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M‹T:
80
y›ll›k
halk
düﬂmanl›¤›...

Ad›
‘milli’
kendisi
‘gayri
milli’

M‹T kim, “global” politikalar
belirlemek kim?
M‹T kim, ba¤›ms›z düﬂünmek,
ba¤›ms›z hareket etmek kim?
50 y›ll›k CIA uﬂaklar›, CIA’ya
uﬂakl›¤a devam etmenin d›ﬂ›nda
hiçbir ﬂey yapamaz!

Emperyalizme ba¤›ml› bir
düzenin kurumlar›n›n
iﬂbirlikçilik ve
ba¤›ml›l›k d›ﬂ›nda
hiçbir yolu yoktur!

TTB RAPORU:

“F T‹PLER‹’NDE TECR‹T
VAR!
‘F Tipi insani
de¤erleri yok
saymaktad›r’

‘F Tipi,
ona
izolasy ’
›r
dayal›d

‘F Tipi, insan›
örseleyici
niteliktedir’

AC‹LEN ÇÖZÜM ZEM‹N‹
OLUﬁTURULMALIDIR”
Doktorlar, mimarlar
tecritin varl›¤›n›
tescil etti; Adalet
Bakanl›¤› inkara
devam m› edecek?
➧ Ayd›nlar, sanatç›lar, gecekondular,
“tecrite son” ça¤r›s›yla ayakta!
➧ Gülcan Görüro¤lu, açl›¤›n 250. Gününde

TECR‹T KALKINCAYA KADAR
HER HAFTA TAKS‹M’DEY‹Z!
Taksim’de Tecrite Karﬂ› Olan Tüm
Güçlerin ORTAK OTURMA EYLEM‹

Saat: 16.00



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN
TALEB‹YLE TAKS‹M’DE B‹RL‹KTE OLALIM!

● TAYAD’l›lar her pazar

Tarih: Her Cumartesi
Yer : Taksim Tramvay Dura¤›

Yer: Galatasaray Lisesi önü
Saat: 13.00

18 Ocak
24 Ocak

Galatasaray Meydan›’nda
Bahri
MUTLU

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin iki
neferiydiler. ‹stanbul’da iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesi içinde yeralan Bahri ve Cemal, Bas›n-‹ﬂ
grevinde 19 Ocak 1980’de
grev nöbetini bitirdikten sonra kurulan bir pusuda faﬂistler
taraf›ndan katledildiler.

23 Ocak 1975
Devrimci gençli¤in mücadelesine önderlik eden ‹YÖKD’ün bir
üyesi olan Kerim Yaman, faﬂistlerin sald›r›s› sonucu katledildi.

Cemal
KARAPINAR

Kerim
YAMAN

Devrimci ö¤rencilerin ‹stanbul’da Cerrahpaﬂa ve Vatan Mühendislik’teki faﬂist sald›r›lara karﬂ› düzenledikleri yürüyüﬂ s›ras›nda ﬂehit düﬂtü. Kerim Yaman’›n cenazesi, Cephecilerin önderli¤inde bir direniﬂe dönüﬂtürülerek 50 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle Akhisar’a u¤urland›.

● TAVIR

Yürüyüﬂ ne kadar çok yere
ulaﬂ›rsa, gerçek o kadar güçlenir
‹zmir Yürüyüﬂ okurlar›,
geçen hafta ‹zmir’in bir çok
yerine gerçe¤in, kavgan›n,
direniﬂin sesini
taﬂ›d›lar. 6-7
Ocak günlerinde Küçük Yamanlar, Toros
Gültepe, Emek mahallelerinde ve Konak
Kemeralt› giriﬂinde yap›lan Yürüyüﬂ tan›t›m ve sat›ﬂlar›nda 142 dergi sat›l›rken,
Yürüyüﬂ önlükleri giyen okurlar›m›z,
megafonla yapt›klar› konuﬂmalarla da
direniﬂi, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi,
derginin içeri¤ini halk›n gündemine taﬂ›d›lar...
Yürüyüﬂ Dergisi'nden rahats›zl›klar›
bilinen polis, Emek Mahallesi’nde okurlar›m›z› “Hakk›n›zda ﬂikayet var... Zaten
hava kararm›ﬂ durumda... Yapt›¤›n›z tek
tipe giriyor” gibi keyfi gerekçelerle engellemeye çal›ﬂt›.

Okurlar›m›z, kim
rahats›z olursa olsun, her Cumartesi,
Pazar derginin tan›t›m ve da¤›t›m›na
devam edeceklerini
belirttiler.
*
Antalya’daki okurlar›m›z da 6 Ocak
günü sokaklardayd›lar. Yolda al›ﬂveriﬂe
gidenlerden inﬂaat iﬂçilerine kadar herkese tan›t›ld› Yürüyüﬂ. Kimse ondan
mahrum kalmamal›yd› çünkü. Üç saate
yak›n süren tan›t›m ve sat›ﬂta 25 dergi
sat›ld›.
*
‹stanbul’daki okurlar›m›z ise 7 Ocak
Pazar günü Parseller’deydiler. Yürüyüﬂ
önlükleri giyilerek, derginin baﬂl›klar›
sesli bir ﬂekilde anons edilerek derginin
tan›t›m› yap›ld›. 10 okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda, kahvehanelerde oturanlardan esnaflara kadar iﬂyerlerine de girilerek insanlara derginin içeri¤i anlat›larak
sat›ﬂ› yap›ld›.

Boran
Yay›nevi’nde
Yürüyüﬂ
Bürolar›nda
Tüm
Kitapç›larda

Dergisi’nin
OCAK 2007
Say›s› Ç›kt›!

● ‹KM Etkinlikleri’nden
* Film: Ç‹T
Yönetmen: Philip Noyce
Tarih: 20.01.2007
Saat: 18.00
* Tiyatro: Helene Vegel’in Hayat›
Tiyatro Simurg
Yönetmen: Mehmet Esato¤lu
Tarih: 21.01.2007
Saat: 18.00

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
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Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
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‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
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Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadrolar›ndand›. Sa¤l›kSen’in kuruluﬂunda yerald›.
1993-94’de Devrimci Sol Güçler’in Ankara-‹ç Anadolu Koordinasyonu’nda görev üstlendi. 24
Ocak 1995’de kontrgerilla taraAyﬂenur
ﬁ‹MﬁEK
f›ndan kaç›r›ld› ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da K›r›kkale’de iﬂkence yap›larak
katledilmiﬂ olarak bulundu.
18 Ocak 1996’da ‹zmir Buca’da
kuﬂat›ld›¤› evde teslim olmama
gelene¤ine yeni bir halka ekleyerek ﬂehit düﬂtü.
Ercan’›n ailesi Kars’tan gelerek
Küçükçi¤li’ye yerleﬂmiﬂti. Kürt
milliyetindendir. Küçükçi¤li’de örErcan
gütlü faaliyetler içinde yerald›.
ÖZÇEKEN
Daha sonra silahl› bir ekipte görevlendirildi. ﬁehit düﬂtü¤ünde bu görevini sürdürüyordu.

Örgütlü mücadeleyle tan›ﬂmadan önceki kavgalar›n›n birinde bir bayana sark›nt›l›k eden
faﬂisti döverek cezaland›r›r. Faﬂistlere karﬂ›
öfkesi zaptedilemez durumdad›r. Küçükçi¤li'de MHP örgütlenmesini yapan bir faﬂisti
ve yan›ndakileri b›çaklar ve Buca Cezaevi'nde
bir ay tutuklu kal›r. Cezaevinde de adli
ko¤uﬂtaki MHP'lilere diz çöktürmeye devam
eder. Tahliye olunca MHP'lilerin örgütlenmeye çal›ﬂt›¤› Küçükçi¤li'li gençlerle tek tek
konuﬂur, onlar› uyar›r ve MHP'lilerin taban›n›
da¤›t›r. MHP'liler evlerine mahallenin
arkas›ndan dolaﬂarak gidip gelmeye baﬂlar.
Ercan yoldaﬂ, tek baﬂ›na girdi¤i bu kavgalardan sonra, örgütlü mücadeleye kat›lmaya
karar verir. Çünkü faﬂizme karﬂ› mücadele
MHP'ye karﬂ› olmakla s›n›rl› de¤ildir ve
örgütlülük gerektirir. Bunu bilerek savaﬂ›n
istedi¤i bedelleri göze alarak kavgaya
dalm›ﬂt›r.
***

Ankara borcunu ödeyecek
Ayﬂenur ﬁimﬂek'e
Senin s›cakl›¤›n yok belki
Belki umut dolu ela gözlerin yok
Ama andolsunki sana
Coﬂkun, inanc›n, sevdan, tertemiz
kiﬂili¤in
Direncin ›ﬂ›k oluyor bize...
Özgür vatan kavgam›zda
Binlerce Ayﬂenur dolduruyor sokaklar›
Ad›n direncin ad›
olarak an›l›yor art›k...
...
Seni kaybedip cesedini bir kenara
atanlar da
gözlerindeki umudu yokedemediler
Sen yüzündeki o güzel gülüﬂünle hep
yaﬂayacaks›n
... Sana söz veriyoruz
sevdan klavuzumuz olacak
Ankara sokaklar› borcunu ödeyecek...

Onlara dair...
Ercan ÖZÇEKEN
Ercan yoldaﬂ lokanta gibi küçük bir iﬂyerinde
çal›ﬂ›yordu. O zamanlar Hakan olarak
tan›yordum. Onun devrimci oldu¤unu bilmiyordum. Her gitti¤imizde mutlaka önümüze
en iyi yemekleri koyar, tok oldu¤umuzda da
mutlaka birﬂeyler içirmek için ›srar ederdi.
Genelde çay tiryakisi oldu¤umuz için çay
boﬂunu al›r hemen yenisini getirirdi. Biz her
ne kadar "getirme art›k" desekte o yine getirirdi. Bunun yan›nda çok s›cak davran›yordu.
Biz "niye böyle davran›yor, her herhalde
devrimcilere çok büyük bir sayg›s› var" diye
tahmin ediyorduk. Daha sonra ö¤rendim
Kurtuluﬂ'da çal›ﬂt›¤›m› biliyormuﬂ. Bizse
onun durumunu bilmiyorduk. Fakat bu s›cak
davranmas› sadece bize de¤il tüm halka karﬂ›

23 Ocak 1973
1960-70’li y›llarda ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›ran Afrikal› devrimci önderlerden biri de Cabral’d›...
Gine-Bissau ba¤›ms›zl›k
Amilcar
mücadelesinin önderi CabCABRAL
ral, Portekiz’in Lizbon ﬂehrinde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. 1950’lerin
ortas›nda Gine'nin Ulusal Kurtuluﬂu ‹çin Hareket
(MING)'in kurulmas›na önderlik etti. MING’nin
yasall›kla s›n›rl› mücadelesiyle sonuç al›namayaca¤›n›n görülmesi üzerine 1956’da illegal olarak
Gine ve Cabo Verde'nin Ba¤›ms›zl›¤› ‹çin Afrika
Partisi (PAIGC)'nin kuruluﬂuna önderlik yapt›.
1962’de gerilla savaﬂ›na baﬂland›. Gerilla k›sa
sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, nihai zafere çok yak›nlaﬂ›ld›¤› bir zamanda,
23 Ocak 1973’te P‹DE (Portekiz ‹stihbarat Örgütü) ajanlar› taraf›ndan katledildi. Gine, ayn› y›l›n
Eylül’ünde ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂtu.

ayn›yd›.
Birgün yine yol polisler taraf›ndan kesilmiﬂti
ve bizde o bölgedeydik. Hemen oradan kalkan ﬂehiriçi minibüsüne atlayarak gidip tekrar geri döndü. Yolun aç›k oldu¤unu bize
iletti. Bu arada kendisi aran›yormuﬂ. Burada
gördü¤üm yoldaﬂlar›n› kendinden daha çok
seviyor ve kendini tehlikeye atarak yoldaﬂlar›na bir haber verebilmek için ve
yoldaﬂlar›n›n baﬂ›na birﬂey gelmesin diye ne
kadar çaba sarfetti¤iydi. Çünkü Ercan
Yoldaﬂ, yoldaﬂl›k iliﬂkisini bir ç›kar temeline
dayand›rm›yor. Yoldaﬂlar›n› korumak ve
onlara zarar vermemek için kendi hayat›n›
tehlikeye atabilen bir insan tabi ki ölümü de
öyle s›cak karﬂ›lar. Böyle bir insan tabi ki
kuﬂat›ld›¤› üste düﬂmana teslim olmaz. O
geleneklerimize gelenek katarak ﬂehit düﬂtü.
Yoldaﬂlar› gibi ölümü gülerek kucaklad›.
Ercan yoldaﬂtan ö¤renecek çok ﬂeyimiz var.

Tecrit gerçek
Çözüm kaç›n›lmazd›r!
Ne Ecevit’in ve Sami Türk’ün, ne de AKP ve Cemil
Çiçek’in hesaplar› tutmam›ﬂt›r. Tecrit gerçe¤i reddedilemez ﬂekilde ortadad›r ve “Tecrite Son” talebi duymazdan gelinemez bir aç›kl›kta dile getirilmektedir.
ilim, tecrit var dedi. Türk Tabipler Birli¤i, bir F Tipi hapishanenin içinde yapt›klar› incelemelerin sonucunu aç›klad› geçen hafta,
ve dedi ki, F Tipleri’nde tutuklular
izolasyona tabii tutulmaktad›r. Burada ﬂu veya bu kurumun “subjektif” kayg›lar›ndan, tahminlerinden
de¤il, t›p biliminin, mimarlar›n da
katk›s›n› alarak yapt›¤› bilimsel bir
inceleme ve gözlemin sonucundan
sözediyoruz.

B

D

emokratik kitle örgütleri,
tecriti kald›r›n dedi. Üyelerinin say›s› s›n›rl› üç beﬂ dernekten
de¤il; örgütlü tüm iﬂçileri, memurlar›, avukatlar›, doktorlar›, mühendisleri bünyelerinde toplayan ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütlerinden sözediyoruz.
ansürün karanl›¤›n›n, yasak duvarlar›n›n ard›ndan yükselen
“tecriti kald›r›n!” talebidir. Bu ses
yaln›z hücrelerden yükselen bir ses
de¤ildir art›k. Bu ses yaln›z direniﬂ-

S

úçindekiler

çilerden yükselen bir sesle de s›n›rl›
de¤ildir. Bak›n, ‹stanbul’dan Ankara’ya, Adana’ya, ‹zmir’e, Antalya’ya kadar bir çok ﬂehrimizde tüm
ilerici, demokratik güçler yanyana
gelmiﬂ, omuz omuza vermiﬂ, bu talebi dile getirmektedirler. Gecekondu semtlerinden meﬂalelerin ›ﬂ›¤›nda yükselen sesler, bu talebi hayk›rmaktad›r.
ecriti kald›r›n sesinin bu kadar
yayg›nlaﬂt›¤› ve güçlendi¤i noktada ﬂimdi soru ﬂudur: AKP,
DKÖ’lerin, ayd›nlar›n, halk›n, bilimin sesini dinleyecek mi? ‹ktidar
bu geliﬂmeyi görmek, bu talepleri
dinlemek zorundad›r; evet, baﬂka
hemen hiçbir konuda olmad›¤› kadar geniﬂ bir muhalefet karﬂ›s›na dikilmiﬂtir. Hiçbir demagojiyle bu
muhalefeti karalayamaz, lekeleyemez. Direniﬂe ve direniﬂçilere dair
korkakça ve acizlik içinde baﬂvurulan “terör örgütü avukat›” türünden
demagojilerin de art›k burjuva bas›n
yay›n organlar›nda bile “müﬂteri-

T

22

Milliyetçili¤i k›ﬂk›rt›p ranta çeviriyorlar

40

Çözüm içte mi, d›ﬂta m›?

25

Alevileri yok saymaya devam

42

Gençlik: Paras› olan gelsin, olmayan

26

Emek: Mevsimlik iﬂçiler

5

TTB Heyeti Tekirda¤ F Tipinde

28

HHB: Temel Hak ve Özgürlükleri

Eriyen hücrelerinin sesi olal›m

14

‘Hepimiz tecritteyiz’ oyunu bir ay boyunca

ülke haline getirece¤iz

ne hali varsa görsün!
43

Ortadan Kald›ran Operasyonlara...

incelemelerde bulundu

10

KP, e¤er gelmiﬂ geçmiﬂ iktidarlardan “farkl›” oldu¤u iddias›ndaysa, bu oyunlara baﬂvurmadan,

A

M‹T’in millilik gösterisi

Tecrit gerçek çözüm kaç›n›lmazd›r!

Tecrit kalkana kadar meydanlarday›z

TB, F Tipleri’ndeki incelemesini Adalet Bakanl›¤›’n›n izniyle
yapm›ﬂt›r. Bizzat bakan “gitsinler
görsünler” demiﬂti. Doktorlar, mimarlar gitti, gördü ve raporlar›n› haz›rlad›... Ülkemizde s›k rastlanan
bir durumdur; iktidarlar›n demokratik kitle örgütleri karﬂ›s›ndaki tutumu ço¤unlukla oportünistçedir,
pragmatiktir. DKÖ’ler iﬂlerine geleni söyleyince onlar› “toplumsal muhalefet” olarak kaale al›r; ancak
eleﬂtirince, muhalefet edince, yok
sayarlar. DKÖ’lerin gerçekleri ortaya koyarak muhalefet yapt›klar› her
durumda, iktidarlar onlar› ya çeﬂitli
manevralarla etkisizleﬂtirmeye veya
yasaklarla, soruﬂturma, ceza ve sald›r› tehditleriyle susturmaya çal›ﬂ›rlar. 19 Aral›k öncesinde de “mutabakat” yalan›yla demokratik kitle
örgütlerini devrimcilere karﬂ› kullanmaya çal›ﬂm›ﬂlar, “b›rak›n” ça¤r›lar›n› duyarken, “F Tipleri Kapat›ls›n” ça¤r›lar›n› duymazdan gelmiﬂlerdir.

T

19

3

7

si”nin kalmad›¤› görüldü. Adalet
Bakanl›¤›’n›n “Tecrit yok” iddias›na ise art›k inanacak birkaç kiﬂi bulmas› bile mucize say›lacakt›r. Öyleyse iktidar, sorunu çözmekle,
ölümleri art›racak, zulmü ve zalimli¤i sürdürecek bir politikada ›srar
etmek aras›nda tercih noktas›ndad›r.

30

35

Arama Tiyatrosu’nda

Hayat›n ‹çindeki Teori: Vietnam’da ulusal

Kapitalist batakl›k: ‘Zenginleri daha fazla
zengin etmekten baﬂka yolunuz yok

44

Emekçiler haklar›n› ar›yor

birlik; Irak’ta parçalanm›ﬂl›k!

45

Diri diri yakanlar cezaland›r›lmal›

Bir yanda ‘iç çat›ﬂma’ bir yanda ‹srail

46

Yurtd›ﬂ›: Brugge’de tecrit parçalan›yor

48

Bas›ndan: Bas›nda tecrit ve direniﬂ

sald›r›lar›

15

Bunun için iﬂgal ettiler!

36

Amerikan terörü Somali’de

49

Umudun gözleri

17

ABD’nin ‘Yeni’ Irak Plan›

39

Chavez: Venezuella’y› gerçek bir sosyalist

50

Lenin, ‘Ne Yapmal›’n›n cevab›d›r

ayd›nlar›n, DKÖ’lerin, halk›n talebini dikkate almal›d›r. Tersine davran›ﬂ, AKP’nin kendinden öncekilerle fikirde ve icraatta ayn›l›¤›n›
gösterecektir.
y›ll›k direniﬂin geldi¤i nokta
göstermektedir ki, sansüre, yasaklara bel ba¤lama politikalar› art›k iktidar aç›s›ndan iflas etmiﬂtir.
Daha direniﬂin ilk dönemlerinde
Ecevit, “bas›n yazmazsa biter” demiﬂ, sansürü baﬂlatm›ﬂt›r. AKP de
tecritin yeniden gündemleﬂmesi
karﬂ›s›nda önce suskun kalmay›
ye¤lemiﬂti, muhtemeldir ki “baz›
gazeteler üç beﬂ defa yazsalar da
sonra yine unutulur” hesab› yapt›.
Tecrite karﬂ› direniﬂin düﬂündüklerinden daha yayg›n bir ﬂekilde sahiplenildi¤ini gördüklerinde bu defa
da yine Ecevit ve Sami Türk’ün
yapt›¤› gibi, “terör demagojisine”, F
Tipi reklamlar›na sar›ld›lar. Ama
iﬂte son tahlilde ne Ecevit’in ve Sami Türk’ün, ne de AKP ve Cemil
Çiçek’in hesaplar› tutmam›ﬂt›r. Tecrit gerçe¤i reddedilemez ﬂekilde
ortadad›r ve “Tecrite Son” talebi
duymazdan gelinemez bir aç›kl›kta dile getirilmektedir.

7

F Tiplerine Hay›r” talebi, “iﬂkenceli ölüm hücreleri”nin aç›lmamas› talebi, 19 Aral›k 2000’den önce tüm demokratik, ilerici güçlerin,
zulme karﬂ› ç›kan her kesimin talebiydi. Sonra araya katliam girdi,
sansür girdi, sol güçleri birbirinden
tecrit etmeye dönük politikalar girdi; bunlar›n sonucunda birçok kesim gündeminden ç›kard› F Tiplerini ve tecriti. Ve sanki tecritin kald›r›lmas› sadece çok s›n›rl› bir kesimin talebiymiﬂ gibi bir pratik yaﬂanmaya baﬂland›. Bugün bu olumsuz tablonun parçaland›¤›n› görüyoruz. “Tecrite Son” talebi, bugün, yine 19 Aral›k öncesinde oldu¤u gibi,
tüm DKÖ’lerin, halk›n, ayd›nlar›n,
bilimin talebidir. Tecrite karﬂ› Büyük Direniﬂ, bugüne kadar ortaya
koydu¤u kararl›l›¤›n, ›srar›n, fedakarl›¤›n sonucunda, 7. y›lda sansür
duvarlar›nda büyük gedikler açt›;
tecrit ve direniﬂ gerçe¤i örgütlü halk
güçlerinin gündemine girdi yeni-

“

den. Direniﬂ halk güçlerini yeniden
birleﬂtirirken, Adalet Bakanl›¤›, bu
geliﬂme karﬂ›s›nda özellikle geçen
y›l›n son haftalar›nda direniﬂe iliﬂkin eski demagojilerini yeniden hakim k›lmak için yo¤un bir çaba gösterdi. Ama çok geçmeden görüldü
ki, bu çaba art›k sonuç vermekten
uzakt›r. 19 Aral›k 2000’in arifesinde ve hemen sonras›nda çeﬂitli kesimler üzerinde etkili olan bu demagojiler art›k bayatlam›ﬂt›r ve etkileyici olmaktan uzakt›r.
u sonuçta, ayd›nlar, çeﬂitli sol
güçler nezdinde de direniﬂe, direniﬂin biçimine, direniﬂçilerin bizzat kendisine karﬂ› önyarg›lar›n ﬂu
veya bu ölçüde k›r›lm›ﬂ olmas›n›n
da pay› büyüktür. Bu önyarg›lar k›r›ld›¤›, direniﬂin d›ﬂ›nda kalmay›
meﬂrulaﬂt›rmak, mazur göstermek
için üretilmiﬂ “teori”ler, “gerekçe”ler aﬂ›ld›¤› ölçüde, tecrite karﬂ›
birlik ve bunun do¤al bir sonucu
olarak da tecrite karﬂ› mücadele
güçlenecektir. Nitekim bugün böyle
bir süreç yaﬂamaktay›z. Yapmam›z
gereken, bu geliﬂmeyi daha da h›zland›rmak, mücadelemizin daha etkili, sonuç al›c› hale gelebilmesi
için yo¤unlaﬂmakt›r.

B

lbette bugün tüm güçler, tecrite
karﬂ› mücadeleyi daha etkili ve
sonuç al›c› hale getirmek noktas›nda kafa yormal›d›rlar. Hem üç ölüm
orucu direniﬂçisinin 200’lü günlerin
sonlar›na yaklaﬂm›ﬂ olmalar› aç›s›ndan ve hem de 7 y›lda ödenen tüm
bedellerden dolay› zorunludur bu.
Gerçekten de bugün gelinen nokta,
hiç kimsenin, hiçbir çevrenin küçük
hesaplar›n›, subjektif kayg›lar›n›
kald›racak durumda de¤ildir. Ve zaten tecrite karﬂ› birlik geniﬂledikçe,
mücadele geliﬂtirildikçe, bu tür küçük hesaplara kalan alan da iyice
daralmaktad›r. O halde F Tipleri’nde tutsa¤› olanlar ve olmayanlar,
demokratlar ve sosyalistler, partiler
ve kitle örgütleri, herkes elinden gelenin en fazlas›n› ortaya koyarak
kat›lmal›d›r bu sürece. Tecrite karﬂ›
mücadele ﬂehir ﬂehir, semt semt daha da güçlendirildi¤i, birliklere ve
eylemlere istikrar kazand›r›ld›¤›,

E
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her ad›mda kararl›l›k sergilendi¤i
ölçüde, AKP’ye demagoji yapma
f›rsat› kalmayacakt›r.
TB taraf›ndan aç›klanan raporun
sonunda ﬂöyle denilmektedir:
“F Tipi cezaevleri ile ilgili olarak
acilen Adalet Bakanl›¤› ve siyasi
iradenin ilgili bilimsel kurum ve sivil toplum kuruluﬂlar› temsilcilerinin de kat›labilece¤i, ülkemiz ihtiyaçlar›na uygun çözümlerin üretilebilece¤i bir tart›ﬂma ve çözüm üretme zemini oluﬂturmas› gerekmektedir.” Hem bilimin, hem demokratik
kitle örgütlerinin ve hem de “Tecrite
Son” diyen herkesin ortak iste¤ine
tercüman olan bu madde, gayet
aç›kt›r. Ceza ve Tevfik Evleri Müdürü’nün yapt›¤› gibi, “bu talebi kabul
etmek hapishanenin anahtar›n› tutuklulara vermektir” demagojilerine
baﬂvurulamayacak bir taleptir. Esas
olan tecritin kald›r›lmas›d›r. AKP iktidar›, tecritin varl›¤›n› kabul edip,
çözüm için ad›m atmal›d›r.

T

KP, bu ad›m yerine baﬂka
ad›mlar atmay› deneyebilir mi
hâlâ? Elbette ihtimal dahilindedir.
AKP iktidar› bilimi, bilim insanlar›n›, ayd›nlar›, DKÖ’leri, halk›, direniﬂçileri dinlemek yerine bu defa da
polis copuyla, panzerlerle, gaz
bombalar›yla “sorunu çözmeye” çal›ﬂabilir. Ç›kmaz sokakt›r. Ölüm
orucunda ﬂehit düﬂen direniﬂçilerden Muharrem Karademir, bir Irakl› direniﬂçinin ﬂu sözlerini yazm›ﬂt›
günlü¤üne: "Ne kadar ateﬂ ederseniz edin, bizi karﬂ›n›zda direniyor
bulacaks›n›z.... Ne kadar ateﬂ ederseniz edin, F›rat coﬂkun akmaya devam edecek."

A

u sözler, AKP iktidar›n›n kula¤›na küpe olmas› gereken sözlerdir. Bu sözler, e¤er hâlâ direniﬂi
k›rma gibi bir boﬂ hayal peﬂindeyse,
Cemil Çiçek için tarihi bir ders niteli¤indedir.

B

ecrite karﬂ› ç›kan herkes; F›rat’›n coﬂkun akmaya devam etmesi bizim elimizdedir. F›rat coﬂkun
akt›kça, iktidar, bask›s›n›n zulmünün kâr etmedi¤ini görecek ve istedi¤imiz ve bekledi¤imiz o çözüm
ad›m›n› atmak zorunda kalacakt›r.

T

TTB Heyeti
Tekirda¤
F Tipi'nde
‹ncelemelerde
Bulundu:
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)
Baﬂkan› Gençay Gürsoy baﬂkanl›¤›ndaki 5 kiﬂilik heyetin 28 Aral›k
2006'da Tekirda¤ F Tipi Hapisha nesi'ne yapt›¤› incelemeye iliﬂkin
rapor aç›kland›. Raporda F Tipi cezaevleri insan haklar›, sa¤l›k ve bilimsel aç›dan de¤erlendirilerek öneriler s›raland›. F Tipleri’nde uygulanan tecritin somut olarak ortaya konuldu¤u raporda, “ziyaretimiz, mevcut F Tipi cezaevlerinin gerek mimari yap›s›, gerek yasal mevzuat› ve
iﬂleyiﬂi aç›s›ndan ne yaz›k ki izolasyona dayal›, insan›n fiziksel ve ruhsal bütünlü¤ünü örseleyici nitelikte
oldu¤unu göstermiﬂtir” ifadelerine
yer verildi. Raporda buna ba¤l› olarak k›sa süreli bir
görüﬂmede dahi,
tutsaklar üzerinde,
sosyal temas yetersizli¤inin yan› s›ra,
uzun süren s›n›rl›
insani temas ve
iliﬂkiden kaynaklanan çeﬂitli fiziksel ve ruhsal rahats›zl›klar›n gözlendi¤inin belirtilmesi, sorunun boyutunu çok daha çarp›c› hale getirmektedir.

çimde ortaya koymakla
kalmad›, ayn› zamanda
AC‹L‹YET‹N‹ de gösterdi.
ﬁimdi Adalet Bakanl›¤›'na
düﬂen, bu raporun gere¤ini
yapmakt›r. Çözüm için neler yap›lmas› gerekti¤ini de öneriler
bölümünde s›ralayan raporu gözard›
etmek, bilimin söylediklerinin tersine tecriti inkar› sürdürerek F Tipleri’ni savunmak, “kas›tl› cinayet” suçunu iﬂlemeye devam etmektir.

‹zolasyon ‹nsan Sa¤l›¤›n›
Olumsuz Etkilemektedir
Siyasi ve adli tutsaklarla yüzyüze görüﬂerek, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'nin fiziki yap›s› ve uygulamalar›n› inceleyen heyetin raporunun giriﬂinde, gerek bakanl›k, gerekse ilin baﬂsavc›l›¤› ve cezaevi

ulusal ve uluslararas› kuruluﬂ bu konuda de¤erlendirmeler yapm›ﬂ, eylemlere, ölümlere sahne olmuﬂtur.
TTB, F Tipi cezaevi sorununa,
insanlar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›klar›n›n, insan haklar›n›n evrensel
de¤erleri çerçevesinde “sa¤l›kl› yaﬂama” hakk›n›n her ﬂart alt›nda korunmas› yönünden yaklaﬂm›ﬂt›r.
Sa¤l›kl› olman›n “bedenen ve ruhen
sa¤lanan iyilik hali” oldu¤undan
hareketle, izolasyonun insan sa¤l›¤›n› fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkiledi¤i gerçe¤ini bilimsel raporlarla duyurmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ...
Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin bir, iki ya da üç kiﬂilik hücre/odalarda tutulduklar›, bu mekanlar›n üst ve alt kat olmak üzere iki
bölümden oluﬂtu¤u, üst katta üç yata¤›n s›¤abilece¤i geniﬂlikte bir
alan, alt katta tuvalet ve banyo olarak kullan›lan bölüm ile birlikte bir
plastik masa ve üç
sandalye bulundu¤u, tutuklular›n
kendilerinin temin
etmesi
halinde
hücre/odalara televizyon ve mini
buzdolab› konulabildi¤i tespit edildi. Bu hücre/odalar›n aç›ld›¤› havaland›rman›n gün bat›m›na kadar
aç›k tutuldu¤u anlaﬂ›ld›.

F T‹PLER‹NDE TECR‹T VAR
AC‹LEN ÇÖZÜM ZEM‹N‹
OLUﬁTURULMALIDIR

Bakan “‹ncelesinler” Demiﬂti
Hat›rlanaca¤› gibi, toplumun de¤iﬂik kesimlerinden tecrite karﬂ›
eleﬂtirilerin yükselmesi üzerine,
tecritin varl›¤›n› inkar eden Adalet
Bakanl›¤›, uzman kurumlar›n incelemede bulunabileceklerini ifade etmiﬂti.
TTB Baﬂkan› Prof. Dr. Gençay
Gürsoy, Merkez Konsey Üyesi Dr.
Ali Çerkezo¤lu, ‹nsan Haklar› Çal›ﬂma Grubu'ndan Doç. Dr. Do¤an
ﬁahin ve Dr. Zeki Gül ile TMMOB
ad›na Mimar Tores Dinçöz'den oluﬂan heyet gitti ve inceledi. Sonuç,
aktaraca¤›m›z gibi, tecriti net bir bi-

idaresinin, ziyaretin amac›na uygun
olarak gerçekleﬂtirilmesi yönünde
gerekli kolayl›¤› gösterdikleri bilgisi veriliyor.
324 tutuklu ve hükümlü bulundu¤u cezaevinin fiziksel incelenmesi, iﬂleyiﬂin gözlenmesi, cezaevi görevlileri, Cezaevi ‹zleme Kurulu
üyeleri ve tutuklu/hükümlülerle
do¤rudan görüﬂmelerle tamamlanan
ziyaretin k›s›tl› bir zaman diliminde
yap›lmas› ve görüﬂülen kiﬂi say›s›n›n azl›¤› da dikkate al›nd›¤›nda yetersizli¤i kabul edilmekle birlikte,
ülkemizde son günlerde önemli bir
tart›ﬂma gündemi haline gelen F Tipi cezaevleri hakk›nda baz› de¤erlendirmeler yapma olana¤› sa¤lad›¤›n› kaydeden rapor, ﬂöyle devam
ediyor:
Bilindi¤i gibi F Tipi cezaevleri,
daha yap›lmadan önce ülkemizde
ciddi tart›ﬂmalara yol açm›ﬂ, birçok
5
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‘Ortak Alanlar’ Kullan›lam›yor
Cezaevinde bir adet kütüphane
ve bir adet kapal› spor salonu d›ﬂ›nda, seramik, a¤aç oymac›l›¤› vb.
mesleki becerilerin geliﬂtirilebilece¤i 6 adet iﬂlik bulundu¤u görüldü.
Bir günlük ziyaretimiz süresince
kapal› spor salonunun o gün içinde
hiç kullan›lmad›¤›, kütüphanede, ilk
kez ç›kt›klar›n› ifade eden ve d›ﬂardan gelen din bilgisi ö¤retmeni eﬂli¤inde din dersi yapan 6 kiﬂi bulundu¤u, yine seramik, a¤aç oymac›l›¤›, hamak yap›m› gibi iﬂliklerde 2
ile 5 kiﬂi aras›nda de¤iﬂen, ortalama
3-4 kiﬂiden oluﬂan küçük gruplar›n
bulundu¤u tespit edildi.
Mevcut infaz kanunlar› ve disip-

Görüﬂme yap›lan tutuklu ve hükümlülerin
hemen tamam›nda
sosyal temas yetersizli¤i yan› s›ra, uzun
süren s›n›rl› insani
temas ve iliﬂkiden
kaynaklanan çeﬂitli
fiziksel ve ruhsal rahats›zl›klar gözlendi.

lin yönetmeli¤i’nin titizlikle uygulad›¤›, buna
karﬂ›l›k her
türlü itiraz
hakk›n›n iﬂletildi¤i ve
infaz hâkimli¤i ya da daha üst mercilere
itiraz
yolunun aç›k
oldu¤u ifade edilen mevcut cezaevi
uygulamas›nda, iﬂleyiﬂin kurala uygun olarak yap›ld›¤› vurgulanm›ﬂ
ise de, fiilen yaﬂanan uygulaman›n
sonucunda tutuklu ve hükümlülerin
çok büyük bir ço¤unlu¤unun ortak
alanlardan yeteri kadar yararlanamad›¤› görüldü.

Tretmana Tabi Olmayan Hiçbir
‘Sosyalleﬂme’ Ortam›
B›rak›lmam›ﬂt›r
Mevcut infaz ve disiplin uygulamas›n›n yan› s›ra infaz memuru say›s›n›n yetersizli¤i ve özellikle adli
organize suç gruplar›n›n birbiriyle
karﬂ›laﬂmalar›n› önleyebilmek için
çok titiz gruplamalar yap›larak sosyal alanlara ç›kar›lmalar›na dair gerekçe de eklendi¤inde, sosyal alana
ç›kma s›kl›¤›n›n ve ç›k›l›nca kal›nan sürenin çok fazla azald›¤›
gözlendi. Kapal› spor salonu, kütüphane ya da di¤er tüm sosyal
alanlar›n tretmana tabi oldu¤u, buna
tabi olmayan hiçbir sosyalleﬂme ortam› b›rak›lmad›¤›, buna uyan tutuklu ve hükümlülerin dahi, gerekçeleri bulunmakla birlikte, fiilen bu
hakk› çok s›n›rl› olarak kullanabildi¤i saptand›.
Geniﬂ bir politik tutuklu ve hükümlü grubunun F Tipi cezaevi uygulamas›n›n baﬂlang›c›ndan bu güne kadar “tretmana” tabi oldu¤u ve
fiilen kulland›r›lmayaca¤› görüﬂünden hareketle sosyal alanlara ç›kmay› reddettikleri, di¤er bir politik
grubun ise prensip olarak ç›kmak
istemekle birlikte, disiplin cezalar›
vb. nedenlerle 6 ayd›r sosyal alanlara çok az ya da hiç ç›kar›lmad›¤›

saptand›. Bu duruma, yani sosyal
alana ç›kacak kiﬂi say›s›n›n fiilen
1/3 oran›na düﬂmesine ra¤men, gerek organize gruplar› birbiriyle karﬂ›laﬂt›rmama, gerek iﬂleyiﬂin hantall›¤› ve memur yetersizli¤i, gerekse
tam olarak anlaﬂ›lamayan nedenlerle fiilen sosyal alana ç›kma s›kl›¤›
ve kal›ﬂ süresinin çok s›n›rl› oldu¤u
görüldü.

F Tipleri ‹zolasyona Dayal›
Son ziyaretimiz, mekânsal kapasitesi, temizli¤i gibi fiziki ﬂartlarda
baz› olumluluklar, idarenin (bize
yans›yan ve yans›t›lan) baz› iyi niyetli tutumlar›na karﬂ›n, son 6 y›ll›k
iﬂleyiﬂi ile birlikte de¤erlendirildi¤inde; mevcut F Tipi cezaevlerinin
gerek mimari yap›s›, gerek yasal
mevzuat› ve iﬂleyiﬂi aç›s›ndan ne yaz›k ki izolasyona dayal›, insan›n fiziksel ve ruhsal bütünlü¤ünü örseleyici nitelikte oldu¤unu göstermiﬂtir.

Tüm Tutsaklarda Sosyal Temas
Yetersizli¤inden Kaynakl›
Rahats›zl›klar Tespit Edildi
Ziyaretimizde ayr› gruplardan
politik ve adli 6 tutuklu ve hükümlü
ile gerçekleﬂtirdi¤imiz yüz yüze ayr›nt›l› görüﬂmelerin ve iﬂliklerde
karﬂ›laﬂt›klar›m›zla yapt›¤›m›z k›sa
süreli konuﬂmalar›n sonucunda, görüﬂme yap›lan tutuklu ve hükümlülerin hemen tamam›nda sosyal temas yetersizli¤i yan› s›ra, uzun süren s›n›rl› insani temas ve iliﬂkiden
kaynaklanan çeﬂitli fiziksel ve ruhsal rahats›zl›klar gözlendi.
Bugüne kadar yap›lan tüm bilimsel çal›ﬂmalar fiziksel ve ruhsal bütünlü¤ün korunabilmesi için ‘yeterli,
uygun, de¤iﬂken d›ﬂ uyaranlara’ ihtiyaç duyuldu¤unu göstermiﬂtir. Uzun
süren izolasyonun insan sa¤l›¤› üzerinde olumsuz sonuçlar do¤urdu¤u
bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂt›r.

Tecriti Ortadan Kald›racak
Düzenlemelere Acil ‹htiyaç Var
Bu tespitler ›ﬂ›¤›nda, F Tipi cezaevlerindeki izolasyon koﬂullar›n›n tutuklu/hükümlülerin fiziksel ve
6
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ruhsal sa¤l›¤› aç›s›ndan en az zararl› hale getirilebilmesi için, sonuç
olarak;
1- Hangi yöntemle olursa olsun
her hükümlü/tutuklunun, tretmana
tabi olmaks›z›n, ortak alanlarda makul say›da baﬂka insanlarla birlikte,
günün makul bir süresini geçirmesinin sa¤lanmas› ve bunun bir hak
olarak alg›lanmas› gerekir.
2- Mimari de¤iﬂiklik, yap›sal eklenti, iﬂleyiﬂe dair düzenleme, yasal
mevzuat iyileﬂtirmesi ya da bir baﬂka yöntemle yap›lacak ve izolasyonu ortadan kald›racak düzenlemelerin aciliyet taﬂ›d›¤› aç›kt›r.
3- Öncelikle 2005 Eylül ay›nda
hükümetimizce onaylanan Birleﬂmiﬂ Milletler iﬂkenceyi önleme komitesinin seçmeli protokolünün çok
ivedi olarak iç hukuk hükümlerine
uyarlanacak ﬂekilde onaylanmas›
sa¤lanmal›d›r.
4- F Tipi cezaevlerindeki uygulamalar konusunda ﬂeffaf bir kamu
denetimi için Cezaevi ‹zleme Kurulu’nda en yak›n ilin baro ve tabip
Oodas› temsilcilerinin de yer almas› uygun olacakt›r.
5- F Tipi
cezaevleri
Mimari de¤iﬂiklik, yaile ilgili olap›sal eklenti, iﬂleyiﬂe
rak acilen
dair düzenleme, yasal
Adalet Bamevzuat iyileﬂtirmesi
kanl›¤› ve
ya da bir baﬂka yönsiyasi iradetemle yap›lacak ve
nin ilgili bilimsel kuizolasyonu ortadan
rum ve sivil
kald›racak düzenletoplum kumelerin aciliyet taﬂ›ruluﬂlar›
d›¤› aç›kt›r.
temsilcileriAcilen Adalet Bakanl›nin de kat›¤› ve siyasi iradenin
labilece¤i,
ilgili bilimsel kurum
ülkemiz ihve sivil toplum kurutiyaçlar›na
uygun çöluﬂlar› temsilcilerinin
zümlerin
de kat›labilece¤i, ülüretilebilekemiz ihtiyaçlar›na
ce¤i bir taruygun çözümlerin üret›ﬂma ve çötilebilece¤i bir tart›ﬂzüm üretme
ma ve çözüm üretme
zemini oluﬂzemini oluﬂturulmas›
turmas› gegerekmektedir.
rekmektedir.

karﬂı mücadelemizi engelleyemez tecrit kalkana
kadar oradayız” dediler.

Tecrite karﬂ› baﬂta TAYAD’l›lar olmak üzere
protestolar yükselirken,
AKP iktidar› bu sesi duymamazl›ktan gelmeye devam ediyor. Halk›n hiçbir
kesiminin sesini duymayan iktidar bu tutumunda
›srar etse de, tecrit karﬂ›tlar› susmamakta, duyurmakta kararl›.

Polis, Taksim’de
Yükselen Sese
Tahammülsüz

Tecrite Son!
‹stanbul’daki bir baﬂka eylem de, TAYAD’l›
Aileler'in her hafta Galatasaray Lisesi önünde
yapt›klar›, tutsak mektubu okuma eylemiydi. 7
Ocak'ta düzenlenen eylemde, Sincan F Tipi’nden Nurcan Temel’in mektubu okundu. ‘Behiç Aﬂc›, Gülcan
Görüro¤lu, Sevgi Saymaz Onurumuzdur’ sloganlar› at›lan ve ‘Tecrite Son’ pankart› aç›lan
eylemde okunan mektupta, Nurcan Temel,
gönderdikleri mektuplardan 16’s›n›n karaland›¤› ya da imha edildi¤i
örnekleri ile, tecriti katmerleﬂtiren
uygulamalardan birine örnekler veriyordu.

DKÖ’ler, sendikalar, odalar,
ayd›nlar, tutsak yak›nlar› kararl›:

Tecrit Kalkana Kadar
Meydanlarday›z

Tecrit kalkana kadar
her Cumartesi Taksim
Tramvay Dura¤›’nda
oturma eylemi yapma
karar› alan, demokratik
kitle örgütleri, sendika,
oda, parti ve ayd›nlar 6
Ocak'ta da Taksim’deydi. ‹kincisi
düzenlenen eylemde, polisin alan›
kuﬂatmas› ve provokatif tav›rlar›
dikkat çekti.
Bu hafta da yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi
Tramvay Dura¤›’nda “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” demek için
topland›. Direniﬂe deste¤in artmas›n›
hazmedemeyen AKP iktidar›n›n polisi, tecrite hay›r diyenlerin etraf›n›
köpekler, panzer ve yüzlerce çevik
kuvvetle sard›. KESK ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dursun Y›ld›z, tecrite karﬂ› mücadeleyi hiçbir
gücün engelleyemeyece¤ine vurgu
yaparken, bu esnada polisin gazetecilerin de bulundu¤u ön tarafa biber
gaz› s›kt›¤› görüldü. Bunun üzerine,
oturma eylemi gerçekleﬂtiren kitle,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slogan›yla kararl›l›¤›n› ifade
etti. Y›ld›z konuﬂmas›n› bitirdi¤i
anda polis kitleyi megafonla, “Da¤›lmazsan›z uygulayaca¤›m›z ﬂiddetten hepiniz zarar göreceksiniz”
diye tehdit etti. Cevap yine sloganlar oldu. Polisin provakasyonlar› ve
tehditleri alt›nda bas›n metnini okuyan D‹SK Genel-‹ﬂ Örgütlenme Daire Baﬂkan› Erol Ekici, "Bizler bu
ülkenin ayd›nlar›, sanatç›lar›, demokratik kitle örgütleri, sendikalar›, demokrasi savunucular›, demokratlar›, devrimcileri olarak, 'Art›k

yeter' diyoruz. Baﬂka bir insan›m›z›
yitirmemek için 'Art›k yeter' diyoruz. 'Art›k yeter 122 son olsun' diyoruz" dedi.
Eyleme çevreden kat›l›mlar›n olmas› polisin daha da tahammülsüzleﬂmesini beraberinde getirirken,
sald›r› haz›rl›klar› yaparak gözda¤›
vermeye, birli¤i parçalamaya ve kat›l›m› düﬂürmeye çal›ﬂt›. Polisin,
oturma eylemine yar›m saat izin
vermeyece¤ini belirtmesinin ard›ndan, tertip komitesinin karar› ile eylem bitirildi. Eyleme geçen hafta oldu¤u gibi, çok say›da sendika, parti,
DKÖ, siyasi grup, avukatlar ve sanatç›lar kat›ld›.

Her Cumartesi Taksim’deyiz
Eylemde polisin sald›rgan tutumu, ertesi gün TMMOB'da yap›lan
basın toplantısı ile protesto edildi.
Ortak aç›klamay›, D‹SK Bölge
Temsilcisi Mehmet Karagöz yapt›.
Polisin tavrını eleﬂtiren ve Cumartesi günü yine oturma eylemi yap›laca¤›n› duyuran Karagöz’ün ard›ndan ‹HD, KESK, TKP, ÖDP, EHP,
ÇHD, Tecrite Karﬂı Avukatlar ve
HÖC ad›na konuﬂmalar yap›larak,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” demek için eylemlerin sürece¤i vurguland›. Konuﬂmac›lar, “Polisin provakasyonları bizim tecrite
7
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Ülkemizde Guantanamolar
‹stemiyoruz
Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, partiler, ayd›nlar ve sanatç›lar›n içinde yer ald›¤› Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi 5 Ocak'ta
Adalet Bakanl›¤› ek binas› önündeydi. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde inisiyatif ad›na konuﬂan
D‹SK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Ülkemizde Guantanamolar
istemiyoruz, Türkiye zalimlikler
karﬂ›s›nda aciz de¤ildir” dedi. Emperyalizmin tüm dünyada “özgürlükler” ad›na halklar› katletti¤ini kaydeden Görgün, ülkemizde de F Tipleri'nin bu zulmün parças› oldu¤unu ifade etti.
Hükümetlerin F Tipleri'nin konforundan ve AB’ye uygunlu¤undan
bahsederek, tecrit ve izolasyonun
temel al›nd›¤› bu cezaevlerini beﬂ
y›ld›zl› otel gibi tan›tma gayreti
içinde olduklar›n› belirten Görgün
ﬂunlar› kaydetti: “‹nsan› insans›zlaﬂt›ran, duyular› körelten, insan›

kendinden bile izole eden hücrelerin
insanl›k d›ﬂ› oldu¤u, art›k inkâr edilemez hale gelmiﬂ olmas›na ra¤men, AKP hükümeti çözüm için
ad›m atmamak, diyalog kurmamak
için direnmektedir. Yaﬂama hakk›n›
savunmak için Behiç Aﬂc› ve di¤er
insanlara ölüme yatmaktan baﬂka
yol b›rakmayanlara itiraz etmek
için buraday›z. Adalet Bakanl›¤› ve
hükümet muhatap aramakta zorlanmas›n diye Adalet Bakanl›¤›’n›n
önündeyiz. Muhatap bizleriz. Muhatap Behiç Aﬂc›lar, Barolar, Tabipler ve ilgili taraflard›r. Talebimiz
çok nettir: Tecrit Kald›r›ls›n Ölümler Durdurulsun. Sorunun çözümü
için diyalog süreci aç›ls›n.”
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem,
“123. 124. 125. Ölümler Olmas›n”
ça¤r›s› ile son buldu.
Ayn› gün Ankara’daki bir baﬂka
eylem ise, akﬂam saatlerinde TAYAD’l›lar›n düzenledi¤i meﬂaleli
yürüyüﬂtü. ‘Tecrite Son’ pankart› ve
direniﬂçilerin foto¤raflar›yla ‹nsan
Haklar› An›t›’na yürüyen 100 kiﬂi,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slogan› att›. An›t önünde ﬁerife Y›lmaz aç›klamada bulunarak,
“122 evlad›m›z öldü. Art›k evlatlar›m›z› vermeyece¤iz. ﬁehit ettirmeyece¤iz onlar›” dedi.
Ard›ndan sözalan Yazar Haluk
Gerger, bu ülkede zulmün kol gezdi¤ini ifade ederek, bu zulmün en
kanl› yüzlerinden birinin F Tipi tecrit hücrelerinde ortaya ç›kt›¤›n› ve
bu zulümden kimsenin kendisini
koruyamayaca¤›n› söyledi. Tarihin
her döneminde ve her ülkede egemenlerin önce devrimcilere sonra
halka sald›rd›klar›n› belirten Gerger, “Hiçbir demokrat, hiçbir liberal hiçbir bar›ﬂsever daha sonra
kendini kurtaramaz” uyar›s›nda bu-

lundu. 122 ölümü “cinayet”
olarak nitelendiren Gerger,
konuﬂmas›n›, “Tecrit devam ettikçe biz de direnmeye devam edece¤iz. Bütün
iﬂçiler, bütün emekçiler
herkes buna karﬂ› ç›kmal›d›r” ça¤r›s› ile bitirdi.
1211 gündür Abdi ‹pekçi Park›’nda direnen TAYAD’l›lar›
ziyaret eden Kald›raç okurlar› da,
direniﬂe destek verdiler.

Anadolu Kentlerinde
“Tecriti Kald›r›n” Hayk›r›ﬂ›
Antakya’da her Cuma yap›lan
eylemler bu hafta 46. kez gerçekleﬂtirildi. 5 Ocak günü Ulus Meydan›’nda biraraya gelen TAYAD’l›lar,
“Bakanl›¤› gerçekçi davranmaya
tecriti kald›rmaya ve bunun için gerekli düzenlemeleri acilen hayata
geçirmeye ça¤›r›yoruz” dediler.
TAYAD’l›lar›n Büyük Park’ta 219
gündür yapt›¤› oturma eylemi de
07.00- 17.30 aras›nda sürüyor.
Mersin Taﬂbina önünde 46. haftada da tecriti anlatarak kald›r›lmas›n› isteyen TAYAD’l›lar, temsili bir
hücre de kulland›lar. 7 Ocak'ta yap›lan eylemde, direniﬂçilerin resimlerinin oldu¤u “Tecritin Kalkmas› ‹çin
Ölüyorlar” pankart› taﬂ›n›rken, aç›klamay› okuyan Deniz Kutlu, Adalet
Bakan›’n›n tecriti inkar tutumunu
eleﬂtirerek, tecrite karﬂ› yükselen sese kulak verilmesini istedi.
Adana'da da ‹nönü Park›'nda 8
Ocak'ta gerçekleﬂtirilen eylemde
TAYAD'l›lar, "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar› att›lar. Bas›n aç›klamas›n› okuyan
ﬁemsettin Kalkan, "Tecritteki amaç,
bu ülkede yaﬂayan herkesi tek tek
birbirinden ay›rarak birbirine güvenmeyen, örgütsüz, hakk›n› aramak için cesareti olmayan, sessiz,
köle oldu¤unun fark›nda olmayan
bir halk yaratarak ülkemizin zenginliklerini ya¤malanmaya aç›k hale getirmektir" diye konuﬂtu.
Elaz›¤ TAYAD’l›lar 7 Ocak'ta
Hozat Garaj›’nda yapt›klar› eylem8
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de, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› açt›lar. Aﬂc›, Görüro¤lu ve Saymaz’›n resimlerini taﬂ›yan TAYAD’l›lar ad›na aç›klamay›
yapan Efkan›l Atasever, üç insan›n
yeni y›la aç ve tecritin kald›r›lmas›n› bekleyerek girdi¤ini belirtti.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar, sloganlarla
direniﬂin sesini hayk›rd›lar.
Malatya HÖC’lüler Soykan
Park›’nda yapt›klar› eylemde, tecrit
zulmünü sürdüren AKP iktidar›na,
‘zulme son ver’ ça¤r›s› yapt›lar.
ESP’nin de destekledi¤i eylemde
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› taﬂ›n›rken, aç›klamay› okuyan Nurcan Hanbayat, e¤er
ad›m at›lmazsa, 123. ölümün olaca¤› ifade etti. Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi gerçekleﬂtirildi.
Antalya’da
tecrite
karﬂ›
DKÖ’ler, sendikalar ve partilerin
ortak düzenledi¤i eylem 4. haftas›na girdi. 6 Ocak'ta yap›lan eylemde
aç›klamay› okuyan Celal Budak,
“ABD’nin IMF’nin ve TÜS‹AD’›n
her talebini an›nda yerine getirmekte hiçbir kayg› duymayan hükümet
F Tipi cezaevleri konusunda üç
maymunu oynamay› daha ne kadar
sürdürecek?” diye sordu. Eyleme;
EMEP, Tunceliler Dayan›ﬂma ve
Kültür Vakf›, Tecrite Karﬂ› Avukatlar, D‹SK/Emekli-Sen, KESK ﬁubeler Platformu, SDP, ÖDP, Halkevi, DHP, Devrimci Hareket ve HÖC
kat›ld›. Ertesi günü ise, TAYAD'l›lar
K›ﬂlahan Meydan›'nda 44. haftada
da tutsak mektubu okuyarak, oturma eylemi yapt›lar. Eylemde aç›klamay› yapan Ça¤r› Nefeso¤lu, “AKP
iktidar› ﬂunu art›k bilmelidir ki
‘Kral Ç›plakt›r.’ Tecrit uygulamas›n›n insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu bu ülkede
bütün insanlar ö¤renmiﬂtir” dedi.
‹zmir’de de 6 Ocak günü iki ayr› eylemde ayn› ça¤r› yükseldi. TAYAD’l› Aileler, her hafta oldu¤u gibi Konak Kemeralt› giriﬂinde oturma eylemi yaparak “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” dediler. Ferit
Mutlu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bakanl›¤›n tecriti inkar tutumu
hat›rlat›larak, “tecrit ve buna karﬂ›

her koﬂulda direnen insanlar var, bu
gerçe¤i gizleyemediniz. Bu safsatalar›n›zla da gizleyemeyeceksiniz”
denildi. Bir tutsak mektubunun da
okundu¤u oturma eylemine ESP,
Partizan ve ‹HD de destek verdi.
Ayn› gün Konak Sümerbank
önünde de çeﬂitli DKÖ ve partiler
bir araya geldi. “F Tipi Tecrite Son!
123. Ölümü ‹stemiyoruz” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› aç›klaman›n ard›ndan,
Adalet Bakanl›¤›’na tecritin kald›r›lmas› talep edilen bir mektup gönderildi.
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi'ndeki
TAYAD’l›lar da bu hafta meydanlardayd›. 7 Ocak günü Gemlik Kanalboyu mevkisinde düzenlenen ey-

lemde, “Tecrite Son! Laf De¤il Çözüm ‹stiyoruz” yaz›l› pankart aç›ld›.
TAYAD’l›lar ad›na aç›klama yapan
Bahad›r Ensari, “Adalet Bakanl›¤›
ve AKP ölümlerden sorumludur.
Bundan sonraki ölümlerden de sorumlu olacakt›r. Tecrit kalkmad›¤›
sürece iki elimiz yakalar›nda olacakt›r. 3 insan ölüm s›n›r›nda. 123.
ölüm istemiyoruz” dedi.
TAYAD’l› Aileler'in Samsun’da
baﬂlatt›¤› dönüﬂümlü açl›k grevi devam ediyor. “Bu ‹nsanlar Ölmesin
Diye Açl›k Grevindeyiz” slogan›yla
baﬂlanan eyleme 3 Ocak''ta Murat
Aktaﬂ baﬂlad›. Eylemini beﬂ gün
sürdürecek olan Aktaﬂ, “Adalet Bakanl›¤› her an gerçekleﬂebilecek

123., 124... ölümlere davetiye ç›karmakt›r” diye konuﬂtu. Süleymaniye
Geçidi’nde her cumartesi yap›lan
oturma eylemi ise bu hafta da “Tecrite Son” slogan›yla gerçekleﬂti.
Halkevi üyelerinin de kat›ld›¤› eylemde; “Cemil Çiçek ﬁaﬂ›rma, Sabr›m›z› Taﬂ›rma” slogan› at›ld›.
ESP'liler 6 Ocak'ta ‹stanbul ve
Ankara'da yapt›klar› eylemlerde,
“Üç kap› Üç Kilit Aç›ls›n” pankart›
açarak, "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" slogan› att›lar. ‹HD'liler 7
Ocak günü kendi binalar› önünde
yapt›klar› oturma eylemiyle tecriti
protesto ettiler. HÖC'ün de destek
verdi¤i eylemde, "Behiç Aﬂc› Yaln›z
De¤ildir" sloganlar› at›ld›.

Gecekondularda Gösteriler:
Direniﬂçilerin Talebi Kabul Edilsin!
Cepheliler, 4 Ocak günü ‹stanbul’un çeﬂitli mahallelerinde düzenledikleri eylemlerde, “bir direniﬂçi daha ﬂehit düﬂerse ‹stanbul
sokaklar› ve caddeleri yanacak”
uyar›s›nda bulundular.
Gazi Mahallesi’nde akﬂam saat
20.00'de Dörtyol’u molotoflarla
kesen Cepheliler, “Ölüm Orucundaki Direniﬂçilerin Talepleri Kabul
Edilsin, Tecrite Son” yaz›l› “Cephe” imzal› pankart ast›lar. “Yaﬂas›n
Halk›n Adaleti, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› atan,
yüzleri k›rm›z› fularl› gruba hiçbir
uyar› yapmadan ateﬂ açan polis, dokuz kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›nanlardan baz›lar›n›n, kahvehanelerden topland›¤› ö¤renildi.
Sar›gazi’de ise, ayn› saatlerde
Sar›gazi Meydan›’nda lastikler yak›larak yol trafi¤e kapat›ld›. Molotoflarla yolu kesen Cepheliler,

“Tecrite Son”
pankart› ast›lar. Demokrasi
Caddesi’nde
kurulan barikata jandarma uzun süre müdahale edemezken, sloganlar
atan Cephe milisleri, daha sonra
belde merkezine do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Jandarman›n silahla karﬂ›l›k vermesi üzerine Cephe milisleri
molotoflarla karﬂ›l›k verdiler.
45 dakika süren eylemde jandarma geri çekilirken, milisler,
“Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla Demokrasi Caddesi’ne geri yürüyerek eylemlerine
son verdiler. Cephe milislerinin eylem s›ras›nda halka yönelik konuﬂmalar yaparak, “Ölüm Orucundaki
122 ﬁehidimizin Hesab›n› Soraca¤›z”, “Bir Direniﬂçi Daha ﬁehit Düﬂerse ‹stanbul Sokaklar› ve Caddeleri Yanacak” ve “Zaferi Halk›m›za
Arma¤an Edece¤iz” dedikleri bildirildi.
1 May›s Mahallesi’nde ise,
Çeﬂme Dura¤›’nda ve Karakol Dura¤›’nda bulunan Pazar Soka¤›’nda
yollar molotoflanarak iki adet pankart as›ld›. Cepheliler'in ast›¤› pankartlarda, “Ölüm Orucu Direniﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin Tecrite Son – Cephe” yaz›l› oldu¤u belirtilirken, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
9
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Direniﬂimiz” sloganlar› at›larak direniﬂ selamland›.
7 Ocak günü ise, Cepheliler,
3001. Cadde üzerinde molotoflu
gösteri düzenlediler. Caddeye barikat kurarak ateﬂe veren Cepheliler
yar›m saat boyunca eylemi sürdürürken, bir z›rhl› araç uzaktan izlemekle yetindi. Milislerin z›rhl›
araçlara molotoflarla sald›rd›klar›,
bunun üzerine polislerin uzaklaﬂt›¤›
ö¤renildi. Cadde direniﬂin ateﬂiyle
yanarken, barikata “F Tiplerinde
Tecrite Son – Cephe” pankart› as›ld›. Cepheliler, sloganlarla cadde
üzerinde yürüyüﬂ yapmalar›n›n ard›ndan eylemlerine son verdiler.
Esenler Karabay›r’daki eylem
ise, 5 Ocak akﬂam› yap›ld›. Birlik
Mahalle Meydan›'nda yola barikat
kuran Cepheliler, yolu trafi¤e kapatt›lar. 15 dakika yol kapal› kal›rken, “Ölüm Orucu Direniﬂçilerinin
Talepleri Kabul Edilsin Tecrite Son
– Cephe” yaz›l› pankart as›ld› ve
sloganlarla direniﬂe destek verildi.

Yüklendik umudumuzu düﬂtük
yollara... Sarpt› yolumuz uzun ve
engebeli... Sarpt› yolumuz uçurumlu ve dik... Sarpt› yolumuz
yürek isteyen, ihanet bilmeyen... Öylesine bir yola düﬂtük y›llar ötesinden... Yeni bir
y›la daha girerken yola ilk koyuluﬂumuzun o heyecan› at›yor yürek kab›m›zda... Umudumuz dün
gibi hâlâ... ‹nanc›m›z ve ad›mlar›m›z da... Sevdam›z dün gibi hâlâ...
‹lk ad›m›n heyecan›yla yar›na uzanmakta.
Yola ç›k›ﬂ›m›zdan beridir boyun
e¤medik hiç zulme. Yüre¤imizde
umudumuz, bilincimizde do¤rular›m›z, ad›mlar›m›zda Mahirimiz oldu bize
yol gösteren.
Pusulam›z hiç
ﬂaﬂmad›, rotam›z yan çizmedi... Pusulam›z
devrim, rotam›z
sosyalizm...
Yüklendik
yüre¤imizi düﬂtük
yollara...
Umudun öyküsünü yazmakt›
bize düﬂen, direncin-özgürlü¤ün türküsünü
söylemekti...
Söylemeye devam ediyoruz türkümüzün en coﬂkulu sözlerini... Dilimizden öte yüre¤imiz konuﬂuyor. Pimi çekilmiﬂ
yüreklilerin diliyle konuﬂuyoruz.
Gerçeklerden ald›¤›m›z cesaretle
gerçe¤i hayk›r›yoruz. Gerçe¤i söylemek yüreklilik gerektirmiﬂtir her
zaman. Kaç kiﬂinin boynunu vurmuﬂtur, idam sehpalar›nda asm›ﬂt›r,
diri diri derileri yüzmüﬂ, diri diri
yakm›ﬂlard›r hakikati mahkum edebilmek için. Zalimler hangi ça¤da
olursa olsun gerçe¤e karﬂ› zulme sar›lm›ﬂlard›r ama hakikat hep baﬂ›
dik ç›km›ﬂt›r bu savaﬂlardan... Zulüm; bir karabasan gibi çökmek istiyor halklar üzerine. Dünün padiﬂahlar›-krallar› halklar› sömürüp ezdikçe varl›klar›n› sürdürebiliyor. Ama

Eriyen
hücrelerinin
sesi olal›m
teknolojinin ve insanl›¤›n bu kadar
geliﬂmesine karﬂ›n ne padiﬂahl›k gelene¤i tarihin derinliklerinde kald›
ne de halklar›n ezilmesi. Padiﬂahl›k
bugünün dünyas›na göre uyarlanm›ﬂ bir halde egemenli¤ini sürdür-

Behiç, Gülcan ve Sevgi 122'lerin
tüm fedakârl›klar›n› omuzlay›p
yollar›na devam ediyor. Behiç'in
ad›mlar› bizim ad›mlar›m›za kar›ﬂ›yor. Gülcan'›n sanc›lar›n› bedenimizde hissediyoruz. Sevgi’nin
dört duvar aras›nda h›zl› h›zl› nefes al›ﬂlar›yla gö¤üs kafesimiz
inip kalk›yor. Hakl›l›¤›m›zla, açl›¤›m›zla yolumuza devam ediyoruz
mek istiyor. Bushlar, Blairler kendilerini dünyan›n efendileri ilan edip
halklar› köleleﬂtirmek istiyor. Yola
koyuluﬂumuzun hikayesi iﬂte bu
nedenlere dayan›r bizim...
10
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Zulmün oldu¤u her yerde biz de
olduk. Bedeli ne olursa olsun sessiz kalmad›k, boyun e¤medik
zulme. Bedeli ne olursa olsun
direniﬂin kendisi olduk. Bundand›r tecrite karﬂ› sürdürülen
mücadeleyi 7. y›la kadar soluksuz, duraks›z taﬂ›yabilmemiz. Zulüm tecrit politikas›yla
halklara sald›r›ya geçti¤inde biz de
bedenimizi siper ettik zulmün önünde. Zulme baﬂkald›rand›k. Bizi teslim alamazs›n›z dedik... Biz direnenlerdik, biz sosyalizmdik, biz gelecektik... 122 can verdik ama teslim etmedik ideallerimizi, teslim etmedik gelece¤imizi.
Teslim olmam›ﬂ
olman›n
onuruyla ve coﬂkuyla
girdik
2007'ye. 122'lerimize duydu¤umuz sorumlulukla, sansürü
parçalam›ﬂ olman›n mutlulu¤uyla, zaferi kazanacak olman›n
inanc›yla, tecriti
kald›rman›n kararl›l›¤›yla, can
bedeli büyüttü¤ümüz umudumuzun sevdas›yla, iktidar perspektifimizle,
sosyalizm iddiam›zla ve davam›za
ba¤l›l›¤›m›zla girdik. Yeni y›l›n ﬂu
ilk günlerinde iddia ediyoruz ki,
tecriti kald›raca¤›z. ‹nsanl›k, tecrit
zulmünü yenecek. Buna direniﬂçilerimizden ald›¤›m›z güçle ve önceki
y›llardan bugüne devrald›¤›m›z mücadele azmiyle inan›yoruz, güveniyoruz.
"Tecrite karﬂ› mücadelede de geliﬂtik, yetkinleﬂtik. Mücadeleyi tabiri caizse s›çratt›k. Ama nihai zafer
noktas›n› koyamad›k henüz. Bizi
bekleyen öyle bir görev ve sorumluluk var. 2006'n›n, 2005'in, 2004'ün,
bütün bir geçmiﬂin asl›nda miras›
bu. Bu mücadeleyi daha da ilerletmek, daha büyütmek, oldu¤undan
çok daha ileri götürmek, bu bizim

temel sorumlulu¤umuz. 2007'de de
kazan›lmas› gereken zaferler bizleri
bekliyor. Bütün o zaferlerin kazan›lmas› mümkün. 2006 bence bunu
gösterdi. O zaferleri kazanmak üzere hepinize baﬂar›lar diliyorum.
2007 de 2006 gibi bizim olacak. Biz
Kazanaca¤›z" sözleriyle 2007'yi
karﬂ›l›yor Behiç Aﬂc›. Bu sözler ayn› zamanda Gülcan’›n, Sevgi’nin
duygular›n› anlat›yor. Ayn› yürekten, ayn› inançla ç›k›yor kelimeler.
“Geldi¤imiz aﬂamay› hepimiz
biliyoruz, görüyoruz de¤iﬂen bir ﬂey
olmad›, biz yine buraday›z. Moralimiz yerinde, kendimize
güvenimiz sonsuz, hiçbir
ﬂeyimizden ödün vermedik. Dedi¤imiz gibi 6 y›l
önce ne dediysek nas›l
ç›kt›ysak yola, nas›l bir
kararl›l›kla ad›m›m›z›
att›ysak ﬂu anda da öyle,
aç›kças› ben öyle görüyorum. Bende olsun Behiç abi de olsun Sevgi’de olsun sizlerde olsun kararl›l›¤›m›z hiçbir
ﬂekilde de¤iﬂmemiﬂtir ve
bu tecriti kald›raca¤›m›za inan›yorum" diyor
Gülcan
Görüro¤lu...
Ölüme an ve an yaklaﬂan direniﬂçilerin bu sözleri 2007 de
bizim olacak iddiam›z›n teminat›d›r. ‹ddiam›z dünden daha büyük,
sansürü parçalad›¤›m›z gibi tecrit
politikas›n› da parçalayaca¤›z.
AKP de, Adalet Bakan› da bunu
bilmenin korkusu içinde sald›r›yor,
terör estiriyorlar. Bu korkular›, bu
panikleri Cumartesi günü Tramvay
Dura¤›'nda yap›lan meﬂaleli eylemde tüm ç›plakl›¤›yla gözler önüne
serildi. Eylem günü Taksim kuﬂatma alt›ndayd› adeta... Panzerler, köpekler, tehditler ve binlerce polis
korkular›n›n resmini çiziyor. Ayd›nlar›n sanatç›lar›n odalar›n sendikalar›n insanl›¤a yüreklerini köreltmeyenlerin tecrite karﬂ› duruﬂlar› iktidar› daha da zor durumda b›rak›yor.
Korkusunu derinleﬂtiriyor. Korktuklar› sondan kurtulamayacaklar.
Tecrite karﬂ› at›lan her ad›m rahats›zl›klar›n› daha çok artt›r›yor.

Bugün tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤u konusunda herkes
hemfikir. ‹nsanl›¤›n› yitirenler, temsil ettikleri s›n›f›n kiniyle ezilenlere
düﬂmanl›k kusanlar hariç hiç kimse
tecriti savunam›yor. Adalet Bakan›
ve AKP iktidar› d›ﬂ›nda hiç kimse,
ayd›n›ndan sanatç›s›na, doktorundan avukat›na, mühendisinden çiftçisine tecriti savunmuyor...
Önümüzdeki günler Adalet Bakan›'n› da tercih yapmaya daha da
zorlayaca¤a benziyor. Çünkü sorun
da çözüm de art›k çok net ortada.
Direniﬂ tüm netli¤iyle gerçekleri

P‹R SULTAN OYUNU, BUGÜNÜN
P‹R SULTANLARI ‹Ç‹N OYNANDI
7 Ocak günü ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nin ziyaretçileri aras›nda Tiyatro Meﬂale oyuncular› da vard›. Onlar sadece ziyarete gelmemiﬂler, ayn› zamanda, yüzy›llard›r
zulme direniﬂin simgesi haline gelen Pir
Sultan oyununu da beraberinde getirmiﬂlerdi. Tiyatro Meﬂale oyuncular› direniﬂe
destek olduklar›n› göstermek için oyunu
Direniﬂ Evin'de sergilerken, Behiç Aﬂç›
sa¤l›k durumundan kaynakl› izleyemedi.
Behiç orada yoktu, ancak oyunda Behiçler anlat›l›yordu zaten. Aﬂc›, ‘yüre¤im
sizinle. Verdi¤iniz destekle beni çok mutlu ettiniz’ mesaj› ile Tiyatro Meﬂale oyuncular›n› selamlarken, yar›m saat süren
oyunda Pir Sultan’›n direniﬂinin boyun
e¤mezli¤i canland›r›ld›.
11
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ayd›nlat›yor. En son Adalet Bakan›'n›n da onay›yla 28.12.2006 günü
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ne heyet olarak gidenler raporlar›n› kamuoyuna sunarak tecritin acilen çözülmesi gereken bir sorun oldu¤unun vurgusunu yap›yor. Peki ﬂimdi
ne yapacak Adalet Bakan›? Her ﬂey
bu kadar aleniyken hangi k›l›fa uydurarak savunacak tecrit politikas›n›? Ya da halen tecriti yok sayarak
bilime, tüm kamuoyuna hakaret
edecek, “yalanc›” m› diyecek?
Behiç Aﬂc› 282. gününde, Gülcan Görüro¤lu 252. ve Sevgi Saymaz 256. günde bu sorunun cevab›n› bekliyorlar. Bir deri bir kemik kalm›ﬂ direniﬂçilerimiz, ﬂimdi art›k günler onlar için daha h›zl›
daha sanc›l› geçiyor...
Behiç, Gülcan ve
Sevgi 122'lerin tüm fedakârl›klar›n› omuzlay›p yollar›na devam
ediyor. Behiç'in ad›mlar› bizim ad›mlar›m›za
kar›ﬂ›yor.
Gülcan'›n
sanc›lar›n› bedenimizde
hissediyoruz. Sevgi’nin
dört duvar aras›nda h›zl› h›zl› nefes al›ﬂlar›yla
gö¤üs kafesimiz inip kalk›yor. Hakl›l›¤›m›zla, açl›¤›m›zla yolumuza
devam ediyoruz... Dilimizden öte
açl›¤›m›z konuﬂuyor tam yedi y›ld›r... Behiçler, Gülcanlar, Sevgiler
konuﬂuyor... Bu duydu¤unuz ses açl›¤›n sesi. Açl›¤›n sesi tecrite hay›r
diyen her seste duyuluyor. Bu ses
Adalet Bakan› ve iktidar d›ﬂ›nda duyan herkesi harekete geçiriyor.
Bu ses umut taﬂ›yor, direniﬂ ruhunu yaﬂat›yor, kulak verenlere. Bu
ses direniﬂinin 280. gününde olan
Behiç'in sesi... Bu ses Sevgi ve Gülcan’›n sesi, umudun sesi...
Umutsuzluk yasak bu yürüyüﬂte,
umutsuzlu¤a kap›lanlar› silkeliyor
yeniden açl›¤›m›z. Haydi siz de bir
yana at›n umutsuzluklar› ve bu sese
sesinizi kat›n. Kat›n ki bu ses, zulmü dize getirsin, gerçe¤in, zulme
boyun e¤meyiﬂin sesi olsun.

Destekler sürüyor

Meydanlarda tecrite karﬂ› mücadele yükselirken, ‹stanbul ve Adana’daki Direniﬂ Evleri de destek ziyaretlerine, açl›k grevlerine misafirlik yapmaya devam ediyor. Gecekondulardan, fabrikalardan, okullardan ç›kan onlarca insan her gün
Direniﬂ Evleri'nin yolunu tutuyor.
Bu ziyaretler, herkes için bask›ya,
zulme karﬂ› ç›kman›n, bunu göstermenin bir arac› haline geliyor.

VEDAT TÜRKAL‹:
'AﬁCI B‹R KAHRAMAN'
Yazar Vedat Türkali, Eﬂber Ya¤murdereli, Sosyal Demokrasi Vakf›
Baﬂkan› Ercan Karakaﬂ, insan haklar› savunucu Ak›n Birdal ve Avukat Kemal Aytaç ölüm orucu eyleminin 277. gününde Avukat Behiç
Aﬂc›’y› 6 Ocak günü ziyaret etti.
Tecrit sorununun çözülmesini isteyen ayd›nlar, Aﬂc›’n›n direniﬂine
olan sayg›lar›n› ifade ettiler.
Behiç Aﬂc›’n›n sa¤l›k durumu
nedeniyle yata¤›nda görüﬂtü¤ü ay-

“250. GÜNDEY‹M”
5 May›s 2006 günü direniﬂe baﬂlayan Gülcan Görüro¤lu’nun 250. günü için 9 Ocak’ta
etkinlik düzenlendi. Direniﬂ Evi'nde yap›lan etkinlik, ölüm orucu ﬂehitleri ve tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile baﬂlad›.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan Cihan Güler, direniﬂi anlatan bir konuﬂma yapt›.
Ard›ndan Gülcan Görüro¤lu’nun 250. gün
aç›klamas› okundu. Görüro¤lu aç›klamas›nda,
sansürü savunmakla, demagojilerle Adalet
Bakanl›¤›’n›n hiçbir yere varamayaca¤›n›,
bunlar›n art›k hükmünün kalmad›¤›n› belirterek, “Bugün yap›lmas› gereken tek bir ﬂey
vard›r, o da tecritin kald›r›lmas›d›r. Aksi tak-

d›nlar, daha sonra Direniﬂ
Evi'nde bir bas›n toplant›s› düzenlediler.
‹lk sözü alan Vedat
Türkali, sorunun siyaset
meselesi olmaktan ç›kt›¤›n› belirterek, tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu
ifade etti. Türkali ﬂöyle konuﬂtu;
“Bu kavga bitmeyecek. Bu kez ortadaki kahraman bir hukukçu. Kendi
mesle¤i için bunu yapmas› sayg›
duyulacak ayr› bir olay. ‹ﬂ bu noktaya geldi. Zaferi kazand›. ‹ktidar› da
k›m›ldatmaya baﬂlad›."
Aﬂc›'n›n hapishaneler gerçe¤ini
bir kez daha kendi hayat›n› ortaya
koyarak gösterdi¤ini dile getiren
Ak›n Birdal ise, “toplumsal bar›ﬂ›n sa¤lanabilmesi için art›k tecritlerin son bulmas› gerekir. Aksi bütün Türkiye'yi tecrite dönüﬂtürecektir” diye konuﬂtu.
Eﬂber Ya¤murdereli ve Ercan
Karakaﬂ da, Adalet Bakanl›¤›'n›n
acilen tecriti kald›racak giriﬂimlerde
bulunmas› gerekti¤ini belirtirlerken, Kemal Aytaç "art›k söze gerek
yok, çözüm istiyoruz" dedi.

DTP’DEN DESTEK Z‹YARET‹
DTP ‹l Baﬂkanl›¤› ve TUAD’dan
bir heyet, 10 Ocak günü Direniﬂ

dirde bizlerin ölümünün sorumlusu AKP iktidar› ve onun Adalet Bakanl›¤› olacakt›r” dedi. Tam 250 gündür tecritin kald›r›lmas› için
bedenini ölüme yat›rd›¤›n› kaydeden ve iki
k›z› olan bir anne oldu¤unu hat›rlatan Görüro¤lu, “Baﬂka analar›m›z a¤lamas›n, diye
yat›rd›¤›m bedenim gün gün erimekte. Art›k
her an ölüm haberimi alabilirsiniz” dedi.
Hep birlikte sesimizi yükseltme ça¤r›s›nda bulunan ve bunun bir görev oldu¤unu
kaydeden Görüro¤lu, ‘Çözülecek mi’ kayg›s›na yer olmad›¤›n› belirterek ﬂöyle dedi:
“E¤er bugün tecrit tart›ﬂ›l›yor ve iktidar sahipleri tecrit sorunu için klasik demagojilerden, yalanlardan baﬂka hiçbir ﬂey ifade edemiyorsa bu tamam›yla ›srar›m›z ve mücade12
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Evi'nde Behiç Aﬂc›’y› ziyaret etti. Aﬂc›’n›n direniﬂi önünde sayg›yla e¤ildiklerini ifade eden DTP’liler, destek amac›yla TUAD binas›nda da bir günlük açl›k grevi yapacaklar›n› belirttiler.

GÜLCAN’IN AÇLI⁄INI
PAYLAﬁTILAR
Adana Direniﬂ Evi’nde halk›n
her kesiminden ziyaretler ve destek
açl›k grevleri devam ediyor.
Gülcan Görüro¤lu'nun eyleminin 235. gününde, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programc›l›¤› 1.
s›n›f ö¤rencisi Salih Kutluay bir
günlük açl›k grevi yaparken, ayn›
gün Soner Y›lmaztürk 10 günlük
destek açl›k grevine baﬂlad›.
26 Aral›k günü Antalya Temel
Haklar üyesi Suphi ‹lyas Ay’›n 4
günlük açl›k greviyle destek verdi¤i
Gülcan’a, 6 Ocak günü de Ersan
Y›lmaztürk’ten bir günlük açl›k
grevi ile destek geldi.
Destek açl›k grevi yapanlar›n tümünün, Direniﬂ Evi'nde bulunmaktan duyduklar› onuru ifade ettikleri
görülürken, “‹nan›yorum ki ölüm
orucu direniﬂi zaferi kazanacakt›r”
sözleri de yine ortak duyguyu anlat›yordu.

lemiz karﬂ›s›nda çaresizleﬂti¤inin bir göstergesidir. Çözümü de getirecek olan yine bizleriz. ﬁimdi her zamankinden daha fazla çaba göstermek zorunday›z.”
Daha sonra ﬂiirler ve marﬂlar ile slayt gösterimi ile devam eden etkinlikte, Gülcan’›n konuﬂma yapt›¤› s›rada, Behiç Aﬂc›’n›n annesinin
ve TAYAD’l› Nadire Çelik’in Direniﬂ Evi’ne
geliﬂi, coﬂkuyu daha da büyüttü.

Tecrite polis kalkan›
Taksim’de HÖC Üyelerine Sald›r›
Yaralananlar aras›nda bulunan
Grup Yorum üyesi ‹brahim Gökçek’in aya¤›n›n k›r›ld›¤› ve tedavi
için hastaneye kald›r›ld›¤› bildirilirken gözalt›na al›nan 6 kiﬂi ertesi
gün ç›kar›ld›klar› mahkemede
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.

Tecriti protesto etmek için 10
Ocak'ta Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne
kadar yürümek isteyen Haklar ve
Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyelerine polis gaz bombalar›yla sald›rarak, 6 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Hukuksuzluk devletinin polis amiri bir
avukat› tartaklarken, Grup Yorum
üyesinin baca¤› k›r›ld›.
HÖC üyeleri, akﬂam saatlerinde
meﬂalelerle Taksim'de biraraya gelerek tecrite son verilmesini istediler. 123. ölümün olmamas› için harekete geçilmesini isteyen HÖC’lüler, direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›d›lar. “Ölüm Orucu Direniﬂçilerinin
Talepleri Kabul Edilsin” pankart›n›
açarak, meﬂalelerle Galatasaray Lisesi'ne kadar yürümek isteyen 100’e
yak›n HÖC üyesinin önü panzerlerle çevik kuvvet ekipleri, robokop
polisleri taraf›ndan kesildi.
Polisler ile HÖC üyeleri aras›nda yaﬂanan tart›ﬂmalarda polis yürüyüﬂe izin vermeyeceklerini belirtti. HÖC’lüler yapt›klar› eylemin
demokratik oldu¤unu, yürüyüﬂ
yapman›n en do¤al haklar› oldu¤unu, bugüne kadar doktorlar›n, avukatlar›n yürüyüﬂ yapt›klar›n› ve
kendilerinin de yürüyeceklerini dile
getirdi.
Yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan
polis kitlenin üzerine gaz s›karak
coplarla sald›rd›. Sald›r› sonucu ilk
bilgilere göre 4'ü bayan olmak üzere 6 kiﬂiyi gözalt›na alan polis çok
say›da kiﬂiyi yaralad›.

Çözüm, Direniﬂin
B›rak›lmas› De¤il,
Bakanl›¤›n Proje
Üretmesidir
Yürüyüﬂ öncesi Taksim Tramvay Dura¤›’nda aç›klamay› okuyan
Sinem Do¤an, tecrit sorunu üzerindeki gerçeklerin daha net olarak görülmeye baﬂland›¤›n›n alt›n› çizerek, “7 y›ld›r büyük bir kararl›l›kla
süren direniﬂ her türlü bedeli ödeyerek hapishanelerde süren insanl›k
d›ﬂ› uygulamalara karﬂ›n, bir infaz
modeli olarak tecritin hak ve özgürlüklere, demokrasiye nas›l bir sald›r› oldu¤unu bütün ç›plakl›¤›yla ortaya koyulmuﬂ durumdad›r” dedi.
Birçok kesimin “Tecriti Çözün”
talebi etraf›nda bütünleﬂerek, Adalet Bakanl›¤›'na ça¤r›da bulunduklar›n› hat›rlatan Do¤an, “Adalet Bakanl›¤› kamuoyunun taleplerine
karﬂ› direniyor. Ve hala bayatlam›ﬂ
“örgüt, terör” demagojilerine baﬂvurmakta, “hapishanenin anahtar›n› istiyorlar” demektedir. Bunlara
kimse inanm›yor; inanm›yor çünkü
122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i bir
gerçek var ortada” diye konuﬂtu.
Bugün halen tecritin kalkmas›
talebiyle Behiç Aﬂc›, Sevgi Saymaz,
Gülcan Görüro¤lu’nun ölüme yürüdüklerinin hat›rlat›ld›¤› aç›klamada,
çözüm için somut ad›m›n, direniﬂçilerin ölüm orucunu b›rakmas› de¤il,
bakanl›¤›n bir proje üretmesi oldu¤una vurgu yap›ld›.
Bugün art›k zamanla yar›ﬂ›n da
son noktas›na gelindi¤ini belirten
Do¤an, devamla ﬂunlar› söyledi:
“Saniyeler dahi önemli. Günler di13
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yemiyoruz, saatler diyemiyoruz saniyeler diyoruz… Bütün herkes saniyeleri say›yor… Bir insan daha
ölmesin diye say›yoruz… Behiç
için, Gülcan için, Sevgi için say›yor…”
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun! Behiç Aﬂc› Onurumuzdur,
Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur,
Sevgi Saymaz Onurumuzdur!” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klama sonras›
yürüyüﬂe geçen HÖC üyelerine sald›ran polis ﬂefinin kitle da¤›ld›ktan
sonra Halk›n Hukuk Bürosu avukat›n› tartaklayarak “ne duruyorsunuz,
o kadar uyard›k çekin gidin” diyerek tehditler savurmas› da, bu ülkenin “hukuk devleti” oldu¤unu iddia
edenleri yalanlayan bir baﬂka geliﬂmeydi.

“Tecriti Kald›r›n”
◆ Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i,
‹stanbul ﬁubesi 10 Ocak'ta tecritin
kald›r›lmas› ve ölüm orucu direniﬂini
sürdüren Behiç Aﬂc›’n›n taleplerinin
kabul edilip bir an önce sa¤l›¤›na kavuﬂabilmesi için ‹stanbul Tabip
Odas›’nda aç›klama yapt›. F Tipleri’ni eleﬂtiren aç›klamay› yapan ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Fatmagül Yolcu, TTB’nin raporunu hat›rlatarak,
tecrite son verilmesini istedi. Bas›n
toplant›s›nda haz›r bulunan ‹lker ﬁahin de, Sincan Çocuk Ve Gençlik
Kapal› Hapishanesi’nde yaﬂad›¤› iﬂkenceleri anlatt›.
◆ Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nsiyatifi
12 Ocak'ta Yüksel Caddesi’nde
yapaca¤›
bas›n
aç›klamas›n›n
ard›ndan, Konur Sokak TMMOB
önünde Adalet Bakanl›¤›'na verilmek üzere ”F Tipi cezaevlerinde yaﬂanan tecrit ve izolasyon a¤›r bir insan hakk› ihlalidir” baﬂl›kl› imza
masas› açaca¤›n› duyurdu.

‘Hepimiz tecritteyiz’ oyunu bir ay boyunca Arama Tiyatrosu’nda

“AﬁCI ÜLKEM‹Z‹N ONURUDUR”
Bilgesu Erenus’un yazd›¤› ve
Mehmet Esato¤lu’nun yönetti¤i
“Hepimiz Tecritteyiz” oyunu, 6
Ocak'tan itibaren Cihangir'de bulunan Arama Tiyatrosu'nda sergilenmeye baﬂland›. Tecrite Karﬂ› Tiyatrocular ‹nisiyatifi, F Tipi cezaevleri
ve tecrit sorununa dikkat çekmek
için, bir ay boyunca her cumartesi
saat 15.00'te oyunu sergileyecekler.
Daha önce ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi kentlerde sergilenen oyun
öncesi aç›klamada bulunan, tiyatrocu Mehmet Esato¤lu, “‹nsan› insans›z b›rakmak ruhen sakatlar. Ülkemizin onuru Av. Behiç Aﬂc› bu konuyu ülkemizin gündemine taﬂ›d›.
Sorunu kimsenin kaçamayaca¤› bir
boyuta getirdi" dedi. Ard›ndan oyunun yazar› Bilgesu Erenus sözald›.
Erenus, burada as›l konuﬂmas›
gereken kiﬂiyi ça¤›raca¤›n› belirterek, Behiç Aﬂc›’n›n annesi Fazilet
Erdo¤an'› davet etti. Gözyaﬂlar›n›
tutamayan Fazilet Erdo¤an, “Bütün

dünya duydu Adalet Bakanl›¤›'n›n
yapt›¤› zulmü. Yeter art›k evlad›m
bir deri bir kemik kald›” dedi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan, Ercan
Aktaﬂ, Bayar ﬁahin, Avni Sa¤lam,
Kader Özdemir, Mehmet Karagöz
ve Abdullah Sercan isimli ayd›n ve
sanatç›lar tecrite girdiler.
Tecrite girmek için merdivenlerden inen “mahkumlar”, gardiyanlar
taraf›ndan dövülerek götürüldü.
'Konuﬂma lan, düzgün yürü' ba¤›rt›lar› aras›nda tecrit odas›na götürülenlere, burada sürekli magazin haberleri dinletildi. Slogan at›lmas›
halinde müzik sesinin yükseltildi¤i
tecrit odas›nda, popüler kültürü
temsil eden 'Gaffur pijamas›' giymiﬂ
olan bir oyuncu da, tutuklulara 'hizmet' için bulundu. Tutuklu rolündeki oyuncular›n uygulamalara dayanamayarak sürekli direniﬂe geçmesi
ve tek kiﬂilik yo¤un tecrit hücresine
al›nmas› dikkat çekti. Sürekli numaralar› anons edilerek rahats›z

Özgür-Der: KAMUOYU ARINÇ'IN
G‹R‹ﬁ‹M‹N‹N SONUCUNU BEKL‹YOR!
7 Ocak'ta yaz›l› aç›klama yapan
Özgür-Der, “Meclis Baﬂkan›n'dan
acil ad›mlar atmas›n› bekliyoruz”
dedi.
Star Gazetesi yazar› ﬁamil Tayyar’›n, TBMM Baﬂkan› Bülent
Ar›nç’›n giriﬂimine dair yaz›s›n›
hat›rlatan Özgür-Der, yaz›da yer
alan “örgüt bask›s›”, “Ar›nç giriﬂim
yapt›, Aﬂc› b›rakmal›” yaklaﬂ›m›n›
eleﬂtirdi. Ar›nç’›n tecritin büyük bir
sorun oldu¤unu aç›kça ifade etti¤ini kaydeden Özgür-Der, “bu sorunun giderilmesi için elinden geleni
yapma sözü vermiﬂtir” dedi. Ar›nç
ile görüﬂen heyet içinde de yer alan
Özgür-Der, TBMM baﬂkan›n›n, eylemin b›rak›lmas› noktas›ndaki talebini Behiç Aﬂc›’ya ilettiklerini,
Aﬂc›’n›n, Ar›nç'›n yaklaﬂ›m›ndan
duydu¤u memnuniyeti belirtmekle

birlikte, daha
önce de çeﬂitli
zamanlarda
birtak›m sözler
verildi¤ini fakat bunlar›n hayata
geçirilmedi¤ini hat›rlatarak somut
ad›mlar at›lmas›n›n önemine dikkat
çekti¤ini bildirdi. Adalet Bakan›'n›n, Ar›nç'›n giriﬂimlerinden haberdar olmad›¤›na dair beyan›n›n ard›ndan “derin” bir sessizlik sürecinin baﬂlad›¤›na dikkat çeken Özgür-Der, hükümet ve bir k›s›m
medya çevrelerinde, “Meclis Baﬂkan›'n›n devreye girdi¤i art›k
ölüm orucunun b›rak›lmas› gerekti¤i, e¤er bu yap›lmazsa gerçekleﬂmesi kesin ölümden Behiç Aﬂç›'n›n ve onu destekleyenlerin sorumlu olaca¤›” yaklaﬂ›m›n›n öne
ç›kart›ld›¤›na dikkat çekti.
Aç›klamada ﬂunlar belirtildi:
“Bu haks›z ve temelsiz bir yaklaﬂ›md›r. 300 güne yaklaﬂan bir eylemi sona erdirmek için hangi somut
14
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edilen tutuklular›n
psikolojik
olarak etkilendikleri
görüldü.
Tuvalet, yiyecek, içecek gibi ihtiyaçlar için, “arz ederim” ibareli dilekçelerin zorunlu oldu¤u oyunda,
resim çekmek isteyen muhabirler de
dilekçe verdi ve kollar›na "hepimiz
tecritteyiz/görüldü" damgas› vuruldu.
Tecrit odas›nda yaﬂananlar›n sinevizyonla salondan izlettirildi¤i etkinlik, bu cumartesi de Arama Tiyatrosu’nda sergilenecek ve kat›l›ma aç›k olacak.
Arama Tiyatrosu: S›raselviler
Caddesi A¤a Han Sokak. No 4 Cihangir.
‹letiﬂim için: Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar: 253 78 88 - Gamze Mimaro¤lu: 0 535 798 72 91 - Cihan Keﬂkek: 0 535 362 90 24
ad›mlar›n at›ld›¤›na dair en küçük
bir aç›klama dahi yap›lmam›ﬂt›r.
Üstelik Adalet Bakan›'n›n ›srarla
sorunu yok sayan tutumu ve Say›n
Bülent Ar›nç'›n giriﬂimine dair beyan› konuyu daha da ç›kmaza sokmaktad›r. Sözkonusu haks›z, mesnetsiz yorumlar aras›nda dikkat çeken bir husus da Behiç Aﬂç›'n›n örgüt bask›s›yla ölüm orucunu sürdürmeye zorland›¤› dolay›s›yla örgütün sorumlu olaca¤›d›r. 42 yaﬂ›nda bir avukat›n örgüt bask›s›yla
ölüme zorland›¤› iddias›n›n ne
ak›lla, ne de insafla ba¤daﬂ›r bir
yan› olamayaca¤› gayet aç›k olmakla birlikte hala eli kalem tutan
baz› ﬂah›slar›n bu saçmal›¤› gündeme getirmeleri derin bir ahlaki
soruna iﬂaret etmektedir.”
Tecritin temel bir insan hakk›
ihlali oldu¤unun alt›n› çizen Özgür-Der, bu gerçe¤i kabul eden
Meclis Baﬂkan›'ndan acil ad›mlar
atmas›n› beklediklerini ifade etti.

Bunun
için
iﬂgal ettiler!

Emperyalizmi tan›yan, onun “demokrasi,
özgürlük” gibi kavramlar› hangi durumlarda ve
hangi amaçla kulland›¤›n› çok iyi bilenler için
“s›r” olmayan gerçe¤in
belgesi de ortaya ç›kt›.
‹ngiltere'de yay›mlanan
The Independent Gazetesi, Irak iﬂgali sonucunda ortaya ç›kan petrol
kâr›n›n büyük bölümünün emperyalist petrol tekellerinin kasalar›na
akaca¤›n› ve bundan en büyük pay›
da iﬂgali gerçekleﬂtiren ABD ve ‹ngiltere'nin petrol ﬂirketlerinin alaca¤›n›n belgesini yay›nlad›.

Ordu iﬂgal etti,
tekeller ya¤mal›yor
Independent, önümüzdeki günlerde Irak Parlamentosu'nda gündeme gelecek olan ‘Hidrokarbon Yasas› Tasla¤›’, bilinen ad›yla petrol
yasas›n› ele geçirdi. Gazete haberinde, tasla¤›n haz›rlanmas›nda ABD
yönetiminin müdahil oldu¤unu belirtti. Uzmanlar›n görüﬂlerini aktaran gazeteye göre, bu yasayla birlikte; BP, Shell ve Exxon gibi petrol
tekellerine 30 y›ll›k sözleﬂmeyle
Irak'a girme olana¤› veriliyor. (Bu
olanak iﬂgalle yarat›ld›) Yasa, Irak
petrollerinden kazan›lan paran›n
yüzde 75'inin Bat›'ya akmas›n› sa¤layacak.
Asl›nda yo¤un protestolar ve
teﬂhir kampanyalar› ile, iﬂgalin as›l
amac›n›n petrol ve di¤er ekonomik,
siyasi ç›karlar oldu¤u, “Irak’a özgürlük götürme” söyleminin, bu
gerçeklerin üzerini örtmeyi amaçlayan en aﬂa¤›l›k yalanlardan biri oldu¤u geniﬂ kitlelerce biliniyordu.
Bu yasa, bilineni, çarp›t›lmaya çal›ﬂ›lan›, “diktatör Saddam” söylemi
ile üzeri küllenmeye kalk›ﬂ›lan› belgeleyen bir nitelik taﬂ›yor. Dünyan›n süper güçlerinin, demokrasiden,
özgürlüklerden, hukuktan sözedenlerin yalanlar›n› suratlar›na çarp›yor. Hat›rlanaca¤› gibi, gerek Bush,
gerekse de ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair, eleﬂtiriler karﬂ›s›nda iﬂgalin pet-

Irak petrolünün ya¤ma
yasas› haz›r; petrol gelirlerinin yüzde 75’i emperyalist tekellere ak›t›lacak!
Saddam’› asanlar, özgürlükten, “ba¤›ms›z
devlet kurmaktan” söz
edenler bu duruma ne
diyorlar?
rolle ilgisi olmad›¤›n› aç›klam›ﬂlard›. Irak savaﬂ›n›n ilk günlerinde parlamentoda konuﬂan ‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair, amaçlar›n›n Irak
petrollerini ele geçirmek oldu¤u yolundaki suçlamalar› ﬂiddetle reddetmiﬂ, amaçlar›n› Irak'›n özgür ve demokratik bir ülke olmas›n› sa¤lamak olarak özetlemiﬂti.
‹ﬂgalin hemen ard›ndan ülkenin
bakanl›klar›, tarihi eserleri, iﬂyerleri
iﬂgalcilerin onay› ile ya¤malan›rken, sadece neden petrol kuyular›n›n ve ilgili kurumlar›n ABD askerlerince korumaya al›nd›¤› da böylece alenileﬂiyor. Bu görüntüler ve
petrol yasas›, Amerikan ve ‹ngiliz
emperyalizminin Saddam iktidar›n›
neden y›kt›¤›n›n ve 650 bin insan›
neden katlettiklerinin de cevab›d›r.

Saddam Millileﬂtirdi,
O’nu Asanlar Sat›yor!
Emperyalistler için beklenen bir
durumdur bu ya¤ma. Dünyan›n bütün halklar›na ac›lar› ve açl›klar›
yaﬂatan, iﬂgallere ve bombard›manlara neden olan kararlar› alan bütün
emperyalist ülke hükümetleri, gerçekte tekelleri temsil ederler. Dolay›s›yla ald›klar› kararlar, gerçekleﬂ15
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tirdikleri fiiller de
onlar›n ç›karlar›na
hizmet eder. Amerikan hükümeti bu
niteli¤i en belirgin
oland›r. Bunun da
ötesinde, iﬂgal karar›n›
alanlar›n
petrol ve silah tekelleriyle
olan
do¤rudan iliﬂkileri
de sonraki günlerde ortaya ç›km›ﬂt›. Örne¤in, Baﬂkan
Yard›mc›s› Chenney baﬂta olmak
üzere üç bakan do¤rudan petrol tekellerinin yönetiminde yer al›yordu.
‹ﬂgal sonras› Irak’a ABD’yi temsilen gönderilen Zalmay Halilzad,
Genel Vali Jay Garner, Phillip Caroll gibi isimler de, yine petrol ﬂirketleri ad›na çal›ﬂanlardan baﬂkas›
de¤ildi.
As›l sorulmas› gereken iﬂgali sevinçle karﬂ›layan, ard›ndan Saddam’› asanlar›n bu ya¤maya ne dedikleridir.
Evet Kürt ve ﬁii liderler, Irak
ekonomisinin yüzde 70’i gibi bir
a¤›rl›¤› oluﬂturan bir sektörün neredeyse tümünün emperyalist tekellere devredilmesinde nas›l bir özgürlük görüyorlar acaba?
ﬁimdilerde ABD’yi Irak batakl›¤›ndan kurtarmak için haz›rlanan
Baker-Hamilton raporunun 22’inci
sayfas›n›n ﬂu son cümlesi, onlar›n,
yani Saddam’› asanlar›n ne düﬂündükleri ve niteliklerini de ortaya koyuyor. ﬁöyle diyor rapor: “KÜRT
liderler, Kuzey Irak’taki petrolün iﬂletilmesi için, yabanc› petrol ﬂirketleriyle anlaﬂma imzalad›. ﬁ‹‹ liderler de, yabanc› petrol ﬂirketleriyle
anlaﬂmak için, görüﬂmelerini sürdürüyor.”
Yani, daha yasa ç›kmadan pazarlamas› yap›lm›ﬂ bile.
Amerika’n›n ‘Kürt aﬂk›”n› anlamak için bundan daha iyi örnek olabilir mi? Amerika’ya “uluslar›n kaderini tayin hakk›n› destekledi¤i”
payesi biçenler oturup yeniden düﬂünmelidirler.
Egemenli¤e, özgürlü¤e bak›n;
Irak halk›n›n görmedi¤i yasa tasla-

¤›, Beyaz Saray'a, IMF ve Dünya
Bankas› ile pay alacak petrol tekellerine gönderiliyor ve onay al›n›yor.
Ayn› günlerde birileri Saddam’›n idam›n› “diktatörden kurtuluﬂ” diye alk›ﬂl›yor. Ülkenin ﬂii baﬂbakan›, idam› eleﬂtirenlere “bu bizim iç iﬂimiz” diye ç›k›ﬂ›rken, “ba¤›ms›z bir devlet” pozlar› satmaktan utanm›yor. Herkes bilir ki, askeri iﬂgalin kendisi bir yana; bir ülkenin ekonomisinin %70’ini karﬂ›layan bir kaynak, emperyalistlerin denetimine b›rak›l›yorsa, orada egemenlikten sözedilemez. Irak’› ‘egemen devlet’ yapmaktan söz edenler,
en az›ndan 30 y›l boyunca boynuna
en a¤›r halkay› geçiriyorlar.
Irak petrolü, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras› ‹ngiliz ve Frans›z’lar›n
kontrolündeydi. ‹ﬂbirlikçilere küçük
paylar verilirken petrol gelirinin büyük bölümü ya¤malan›yordu. Baas
iktidar› 1972’de iﬂte bu duruma son
verdi. Saddam’›n iktidar›n› da güçlendirecek olan millileﬂtirme, petrolü emperyalistlerin elinden ald›. Geçen haftaki say›m›zda baz› örneklerine yer verdi¤imiz, sosyal, ekonomik olarak halk›n ç›karlar›na yürütülen politikalar, iﬂte bu millileﬂtirmeler sayesinde yap›ld›. Sa¤l›¤›n,
e¤itimin ücretsiz olmas›, cehaleti
yenme seferberlikleri, bilimsel ve
teknolojik at›l›m ve daha pek ço¤u
petrol gelirleriyle karﬂ›lan›yordu.
ﬁimdi, Saddam’›n as›lmas›n›n
hemen ard›ndan gündeme gelen bu
yasa, o gün kovulanlar› yeniden
ya¤maya ça¤›r›yor. Kald› ki, iﬂgal
sonras› bu tekeller Kuveyt'in iﬂgalindeki "kay›plar›n›n” karﬂ›lanmas›
gibi gerekçelerle petrol sat›ﬂ›ndan
elde edilen gelirlerin önemli bir bölümüne tazminat olarak el koymuﬂtu. ﬁimdi bu durum, 30 y›l boyunca
yasal güvenceye kavuﬂturuluyor.
Hem de ironik biçimde, millileﬂtirmenin baﬂ›ndaki adam›n idam›n›n
hemen ertesinde gündeme geliyor
yasa. Kuﬂkusuz ﬂimdi, Saddam’›n
ﬂii cellatlara verilmesinin karﬂ›l›¤›nda hangi tavizler verildi, hangi pazarl›klar yap›ld› sorusu daha s›k sorulacakt›r. Örne¤in, ﬂiilerin bu yasa-

Yasalarla, kukla hükümetle iﬂbirli¤i yaparak Irak’›n zenginliklerine
el koyabilirler. Ancak, direniﬂin gücü, kararl›l›¤› ve birli¤i; Irak halk›n›n kendi zenginliklerine sahip ç›kma iradesi tüm bu planlar› bozacak tek güçtür.
y› desteklemesi karﬂ›l›¤›nda, olabilir mi? Saddam’› asanlar›n, parlamentoda yasaya ne oy verecekleri
ve sürecin baﬂ›ndan bu yana iﬂgale
karﬂ› direniﬂ ile uzlaﬂma aras›nda
gidip gelen Sadr’›n ne tutum alaca¤› ile daha bir netlik kazanacakt›r. O
zaman, idam s›ras›nda “Mukteda,
Mukteda, Mukteda” sloganlar›
atanlar›n, bu slogan› atmalar›na neyin karﬂ›l›¤›nda izin verildi¤i de görülecek.
Peki ya, “Saddam bizim için de,
bölgemiz için de tehdit” diyen iﬂbirlikçi AKP iktidar›; “Ortado¤u’nun
demokratikleﬂmesinden” söz edenler, onlar ne diyorlar bu belgeye?
Yoksa, “Yaﬂas›n özelleﬂtirmeler”
diye alk›ﬂlayacaklar m› yine?

Emperyalizmden Özgürlük
Bekleme Yan›lg›s›
Baker-Hamilton raporunu haz›rlayanlarda, James Baker, 2003 Haziran'›nda M›s›rl› Gazeteci Cihan
El-Tahri'ye verdi¤i demeçte ﬂöyle
diyordu: “Körfez'in enerji rezervlerine ulaﬂmay› güvence alt›na alacak
bir politika benimsedik. Çünkü bu
olmazsa, Amerikan ekonomisi sars›l›r. Ekonomi sars›l›rsa insanlar iﬂlerini kaybeder. ‹nsanlar iﬂsiz kal›rsa,
yönetimler de siyasal desteklerini
yitirirler. Saddam'›n Körfez'deki
enerji kaynaklar›n› ele geçirmesine
seyirci kalsayd›k, bu dediklerimin
hepsi olacakt›. Birinci Körfez Savaﬂ›'n›n da gerçek nedeni bu. ‹kincisinin de!”
Ne ad›na yap›ld›¤› söylenirse
söylensin, bütün emperyalist politikalar›n öze, iﬂte bu ç›plak gerçektir. Ülkeleri sömürgeleﬂtirme, zenginliklerine el koyma, enerji kaynaklar›n› kontrol alt›na alma vb.
emperyalist tekellerin ç›karlar›.
Bunun ad›, Irak’ta petrol olur.
16
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Somali’de do¤algaz yataklar›, Ruanda’da elmas... Emperyalizm tarih
sahnesine ç›kt›¤› günden bu yana,
Marksist-Leninistlerce ortaya konulan gerçeklerdir bunlar. Ancak,
“Küreselleﬂme” süreci ile birlikte
iﬂte bu ç›plak gerçekler çarp›t›ld› ve
“demokratik emperyalizm” gibi teoriler geliﬂtirildi, emperyalistlerin
dünyaya demokrasiyi yaymak istedi¤i, buna karﬂ› kimsenin direnemeyece¤i teorileri yap›ld›. Devrimciler, “yan›l›yorsunuz! emperaylizm
de¤iﬂmedi, onlar ekonomik, siyasi
ç›karlar› olmayan hiçbir ad›m atmazlar! Onlar halklara özgürlük de¤il ancak kölelik ve ba¤›ml›l›k getirirler” dediklerinde ise, bu teorileri
yapanlar, devrimcileri “dogmatik”
olmakla suçlad›lar.
Peki bugünkü Irak tablosunda,
özgürleﬂen, demokratikleﬂen bir ülke gören var m›? Hay›r! Ve bu durum, direniﬂle de alakal› de¤ildir
esasen. Eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›d›r
ancak, diyelim ki hiçbir direniﬂ yaﬂanmasa dahi, yasalar› iﬂgalcilerce
belirlenen, zenginlikleri tekellerin
denetimine verilmiﬂ, dolay›s›yla siyasetinde, ekonomisinde belirleyicili¤i yok olmuﬂ bir ülke ne özgür
olabilir ne de burjuva anlamda da
olsa demokratik. Ancak iﬂbirlikçiler, “bir devletimiz olsun da, biz yönetelim de ABD’ye ba¤›ml› olsa da
olur” mant›¤›yla hareket ederek, bu
ya¤malar›n önünü açt›lar, hem de
bölge halklar›na büyük ac›lar yaﬂat›lmas›nda rol ald›lar. ﬁii ve Kürt liderlerinin bugünkü konumu budur.
Ancak unutulmamas› gereken
ﬂu: ‹ﬂgalciler Irak halk›n› aç b›rakma pahas›na zenginlikleri ya¤malayabilir, iﬂbirlikçiler, kuklalar koltuk
hesab› için buna onay verebilirler.
Ancak tüm bunlar›n uygulan›p uygulanamayaca¤›n›
belirleyecek
olan, Irak halk› ve direniﬂ olacak!

ABD’nin
‘Yeni’ Irak Plan›
ABD’nin Irak’taki sorunlar›na
buldu¤u tek çözüm: Daha fazla asker, daha fazla bask› ve katliam!..
Emperyalizm Irak’ta bo¤ulacak!
ABD Baﬂkan› Bush’un birkaç
ayd›r merakla beklenen “Yeni Irak
Plan›” 11 Ocak’ta aç›kland›. Ancak
Bush’un aç›klamas›, “yeni plan”
üzerine özellikle burjuva bas›n yay›n organlar›nda yap›lan yorum ve
beklentileri tamamen boﬂa ç›karan
bir aç›klama oldu. Çünkü esas›nda
Bush’un “yeni plan”›nda yeni ve orjinal olan hiçbir ﬂey yok.
Aylar önce Bush yönetimi, ilk
kez aç›kça “Irak’ta iﬂlerin iyi gitmedi¤ini” kabul etmiﬂ, bunun üzerine
bizzat Bush’un onay›yla Irak Çal›ﬂma Grubu oluﬂturulmuﬂ ve bu
grubun uzun haz›rl›klar› sonucunda
da bir rapor aç›klanm›ﬂt›.
Rapor, siyasi, askeri çeﬂitli öneriler içeriyordu. Buna paralel olarak
da Bush’un “yeni Irak plan›”nda baz› “politik aç›l›mlar” yapabilece¤i,
Irak’tan çekilmeye iliﬂkin bir plan
ortaya koyabilece¤i yorumlar› yap›l›yordu.

Daha fazla asker!
Bush’un yeni plan›n›n tek somut
yan›, Irak’a, mevcut ABD askerine
ek olarak, 21.500 Amerikan askeri
daha gönderilecek...
Evet, ABD’nin uzun “plan” haz›rl›klar›ndan ç›ka ç›ka iﬂte bu ç›kt›.
Baﬂka ne ç›kabilirdi ki; Amerikan
emperyalizminin sald›rganl›¤›n› art›rmas›ndan baﬂka ne olabilirdi ki?
“Daha fazla, daha fazla asker”
göndermek, iﬂgalcilerin içine düﬂmekten kurtulamad›klar› bir k›s›r
döngüdür. Amerikan emperyalizminin Vietnam’da içine düﬂtü¤ü batak

da iﬂte bu k›s›r döngü içinde ortaya
ç›km›ﬂt›r. Irak’ta da süreç ayn› yönde geliﬂmektedir.
21.500 Amerikan askeri, iﬂgalcilerin Irak’ta karﬂ› karﬂ›ya olduklar›
sorunlar› çözmek bir yana, daha da
derinleﬂtirecektir. Irakl› sünni din
adamlar›n›n Bush’un plan›na karﬂ›
yapt›klar› aç›klamada belirttikleri
gibi: “Bush hayal dünyas›nda yaﬂ›yor”! Üç y›l› aﬂk›n süredir, yüzbinlerce iﬂgal askeriyle elde edemedikleri sonucu, birkaç onbin asker
daha ekleyerek, Ba¤dat’›n semtlerinde yeni katliamlar yaparak elde
edebilece¤i hesaplar› yapmak, emperyalizmin açmaz›d›r. Direniﬂ karﬂ›s›nda daha fazla sald›rganlaﬂmaktan baﬂka bir ç›k›ﬂ yolu görememesinin sonucudur.

ABD’nin öncelikli hedefi
Ba¤dat!
Yeni plana göre, 21 bin 500 askerin “17 bini Ba¤dat’a yerleﬂtirilecek”... Asl›nda askeri aç›dan bak›ld›¤›nda Bush’un aç›klamas›na
bir “Ba¤dat Plan›” da denilebilir.
Amerikan emperyalizmi, iﬂgal
etti¤i ülkenin kalbini, baﬂkentini
teslim alamaman›n aczi içindedir.
Ba¤dat, bugün direniﬂin bir anlamda kalbi durumundad›r. ‹ﬂgalci emperyalistler ve iﬂbirlikçileri Ba¤dat’ta kendilerini adeta surlarla çevrili bir bölgeye, “yeﬂil bölge”ye
hapsetmiﬂlerdir. Ancak direniﬂçilerin istedikleri zaman “yeﬂil bölgeye” ya¤d›rd›klar› havan toplar›, iﬂgalcilerin ve kukla hükümetin güç17
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süzlü¤ünü ortaya seren en önemli
göstergelerden biri olmaya devam
etmektedir.
Amerikan yönetimi, Ba¤dat’taki
durumun iﬂgalin baﬂar›s›zl›¤›n›n en
aç›k ve somut göstergesi oldu¤unu
bilerek, yeni planda önceli¤i Ba¤dat’›n teslim al›nmas›na vermiﬂ gözükmektedir.
Bush’un aç›klamas›nda “daha
önce siyasi ve mezhepsel nedenlerle
girilemeyen Ba¤dat’›n baz› mahallelerine bu defa girilece¤i” belirtilmektedir ki; buradaki siyasi ve
mezhepsel nedenler ifadesi de, sadece kendi güçsüzlüklerini örtbas
etmeye yöneliktir.

Tehdit ve gözda¤›n›n
dozaj› art›r›ld›
Bush, “Irak yeni plan›” ad› alt›nda yapt›¤› aç›klamada, Suriye ve
‹ran’a yönelik suçlamalarda bulunan ABD yönetimi, “bu iki ülkeyle
diyalo¤a girmeyeceklerini” aç›klad›.
Suriye’nin direniﬂçileri destekledi¤ini, ‹ran’›n ise “mezhep çat›ﬂmalar›n›” k›ﬂk›rtt›¤›n› ileri süren Amerika, bu aç›klamadan hemen sonra
11 Ocak’ta, Erbil’deki ‹ran Temsilcili¤i'ne bask›n düzenleyerek, 5
‹ranl›'y› gözalt›na ald›.
Keza bu bask›n› izleyen saatlerde kukla Baﬂbakan Maliki’den Sadr
güçlerine karﬂ›, “Ya silahlar›n›z› b›rak›n, ya topyekün sald›r›ya haz›r
olun” ültimatomu verildi. Görülüyor ki, Irak’ta çat›ﬂma ve çeliﬂkiler
daha da derinleﬂip karmaﬂ›klaﬂacak-

t›r. Saddam’›n idam edilmesinde
yap›lan pazarl›klar›n, bu son bask›nlar›n, ültimatomlar›n, pratikte
çat›ﬂmalar› nas›l etkileyece¤i önümüzdeki günlerde daha net olarak
ortaya ç›kacakt›r.
“Yeni Irak plan›” aç›klamas›n›n
dikkat çekici yanlar›ndan biri de di¤er Arap ülkelerine yönelik uyar›yd›. Suudi Arabistan ve di¤er Arap
devletlerine ve de Türkiye gibi, sorunla bir ﬂekilde iliﬂkili bütün yenisömürgelere, “Bizim baﬂar›s›zl›¤›m›z sizin için de tehdit oluﬂturur”
denilerek gözda¤› veriliyordu.
ABD, özellikle Ortado¤u ülkelerinin direniﬂi bast›rma konusunda daha aktif rol üstlenmelerini istiyor ve
ekonomik, siyasi, askeri zorbal›k ve
ﬂantajlarla da bunu dayat›yor.
Burada, gözda¤›n›n yan›s›ra,
dikkati çeken bir baﬂka nokta ise,
ABD’nin, dünyan›n bu en büyük
emperyalistinin, Irak direniﬂi karﬂ›s›nda “baﬂar›s›zl›k” ihtimalini,
“yenilgi” ihtimalini dile getirmiﬂ
olmas›d›r. Bu da ABD’nin Irak’ta
nas›l bir güçsüzlük ve korku içinde
oldu¤unu gösteren bir baﬂka olgudur.

Kukla yönetime
talimatlar
ABD yönetimi, “yeni plan”›n
oda¤›na gönderecekleri 20 bin küsur askeri oturturken, Irak’taki iﬂbirlikçi kukla yönetimin yeni görevlerini de belirlemiﬂler.
Bas›n yay›n organlar›nda “BEﬁ
EM‹R” baﬂl›¤›yla yay›nlanan bu
görevlere göre, Bush yönetimi kukla Irak hükümetinden ﬂunlar› istiyor:
“1- Eyalet seçimleri için kesin
bir tarih belirle. Sünni kat›l›m›n› art›r. / 2- Ulusal petrol yasas›n› bir an
önce ç›kar. Petrol gelirini paylaﬂt›r.
/ 3- Baas Partisi üyelerine yeni ve
s›cak bir yaklaﬂ›m izle. / 4- Sünnilerin yaﬂad›¤› bölgelere daha fazla
yat›r›m yap. / 5- Haziran ay›na kadar 10 Irak tümeninin denetimini
üzerine al. Peﬂmergeler de Ba¤dat’›n güvenli¤inin sa¤lanmas›na
yard›mc› olsun.”

Baﬂüstüne Bush hazretleri!
Kukla yönetim nihayetinde kendisinden istenilenlerle ilgili olarak
iﬂgalcilere böyle diyecektir. Fakat
kukla yönetimin “baﬂüstüne” demesi, bunlar›n gerçekleﬂtirilebilece¤i
anlam›na gelmiyor.
Zaten kukla yönetim, direniﬂ
karﬂ›s›nda her ﬂeyi belirleyip yönlendirebilecek durumda de¤ildir.
Bush yönetiminin “5 Emri”nin
muhtevas›na bak›ld›¤›nda, görünürde sünnilerle, Baasç›lar'la çeliﬂkileri yumuﬂatmak istedi¤i gibi bir izlenim verilmektedir ancak bu yan›lt›c›d›r. 17 bin 500 askerle Ba¤dat’›n
çeﬂitli bölgelerine –tabii ki sünni
bölgelerine– karﬂ› gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen sald›r›lar, sözkonusu
“5 emrin” Baasç›lar ve sünnilere
iliﬂkin k›s›mlar›n› daha bugünden
hükümsüz b›rakmaktad›r.

‹ﬂgal ve direniﬂ
saflaﬂt›rmaya
devam edecek
‹ﬂbirlikçiler,
katliamc›lar
ABD’nin yeni plan›ndan memnun;
çünkü daha fazla kan akacak!
ABD’nin Irak iﬂgalindeki baﬂ destekçileri veya yayg›n deyiﬂle
ABD’nin “fino köpe¤i” konumundaki iﬂbirlikçiler ‹ngiltere, Japonya,
Avustralya yönetimleri “ABD’nin
Irak’a daha fazla asker göndermesini olumlu bulduklar›n›” aç›klad›lar.
Irak hükümeti de Bush’un aç›klad›¤› yeni Irak plan›ndan memnun
oldu¤unu aç›klad›... Baﬂbakan Maliki’nin dan›ﬂman› Sad›k Er Rikabi,
“askeri operasyonlara Irakl›lar’›n
öncülük etmesinin çok önemli” oldu¤unu belirtip “biz olmadan Amerikan plan› baﬂar›l› olamaz” diye
de ekliyordu. ‹ﬂbirlikçili¤i, kuklal›¤› içselleﬂtirmiﬂ bir iktidardan baﬂka
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bir aç›klama beklenemezdi elbette.
Bush’un aç›klamas›nda “çat›ﬂmalar›n sona erdirilmesi için al›nan
önlemlerin baﬂar›l› olmad›¤›n›” kabul etti. Yani asl›nda Irak halk›n›
teslim alamad›¤›n› kabul ediyor bu
dolayl› cümle içinde.
Fakat bu gerçe¤e ra¤men,
Bush’un “yeni plan›”, ABD’nin daha uzun süre Irak’ta kalaca¤›n›, Irak
halk›n› teslim almak için katliamlara, Ebu Garipler açmaya devam
edece¤ini gösteriyor.
Bir Irakl›, Bush’un 21.500 yeni
asker göndermeyi de içeren plan›
aç›kland›ktan sonra ﬂöyle diyordu
kameralara. “Bush ülkeyi terketsin, her ﬂey düzelecek”... Evet, sorunun çözümü orada. Ve Bush, ordusuyla, tekelleriyle o ülkeyi eninde sonunda terkedecek!

Bush’un Yeni Plan›’nda

Irak’a Sadaka
Plana göre, Irak’a 1.2 milyon dolar yard›m yap›lmas› öngörülüyor.
Trajik! Komik! Aﬂa¤›lay›c›!
Sen ülkeyi soy so¤ana çevir, sen
ülkeyi yak, y›k, sonra da sadaka verir
gibi, yard›m yapmaya soyun.
Bush’un plan›na paralel olarak
yay›nlanan haberlere göre, ABD Yönetimi, Irak’ta iﬂsizli¤e son verebilmek için “1 milyar dolarl›k bir altyap› yat›r›m› yapmaya haz›rlan›yor.
Sokaklar›n temizlenmesi, okullar›n
ve hükümet binalar›n›n onar›l›p boyanmas›yla iﬂ imkanlar› yarat›lmas›
planlan›yor.”
Bu sayede, Irakl›lar'›n direniﬂ ve
terör gruplar›na kat›l›m› engellenecekmiﬂ! ‹ﬂgalciler öyle hesap yap›yor. Nasreddin Hoca’n›n f›kras› gibi... 1 Milyar dolar gelecek, onlarla
binalara boya badana yap›lacak, boya badana f›rças›n› tutmaya baﬂlayan
Irakl›lar direniﬂe kat›lmayacak...
Aç tavuk rüyas›nda dar›, iﬂgal etti¤i ülkenin halk›n› teslim alamayan
iﬂgalci de böyle rüyalar görüyor iﬂte.
Ama uyan›ld›¤›nda her rüya biter.

M‹T’in
‘millilik’
gösterisi
Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› (M‹T)
Müsteﬂar› Emre Taner’in, baﬂ›nda
bulundu¤u kuruluﬂun 80. Y›ldönümü nedeniyle yapt›¤› aç›klama, oldukça ilgi çekti ve konuﬂman›n
içeri¤iyle hiç de paralel olmayan bir
“yank›” yaratt›.
Gazetelerin köﬂelerini birkaç
gün boyunca iﬂgal etti M‹T Baﬂkan›'n›n konuﬂmas›. Gerçi köﬂe yazarlar›n›n önemli bir bölümü “M‹T
Baﬂkan› ne demek istedi?” sorusunu tart›ﬂt›lar öncelikle. M‹T Baﬂkan› ya çok “esrarl›” veya “mu¤lak”
konuﬂmuﬂtu veya burjuva bas›n
M‹T Bﬂkan›'n›n konuﬂmas›ndan
çok özel, çok derin(!) anlamlar ç›karmak için zorluyordu. “Küreselleﬂme sürecini ve bu sürecin ortaya
ç›kartt›¤› tehdit ve f›rsatlar› irdeleyen akademik düzeyde bir çözümleme” oldu¤u bile söylendi.
Öncelikle ﬂunu belirtelim ki,
M‹T Baﬂkan›'n›n söyledikleri, hiç
söylenmedik ﬂeyler de¤ildir. “Akademik” hiç de¤ildir. Oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri buna benzer düﬂünceleri defalarca dile getirdiler. “Ulus
devletin tehdit alt›nda oldu¤u”,
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yana “küreselleﬂme” tart›ﬂmalar›n›n geçti¤i her
yerde dile getirilen çok bilinen bir
kliﬂedir. Ama daha önemlisi, Emre
Taner’in buna ba¤l› olarak “ulus
devlet kimli¤imizle birlikte Cumhuriyet ve Lozan'›n kazan›mlar› da
tehlikededir” diye vahim ﬂeyler
söylemesine ra¤men, bu vahim duruma denk düﬂen bir önerisinin, çözümünün, alternatifinin olmamas›d›r. Aç›klaman›n asl›nda en önemli
yan› budur; birçok sorundan, “tehlike”den, “ihtimal”den sözetmesi
ama bunun karﬂ›s›nda genel geçer

Düzenin
kurumlar›n›n
iﬂbirlikçilik ve
ba¤›ml›l›k d›ﬂ›nda
hiçbir yolu yoktur.
baz› ﬂeyler d›ﬂ›nda bir ﬂey söyleyememesidir. ‹lginçtir, M‹T Baﬂkan›'n›n konuﬂmas›n›n neredeyse her kelimesini derin yorumlara tabi tutan
“analizciler”, nedense bu noktay›
görmezden gelmiﬂlerdir. M‹T Baﬂkan› dikkat çekti¤i tehlikeler karﬂ›s›nda “ba¤›ms›zl›¤›” savunamad›¤›
için, geriye de söyleyecek bir ﬂeyi
kalmam›ﬂt›r.
Ve bu anlamdad›r ki, M‹T Baﬂkan›'n›n konuﬂmas› iﬂbirlikçili¤i ve
ba¤›ml›l›¤› gizleyen kaba bir milliyetçilik gösterisidir. Tabii bu durum
sadece M‹T aç›s›ndan de¤il, düzenin tüm güçleri aç›s›ndan geçerli
olan bir durumdur.
Mevcut durumda ne M‹T’in, ne
AKP veya Genelkurmay'›n ne de
M‹T Baﬂkan›'na kat›lmakta hiç tereddüt göstermeyen MHP ve DYP
gibilerinin, iﬂbirlikçilik ve ba¤›ml›l›k d›ﬂ›nda hiçbir yolu yoktur. Bütün
milliyetçilik gösterileri, hangi biçimde sahneye konulmuﬂ olursa
olunsun, sahte ve gözboyamaya yöneliktir.

Türkiye gerçe¤inden
habersiz bir M‹T Baﬂkan›!
M‹T Baﬂkan›’n›n konuﬂmas›na
bak›l›nca, en çok dikkat çeken noktalar›ndan biri de, Türkiye’nin ve
M‹T’in emperyalistlere ba¤›ml›l›19
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¤›n› yok say›yor olmas›d›r... “Bölgede dizayn edici bir güç olmak”tan, yani bir baﬂka deyiﬂle
“emperyal” bir güç olmaktan sözediyor; “yaln›z savunma pozisyonunda olmamak laz›m” diyor... Diyor ama ayn› zamanda “uluslararas›
sistem”in –yani siz bunu ABD hegamonyas›ndaki dünya düzeni olarak anlay›n– bir parças› oldu¤umuzdan sözediyor. Taner, “uluslararas›
sistemin bir parças›y›z” derken, yerini tarif ediyor asl›nda ve bu tarif,
neyin yap›l›p neyin yap›lamayaca¤›n› da belirlemiﬂ oluyor.
Hem emperyalist sisteme ba¤›ml›l›¤›n› sürdüreceksin, hem de bunlar› yapacaks›n. Bu mümkün de¤ildir ve M‹T Baﬂkan› da bunun mümkün olmad›¤›n› bilecek kadar bilgili
olmal›d›r. O halde bunu bile bile yukar›daki sözleri söylemek ise, boﬂ
konuﬂmak, demagoji yapmakt›r.
“So¤uk savaﬂtan sonra yetersiz
kald›k” diyor; niye yetersiz kald›n,
bunu sorgulam›yor. Sorgulasa görecek ki, ekonomisiyle, ordusuyla,
politikas›yla emperyalizme göbekten ba¤›ml› bir ülkede baﬂka türlüsü
de olmaz, olamaz. “Olaylar› ak›ﬂ›na b›rakt›k” diyor; bunda ﬂaﬂ›lacak
bir ﬂey yok, emperyalizme ba¤›ml›
bir ülke baﬂka türlü yapamaz ki...
Taner, aç›klamas›n›n bir yerinde
de ﬂöyle diyor: “Teknolojik devrimlere ayak uyduramayan, güçlü bir
ekonomisi olmayan, cayd›r›c› bir
askeri yap›lanmas› bulunmayan
birçok ulus devlet tarih maratonunu
kaybedecektir...”
Peki bu aç›lardan bakal›m Türkiye’ye. Ordusu, gökte uçurdu¤u
uçaktan, s›kaca¤› kurﬂununa kadar
emperyalizme ba¤›ml› bir ülkenin
“cayd›r›c› bir askeri yap›s›” olabilir
mi? Emperyalistlerin, borsas›nda istedikleri dakika kriz ç›karabilecek
durumda olduklar› bir ülkede güçlü
bir ekonomiden sözedilemeyece¤i
ise aç›k olsa gerek.
Emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede “güçlü ekonomi, kusursuz bir d›ﬂ
politika ve cayd›r›c› bir askeri yap›lanma”dan sözetmek yaln›zca imkans›z de¤il, ayn› zamanda gülünç-

tür. Taner bu kadar sosyolojiden,
dünya gerçeklerinden, ülkeler aras›ndaki iliﬂkilerin mant›¤›ndan ve
mantalitesinden habersiz biri mi
acaba? De¤ilse nas›l bu kadar gülünç olabiliyor?

böyle ç›k›ﬂlar yapar. Mesela dönem
dönem “M‹T’in kap›lar›n›” açar
gazetecilere. Tabii M‹T’e ya¤c›l›k
yapaca¤›n› bildikleri isimler tercih
edilir bu “aç›k kap›” manevralar›nda.
M‹T’in s›k s›k bu tür “operasM‹T’e ‘imaj’ operasyonu
yonlara” ihtiyaç duymas›, oldukça
anlaﬂ›l›rd›r. Çünkü M‹T ve M‹T’ciM‹T Baﬂkan›, bu konuﬂmas›yla
lik, bu ülkenin en itibars›z, en aﬂa¤›hükümete veya “baﬂka bir yerlere”
l›k iﬂlerinden ve konumlar›ndan biri
bir mesaj m› veriyordu, yoksa oliolarak kabul edilir.
garﬂinin önümüzdeki dönem politikalar›na kamuoyunu mu haz›rl›yorKurum olarak M‹T’e, kiﬂi olarak
du, bu konuda rivayetler muhtelif
M‹T’ciye güvenilmez. Bir avuç
olsa da, M‹T’in kendi aç›s›ndan en
az›nl›k böyle düﬂünmese de halk›az›ndan amaçlar›ndan birine ulaﬂt›m›z›n en geniﬂ kesimlerinin M‹T’e
¤› söylenebilir.
bak›ﬂ› budur. Bütün tarihi kirli iﬂlerKonuﬂman›n yaratt›¤› “yank›”,
le dolu, bütün tarihi Alman, Amerimuhtemeldir ki, M‹T’in bu aç›klakan, ‹srail gizli servisleriyle içli d›ﬂmay› yaparken amaçlad›¤›, iradi
l› geçmiﬂ bir kuruma bak›ﬂ aç›s›
olarak yaratmak istedi¤i bir yank›ybaﬂka türlü nas›l olsun ki!
d›. M‹T’in her zamanki kirli ve kanNe yapar M‹T? M‹T’in ad›, hel› iﬂleriyle de¤il de “düﬂünceleriymen her zaman katliamlarla, provole” tart›ﬂ›lmas›, en baﬂta M‹T’in
kasyonlarla, iﬂkencelerle, kirli iliﬂimaj›n›n yeniden düzenlenmesine
kilerle birlikte an›lm›ﬂt›r.
hizmet edecekti.
6-7 Eylül talan›ndan 1 May›s
M‹T arada bir
‘77’ye, Kanl› Pazar’dan
Atatürk Kültür Merkezi’nin yak›lmas›na, K›Kalkm›ﬂ “global”
analizler yap›yor. “Atak z›ldere’den Gazi Katliam›’na kadar halka karﬂ›
olmal›y›z” diyor; “atak” gerçekleﬂtirilen tüm opeolsan ne olur, olmasan
rasyonlar›n bir ﬂekilde
ne olur, neticede
içindedir.
kafana çuval›
M‹T, komploculuktur, provokatörlüktür,
geçirirler ve
muhbirliktir, insanlar›n
g›k›n› ç›karaevlerine, yaﬂamlar›na, iﬂmazs›n de¤il
lerine, üretimlerine, nami?!
muslar›na tecavüzdür...
“Yaln›z savunma pozisyonunda olmak, M‹T, yalanlarla, iftiralarla, düzmece ifadelerle inTürkiye'ye haiz ﬂartlar nedeniyle kabul
sanlar›n iﬂkencelerden
edilemez” diyorsun.
geçirilmesi, tutuklanmaNereye, nas›l sald›racaks›n? Uçaklas›, hayatlar›n›n karart›lr›n›, helikopterlerini, füzelerini ald›¤›n, mas›d›r... M‹T, kim kimle yatm›ﬂ, kim kimle akborsan› ba¤lad›¤›n emperyalist efendin
çal› iliﬂkiler kurmuﬂ,
izin vermeden, “pozisyonu”nu de¤iﬂtibunlar›n adalet için derebilir misin?
¤il, ﬂantaj için dosyalanBoﬂ konuﬂmalar bunlar!
mas›d›r. M‹T’in tüm tariSen sald›rmaya niyetlendi¤inde Ame- hi bu tür iﬂlerle doludur...
O yüzden ﬂimdi M‹T
rikal› çavuﬂ diyecek ki, dur bakal›m!
Baﬂkan›, bunlar› unutturVe duracaks›n!
mak istiyor, M‹T’in böy20
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le iﬂlerle de¤il, “global” iﬂlerle u¤raﬂt›¤› imaj›n› vermeye çal›ﬂ›yor.
Fakat e¤er M‹T binas›nda tam bir
inceleme yapma imkan›m›z olsayd›,
M‹T dosyalar›nda bu tür büyük
analizlerle ilgili bilgi ve belgeler
de¤il, yine yukar›da say›lan kirli,
kanl›, pis iﬂlerin bilgi ve belgelerine
rastlanaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu
olmas›n. Çünkü M‹T baﬂka iﬂlerle
u¤raﬂamaz. M‹T, bildi¤iniz M‹T’tir.
Düzenin ona yükledi¤i görev, ayn›
eskisi gibi görevlerdir. Emre Taner’in “entellektüel”, “akademik”
imajlar› M‹T’in pis gerçe¤ini de¤iﬂtirmez...

M‹T’in mayas› bozuktur
M‹T’in geçmiﬂi Osmanl›’ya dayan›r. ‹mparatorlu¤un tahakkümü
alt›ndaki çeﬂitli halklar›n ba¤›ms›zl›k mücadelelerinin geliﬂmeye baﬂlamas›yla, Osmanl› yönetimi de istihbarat faaliyetlerini kurumsallaﬂt›rma ihtiyac› duymuﬂtur. Fedai Zab›ta ad›yla kurulan bu ilk istihbarat
teﬂkilat›n›n öncelikli görevi, ba¤›ms›zl›k talep eden halklar›n kontrol
edilmesiydi.
‹ttihat ve Terakki’nin iktidara
gelmesi sonucunda devletin bütün
kurumlar›nda yeni yap›lanmaya gidilirken, Fedai Zab›ta da Teﬂkilat›
Mahsusa’ya dönüﬂtürüldü. Hem
kuruluﬂunda, hem faaliyetlerinde
Almanya belirleyiciydi.
Teﬂkilat› Mahsusa’n›n faaliyetleri ise özellikle Ermeniler'e karﬂ› yo¤unlaﬂm›ﬂt›. Teﬂkilat› Mahsusa,
Cumhuriyetten sonra MAH (Milli
Amele Hizmeti) ad›n› al›rken, kadrolar›n›n büyük ço¤unlu¤unu koruyordu. 5 Ocak 1927’de "gizli" olarak kurulan MAH’›n çal›ﬂmalar›nda ise, Kürt ayaklanmalar› önemli
yer tutsa da tüm muhalifler M‹T’in
hedefi olacakt›.
‹kinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na kadarki dönem boyunca Almanlar›n denetiminde olan MAH,
savaﬂtan sonra yeniden ﬂekillenen
dünya iliﬂkileri içinde ülkemizin
ABD’nin yeni-sömürgesi haline
gelmesiyle, ABD’nin denetiminde
hareket etmeye baﬂlad›. “Amerika-

M‹T, hep bildi¤iniz gibi..
Kuruluﬂ yasas›nda “d›ﬂ tehlikeler”den sözedilir, ama o hep “iç”e yönelik olmuﬂtur. D›ﬂtan gelen “emperyalist” tehlikeye karﬂ› “içeride” mücadele eden vatanseverler, ayd›nlar, devrimciler, M‹T’in “takibi” alt›nda oldular hep... M‹T’in üst düzey elemanlar›ndan Mehmet Eymür MAH dönemindeki hedeflerini ﬂöyle s›ral›yordu: "ﬁeyh Sait ‹syan›, K›z›l Lazistan çal›ﬂmalar›, Kürtlerle Ermenilerin müﬂterek Hoybon ve Kürt Teali Cemiyeti
faaliyetleri, gizli Komünist Partisi faaliyetleri, Hilafetçi ve Saltanatç›lar›n
faaliyetleri, Hatay meselesi, Çiçero olay› MAH'›n u¤raﬂ konular› aras›ndayd›." (Mehmet Eymür, Analiz s. 33)
Yani, özetle, komünistler, Kürtler, islamc›lar! (Bu sonuncusunu zaman
zaman kullanm›ﬂ, hatta geliﬂmesini teﬂvik etmiﬂ olsalar da, takip edilecekler” kategorisinden pek ç›karmam›ﬂlard›r.)
O günden bugüne kadar da komünistler, Kürtler, islamc›lar M‹T’in de¤iﬂmez “faaliyet alan›” olagelmiﬂtir. Bugün de hâlâ öyledir. M‹T Müsteﬂar›’n›n adeta “entellektüel” bir hava içinde ortaya att›¤› politikalara bak›n;
onun da temelinde Kürt meselesi vard›r.
l›lar MAH’a hakimdi. Para veriyor
örgüte nüfuz ediyorlard›. Milli emniyetin bütün dosyalar› CIA’n›n
kontrolündeydi.” (Bay Pipo)
MAH, 1963’te M‹T’e dönüﬂtürüldü. M‹T, resmi olarak 6 Temmuz
1963'te kuruldu. Asl›nda bu sadece
bir isim de¤iﬂikli¤i de de¤ildi.
MAH’›n yasal zemini yoktu. Keza
halk›n mücadelesini önleyebilecek
örgütsel, siyasal kapasiteye de sahip
de¤ildi. Bu anlamda istihbarat teﬂkilat› yeniden ﬂekillendirildi.
M‹T’in görev alan› “d›ﬂ tehlikelere
karﬂ› ülke güvenli¤ini sa¤layacak
istihbarat çal›ﬂmalar›” yapmak olarak tan›mland›.
Ama bu tan›m›n pratikte pek bir
hükmü olmayacakt›. Çünkü yasada
yaz›lan “d›ﬂ tehlike”nin karﬂ›l›¤› hep
halk›n mücadelesi oldu. “Komünizm, bölücülük” diye adland›rd›klar› devrimci ve ulusal mücadele oldu.
“D›ﬂ tehlike”, M‹T’in yasad›ﬂ› iﬂlerinin k›l›f› olarak kullan›ld› en fazla.
M‹T’te "Amerikan e¤itimine,
dolay›s›yla Amerikan sistemine geçildi.” Bunun sonucu ise baﬂtan belliydi: Bir süre sonra M‹T, CIA’n›n
bir ﬂubesi haline gelecekti.
Bu k›sa tarihe bak›l›nca özellikle
iki nokta dikkat çekiyor: Birincisi,
M‹T ve ondan önceki tüm istihbarat
teﬂkilatlar›n›n bir emperyalist devletin gizli servisine ba¤›ml›l›¤›...
‹kincisi, her dönem asli görevinin
“d›ﬂ” de¤il, “iç” tehlikelere(!) yöne-

lik olmas›...

Emre Taner, efendinin
oldu¤u yerde, uﬂa¤a söz
düﬂmeyece¤ini bilmez mi?
Emre Taner’in konuﬂmas›n›n
oda¤›nda Kürt sorunuyla ba¤lant›l›
olarak Kuzey Irak, Kerkük meselesi vard›r. Daha aktif olal›m, atak
olal›m, müdahaleci olal›m ve benzeri tüm önerilerinin yöneldi¤i hedef de bu konudur.
Müsteﬂar, Türkiye’nin “gücünün”, Irak’ta ABD’nin izni olmadan
bir tek ad›m bile atmaya yetmeyece¤inin fark›nda de¤il gibi görünmektedir. Geçmiﬂte Suriye’yi nas›l
tehdit edip istedi¤imizi yapt›rd›ysak, ﬂimdi de benzerini yapt›rabiliriz diye düﬂünüyor belki de...
Do¤rudur; M‹T’in ad› bugüne
kadar Türki cumhuriyetlerde darbe
tezgahlamaktan Ortado¤u’daki ülkelerin içiﬂlerine müdahaleye kadar
birçok yerde geçmiﬂtir. Ama
M‹T’in tüm müdahaleleri, hep halklar›n karﬂ›s›nda, emperyalistlerin
ç›karlar› do¤rultusundad›r. (Ki
bu da M‹T tarihinin “de¤iﬂmez”
özelliklerinden biridir.)
Emperyalizme s›rt›n› dayay›p
Suriye’yi tehdit etmek kolayd›r.
Ama karﬂ›n›zdaki emperyalizm ve
iﬂbirlikçileriyse, durum de¤iﬂir.
Kuﬂkusuz emperyalizme ra¤men
ve emperyalizme karﬂ› hareket et21
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mek de mümkündür. Ama bunun
için hareketin halk›n ç›karlar› do¤rultusunda olmas› ve s›rt›n› da halka
yaslamak gerekir. Emre Taner’in
sözünü
etti¤i
“aktif”likte”,
“atak”l›kta böyle bir yan olmad›¤›na göre, Türkiye Taner’in önerdiklerini yapamaz hiçbir zaman.
Irak’ta bugün iki belirleyeci güç
vard›r. ‹ﬂgalci ABD ve direniﬂ güçleri. Emperyalizme ba¤›ml› bir ülke, ABD emperyalizminden ba¤›ms›z bir ad›m atamaz Irak’ta.
1950’lerden bu yana Türkiye’nin “pozisyonu”nu belirleyen,
ulusal ç›karlar›, halk›n ç›karlar› de¤il, emperyalizmin dayatt›¤› politikalard›r. E¤er Emre Taner, ülkemizin son 50 y›ll›k tarihini biliyorsa,
bunu da biliyor demektir.
1990’lara kadar emperyalizm,
sosyalist sisteme ve ilerici ülkelere
karﬂ› “so¤uk savaﬂ” ad›n› verdi¤i bir
politika yürütüyordu; Türkiye’nin
bölgedeki rolü de buna göre belirlenmiﬂti. Taner, “Türkiye’nin 1990
ve sonras›ndaki sürece haz›rl›ks›z
yakaland›¤›n›” belirtiyor. Türkiye
haz›rl›kl› olsa ne olacak olmasa ne
olacak?! Pozisyonu emperyalizm
taraf›ndan belirlenmiyor mu? Oligarﬂik diktatörlük ve tüm kurumlar›,
emperyalizmin isteklerini yerine getirdikleri ölçüde, bölgedeki sömürü
ve talandan “haklar›” olan “k›r›nt›lar›!” al›rlar. Ama biraz olsun ayak
sürüdüklerinde, o k›r›nt›lardan da
mahrum b›rak›lacaklard›r.
M‹T Müsteﬂar›, boﬂu boﬂuna
“büyük ülke, güçlü devlet”, “global
politikalar”, “bölgesel müdahaleler” sözleri etmesin. Türkiye oligarﬂisinin ABD karﬂ›s›nda bir hükmü
ve sözünün geçerlili¤i yoktur. Bölgede yaﬂanan tüm geliﬂmelerin gösterdi¤i bu de¤il mi? Taner, e¤er bir
ﬂeye kafa yoracaksa, bu ulusal aﬂa¤›lanmaya, bu ulusal onursuzlu¤a
kafa yorsun... M‹T’in bu “ulusal”
alçalmaya ve alçakl›¤a nas›l hizmet
etti¤ini ortaya koysun!
Belki o zaman sözleri gerçekten
üzerinde durulacak bir de¤er taﬂ›r, ve
belki o zaman, gülünç olmaktan, demagoji yapmaktan kurtulmuﬂ olur.

Oy u¤runa
girmeyecekleri
k›l›k, istismar
etmeyecekleri
de¤er yoktur

Milliyetçili¤i K›ﬂk›rt›p
Ranta Çeviriyorlar
Kurban Bayram›’nda neredeyse
tüm kentlerin bilboardlar›nda bir
afiﬂ dikkati çekti ve tart›ﬂma yaratt›.
AKP, “bayram›n›z kutlu olsun” yaz›l› bu afiﬂlerde, as›l vurguyu ise,
milliyetçili¤e yap›yordu. Arkas›na
bayra¤› alan Tayyip Erdo¤an ve
karﬂ›s›nda ‘Kurban olam ay›na
y›ld›z›na’ ifadeleri. Afiﬂlerin ayn›s›,
bayram kart› olarak da yüzbinlerce
insana gönderildi.
Burjuva politikas› cephesinde bu
afiﬂler, “seçim yak›n”, “bayrak kanunu ihlal ediyor” gibi de¤erlendirmelere yol açarken, as›l olarak önümüzdeki seçimlerde istismar edileceklerin baﬂ›n› çekecek olan kavram da belli oldu: Milliyetçilik! Dini bayram›, “milli bayram” gibi kutlaman›n baﬂka bir anlam› yoktur.

Yükseltilen Milliyetçilikten
Pay Kapma Savaﬂ›
Afiﬂlerde görülen; burjuva politikac›lar›n, iktidar için, oy için “milliyetçi yükseliﬂi” istismar etmesinin, riyakarl›¤›n›n bir biçimidir. Bu
istismarc›l›k, sadece AKP’ye özgü
de¤il tüm burjuva partiler için geçerlidir. Bu k›ﬂk›rtman›n olumsuz
siyasal, toplumsal sonuçlar› ise,
umurlar›nda de¤ildir. Bu gerçe¤i,
linç giriﬂimleri karﬂ›s›nda ald›klar›
tutumda çok aç›k gördük.
‹stismarda ve riyakârl›kta
AKP’nin çok daha pervas›z oldu¤u
da bir gerçektir. Her ﬂeyden önce,
buna uygun bir politik kültürden,
gelenekten geliyor AKP. Takiyye

kültürü, türban› iktidar arac› olarak
kullanma al›ﬂkanl›¤› gibi “tecrübelere” sahip oldu¤unu herkes bilir.
Tayyip Erdo¤an ve AKP’lilerin,
oy ve sorunlu olan meﬂruiyet u¤runa giremeyecekleri k›l›k, savunmayacaklar› düﬂünce yoktur. An›nda
“milli görüﬂ gömle¤ini” ç›kararak
kendini sisteme kabul ettirmeye çal›ﬂan; daha düne kadar karﬂ› olduklar› AB’nin en keskin savunucusu
kesilen; hem ümmetçi hem milliyetçi olabilen; AB karﬂ›tl›¤› yükseldi¤inde AB’ye ‘posta atanlar›n’ baﬂ›nda gelen; bir gün “Kürt sorunu vard›r” deyip, ertesi günü “Kürt sorunu
de¤il, terör sorunu vard›r” diyebilen; bir kiﬂiliksizlik, pragmatizm örne¤i vard›r karﬂ›m›zda.
Bugün yükselen milliyetçilik temelinde burjuva partileri aras›nda
“k›ran k›rana” bir savaﬂ yaﬂanmaktad›r. Bu savaﬂ, milliyetçili¤in daha
da k›ﬂk›rt›lmas›n› beraberinde getirirken, halk kitleleri uyutulmakta,
aldat›lmaktad›r. Milliyetçilik tüm
bu kesimler için, ya iktidar›n› koruman›n ya da iktidar olman›n arac›
durumundad›r. Bilboardlar nedeniyle MHP ile AKP aras›nda yaﬂanan
“biz daha milliyetçiyiz” tart›ﬂmas›n›n ekseninde de bu rant kavgas›, oy
kapma savaﬂ› yatmaktad›r.

Milliyetçilik, ‹ﬂbirlikçili¤in
Maskesi
Afiﬂlerin hat›rlatt›¤› bir baﬂka
gerçek ise, milliyetçi yükseliﬂ. Çok
daha geniﬂ bir yaz› konusu olsa da,
22
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belli baﬂl› noktalar›yla ele alal›m.
Bizzat oligarﬂik devlet ve faﬂist,
burjuva partiler taraf›ndan milliyetçili¤in k›ﬂk›rt›ld›¤› bir süreç yaﬂ›yoruz. Yükselen milliyetçilik, kimi kesimler taraf›ndan “anti-emperyalistlik” diye pazarlan›yor, kimileri “ba¤›ms›zl›kç›l›k” olarak lanse etmeye
çal›ﬂ›yorlar. Tarihsel, siyasal ﬂekilleniﬂi itibariyle milliyetçilik, bir
burjuva ideolojisidir. Ulus devletlerin oluﬂumu ve kapitalizmin bu ilk
devresinde feodalizme karﬂ› “ilerici” bir nitelik taﬂ›m›ﬂt›r. Tekelleﬂme
sürecinde ise art›k farkl› bir yönelimi temsil etmektedir. Lenin de birbiriyle çeliﬂik bu iki e¤ilimin alt›n›
çizer. ‹lk e¤ilim; kapitalizmin geliﬂim aﬂamas›nda ve ulus devletlerin
oluﬂumunu amaçlayan e¤ilim. ‹kincisi ise, 1850’lerle birlikte kapitalizmin tekelleﬂmeye do¤ru yol ald›¤› ve nihayetinde emperyalizm aﬂamas›nda ezilen, sömürülen halk y›¤›nlar›n› uyutmak için kullan›lan
milliyetçilik. Bugün tart›ﬂ›lan da iﬂte bu milliyetçiliktir.
Bugün yükseltilen milliyetçili¤in ilerici, anti-emperyalist, ba¤›ms›zl›kç› hiçbir niteli¤i bulunmamaktad›r. Bu yükseliﬂte, ABD’nin Irak
iﬂgali ve AB dayatmalar›n›n ön plana ç›k›yor olmas›, bu yan›yla yan›ltmamal›d›r. Milliyetçili¤i yükseltenlerin ABD karﬂ›tl›klar›n›n temelinde
‘Kürt Sorunu’ ve ‘Kuzey Irak’ sorunu, yani baﬂka bir halk›n haklar›n›n
yok edilmesi gibi gerici bir talep
vard›r. AB karﬂ›tl›klar› ise, anti-emperyalist bir tutum de¤il, iktidarlar›n› kaybetme korkusudur.
Ülkemizde milliyetçili¤in ve bu
ideolojiyi kendine bayrak yapanlar›n, temel nitelikleri ba¤›ms›zl›kç›l›k de¤il, tam tersine iﬂbirlikçiliktir.
Genelkurmay’dan MHP’ye bu kesimlerin baﬂta gelenlerine bak›ld›¤›n bu gerçek görülür. Milliyetçili¤i
yükseltenler, ony›llard›r bu ülkede
iﬂbirlikçili¤in de baﬂ›n› çekenlerdir.
Tarihi boyunca milliyetçili¤i siyasi rant elde etme, faﬂist yüzünü
maskeleme arac› olarak kullanan
kesimler, bu geliﬂim sayesinde kendilerine “meﬂru” bir alan yarat›rken;

kendini “Kemalist-ulusalc›” olarak
tan›mlayan küçük-burjuva kesimler
ise, bu yükseliﬂten rahats›z olmamak gerekti¤inin alt›n› çizerek, bu
yükseliﬂi, “ulusalc›l›k” olarak nitelemeye çal›ﬂmalar› da, ülkemizde
milliyetçili¤in kanl› tarihinden ba¤›ms›z de¤ildir. Milliyetçili¤in s›n›fsal karakteri bir yana, bu adla siyasi arenada yeralan güçlerin ülkemiz tarihindeki yeri hep halk›n karﬂ›s›nda olmuﬂtur. Milliyetçilik ad›
halka karﬂ› iﬂlenen suçlarla, dökülen kanla, kontrgerilla örgütlenmeleri ile an›lm›ﬂt›r. Emperyalizmle en
köklü iﬂbirli¤i iliﬂkileri milliyetçilik
maskesi alt›nda yap›lm›ﬂt›r.

Milliyetçili¤i Kim ve
Neden Yükseltiyor?
Peki, bugün milliyetçilik neden
yükseltiliyor, kim ne ç›karlar umuyor bu durumdan?
Milliyetçilik bizzat devlet taraf›ndan, ulusal ve s›n›fsal mücadeleye, en genelde halk muhalefetine
karﬂ› fiili bir barikat olarak kullan›lmaktad›r. Ama bununla da s›n›rl›
de¤ildir. Dönemsel olarak a¤›rlaﬂan
sürekli kriz koﬂullar›, durmadan
yoksullaﬂan, iﬂsizleﬂen kitleler nezdinde büyük bir birikimi ve memnuniyetsizli¤i yaratmaktad›r. Yoksullaﬂmaya duyulan tepkinin sola
yönelmemesi, devrimin kitle taban›na dönüﬂmemesi için, kitlelerin
kontrol alt›nda tutulmas› ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r. Öteden beri, oligarﬂik devletin kitleleri kontrol etmede kulland›¤› iki temel araçtan
biri din ve bu temelde örgütlenen
hareketler, tarikatlar olurken; di¤eri
de milliyetçilik ve bu temelde örgütlenen hareketler olmuﬂtur.
Tarihin çeﬂitli evrelerinde görülece¤i üzere, egemen s›n›flar toplumlar› istedikleri biçimde ﬂekillendirme konusunda ideolojik, kültürel
çok çeﬂitli yöntemler kulland›lar.
Böylece, az›nl›k s›n›f (burjuvazi)
toplumun di¤er kesimlerinin belli
bir bölümünü (s›n›f bilincinden
yoksun proleterleri, küçük-burjuvalar›) kendine yedekledi, ezilenlerin
s›n›f savaﬂ›m›n› fiili ve ideolojik

olarak bask› alt›na alarak, tahakkümünü güçlendirebildi. Toplumsal
eﬂitsizliklerin, yoksullu¤un, sömürünün, türlü biçimlerdeki bask› politikalar›n›n üzeri ço¤u kez böyle
örtülüp meﬂrulaﬂt›r›ld›.
ﬁovenist milliyetçili¤in yükseltilmesi salt politik kesimleri sindirme amaçl› kullan›lmamakta, ayn›
zamanda çok daha geniﬂ kitleleri
pasifize etmekte, denetim alt›nda
tutulmalar›na hizmet etmektedir.
ﬁovenist milliyetçi ﬂartland›rmalar
alt›nda tutulan kitleler kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂ›r, sorunlar›n›n kayna¤› olarak hak arayan kesimleri,
ulusal haklar›n› isteyen Kürtler'i,
az›nl›k milliyetleri görür. Özellikle
küçük-burjuvazi ve köylülük üzerinde etkili olan bu denetim/yönlendirme politikas›, büyük oranda sonuç da almaktad›r.
Milliyetçilik, ayn› zamanda oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n da bir arac›d›r.
AB sürecinde oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›n›n ne denli ﬂiddetli sürdü¤ü
bilinmektedir. Genelkurmay, CHP
baﬂta olmak üzere bir kesim kendine milliyetçili¤i bayrak yaparak iktidar savaﬂ› verirken, AB’ci cephe
ise buna karﬂ› konumlanmaktad›r.
Genelkurmay paralelinde hareket eden burjuva politik kesimlerin,
asgari olarak, iktidar rant›ndan pay
alma, hükümet koltu¤una oturma,
yükselen milliyetçili¤i oya çevirme
gibi hesaplar› vard›r. “Sa¤”› ve
“sol”u ile burjuva düzen partilerinin
yükseltilen milliyetçilik karﬂ›s›ndaki konumlar›n› bu gerçeklik ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirmek gerekir. Sa¤ burjuva düzen partileri ve devlet partisi
CHP, hem oligarﬂinin halka karﬂ›
savaﬂ›n›n bir parças›, iktidar›n› koruman›n ideolojik manipülasyon
arac› olarak milliyetçili¤i yükseltmesine katk› sunarken, ayn› zamanda bu yükseliﬂi kendine havale ederek sand›¤a yans›tmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu durum, bu partilerin milliyetçi,
ﬂoven söylemlerini yo¤unlaﬂt›rmalar›n› beraberinde getiriyor. Deyim
yerindeyse bugün burjuva partileri
“en milliyetçilik” yar›ﬂ› içine girmiﬂ durumdalar. AKP de bu yar›ﬂ›n
içindedir.
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Beklenen; ﬂovenist milliyetçili¤i
politik bir manivela olarak gören bu
kesimlerin karﬂ›s›nda, AKP’nin iktidar›n› korumak için ﬂovenist dalgay› k›rmaya, milliyetçilik hamasetinin önünde durmaya çal›ﬂmas›d›r.
Ancak AKP iktidar›n›n tercihi tam
aksi yönde olmuﬂtur. O da, ﬂovenizme daha fazla sar›lm›ﬂ, milliyetçi
hamaseti alabildi¤ine yükseltmiﬂ,
ﬂovenist milliyetçi kesimlerin provokasyonlar›na hoﬂgörü ile yaklaﬂm›ﬂ, Trabzon vb. örneklerde oldu¤u
gibi bizzat provokasyonlar›, linç giriﬂimlerini örgütleyen güç olmuﬂtur.
Bunun ikili bir nedeni vard›r. Birincisi, AKP iktidar› milliyetçilik silah›n› bu kesimlerin elinden alarak
kendi potas›na ak›tma, yani oya dönüﬂtürme hesab› yapmaktad›r. ‹kincisi ise, bu zeminde geliﬂen provokasyonlar›n, linç sald›r›lar›n›n, faﬂist terörün as›l olarak halk›n mücadelesini hedeflemesinden dolay›, bu
konuda farkl› bir düﬂünce taﬂ›mamaktad›r. Birçok noktada çat›ﬂan bu
güçlerin birleﬂtikleri temel de buras›d›r; halk muhalefetini, devrimci
mücadeleyi sindirmek, susturmak.
Birçok yerde yaﬂanan linç giriﬂimleri içinde AKP’lilerin de yeralmas›, Rize’de yaﬂanan sald›r›da
AKP’li Belediye Baﬂkan› ve milletvekillerinin aç›kça linci savunmalar›, “biz de yer al›rd›k” demeleri, yine Tayyip Erdo¤an’›n Trabzon’da
yaﬂanan ilk linç giriﬂimine “vatandaﬂ›n milli hassasiyetleri” diye
onay vermesi, denetimindeki polisin ayd›nlar›n mahkemelerinde yaﬂanan provokasyonlara gösterdi¤i
hoﬂgörü vb. vb. hep bu çerçevede
yaﬂanan geliﬂmelerdir.
Sahte milliyetçili¤in kendini
“AB karﬂ›tl›¤›” temelinde konumland›rmas› karﬂ›s›nda iktidar›n,
“AB’ye rest çeken” tav›rlara girmesi de izledi¤i politikan›n yans›malar›ndan biri olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. K›saca AKP iktidar›; koltu¤unu
koruyabilmek için hem s›rt›n›
AB’ye ve ABD’ye dayamaya devam etmek istemekte, hem de AB
ve ABD’ye karﬂ› geliﬂen tepkiyi
kendine havale etmeye çal›ﬂmaktad›r. Hem demokrasi, hukuk gibi

kavramlar› koltu¤un dayanak noktalar› olarak kullanmay› sürdürmek
istemekte, hem de ﬂovenist milliyetçili¤in sald›r›lar›na onay vererek faﬂist propagandan›n etkisindeki bu
kesimleri özellikle MHP’ye kapt›rmamaya çal›ﬂmaktad›r.
Hangisi “gerçek AKP” sorusu
ayr› bir tart›ﬂma konusu olsa da belirtelim ki, takiyye anlay›ﬂ› her türlü
k›l›¤a girmesinin kendisi aç›s›ndan
meﬂruiyet zeminini oluﬂtururken,
ﬂovenist milliyetçili¤in bayra¤›n› en
yükseklerde dalgaland›rmas› da
“özüne” uygun oland›r. Çünkü ülkemizde düzen islamc›l›¤› çizgisinde politika yapanlar, ayn› zamanda
milliyetçi, ﬂoven yanlar› her zaman
a¤›r basan kesimler olmuﬂtur. Antikomünizm, her iki kesimin de ortak
paydas› olmuﬂtur tarihsel olarak.
Düzen politikac›lar›n›n “milliyetçi
mukaddesatç›” söyleminde ifadesini bulan, daha teorik bir deyiﬂle
“Türk-‹slam Sentezi”nde somutlanan bu ittifak, y›llarca Amerikan
emperyalizminin ve iﬂbirlikçilik politikalar›n›n hizmetinde olmuﬂtur.
Ba¤›ms›zl›k isteyen devrimci gençli¤in üzerine hep birlikte yürümüﬂler, ayn› derneklerde örgütlenebilmiﬂlerdir. Bugün AKP içindeki kimi
kadrolar›n Komünizmle Mücadele
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, muhalif hiçbir düﬂünceye tahammülü
bulunmad›¤›n›, demokrasi, özgürlükler üzerine att›¤› nutuklar›n yalan oldu¤unu yine kendisi teyid etti.
Geçen hafta Bayrampaﬂa'daki
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Çevik
Kuvvet ﬁube Müdürlü¤ü'nde yapt›¤› konuﬂmada, bulundu¤u yere uygun olarak, polis devletini yöneten
kiﬂi olarak seslendi. Bas›nda Kürt
sorununa iliﬂkin “olur olmaz” haberler yerald›¤›na dikkat çekerek
yine sansür isteyen ve gazetelerin
“bedava örgüt propagandas› yapt›klar›n›” iddia eden Erdo¤an devamla
ﬂöyle dedi: “Psikolojik harekat dedi¤imiz noktadan hareketle, burada
üstünlük temin etme gayreti içinde
olanlar var. Buna zaman zaman ne
yaz›k ki bas›n da alet oluyor. Asl›n-

Dernekleri, Milli Türk Talebe Birli¤i gibi, hem faﬂistlerin hem de islamc›lar›n yerald›¤› örgütlenmelerde yeralm›ﬂ olmalar›, bu yan›yla anlaﬂ›l›rd›r. ‹deolojik olarak, -birinin
“millet”i temel almas›, di¤erinin
“ümmetçili¤i” savunmas› nedeniyle- yanyana gelmesi mümkün olmayan bu kesimleri bir araya getiren,
kendi çizgileri aç›s›ndan pragmatizm olurken, emperyalizm ve oligarﬂi aç›s›ndan ise sola karﬂ› kullanma olmuﬂtur.
Milliyetçili¤in yükseltilmesinin
bir baﬂka nedeni de, iﬂbirlikçilik
ad›mlar›n›n son y›llarda çok daha
h›zla at›lmas›. ‹ﬂbirlikçiler buna
karﬂ› geliﬂebilecek do¤ru temeldeki
tepkileri, gerici bir kanala ak›tmakla kalm›yor, iﬂbirlikçi niteliklerini
de yüzlerine takt›klar› milliyetçilik
maskesi ile gizliyorlar. Özellikle
bugün, Genelkurmay ve AKP iktidar› için bu durum geçerlidir.

Oligarﬂi ‹htiyaç Duydukça
Milliyetçili¤i Körüklüyor
Milliyetçili¤in, toplum üzerindeki etkisi kimi zaman azalmakta, kimi zaman artabilmektedir. Bu durum, iç ve d›ﬂ politik koﬂullarla,
içinde yaﬂanan süreçlerle belirlen-

mektedir. Ve elbette bu belirleyici
etkenler aras›nda oligarﬂik kesimlerin sürece denk düﬂen ihtiyaçlar›
önemli bir yer tutmaktad›r. Yani,
halk›n “falanca konudaki tepkisi”
diye ifade edilen durum, “do¤al tepki” de¤ildir. Linç giriﬂimleri üzerinden örnek verirsek; “s›radan vatandaﬂ”, durup dururken bu hale gelmiyor, getiriliyor. Ve giderek faﬂizmin
söylemi, propagandalar› soka¤a
inerek s›radanlaﬂ›yor, meﬂru bir hal
al›yor. Tüm bunlar› belirleyen ise,
söyledi¤imiz gibi oligarﬂinin ihtiyaçlar›. Örne¤in, Kore’ye emperyalistlerin ç›karlar› için asker gönderilmesi, NATO’ya giriﬂ, Kürt halk›n›n mücadelesi, devrimci gençli¤in
Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar›yla
alanlar› doldurmas› gibi dönemlerde; milliyetçili¤in de ya tüm bu geliﬂmeleri engellemek ya da olas›
karﬂ› ç›k›ﬂlar›n önünü almak için
yükseltildi¤ine tan›k olmaktay›z.
O zaman yükselen bir milliyetçilikten söz edilecekse ve bunun niteli¤i tespit edilecekse, öncelikle oligarﬂinin politikalar› içindeki yerini
do¤ru görmeliyiz. ﬁovenist milliyetçili¤in k›ﬂk›rt›lmas›, burjuva partilerin oy hesaplar›n› da unutmamak
kayd›yla, tümüyle oligarﬂik devletin
resmi politikalar›n›n ürünüdür.

‘Susturma Tekniklerini’ De Aç›kla!
da bu iﬂin içinde susturma tekni¤ini
kullanmam›z laz›m.”
“Susturma tekni¤i” kavram›,
bütün zihin yap›s›n›, o “demokrat”
havalar›n ard›ndaki gerçek Tayyip’i
göstermeye yeterlidir. Nedir ‘susturma tekni¤i’? Gazete, TV kapatmakt›r, davalar açmakt›r, istemediklerini yazan› ve eleﬂtireni “süründürmek”tir...
1990’lar›n baﬂ›nda, yani Susurluk politikalar›n›n zirvede oldu¤u,
her gün kay›plar›n, iﬂkence ve infazlar›n yaﬂand›¤› günlerde SS kararnameleri ile uygulan›yordu bu
“susturma tekni¤i”. Yetmedi¤i yerde ise, gazeteler bombalan›yor, gazeteciler infaz ediliyordu. Politik
24
14 Ocak 2007 / 87

olarak Erdo¤an’›n bak›ﬂ› da farks›zd›r, yöntem
olarak bugün dava açma
“tekniklerini” kullansa
da, halk›n mücadelesinin yükselmesine paralel olarak di¤er yöntemlere baﬂvuraca¤›ndan da
kimse kuﬂku duymas›n.
Burjuva
bas›n›n
‘Kürt Sorunu’ konusundaki sistem
içi eleﬂtirilerine dahi tahammül edemeyen bu iktidar›n, devrimci, ilerici
bas›na karﬂ› tavr›n› ise san›r›z hat›rlatmaya bile gerek yoktur. Dergimizin, Ozan Yay›nc›l›k’›n kap›lar›n›n
balyozlarla, kaynak makinalar› ile
k›r›lmas› her ﬂeyi anlat›yor.

Alevileri yok saymaya devam

Gerici Kadrolaﬂmaya Tepki

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in, bulunaca¤›n› söylemesine karﬂ›n,
yenilenen ilkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat›nda "Alevilik"
yine konu baﬂl›¤› olarak yeralmad›. Yeni programa göre, "Türkler aras›nda
islam›n yay›lmas›nda etkili olan ﬂahsiyetler" olarak Ahi Evran ve Hac› Bektaﬂ-› Veli de anlat›lacak. Ö¤retmen, Hac› Bektaﬂ-› Veli'yi tan›t›rken dolayl›
olarak Alevilik konusuna de¤inebilecek.
AKP iktidar›n›n ve düzenin milyonlarca Alevi’ye bak›ﬂ›n›n, verdi¤i de¤erin, daha do¤rusu onlar› yok saymas›n›n bir özeti adeta. Farkl› olan› yok
sayan, yoketmeye ve susturmaya çal›ﬂan sistem Alevi inanc›na yönelik inkar-imha-asimilasyon eksenindeki politikas›n› sürdürüyor. Kimi zaman bask›, kimi zaman “bir parmak bal”, sürekli olarak ise, asimile etme; döneme,
ihtiyaca uygun olan ne ise, onu devreye sokuyor ve Alevili¤i farkl› bir inanç,
cemevlerini inanç merkezi olarak kabul etmeme tavr›na devam ediyorlar.
ﬁu bir gerçek ki, bu devlet, -ABD raporunda da yerald›¤› üzere- Sünni
bir devlettir, mevcut iktidar Sünni bir iktidard›r, Diyanet ‹ﬂleri Sünni inanc›
temsil etmektedir.

AKP hükümeti, her alanda oldu¤u
gibi, e¤itim alan›nda da gerici kadrolaﬂmas›n› sürdürüyor. E¤itim-Sen ‹zmir 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Mahir
Ulus 9 Ocak’ta yapt›¤› aç›klamada,
“Yönetici Atama Yönetmeli¤i”nin
çeﬂitli maddelerinin E¤itim-Sen’in
baﬂvurular› sonucu de¤iﬂtirilmesine
ra¤men, AKP’nin aç›kça hile ve takiyye metodlar›na baﬂvurarak kadrolaﬂmaya devam etti¤ini belirtti.
Aç›klamada, bu olumsuzluklar
sürerken ‹zmir Milli E¤itim Müdürü’nün, “‹zmir’de e¤itim ça¤ atlam›ﬂt›r” ﬂeklinde aç›klamalar yapmas›
da eleﬂtirildi.

Asimilasyon kitaplar›
Diyanet ‹ﬂleri, 2003'te düzenledi¤i ‘1. Dini Yay›nlar Kongresi’nde 17 kitaptan oluﬂan ‘Alevi klasikleri’ yay›nlama karar› al›yor. Kitaplar bugünlerde haz›rlan›yor ve her yere üstelik ücretsiz da¤›t›lmas› planlan›yor.
Hiç kimse; AKP iktidar›n›n ders kitaplar›nda yer vermedi¤i, cemevlerinin sözü her edildi¤inde ibadet yeri oldu¤unu inkar etti¤i Alevili¤e karﬂ› bu
kitaplar arac›l›¤›yla tutum de¤iﬂtirdi¤ini düﬂünmesin. Çünkü bu kitaplar da
Alevili¤i farkl› bir inanç olarak tan›man›n de¤il, tersine asimile etmenin
yöntemi olarak gündeme geliyor.
Kitaplar›n haz›rlanmas› dahi, bu asimilasyon amac›n› ve ayn› zamanda
da “komünizm laz›msa onu da biz getiririz” zihniyetini ortaya koyuyor.
Kitaplar› yay›na haz›rlayan kurul, Sünnilerden oluﬂuyor! Diyanet, niyetini gizlemek için kimi Alevi dedelerinin isimlerini ortaya atarak “birlikte
haz›rlad›k, seçtik” diyor. Ancak gelin görün ki, Diyanet’e yak›nl›klar›yla bilinen bu unsurlar dahi “eserleri kendileri haz›rlam›ﬂlar, haz›rl›klar› da zaten tamamlanm›ﬂt›; s›rf 'Alevi dedelerinin de görüﬂlerini ald›k' demek için
ça¤›rd›klar›na inan›yoruz” diye aç›klama yap›yorlar.
Her ﬂeyden önce Diyanet ‹ﬂleri’nin bu kitaplar› yay›nlama amac›, asla
Alevi inanc›n› tan›tma, onlara hizmet etme de¤ildir. Kuruluﬂundan bu yana
Aleviler’in asimile edilmesinde önemli rol oynayan, Alevili¤in gerçek niteliklerini sapt›ran, onun “zulme baﬂkald›r›” gibi özelliklerini yok etmeye,
unutturmaya, gerici kesimlere yedeklemeye çal›ﬂan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, bu kitaplar› da ayn› zihniyetle haz›rlamaktad›r. Alevili¤i tan›mayan bir
kurumun, Hac› Bektaﬂ-› Veli’yi “islam çizgisinde” Ahmed-i Yesevî ile buluﬂturan Sünni ilahiyatç›lar›n haz›rlayaca¤› kitaplar›n da baﬂka bir ﬂeye hizmet etmesi beklenemez.

“ﬁarlatanl›k de¤il, bilim kazanacak”
Harun Yahya’n›n (Adnan Hoca) evrim karﬂ›t› gerici atlas›n›n Adana’da bilim adamlar›na gönderilmesine iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenleyen Çukurova Ö¤retim Elamanlar› Derne¤i, E¤itim-Sen
ﬁubesi ve Tabip Odas›, buna karﬂ› mücadele edeceklerini duyurdular. Birçok kentte oldu¤u gibi
burada da “Yarat›l›ﬂ Sergisi” açarak ö¤rencilerin beynini hurafelerle doldurmaya çal›ﬂan gericiler, son olarak da üniversiteleri ve lise biyoloji ö¤retmenlerini kuﬂatmay› hedefliyor. Gericili¤e tav›r alan bilim insanlar›, “ﬁarlatanl›k de¤il, bilim kazanacak” sözleriyle bu giriﬂimi cevaplad›lar.
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Romanlar: 'YOK Say›l›yoruz'
‹stanbul'un
Küçükbakkalköy,
Merdivenköy Yolu üzerinde bulunan
Roman Mahallesi’nde tek odal› barakalarda, kalabal›k nüfusla zor ﬂartlar
içerisinde yaﬂayan Romanlar, evlerinin y›k›laca¤› endiﬂesi içindeler.
Geçen yaz mahalledeki baz› evlerin belediye taraf›ndan y›k›ld›¤›n› belirten mahalle sakinleri, yeni y›k›m
ihtimalinin oldu¤unu, ancak y›k›m›
durduracak hiçbir yasal hakka sahip
olmad›klar›n› anlat›yorlar.
Küçükbakkalköy’deki bu Roman
Mahallesi, resmi kay›tlarda “yerleﬂim yeri” olarak görünmedi¤i için,
ikametgâh alam›yorlar, çocuklar›n›
okula kay›t ettirmekte sorunlar yaﬂ›yorlar; kay›t d›ﬂ› olduklar› için hiçbir
hizmet do¤ru dürüst gelmiyor mahalleye; çöp toplamaya bile gelen yok!
Oysa mahalle, neredeyse 60 y›l önce
kurulmuﬂ. Bir dönem tapu tahsis belgeleri de alm›ﬂlar ama buna ra¤men
hak iddia edemiyorlar. Mahalle halk›n›n bir k›sm›, evlerinin bedelsiz y›k›laca¤› korkusuyla, evlerini ucuza
elden ç›kartmak durumunda kalm›ﬂlar.
Mahallenin Roman sakinleri, çiçekçilik yapmalar›n›n bile engellendi¤ini, evsizli¤e, açl›¤a mahkum
edildiklerini anlatarak, sorunlar›na
çözüm bulunmas›n› istiyorlar.

Zeytin, mandalina, portakal,
tütün, f›nd›k, pamuk... hasad›nda, çapada, ekimde ve de sökümde ak›t›rlar terlerini topra¤a. Sadece terlerini mi; canlar›n› ak›t›rlar, sefalet, kötü yaﬂam
ve çal›ﬂma koﬂullar› “ömür törpüsü” gibidir. Mardin, Bitlis,
ﬁ›rnak, Diyarbak›r, Maraﬂ ve
daha pek çok yerden, yoksullu¤un
diz boyu oldu¤u topraklardan gelirler, Trakya’dan Ege’ye, oradan Çukurova’ya mevsimler boyu göçer
dururlar. Geçimlerini sa¤layabilmek için tar›msal üretim alanlar›na
göç eden mevsimlik iﬂçiler, Türkiye'nin dört bir yan›ndaki tarlalardan
ekmeklerini toplayabilmek için en
kötü koﬂullarda çal›ﬂ›yor ve yaﬂ›yorlar. Kelimenin gerçek anlam›yla
“yaﬂam savaﬂ›” veriyorlar.

MEVS‹ML‹K
‹ﬁÇ‹LER

Devlete Göre Onlar Yoklar!
Kamyon kasalar›nda 40-50 kiﬂi,
“ekmek yolculu¤una” ç›karlar, tarlalara ulaﬂabilecekleri meçhuldür,
f›nd›k bahçelerine, pamuk tarlalar›na ulaﬂamadan ölürler kimi zaman.
Kamyon kasalar›nda ö¤le saatlerinde 45 dereceye ulaﬂan s›cakl›k ise
ölümden beterdir yoksullara. Naylon çad›rlar›n› tarlalar›n yan›baﬂ›na
kurarlar. S›tma yuvas› kanal boylar›nda muﬂamba çad›rlar boy boy
yoksullu¤u anlat›r.
Baﬂbakanl›k taraf›ndan haz›rlanan sosyal güvenlik raporuna göre,
yoksullu¤un en yayg›n olan kesi-

21. Yüzy›l Köleleri
mini, geçici mevsimlik iﬂçiler oluﬂturuyor. Yoksulluk oran› yüzde 45'e
ulaﬂ›yor. Asl›nda istatistiklere de
gerek yoktur, yoksulluklar›n›; ç›plak ayaklarla çad›rlar›n aras›nda, çamurlar›n içinde dolaﬂan çocuklar›n
yüzünden okuyabilirsiniz.
Sosyal güvenlik nedir bilmezler,
sistemin tümüyle d›ﬂ›ndad›rlar. Tar›m iﬂ kolunda sendikalaﬂmay›, örgütlenmeyi yasaklayan devlet, hiçbir yasal düzenleme yapmad›¤› için,
iﬂ yasalar›n›n hiçbiri mevsimlik tar›m iﬂçilerini tarif etmiyor. Bir baﬂka deyiﬂle; Ege’nin, Akdeniz’in,
Marmara’n›n, Karadeniz’in tarlalar›ndalar ama, devlete göre asl›nda
“yok”lar. Gerçekte iﬂsiz olmalar›na
karﬂ›n, devletin istatistik kurumu
onlar› iﬂsizler aras›nda da saymaz.

Kölelik Koﬂullar›

Yasalarda yeri olmayan, hiçbir
güvencesi ve örgütlülü¤ü bulunmayan geçici tar›m iﬂçileri, genel olarak y›l›n sekiz ay›n› ülkenin de¤iﬂik
bölgelerindeki tarlalarda geçirirler.
Bu sekiz ay›n ne
kadar›nda çal›ﬂabilecekleri ise
belirsizdir. Kimi
4 Ocak günü Hatay'›n Dörtyol ‹lçesi'nden Adana istika- zaman 10 gün
metine giden tren, Özerli Beldesi'nde 35 mevsimlik iﬂçiyi çal›ﬂ›p 20 gün iﬂ
taﬂ›yan kamyona çarpt›. Kazada 7 iﬂçi yaﬂam›n› yitirdi, 25 beklerler. Bölgeiﬂçi a¤›r yaraland›. Kamyonda bulunan iﬂçilerin, Kahra- lere, ürüne göre
manmaraﬂ'tan narenciye toplamak için Dörtyol'a gelen de¤iﬂse de, genel
mevsimlik tar›m iﬂçileri olduklar› ö¤renildi.
olarak günlük
Kazan›n ard›ndan yaklaﬂ›k bin 500 mevsimlik iﬂçi 'Ha- kazançlar› 12-13
yat güvencemiz yok' diyerek, üç günlük yas ilan etti ve iﬂ saatlik çal›ﬂma
b›rakt›. ‹ﬂçi çavuﬂlar›, mevsimlik iﬂçilerin kamyonlara bin- karﬂ›l›¤›nda 10
dirilip tarlalara götürülüp getirilirken, hiçbir hayat güven- ila 16 YTL’yi ancelerinin bulunmad›¤› ve köle muamelesi gördüklerini vur- cak buluyor. Örgulayarak, bu durumu protesto etmek amac›yla üç günlük ne¤in, Do¤u’dan
iﬂ b›rakma eyleminin gerekçesini aç›klad›lar.
göç ederek Mer-

Mevsimlik ‹ﬂçiler ‹ﬂ B›rakt›
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sin’de kendileri gibi ailelerle
birlikte Çilek, Karaduvar ve
Çay Mahalleleri’nde yaﬂayan
iﬂçilerden Özcan Eﬂin (19) ﬂöyle anlat›yor:
“Tarlalara gitmek için gece
saat 03.00’da uyan›p yola ç›k›yoruz. Yolumuz uzun. Bazen
yolda giderken araçta uyuyoruz. Akﬂam saat 19.00’a kadar çal›ﬂmak zorunday›z. 12-13 saatlik
çal›ﬂman›n karﬂ›l›¤› olarak 16 YTL
al›yoruz. Bunu da ancak 3 ya da 6
ayda bir alabiliyoruz.” (D‹HA)
Kar›n toklu¤una sabah›n erken
saatlerinden günbat›m›na kadar kad›n, erkek, çoluk çocuk bütün bir aile çal›ﬂ›rlar. Bir kar›ﬂ topraklar›
yoktur, olsa sekiz ay boyunca bir
oraya bir buraya göçerler miydi?
Sözleﬂmeleri, örgütlenmeleri olmad›¤› için, s›kça yaﬂand›¤› üzere,
ücretlerini alamad›klar›nda da hak
talep edemiyorlar. Kendilerini, 21.
Yüzy›l›n ücretli köleleri olarak nitelendirmeleri somut bir gerçekli¤in
ürünüdür. Birçok aile kazand›klar›n› evlerine dönemeden harcamak
zorunda kal›yor, çal›ﬂamad›klar›nda
ise kelimenin gerçek anlam› ile açlar. Çal›ﬂma koﬂullar› gibi, dere
boylar›na kurduklar› çad›rlardaki
yaﬂam koﬂullar› da köleli¤i aratmaz.
Temiz su, beslenme, sa¤l›kl› bar›nma gibi en insani ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamazlar. “ﬁansl›” olanlar›, sa¤l›k
hizmetlerinden ‘yeﬂil kart’ ile en asgari düzeyde yararlanabilirken, bir
ço¤u bundan da mahrumdur. Geceleri ilikleri donduran so¤u¤a karﬂ›
ne kömürleri vard›r ne de odunlar›,
tarlalardan toplad›klar› art›klar› teneke sobalar içinde yakarak ›s›nmaya çal›ﬂ›rlar. Ya so¤uktan ya da s›cakta salg›n hastal›kla bo¤uﬂurlar.
Çok nadir durumlarda, sürekli
olarak geçici iﬂçi çal›ﬂt›ran büyük
çiftlik sahipleri, bar›nacak yer verir.
Ancak bu mekanlar da sa¤l›ks›z ve
‘hayvan bar›na¤›’ düzeyindedir.
Mevsimlik tar›m iﬂçilerine dair
Çukurova bölgesinde araﬂt›rmalarda bulunan, Gazi Üniversitesi ö¤retim üyeleri ﬁule ÖZBEKMEZC‹ ve
Sare SAH‹L, çeﬂitli verileri ortaya

e mek
koyduktan sonra, "Sonuç olarak"
ﬂöyle diyorlar:
"Mevsimlik tar›m iﬂçilerinin sosyal ve ekonomik ﬂartlar›n›n yetersizli¤inin, bar›nma ﬂartlar›ndaki
olumsuzluklar› büsbütün artt›rd›¤›
ve ailelerin tamam›yla ça¤d›ﬂ› ortamlarda yaﬂamlar›n› sürdürdükleri; bireylerin baz›lar›n›n nüfus hüviyet cüzdanlar›n›n bile olmad›¤›; ço¤unlukla Güneydo¤u Anadolu Bölgesi kökenli ve tüm aile fertleriyle
birlikte çal›ﬂan bu ailelerin baﬂl›ca
gelir kaynaklar›n›n mevsimlik tar›m
iﬂçili¤i oldu¤u ve kazand›klar› paran›n yetersizli¤inden dolay› maddi
imkans›zl›klar içerisinde olduklar›;
evsel at›klar›n topland›¤› yerlerin
ve hayvan bar›naklar›n›n yaﬂam
ünitelerine çok yak›n olmas›n›n, içme ve kullanma suyu teminin kontrolsüz olmas›n›n, özellikle çocuklarda sa¤l›k problemlerine yol açt›¤› görülmektedir.”
Mevsimlik iﬂçileri, iki grupta
toplamak mümkün. Birincisi, çeﬂitli
nedenlerle göç ederek tar›m bölgelerine yak›n ﬂehirlerin gecekondular›na yerleﬂenler. ‹kincisi ise, y›l›n
belli günlerinde çal›ﬂma amaçl› tar›msal bölgelere gelenler. Bar›nma
gibi koﬂullarda, birinci grupta yer
alanlar›n di¤erlerine göre “baﬂlar›n›
sokacaklar›” bir eve sahip olmalar›
d›ﬂ›nda herhangi bir farklar› yoktur. Ki bu evlerin de insanca yaﬂayacak standartlara sahip olmad›¤›n›
söylemeye bile gerek yoktur. Her
iki gruptakiler de, hasat dönemlerinde çal›ﬂ›r, di¤er aylarda iﬂsizdirler, ayn› kölelik ücretine tabidirler,
ezilirler, horlan›rlar, aﬂa¤›lan›rlar,
iliklerine kadar sömürülürler. Yaﬂad›klar› tüm bu sorunlara, son y›llarda artan ﬂovenist dalgan›n ortaya ç›kard›¤› uygulamalar da eklenince,
sistemin, halk›n bu en yoksul kesimlerini “insan” yerine dahi koymad›¤› gerçe¤i ortaya ç›kar. Bilindi¤i gibi, Karadeniz bölgesinden
Sakarya’ya kadar birçok yerde geçici iﬂçiler, ›rkç›-faﬂist uygulamalara
maruz kalmakta, “Kürt olmalar›ndan” dolay› sald›r›ya u¤ramakta ve
hatta kimi yerlerde “hummal›” muamelesi görerek kentlere girmeleri-

Emekli Sand›¤› Çal›ﬂanlar› ‹ﬂ B›rakt›
Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü’nde bulunan
sa¤l›k oca¤›n›n 7 Ocak günü bir anda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) taﬂ›nmas›, çal›ﬂanlar taraf›ndan protesto edildi.
8 Ocak’ta iﬂ b›rakarak Emekli Sand›¤› Genel
Müdürlü¤ü önünde toplanan emekçiler, “Yönetim
Uyuma Çal›ﬂana Sahip Ç›k, Sa¤l›k Yoksa ‹ﬂ De Yok,
Gemileri Yakt›k Geri Dönüﬂ Yok” sloganlar› atarak, sa¤l›k oca¤›n›n geri
gelmesini istedi. Burada aç›klamada bulunan BES ‹ﬂyeri Temsilcisi Aziz
Y›ld›r›m, kendilerine “bir ambulans› bile çok gören anlay›ﬂ›” k›nad›klar›n› ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin memurlarla ilgili iptal karar›na ra¤men, gerekçeli karar bile beklenmeden kurumun fiziki yap›s›n›n bozulmak, kurumun iﬂ yapamaz hale getirilmek istendi¤ini belirten Y›ld›r›m,
“Birli¤imizi bozmadan direndi¤imizde geri ad›m atacaklard›r” dedi.
Aç›klamadan sonra SGK binas›na yürüyen emekçiler, burada SGK
Baﬂkanvekili Birol Aydemir ile görüﬂtüler. Aydemir’in, “Emekli Sand›¤›'n›n doktorlar› ile doktor ve hemﬂiresi olmayan Balgat ve Bahçelievler
birimlerine de doktor ve hemﬂire gönderilece¤i, fazla mesai ve tazminatlardaki adaletsizli¤in giderilmesi konusunda da çal›ﬂma baﬂlat›laca¤›” sözü vermesi üzerine emekçiler eylemlerine son verdiler.

Koç Holding’te ‹ﬂçi K›y›m›
KOÇ Holding’e ba¤l› Beko'da, 1387 emekçi iﬂten ç›kart›ld›. Yine ayn›
holdinge ba¤l› Arçelik taraf›ndan ço¤unluk hisselerinin sat›n al›nmas›
sonras›nda yaﬂanan k›y›m, son y›llarda bir seferde yaﬂanan en büyük iﬂçi
k›y›m› olma niteli¤ini de taﬂ›yor.
Faﬂist, patron iﬂbirlikçisi bir yönetime sahip olan Türk Metal-‹ﬂ, bir
yandan “ulusalc›l›k” nutuklar› atarken, öte yandan iﬂçilerin kap› önüne konulmas›na karﬂ› hiçbir tepki göstermedi¤i gibi, patronla anlaﬂma içinde k›y›m› onaylad›. KOÇ Holding’in k›y›ma gösterdi¤i gerekçe de çok bildik.
Son y›llarda Avrupa’da da görülen “yüksek maliyet, zarar”...
4007 çal›ﬂan› bulunan Beko'da, 29 Aral›k’ta yaﬂanan k›y›m›n ard›ndan,
çal›ﬂanlar›n yüzde 35’e yak›n› iﬂini kaybetmiﬂ oldu.
ne dahi devletin yerel yöneticileri
taraf›ndan izin verilmemektedir.

‹ﬂçi Olarak Do¤uyorlar
Geçici tar›m iﬂçilerinin en önemli sorunlar›ndan birini de kuﬂkusuz
çocuklar›n›n durumu oluﬂturuyor.
K›z çocuklar›n›n hiç okul yüzü görmedi¤i, erkek çocuklar›n›n ancak
ilkokulu okuyabildi¤i aileler, hem
maddi nedenlerden dolay›, hem de
y›l›n sekiz ay›n› göçer ve ailecek
çal›ﬂmak zorunda kald›klar› için çocuklar›n› okutam›yorlar. Okula gidebilmek için göçmemek laz›m.
Okuyabilmek için aç olmamak la27
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z›m, insan karn› açken okuyabilir
mi? Defter, kalem, önlük, kitap alabilir mi, ekme¤e paras› olmayanlar?
Çiftçilikten baﬂka zanaatlar› yoktur
gençlerin, çünkü onlar›n çocuklar›
da tarlada çal›ﬂmak için do¤arlar.
Okul yüzü görmeden, büyüyemeden iﬂçi olurlar. Baﬂka bir yaﬂam,
onlar›n hayallerinde bile yer almaz.
Geçici tar›m iﬂçilerine reva görülen tüm bu olumsuz koﬂullar, “yetersizliklerin” sonucu de¤ildir. Çünkü; onlar sistemin yedek iﬂ gücü
olarak tutulurlar, toprak a¤alar›n›n,
tar›m tekellerinin ç›karlar› belirler
onlar›n yaﬂam koﬂullar›n›.

HHB: Temel Hak ve Özgürlükleri
Ortadan Kald›ran Operasyonlara
Derhal Son Verilmelidir
Halk›n Hukuk Bürosu, 7 Aral›k’ta ‹stanbul’da demokratik kurumlara yönelik bask›nlar›n ard›ndan bugüne kadar 70’in üzerinde kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›n› duyurdu.
Devletin gözalt› terörüne devam etti¤ini belirten HHB, soruﬂturmalar›
yürüten savc›n›n da avukatlar› tehdit etti¤ini belirtti. Hukuksuzluklara
dikkat çekilen aç›klamay› özetleyerek aktar›yoruz.

Polis delil yaratmaya çal›ﬂ›yor
‹stanbul Terörle Mücadele polisinin 07.12.2006 tarihinde Temel
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri
Federasyonu’na ve ba¤l› derneklere
yönelik baﬂlatm›ﬂ oldu¤u operasyon
anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ
haklar› ortadan kald›ran biçimiyle
devam ediyor. Her hafta bir mahalleye bask›nlar düzenleniyor, birçok
kiﬂinin evinde aramalar yap›l›yor,
evi aranan kiﬂiler neyle suçland›klar›n› bilmeden, kötü muameleye u¤rayarak gözalt›na al›n›yorlar. Soruﬂturmas› gizli olarak yürütülen dosyada tutuklananlar›n say›s› 45’i aﬂt›.
Gözalt›na al›nan kiﬂiler örgüt
üyesi olduklar›, örgüt ad›na baz› kiﬂileri tehdit ve darp ettikleri iddias›yla yakalan›yorlar. Suçlamalar›n
temel delili ise beyanlar›na güvenilemeyecek kiﬂilerden al›nan teﬂhislere ve ifadelere dayanmaktad›r.
Demokratik Kitle Örgütleri’ne yönelik yap›lan bu operasyon baﬂlamadan 3 ay önce teknik izlemeler
ve takipler yap›lm›ﬂ, bu yasal derneklere girip ç›kan insanlar fiﬂlenmiﬂ, daha sonra bu izlemeler örgüt
üyeli¤ine dayanak yap›lm›ﬂt›r. Operasyonun yap›ld›¤› tarihten bu yana
onlarca kiﬂinin evi, çal›ﬂt›¤› yer
aranm›ﬂt›r. Onlarca kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂ ancak ne al›nan kiﬂiler suçlamalar› kabul etmiﬂ ne de aramalar›n yap›ld›¤› mekânlarda suçlamalara kan›t bulunabilmiﬂtir. Bu neden-

ledir ki polis gözalt›na ald›¤› kiﬂileri tehdit ederek, baﬂkalar› aleyhine
delil oluﬂturmaya ve yalan beyan almaya çal›ﬂmaktad›r. Bununla ilgili
ﬂikâyetler yap›lm›ﬂt›r.

Teﬂhisler ﬂaibeli
Operasyonun baﬂlamas›ndan bu
güne kadar 70’e yak›n kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂt›r. Gözalt›na al›nan kiﬂilerin
iﬂledikleri iddia edilen fiillerin ma¤durlar› taraf›ndan teﬂhis edilmeleri
tutuklanmalar› için yeterli görülmektedir. Ki teﬂhis suç konusu olay›n gerçekleﬂmesinden aylar sonra
yap›lmakta, teﬂhisi yapanlar onlarca
kiﬂiyi yan›lmaks›z›n bir anda tan›yabilmektedirler. Bu soruﬂturma
kapsam›nda araﬂt›rmas› yap›lan
olaylardan biri de market sahibi bir
kiﬂinin dövülmesi ve tehdit edilmesidir. Ki bu kiﬂi hakk›nda ahlaks›z
birtak›m suçlar iﬂledi¤i iddias›yla
mahalle halk› ilgili savc›l›¤a ﬂikâyet
baﬂvurusunda bulunmuﬂlard›r. Tehdide ve darba u¤rayan bu kiﬂi ve yak›nlar› nas›l olmuﬂsa kendisini darp
eden 50-60 kiﬂilik grubun hepsini
teﬂhis etmiﬂlerdir. Müvekkillerimizden ço¤u olaylar›n yaﬂand›¤› zamanda ve yerde olmad›klar›n› ispatlayacak deliller sunmalar›na ra¤men bu deliller ya toplanmamakta
ya da ciddiye al›nmamaktad›r.

Gizlilik karar› savunmay›
engelliyor
Yürütülen bu soruﬂturman›n
amac›n› tehlikeye düﬂürmemek ad›na, dosya hakk›nda k›s›tlama karar›
verilmiﬂtir. Karar nedeniyle bu dosyada müdafii görevi yürüten avukatlar dosyan›n tüm belgelerini inceleyememektedir. Kiﬂilere yöneltilen suçlamalar›n delillerini göremedikleri için savunma görevini yerine
getiremiyor, kollu¤un hukuka ayk›r› iﬂlemlerini denetleyemiyorlar.
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Suçlamalara tek delil olan üstelik
hukuka ayk›r› bir biçimde yap›lan
teﬂhis tutana¤›n› inceleyememektedirler. Doktrinde genellikle dosya
hakk›nda verilen k›s›tlama karar›n›n
maddi gerçe¤in aç›¤a ç›kmas› ve
ﬂüphelilerin lekelenmemesi amac›yla uygulanmas› gerekti¤i savunulmaktad›r. Hiçbir ﬂekilde savunma
hakk›n› k›s›tlayacak, kiﬂileri ma¤dur edecek biçimde kullan›lamaz.
Mahkeme taraf›ndan verilen
dosyan›n k›s›tlanmas› karar› amac›na ters düﬂmüﬂtür. Adil yarg›lama
hakk› ortadan kalkm›ﬂt›r. Soruﬂturmas› uzun sürecek bu dosyada beraat etme olas›l›klar› yüksek olan kiﬂilerin ma¤duriyetlerini giderecek
imkân bulunmamaktad›r.

Savc› polis gibi: Avukata
tehditte bulundu
Yeni yürürlü¤e giren Ceza Muhakemesi Kanunu ile soruﬂturma
evresinin imparatorlu¤u, savc›l›k
makam›na verilmiﬂtir. Bu durum
doktrinin savc›l›k makam›n› polisleﬂtirece¤i korkusunun yo¤un olarak tart›ﬂ›lmas›na neden olmuﬂtu, ki
bu tart›ﬂmalar bitmemiﬂken savc›l›k
makam›n›n polis istihbarat odas› gibi çal›ﬂt›¤›n› gördük. Bu dosya kapsam›nda gözalt›na al›nan müvekkillerimizden birine savc›, dosyas›nda
mevcut olmayan bir suçlama yöneltmiﬂtir. Duruma itiraz eden müdafisine ise, kendisinin de “örgüt
üyesi oldu¤unu” ima eden cümleler
kurmuﬂ ve suçlay›c› beyanlarda bulunmuﬂtur. Polise hukuku ö¤retmek,
ﬂüphelinin hakk›n› savunmak lehinde ve aleyhinde bulunan delilleri
toplamakla görevli olan savc›n›n
polisiye yöntemlerle sorgu yapmas›,
ﬂüphelinin lehine olan delilleri toplamamas›, yürütülen soruﬂturman›n
hukukili¤i konusunda endiﬂelerimizi art›rmaktad›r. Tutuklanan müvekkillerimiz kendilerine yöneltilen
suçlamalar› çürütecek deliller sunacaklar›n›, polis komplosuyla karﬂ›laﬂt›klar›n› beyan etmektedirler.
Temel hak ve özgürlükleri ortadan kald›ran bu operasyonlara derhal son verilmelidir.

‹stanbul Polisi Tehdit Ve
ﬁantajla ‹ﬂbirli¤i Dayat›yor
7
Aral›k
bask›nlar›n›n
ard›ndan gözalt› terörü sürerken, bask›nlardan fiyasko
ile ç›kan ‹stanbul polisi, bu
durumu telafi
etmek için demokratik kurumlar›n çal›ﬂanlar›na, üyelerine yönelik
ﬂantaj, tehdit, iﬂbirli¤i ve provokasyon yapmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Gökhan Geyik’e yönelik yap›ld›. Gökhan Geyik yaﬂad›¤› olaya iliﬂkin 9 Ocak’ta Temel
Haklar Federasyonu’nda bas›n toplant›s› düzenledi.
25 Aral›k 2006 tarihinde, ad›n›n
Cenk oldu¤unu söyleyen biri taraf›ndan arand›¤›n› belirten Gökhan
Geyik, telefon görüﬂmesinde kiﬂinin kendini “Terörle Mücadele polisi” olarak tan›tt›¤›n› söyledi.
Aranmas› bulunmad›¤›n›, olsa
bile bunun hukuki yollar›n›n mevcut bulundu¤unu, ancak bunlara
baﬂvurulmad›¤›n› belirten Geyik,
ﬂöyle devam etti:
“‘Cengiz’i, Özlem’i nas›l F Tipi
cezaevine soktuysak, seni de öyle F
Tipine sokaca¤›m’ diyerek ‘pankart
asmak, yasad›ﬂ› eylemler yapmak,
duvarlara ‘umudun ad› DHKP-C’
diye yaz› yazmak’ gibi bir tak›m

suçlamalarda bulundu. Bu
suçlamalar
üzerine beni neden tehdit ettiklerini, e¤er bu
suçlar› iﬂlemiﬂ isem neden beni
mahkemeye vermediklerini sorunca, ‘biz seni uyar›yoruz’ dedi. Böyle
bir suç iﬂlemiﬂ isem bunlar› neden
görmezden geldiklerini, bunlar tamamen kurmaca yalan hepsi dedim.”
Polisin, emniyete ça¤›rd›¤›n›, iﬂbirli¤i teklifinde bulundu¤unu kaydeden Geyik, e¤er bunu yapmaz,
devrimcilik yapmaya devam ederse,
“evini basar, seni de di¤erleri gibi F
Tipine koyar›z” ﬂeklinde tehdit etti¤ini anlatt›.
Gökhan Geyik bundan sonra baﬂ›na geleceklerden ‹stanbul polisinin sorumlu olaca¤›n› belirterek, bu
yaﬂanan bask›lar›n, tehditlerin 7
Aral›k bask›nlar› ile ba¤lant›l› oldu¤unu dile getirdi.
Yap›lan›n suç oldu¤unu da ekleyen Geyik, “‹stanbul polisi bu suçu iﬂlemeye devam ediyor” dedi.
TAYAD’l›lar›n yaﬂad›klar› iﬂkenceleri anlatt›¤› bas›n toplant›s›na kat›lan Tayfur Güzeller’in yaﬂad›klar› da bu konuda bir baﬂka örnek teﬂkil ediyor. 7 Aral›k’ta gözalt›na al›n›p b›rak›lan Güzeller, daha
sonra da sürekli takip ve taciz edildi¤ini anlatt›. “Madem b›rakt›lar
evimi niye gözetliyorlar ve ben sürekli niye tedirgin ve taciz ediliyorum” diye soran Güzeller, polisin
kendisine iﬂbirli¤i teklif etti¤ini,
maddi vaatlerde bulundu¤unu da
sözlerine ekledi.

Ümraniye Katliam› ve Direniﬂi Semineri
4 Ocak 1996 tarihinde Ümraniye Hapishanesi’nde yaﬂanan katliam ve
direniﬂe iliﬂkin, Antalya Temel Haklar’da bir seminer düzenlendi.
6 Ocak günü yap›lan seminerde, hapishaneler tarihi ve tecrit ele al›n›rken, katliam ve buna karﬂ› Cepheli tutsaklar›n gösterdi¤i direniﬂ anlat›ld›.
Siyasi tutsaklar›n hapishanelerde de, halk›n mücadelesini büyütmek için büyük bedeller ödedikleri ve bugün süren direniﬂin bu mücadelenin bir parças› oldu¤u kaydedilen seminerde, kent özelinde tecrite karﬂ› mücadele ele
al›nd› ve bunun daha da geliﬂtirilmesinin alt› çizildi.
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14 Ocak 2007 / 87

TAYAD’l›lar
‹ﬂkenceyi Anlatt›
‹ki haftad›r sayfalar›m›zda yer verdi¤imiz, TAYAD’l›lar›n Ankara Sincan Çocuk ve
Gençlik Hapishanesi’nde gördükleri iﬂkence
gündemdeki yerini koruyor. Falakal› iﬂkenceleri yaﬂayan Özgür Karakaya ve ‹lker ﬁahin, 5 Ocak’ta Temel Haklar Federasyonu’nda düzenledikleri bas›n toplant›s›nda,
yap›lan iﬂkenceleri anlatt›lar. Karakaya ve
ﬁahin, 1.5 ay boyunca fiziki iﬂkence ve hakaretlere maruz kald›klar›n› söylediler.
Özgür Karakaya, cezaevi idaresinin keyfi uygulamalar›na boyun e¤medikleri için sürekli dövüldüklerini belirterek, “ayakta say›m vermedi¤imiz, slogan att›¤›m›z ve ç›plak
aramaya itiraz etti¤imiz gerekçesi ile bizleri
ayr› hücrelere koydular. Ard›ndan gardiyanlar en köﬂedeki hücrelerden baﬂlayarak s›rayla bizi dövmeye baﬂlad›lar. Dört beﬂ gardiyan bizi tutarken di¤er gardiyanlar bizi soyarak coplamaya çal›ﬂt›. Ayaklar›m›z› tutarak ayak tabanlar›m›z› 45 dakika kadar coplad›lar” diye konuﬂtu.
Ayn› iﬂkenceleri yaﬂayan ‹lker ﬁahin ise,
havas›z, karanl›k, dört ad›ma sekiz ad›m büyüklükte, yata¤› ve battaniyesi olmayan,
nemli ve pis kokan bir hücreye konduklar›n›
söyleyerek, “30 saat boyunca o hücrede yiyecek ve içecek verilmeden tutulduk. Hücrenin içerisinde hal›fleks ve bir tuvalet taﬂ›ndan
baﬂka hiçbir ﬂey yoktu. Musluk olmad›¤› için
tuvalet ihtiyac›m›z› bile karﬂ›layamad›k. Bizi
döven gardiyanlar bizimle dalga geçerek ‘ne
yaparsan›z yap›n, kime ﬂikayet ederseniz
edin, bize bir ﬂey olmaz’ diyordu. Adamlar
böyle dedi¤ine göre demek ki birileri bunlara
bu güvenceyi vermiﬂ” ﬂeklinde konuﬂtu.
Adalet Bakan›’n›n tecriti çözmek yerine
iﬂkencecilere arka ç›kt›¤›n› kaydeden ﬁahin,
bütün bunlar›n tecrit politikas›n›n bir parças›
oldu¤unu ifade etti.
“‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” diye iktidar
olup, iﬂkencecilere kol kanat geren bir iktidar›n yönetti¤i ülkede, Adalet Bakan›’n›n, en
sistemli ve a¤›r iﬂkence biçimi olan tecriti uygulad›¤› bir hapishaneler yönetiminde, müdürünün, baﬂgardiyan›n›n iﬂkenceci, falakac›
olmas›ndan daha do¤al ne olabilirdi.

hayat›n
içindeki

teori

Vietnam’dan
Irak’a
Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Son zamanlarda bu iki ülkenin ad›n› –Vietnam ve Irak’›– s›k s›k yanyana duymaya baﬂlad›k. Irak’taki
direniﬂ büyüdükçe, Irak-Vietnam
benzerli¤i daha s›k vurgulan›r oldu.
Kuﬂkusuz, Vietnam ve Irak aras›nda gerek emperyalizm ve gerekse de direniﬂ cephesinden çeﬂitli
noktalarda paralellikler vard›r. Emperyalizmin amac› ve halklar›n direniﬂinin bu amaç önünde set oluﬂturmas› her ikisinde de özü itibariyla ayn›d›r.
Fakat; emperyalizm cephesinden
olsun, direniﬂ aç›s›ndan olsun, kolayc›, mekanik benzeﬂtirme ve de¤erlendirmelerden de uzak durmak
gerekir. Bu yap›lmay›p da ﬂablonlardan hareket edildi¤inde veya burjuvazinin empoze etti¤i ölçüler içinde
düﬂünüldü¤ünde, mevcut durumu
do¤ru tahlil etmek mümkün olmayaca¤› gibi, rahatl›kla sonu hayal k›r›kl›klar›yla, umutsuzluklarla bitecek de¤erlendirmelere de kay›labilir.
ﬁu örne¤i hat›rlamal›y›z en baﬂta: Irak’›n iﬂgali öncesinde burjuva
bas›n yay›n organlar›nda bol bol yay›nlanan “20 günde Ba¤dat”, “Bir
haftada iﬂlem tamam” senaryolar›
ne kadar gerçekçi ise, Amerika ﬂu
gün çekilecek, ﬂu kadar asker öldü,
psikolojik eﬂik aﬂ›ld› türünden senaryolar da o kadar gerçekçidir.
Emperyalizm ve halklar aras›ndaki
savaﬂta, iki taraf için de “kolay zafer”ler yoktur. Bu nedenle k›sa süreli bir direniﬂle emperyalizmin yenilgiye u¤rat›laca¤› veya emperyalizmin birkaç basit ve kaba manevrayla direniﬂi da¤›tabilece¤i gibi teoriler, mücadelenin bu gerçe¤inden

Vietnam’da ulusal
birlik; Irak’ta
parçalanm›ﬂl›k!
uzak, komplocu, mücadeleyi satranç oynamakla bir zanneden bir
bak›ﬂ aç›s›n›n ürünüdür.
ABD’nin Irak’tan çekilip çekilmeyece¤i, çekilirse nas›l çekilece¤i
üzerine burjuva bas›ndaki “Ortado¤u uzmanlar›” veya “ABD uzant›l›”
stratejistler taraf›ndan yap›lan yorumlar s›n›fsal perspektiften yoksun
oldu¤u gibi, tarihsel bilgiye ve nesnelli¤e de dayanmamaktad›r. Öyle
ki, asl›nda ço¤u zaman kastedildi¤i
anlamda, yani “içte Amerikan halk›
çok tepki göstermiﬂ de bunun üzerine ABD de Vietnam’dan çekilmiﬂ”
ﬂeklinde bir çekilme dahi sözkonusu de¤ildir.
Biz bu çal›ﬂmam›zda iﬂte bu tarihselli¤i hat›rlataca¤›z. Tabii Vietnam devrimi ve Irak direniﬂini her
aç›dan karﬂ›laﬂt›rmak, bu sohbetimizin kapsam›n› aﬂar; biz burada,
birincisi: Her iki savaﬂtaki “ulusal”
boyut üzerinde ve ikincisi de;
ABD’nin Vietnam’dan nas›l çekildi¤i üzerinde durmak istiyoruz.

Özlem: ABD’nin Vietnam’daki amac› neydi, Irak’taki amac› nedir?.. Vietnam ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n niteli¤i neydi, Irak’taki kurtuluﬂ savaﬂ›n›n niteli¤i nedir?... O
günkü dünya konjonktürü ile bugünkü konjonktürün temel nitelikleri ve farklar› nelerdir?..
Bu sorular›n cevaplar› kabaca
gözden geçirildi¤inde bile, bu noktalarda benzerlikler bulundu¤u gibi,
birçok da farkl›l›k bulundu¤unu anlar›z. Bu anlamda Vietnam ve Irak
halk›n›n direniﬂinin tarihsel olarak
ayn› anlam› taﬂ›d›¤›n› vurgulamakla
birlikte, Kemal arkadaﬂ›m›z›n da
dedi¤i gibi, kolayc› ve ﬂabloncu
benzetmelerden de uzak olmal›y›z.
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ABD’nin Irak’tan çekilip çekilmeyece¤ini veya hangi koﬂullarda
çekilmek durumunda kalaca¤›n› tart›ﬂ›rken, ABD’nin Vietnam’dan neden –ola¤anüstü büyük askeri kay›plar›na ra¤men– y›llarca çekilmedi¤ini bilmek gerekir.
Büyük tarihsel alt-üst oluﬂlarda
veya sürece damgas›n› vuran çeliﬂkilerin odak noktas› haline dönüﬂen
bir savaﬂta, geliﬂmelere sadece o ülkenin ve o savaﬂ›n s›n›rlar› içinde
bakmak ço¤u zaman yan›lt›c› sonuçlara götürür.
Savaﬂ›n belli bir noktas›ndan itibaren Vietnam savaﬂ›, Vietnam’la
s›n›rl› bir savaﬂ olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Vietnam zaferinin dünya halklar›
için anlam› büyük olacakt›. Nitekim
öyle oldu. Vietnam’›n taﬂ›d›¤› bu
önemden dolay›d›r ki, ABD, Vietnam’a tam 500 bin asker göndermiﬂ
ve orada 59 bin ölü vermiﬂtir.
1950’deki Kore savaﬂ› da
ABD’nin “komünizmi durdurmak” stratejisi aç›s›ndan önemliydi; oraya da 302 bin asker gönderdi ABD. Ve orada da 37 bin Amerikan askeri öldü, hem de sadece
dört y›l içinde... Irak’taki Amerikan
askerlerinin say›s› “henüz” 141 bin
ve ölen Amerikan askeri say›s› da
“henüz” 3 bindir.
Bunlar› hat›rlatarak ﬂuraya varmak istiyorum. ﬁu kadar bin ABD
askeri öldü, ﬂu kadar daha olursa
kald›ramaz, çekilir türünden tahliller, emperyalizmin amaç ve politikalar›n› içermeyen, son derece s›¤
tahlillerdir. Emperyalizmin ç›karlar›
için onbinlerce askerinin ölümünü
göze alabilece¤inin somut kan›t›,
yukar›daki rakamlard›r. Bugün Irak
savaﬂ› da, Irak’la s›n›rl› olmayan bir
savaﬂ durumundad›r. Bugün için

B

Irak’tan çekilmek ABD’nin Ortado¤u planlar›ndan ve bunun da ötesinde dünya çap›nda imparatorluk stratejisinden vazgeçmesi demektir.
Emperyalizmin bugün bundan
vazgeçmesi için bir neden yoktur.
Evet, Latin Amerika’daki geliﬂmeler, Ortado¤u’daki direniﬂler, emperyalizmin iﬂini zorlaﬂt›rmakta,
önüne büyük bir engel olarak ç›kmaktad›r. Ama bütün bu geliﬂmeler,
henüz emperyalizmin bu temel politikas›n›, stratejisini de¤iﬂtirmeye
zorlayacak bir “güç dengesi” yaratm›ﬂ de¤ildir. Dolay›s›yla, tek tek ﬂu
veya bu ülkedeki geliﬂmeler nas›l
ﬂekillenirse ﬂekillensin, bu süreç,
uzun süreli bir sald›r› karﬂ›s›nda
uzun süreli bir direniﬂ ﬂeklinde olacakt›r. Görünen budur.

Kemal: ‹ki direniﬂin siyasal,
s›n›fsal muhtevas›n› ele alal›m isterseniz burada. ‹lk olarak ben ﬂunu
vurgulayay›m:
Vietnam’da emperyalizmin iﬂgaline karﬂ› sosyal kurtuluﬂu da hedefleyen bir ulusal kurtuluﬂçuluk sözkonusudur. Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›,
komünistlerin önderli¤indedir.
Irak’ta da savaﬂ›n belirleyici niteli¤i
iﬂgale karﬂ› ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›d›r.
Ancak bugün Irak’taki ulusal
kurtuluﬂ savaﬂ›n›n sosyal kurtuluﬂu
içermesi sözkonusu de¤ildir. Baﬂka
deyiﬂle “Halk›n iktidar›” için bir
savaﬂ sözkonusu de¤ildir. Bu amac›
taﬂ›yanlar olsa da direniﬂin belirleyicisi de¤illerdir. Önderliklerin niteli¤i aç›s›ndan Irak direniﬂi daha
kozmopolit bir yap›dad›r; direniﬂ
tek bir cephede birleﬂemedi¤i için
önderlik sorunu da esas olarak çözülmüﬂ de¤ildir... Fakat bu, Irak direniﬂinin dünya çap›ndaki etkisini
azaltan bir neden de¤ildir. ABD,
Irak‘tan çekilmek zorunda b›rak›ld›¤›nda, bu sonuç, direnen güçlerin
siyasal niteliklerinden ba¤›ms›z olarak, halklar›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki zaferi olacakt›r.

Mazlum: Belirtti¤iniz gibi,
Irak direniﬂinin bugün en önemli

eksikli¤i ve en temel zay›fl›¤› ulusal
bir cepheye, ulusal bir önderli¤e sahip olmamas›d›r.
Hiç kuﬂkusuz bu noktada kaydedilmesi gereken önemli bir özellik
Irak ulusal birli¤inin tarihsel olarak
son derece zay›f olmas›d›r. Tarihte
bir Irak ulusu ve devleti yoktur. Irak
20. yüzy›lda emperyalistler taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ suni bir devlettir.
Bu anlamda ﬁii ve Sünni Araplar'›n,
Kürtler'in birleﬂme zemini, “Irakl›l›k”tan ziyade, anti-emperyalizm
zeminine, çeﬂitli halklar›n yaﬂad›¤›
Irak’›n emperyalist iﬂgalden kurtar›lmas› temeline oturmaktad›r.
Vietnam ise tabii farkl›yd› bu
noktada. Tarihi boyunca Çinliler,
‹ngilizler, Hollandal›lar, Portekizliler ve Frans›zlar taraf›ndan defalarca iﬂgal edilen Vietnam’da iﬂgallere
karﬂ› direniﬂler, halk›n ulusal birli¤inin de güçlü bir zemini olmuﬂtur.
1940’da Frans›zlara ek olarak
Japon iﬂgaline de u¤rayan Vietnam’da bu dönemden itibaren Ho
Chi Minh’in önderli¤inde “emperyalizmden kurtuluﬂ için ba¤›ms›zl›k
yanl›s› tüm güçlerin birleﬂtirilerek
harekete geçirilebilece¤i” tespitinden hareketle bir cephe örgütü olan
Vietnam Ba¤›ms›zl›k Birli¤i Viet
Minh kurulur.
Tüm alanlardaki örgütlenmeler
de bu birli¤e göre ﬂekillendirilir.
Bak›n savaﬂ›n ulusal niteli¤ini göstermesi aç›s›ndan o dönem kurulan
örgütlenmelerin adlar›n› s›ralayal›m:
Ulusal Kurtuluﬂ ‹ﬂçi Birli¤i,
Ulusal Kurtuluﬂ Köylü Birli¤i, Ulusal Kurtuluﬂ Gençlik Birli¤i, Ulusal
Kurtuluﬂ Kad›nlar Birli¤i, Ulusal
Kurtuluﬂ Eski Halklar Birli¤i, Ulusal Kurtuluﬂ Asker Birli¤i, Ulusal
Kurtuluﬂ Rahipler Birli¤i...
Bu ulusal birlik zemininde, 16
A¤ustos 1945'te çeﬂitli partiler, Vietnam’daki çeﬂitli milliyetlerin temsilcileri biraraya gelerek Ulusal
Kongre'yi toplad›lar. Kongre Ho
Chi Minh baﬂkanl›¤›nda bir Ulusal
Kurtuluﬂ Komitesi seçti. Bu “ulusal” örgütlenmeler ve önderlik, iﬂ31
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ütün bu geliﬂmeler, henüz emperyalizmin bu temel politikas›n›, stratejisini de¤iﬂtirmeye zorlayacak bir “güç dengesi” yaratm›ﬂ de¤ildir. Dolay›s›yla, tek tek
ﬂu veya bu ülkedeki geliﬂmeler nas›l ﬂekillenirse ﬂekillensin, bu süreç, uzun süreli
bir sald›r› karﬂ›s›nda uzun süreli bir direniﬂ ﬂeklinde olacakt›r. Görünen budur.

gale karﬂ› direniﬂin zaferinde de belirleyici önemde oldular.
Buna karﬂ›n, Irak’ta bir ulusal
önderlik oluﬂamad›¤›n› görüyoruz.
Tabii bu nesnel zemini ne kadar zay›f olursa olsun böyle bir ulusal birli¤in oluﬂmayaca¤› anlam›na gelmiyor. Çünkü henüz 3 y›ll›k bir iﬂgalden sözediyoruz. Vietnam’da da bu
geliﬂmeler ancak y›llar sonra mümkün olabilmiﬂtir.

Özlem: ‹ﬂgalci emperyalistlerin iﬂgal ettikleri ülkelerden çekilmesi sözkonusu oldu¤unda hep
ABD’nin Vietnam’› terketmek zorunda kalmas› örne¤i hat›rlan›yor
ama asl›nda bunun tarihte birçok örne¤i var.
Mesela, Frans›zlar'›n Cezayir’i
terketmesi var. Mesela, ülkemizi iﬂgal eden emperyalistlerin kovulmas› var. Mesela, yine Vietnam’› ele
alacak olursak, bu ülkeyi 1940’larda iﬂgal edenler Frans›z ve Japonlard›. Ve yukar›da Mazlum arkadaﬂ›n sözünü etti¤i Ulusal Kongre’den
k›sa süre sonra tüm ulusal güçler iﬂgalcilere karﬂ› sald›r›ya geçti¤inde;
ülkeden kovulanlar da Japon ve
Frans›z emperyalistlerdi. Nitekim
Japon ve Frans›z emperyalistlerinin
kovulmas›yla birlikte 2 Eylül
1945'te Vietnam’›n ba¤›ms›zl›¤›
ilan edildi.
Ancak ba¤›ms›zl›ktan hemen
sonra tekrar bir iﬂgal yaﬂand›. Bu
defa iﬂgal eden yine Fransa’yd›. Fakat ikinci iﬂgalinde de yine kovuldu
Fransa. Peki nas›l kovuldu?
‹ﬂgalin ard›ndan 1946 boyunca
Frans›z sald›r›lar› alabildi¤ine yo¤unlaﬂm›ﬂt› ama Giap önderli¤indeki halk ordusu Frans›z ordusuna bü-

yük kay›plar verdirdi. Frans›zlar
büyük kentlerin d›ﬂ›nda hakimiyet
kuramad›lar.
1947 baﬂlar›ndan itibaren Vietnam halk ordusu Frans›zlar'a sald›r›
harekât› baﬂlat›r. Ani sald›r›larla
Frans›z birlikleri birbiri ard›na yok
edilerek k›y› bölgelere s›k›ﬂt›r›ld›.
1954 Mart'›nda Dien Bien Phu'da
16.500 Frans›z askerinin yokedilmesiyle Frans›zlar art›k savaﬂ› kazanamayacaklar›n› anlad›lar. Çok
k›sa sürede 16 bini aﬂk›n askerlerini
kaybetmeleri, Fransa’n›n “çekilme”sinde dönüm noktas› oldu.
Cenevre Anlaﬂmas›'yla Kuzey
Vietnam'›n ba¤›ms›zl›¤› tan›n›rken
Fransa’n›n güneyden iki y›l içinde
tamamen çekilmesi ve yap›lacak referandumla kuzey ve güneyin birleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Ancak
yenilen Frans›z emperyalizmi, bu
defa da Güney Vietnam'› ABD emperyalizmine devretti. Art›k iﬂgalci
düﬂman ABD emperyalizmi olacakt›. 1955'ten baﬂlayarak Vietnam halk›n›n 20 y›l sürecek olan direnme
savaﬂ› da iﬂte bu dönemde baﬂlad›.

Kemal: Emperyalistler aras›
çeliﬂkiler de önemlidir Vietnam’da.
O kadar ki, birbirlerine karﬂ› darbeler yapacak kadar. Nitekim, 1945'te
Frans›z sömürge yönetimi ile Japonya aras›nda ç›kar farkl›l›klar›ndan süren kavgan›n sonucunda Japonya yanl›lar› hükümeti ele geçirdiler. Fakat 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›'n›n
bitmesinin ard›ndan entegrasyona
giden emperyalistler, Vietnam’› yeniden iﬂgale giriﬂtiler.
Emperyalistlerin bu sald›rgan niyeti aç›¤a ç›kt›¤›nda, Vietnam kurtuluﬂunun önderleri, yine tüm ulusal
güçleri birleﬂtirme görevini yerine
getirmeye öncelik verdiler. Tüm an-

mperyalizmin burada da uygulad›¤›
E
politika “Böl ve Yönet” olmuﬂtur. Ancak
NLF buna karﬂ› “Birleﬂ ve Diren” slogan›yla halk› birleﬂtiren bir çizgi izlemiﬂtir.
Her koﬂulda emperyalizme karﬂ› tüm
güçleri birleﬂtirmek, Vietnam ulusal kurtuluﬂunun karakteristik özelliklerinden ve
baﬂar›lar›ndan biridir.

ti-emperyalist güçleri kucaklayacak
yeni bir cephe oluﬂturdular. Lien
Viet Cephesi'ni (Ulusal Birleﬂik
Cephe) ad› verilen bu cephe içerisinde tüm az›nl›k gruplar›, Budistler, Caodistler, Hao Hao müridleri,
H›ristiyanlar gibi çeﬂitli dinlerin
temsilcileri, milliyetçiler, ulusal de¤erlerini koruyan toprak a¤alar› vb.
yeral›yordu.
Vietnam halk› bu haz›rl›klar› yaparken, Frans›z askeri güçleri de
Saygon liman kentine ç›karak iﬂgale baﬂlad›lar.

Mazlum: Bu ikinci iﬂgal döneminde de yine savaﬂ›n gidiﬂat›nda
ve sonucun tayininde “ulusal birlik” belirleyici bir önem taﬂ›m›ﬂt›r.
‹kinci iﬂgal döneminde, 1960'da
yeni bir ulusal örgütlenme oluﬂturuldu Vietnam’da. Ulusal Kurtuluﬂ
Cephesi (NLF) kuruldu. NLF içinde PKP (Halk›n Devrimci Partisi),
Demokratik Parti ve Radikal Sosyalist Parti yeral›yordu. Bu ilerici, demokrat, sosyalist farkl› çizgideki
partilerin yan› s›ra NLF içinde Gaoda ve Hao Hao mezheplerinin
temsilcileri, da¤l› kabilelerin sözcüleri, Köylü Birlikleri, Diem rejiminin bask›lar›yla yasad›ﬂ› konuma
düﬂmüﬂ kiﬂi ve topluluklar yeral›yordu. Cephe bir yandan Silahl›
Propaganda Gruplar› oluﬂturarak silahl› mücadeleyi geliﬂtirirken, di¤er
yandan halk örgütlülüklerini geliﬂtirmeye önem verdi.
Ulusal Kurtuluﬂ Cephesi'nde
yeralan tüm dinsel ve siyasal e¤ilimler komisyonlarda temsilci bulunduruyor, tüm kararlara kat›l›yorlard›.
Anlaﬂ›laca¤› gibi, Vietnam de¤iﬂik etnik gruplar›n birarada yaﬂad›¤›
bir ülkedir. ABD özellikle da¤l›k
kesimlerde yaﬂayan kolonileri
NLF'ye karﬂ› kullanmak istemiﬂtir.
Emperyalizmin burada da uygulad›¤› politika “Böl ve Yönet” olmuﬂtur.
Ancak NLF buna karﬂ› “Birleﬂ ve
Diren” slogan›yla halk› birleﬂtiren
bir çizgi izlemiﬂtir.
NLF Merkez Komitesi'nde de
belli baﬂl› ulusal az›nl›klar, dini
32
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gruplar ve mezhepler temsil edilmekteydiler. Cephenin kitle örgütlerinde de milli ve dinsel aç›dan eﬂitlik politikas› iﬂletilmekteydi. Kabilelerin yaﬂad›klar› yerlerde de di¤er
bölgelerde oldu¤u gibi Cepheye
ba¤l› olarak oluﬂturulan yerel yönetim organlar›nda sorumluluk mevkilerine yerel halk›n temsilcileri getirilmiﬂtir.

Kemal: Buraya kadar anlat›lanlar içinde üç cephe türü örgütlenmeden sözedildi. 1- Viet Minh (Vietnam Ba¤›ms›zl›k Birli¤i), 2- Lien
Viet Cephesi (Ulusal Birleﬂik Cephe), 3- NLF (Ulusal Kurtuluﬂ Cephesi)... Her koﬂulda emperyalizme
karﬂ› tüm güçleri birleﬂtirmek, Vietnam ulusal kurtuluﬂunun karakteristik özelliklerinden ve baﬂar›lar›ndan
biridir. Her üç ulusal cephe de Çin
Hindi Komünist Partisi (ve Vietnam
Komünist Partisi) önderli¤indedir.
Burada, mücadelenin niteli¤i aç›s›ndan da baz› noktalar› belirtelim.
Viet Minh’in mücadelesi hem muhtevas›, hem biçimi itibar›yla çok
yönlüdür. Gerilla savaﬂ› sürdürülür,
silahl› propaganda birlikleri vard›r,
milisler vard›r, bunun yan›s›ra, Kurtuluﬂ Komiteleri önderli¤inde grevler, mitingler ve protesto gösterileri
de düzenlenmektedir. 1960’lardaki
iﬂgalde, stratejik köylerden kitlesel
olarak yap›lan "Hareket Özgürlü¤ü"
yürüyüﬂleri en önemli direniﬂ biçimlerinden biriydi. Keza, iﬂbirlikçi Diem rejiminin a¤›r bask› koﬂullar›nda
çok çeﬂitli yard›mlaﬂma dernekleri
de örgütlenmek için kullan›l›yordu.
1962’de Diem rejiminin asker toplama kampanyas› s›ras›nda kitlesel
gösterileri örgütleyenler de bu örgütlenmelerdi.
Bu farkl›l›¤›n nesnel nedenleri
de olmakla birlikte, önemli bir kayna¤› da Vietnam’daki ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n s›n›fsal bir perspektifle yürütülmesidir.
Viet Minh, bu perspektife ba¤l›
olarak, denetim alt›na ald›¤› bölgelerde afyon, tuz, alkol tekellerin
kald›r›lmas›, arazi vergilerinin azalt›lmas›, okuma yazma seferberli¤i,

V

gerici a¤alardan el konulan topraklar›n yoksul halka da¤›t›lmas› gibi
politikalar ve pratikler de geliﬂtirmiﬂtir.
Bu s›n›fsal perspektifin farkl›l›k
yaratt›¤› konulardan biri de ﬂudur:
Muhbir ve ajanlara yönelik cezaland›rmalar Irak’ta oldu¤u gibi, Vietnam’da da özel bir yer tutar. Çünkü,
muhbirlerin, ajanlar›n cezaland›r›lmas› devletin otoritesini k›rarken,
halk›n korkudan kurtulmas›n› sa¤lar.
Halk örgütlenmelerinin önü aç›l›r,
askeri örgütlenmelerin daha güvenlikli olmas›n›n koﬂullar›n› yarat›r.
Tabii burada eylemlerin halka
zarar verip vermemesi aç›s›ndan
Irak ve Vietnam aras›nda büyük bir
fark oldu¤u da ortadad›r.
Gerilla ordusu, NLF, stratejik
köylere girdi¤inde önce ajanlar tutuklan›p halk›n gözünün önünde cezaland›r›l›r. Ancak bu cezaland›rmalar yap›l›rken, ajanlar›n ailelerine dokunulmuyor, onlara zarar vermemeye özen gösteriliyordu. Bilindi¤i gibi, Irak’taki direniﬂte ise, direniﬂi sürdüren baz› gruplar›n islamc› bak›ﬂ aç›s› ve pragmatizmlerinin sonucunda, bu aç›dan oldukça
olumsuz bir anlay›ﬂ sözkonusudur.
Halka zarar veren eylemler bir çizgi
halindedir ve bu da direniﬂi zay›flatan, tüm “ulusu”, halk›n tümünü
kapsamas›n› engelleyen en önemli
faktörlerden biridir.

Özlem: Vietnam’da iﬂgale karﬂ› direniﬂte gönüllü kad›nlardan oluﬂan ve “Topuzlar Ordusu” ad› alt›nda örgütlenen kad›n örgütlenmesinin de özel bir yeri vard›r. ﬁehit, tutsak yak›nlar› için yard›mlar› organize etmekten kimyasal savaﬂa karﬂ›
imza toplamaya kadar uzan›r eylemleri.
Orjinal eylem biçimlerinden biri
Amerikan bombard›manlar› sonras›
ölenleri sedyelere koyup k›rm›z›
giysileriyle karakollara kitlesel yürüyüﬂler düzenlemektir. Keza asker
toplayan araçlar›n yolu üzerine topluca yatarak yolu trafi¤e kapat›p asker al›m›n› engellemek de Topuzlar
Ordusu'nun önemli eylem tarzlar›n-

dan biridir... Kad›nlar›n mücadelede
bu ﬂekilde yeral›ﬂ› da Irak ve Vietnam aras›ndaki farkl› yanlardan biridir.

Kemal: Vietnam ve Irak’taki
mücadelenin baz› niteliklerini böylece görmüﬂ ve “ulusal”l›¤›n nas›l
ﬂekillendi¤ini özetlemiﬂ olduk. Her
ikisi de ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› niteli¤indedir. Ancak hedefleri farkl›d›r.
Önderliklerinin nitelikleri farkl›d›r.
Bu da savaﬂ›n politik ve pratik seyrini belirlemektedir. Evet, ABD’nin
Vietnam’dan çekiliﬂi nas›l gündeme
geldi; ﬂimdi de ona bakal›m.
Mazlum: 1960’lar›n ortas›nda
Güney Vietnam'da iﬂgalci Amerikan
askerlerinin say›s› 500 bine ulaﬂm›ﬂt›. ‹ﬂbirlikçi ordunun da say›s›
yaklaﬂ›k 900 bindi.
Buna karﬂ›l›k NLF önderli¤inde
30 bin kiﬂilik gerilla gücü ve 80 bin
kiﬂilik milis kuvveti bulunuyordu.
Görünürde tabii ki düﬂman›n büyük bir say›sal ve askeri üstünlü¤ü
vard›. Ancak halk savaﬂ›nda as›l
güçlü olan NLF idi. Say›s› 1 milyon
400 bine ulaﬂan emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerinin son teknoloji harikas› silahlar›, halk›n direniﬂi ve yarat›c›l›¤› karﬂ›s›nda en ilkel silahlar
durumuna düﬂmüﬂ, etkisizleﬂmiﬂti.
1960’lar›n ikinci yar›s›nda Halk
ordusunun sald›r›lar›, Güney Vietnam'›n tümüne yay›l›rken psikolojik üstünlük yavaﬂ yavaﬂ NLF’nin
eline geçmiﬂti. NLF 30-31 Ocak
1968'de ülke çap›nda ayn› anda iﬂgalcilere ait 80 yerleﬂim birimine
karﬂ› sald›r›ya geçti. “TET Sald›r›s›” olarak adland›r›lan bu harekatta,
halk da kasabalar›n, köylerin içinden ayaklanarak NLF'ye destek verdi. Sald›r› Amerikan ordusu ve iﬂbirlikçi hükümet için tam bir ﬂoka
dönüﬂtü.
Bu sald›r›lar›n üç önemli sonucu
oldu. Birincisi, askeri olarak NLF,
iﬂgalcilere büyük darbeler indirebilecek durumda oldu¤unu göstermiﬂti. Baﬂka bir deyiﬂle, iﬂgalciler sald›r›lar› engellemekten acizdiler.
‹kincisi, TET sald›r›s›, halk›n da ta33
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ietnam’da çekilmenin “savaﬂ› Vietnaml›laﬂt›rma” politikas›yla birlikte gündeme geldi¤i düﬂünülürse, Irak’ta da iﬂgalci ABD çekilmeyi “planlasa” bile, çekilmeden önce, iﬂbirlikçi, kukla bir hükümeti
güçlendirmek için elinden geleni yapacak,
dahas› savaﬂ› “Irakl›laﬂt›rmak” gibi politikalara baﬂvurabilecektir.
mamen NLF'ye destek verdi¤inin
aç›k göstergesi olmuﬂtu.
Ve üçüncüsü; ki konumuz aç›s›ndan önemli; TET, Vietnam takviminin y›lbaﬂ› günü anlam›na geliyordu. ABD askerlerinin Vietnam'dan çekilmesi tart›ﬂmalar› iﬂte
ilk defa tarihe “TET sald›r›s›” olarak geçen bu operasyondan sonra
gündeme gelmiﬂtir. Art›k onbinlerle
ifade edilen ABD kay›plar›, ve en
az bunun kadar önemli bir di¤er
nokta olarak, Mai Lay Katliam› gibi geliﬂmeler neticesinde Vietnam’daki savaﬂ›n niteli¤inin halklar
taraf›ndan daha net görülmesinin
sonucunda bu tarihten sonra çekilme tart›ﬂmas› giderek daha da yo¤unlaﬂacakt›r.
Ama geri çekilme tart›ﬂmas›n›n
gündeme gelmesiyle, geri çekilme
aras›nda yine de epey uzun bir zaman vard›r.
Dedi¤imiz gibi, tart›ﬂman›n gündeme geliﬂi 1968. Ama bundan bir
süre sonra da ABD’nin çekildi¤ini
düﬂünmeyin. Çekilme tart›ﬂmas›n›n
gündeme geliﬂine ABD emperyalizminin ilk cevab›, mart ay›nda, yani
çekilme tart›ﬂmalar›n›n gündeme
gelmesinin üzerinden henüz iki ay
geçmiﬂken, Vietnam’a 200 bin kiﬂilik yeni askeri birlik göndermek oldu. Bunu Vietnam’daki sald›r›lar›n›
daha da art›rmas› izledi.
ABD, karada savaﬂ› kaybetmiﬂti;
ama savaﬂ› kaybetti¤ini kabul etmeyecekti henüz; Amerika, 1970'ten
itibaren sistematik olarak havadan
çok yo¤un bombalamalara baﬂlad›.
Yerleﬂim birimlerini, ormanlar›,
da¤lar›, akarsular› bombalayarak
halk› y›ld›rmaya çal›ﬂ›yorlard›.

Özlem: Bu konuda Vietnam
kurtuluﬂ savaﬂ›na iliﬂkin rakamlar

gerçekten çok çarp›c›d›r. Birkaç örnek vermek istiyorum.
Kimyasal maddelerle Vietnam
topraklar›ndaki bütün canl›lar yokediliyordu. Gökyüzünden tabiri caizse ölüm ya¤›yordu.... 85 miligram›
New York’un tümünü yokedecek
Dioksin adl› maddeden 170 kg, on
y›l sonra bile sakat do¤umlara yolaçan Orange Agent adl› zehirli gazdan 40 milyon litre, 1961-1971 y›llar› aras›nda 90 milyon litre zehirli
gaz savaﬂ helikopterlerinden püskürtüldü. Aral›k 1972’de 12 gün
içinde yap›lan hava sald›r›lar›nda
40 bin ton bomba kullan›larak ülke
harabeye çevrildi.
Vietnam halk›n›n bu savaﬂta
ödedi¤i bedellerin rakamlara dökülmüﬂ halinde ﬂunlar vard›. 83 bin sakat, 8 bin felç, 30 bin kör, 10 bin sa¤›r ve 13 milyon 457 bin 882 ölü...

Mazlum: Evet, dedi¤i gibi,
sald›r›n›n ﬂiddeti çok büyüktü, direniﬂ içinde halk›n ödedi¤i bedel de o
ölçüde büyük oldu. Ama bu sald›r›lar ABD aç›s›ndan gidiﬂat› tersine
çeviremedi. Savaﬂ bundan sonra
NLF'nin iﬂgalcilere karﬂ› sald›r›lar›n› giderek boyutland›rmas›, ABD
ve iﬂbirlikçi iktidar›n ad›m ad›m gerileyiﬂi ﬂeklinde devam etti. Mart
1975'te iﬂbirlikçi hükümetin baﬂkenti Saygon d›ﬂ›ndaki tüm ülke
kurtar›lm›ﬂt›.
Nisan'›n ortas›nda Saygon'un
kuﬂat›lmas› harekat› baﬂlat›ld›. Saygon içindeki NLF örgütlenmesi de
kuﬂatmayla birlikte harekete geçti.
ABD, 18 Nisan’da Saygon’daki
Amerikal›lar›n kenti boﬂaltmas› emrini verdi. 29 Nisan'da son sald›r›
baﬂlat›ld›. 30 Nisan 1975'de Saygon
düﬂtü. Saygon’un düﬂüﬂü, savaﬂ›n
bitiﬂi ve zafer demekti.

Kemal: Mazlum arkadaﬂ süreci anlatt› aﬂa¤› yukar›. Ancak burada, bu sonuca gelinceye kadarki süreçte yaﬂanan bir kaç noktaya dikkat çekmek istiyorum ﬂimdi.
ABD, TET sald›r›s›n›n ard›ndan
yukar›da aktar›ld›¤› gibi, 200 bin
asker daha gönderdi, operasyonlar›-

n› yo¤unlaﬂt›rd›. Ama ABD yönetimi bununla da geri çekilme tart›ﬂmalar›n› bast›ramad›. O y›l›n (1968)
sonunda yap›lan baﬂkanl›k seçimlerini kazanan Nixon, 1969 May›s’›nda "yabanc› kuvvetlerin çekilmesi,
ateﬂkes yap›lmas› ve Güney Vietnam'›n kendi kaderini tayin etme
hakk›n›n tan›nmas›"n› önermek zorunda kald›.
ABD’nin Vietnam’dan çekilmesinin Aral›k 1970'te tamamlanmas›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. Fakat ABD, Güney Vietnam’daki iﬂbirlikçi Thieu
hükümetinin askeri gücünü art›rmadan çekilmedi, bu nedenle ABD
Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin Vietnam topraklar›ndan ayr›lma iﬂlemi
1971 sonuna kadar sürdü.
Peki 1971 sonunda Vietnam’da
ABD kara, deniz askeri kalmamas›yla ABD çekilmiﬂ mi oldu?.. Hay›r. ABD çekilirken, asl›nda savaﬂ›
“Vietnaml›laﬂt›rma” politikas›n›
yürürlü¤e koyarak çekiliyordu. Vietnam halk› birbirine k›rd›r›lacakt›.
Bunun için de iﬂbirlikçi orduyu her
biçimde güçlendirmeye devam etti.
1971-73 boyunca ABD, iﬂbirlikçi Güney Vietnam ordusuna 700
uçak, 500 top, 400 tank ve z›rhl›
araç ve çok say›da gemi, ve 2 milyon ton savaﬂ malzemesi verdi. Asl›nda ABD çekilmemiﬂti, iﬂbirlikçi
ordu arac›l›¤›yla sürdürüyordu savaﬂ›... Üstelik Vietnam’dan kara ve
deniz askerlerini çeken ABD, havadan sald›r›lar›n› bu “çekilme”den
sonra da sürdürdü. Mesela sadece
1972'nin ilk üç ay›nda Amerikan
uçaklar› Vietnam'a yüzü aﬂk›n "koruma sald›r›s›'" yapt›.
ABD'nin Kuzey Vietnam'› bombalamas› 1972 y›l› boyunca hemen
hemen kesintisiz sürdü. Bu sald›r›lar›n boyutunu göstermek aç›s›ndan ﬂu
örne¤i verelim: Y›l›n son 12 gününde Hanoi'nin en kalabal›k kesimlerinin hedef al›nd›¤› sald›r›larda toplam
40 bin ton bomba kullan›ld›.
Ancak ABD’nin Vietnam savaﬂ›na karﬂ› muhalefet gerek ABD içinde, gerekse de Avrupa’da oldukça
yayg›nlaﬂm›ﬂt›. ‹ngiltere d›ﬂ›nda
tüm Avrupa ülkeleri (‹ngiltere’nin
34
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her katliamda ABD’nin en yak›n›nda olmas› da yeni bir olgu de¤il yani) ABD'den bombard›mana son
vermesini istedi. Amerikan Kongresi’ne sunulan bombard›mana son
verilmesi önerisi de ezici bir ço¤unlukla kabul edildi. Gösteriler her
yerde üst düzeye ç›kt›. Demokratik
Vietnam Cumhuriyeti'ne yap›lan
hava sald›r›lar›na nihayet ve ancak
1973 Ocak’›nda son verildi. 27
Ocak 1973'te imzalanan Paris Anlaﬂmas› ile ABD resmen savaﬂ›n d›ﬂ›nda kald›.

Özlem: Evet, bu son aktar›lanlarla birlikte ﬂunu daha somut gördüm ki, asl›nda öyle kelime anlam›yla anlaﬂ›lan biçimde bir “çekilme” sözkonusu de¤il. Son ana kadar
yapabilece¤i herﬂeyi yap›yor emperyalizm. Kara, deniz güçlerini çekiyor, ama havadan sald›r›lar› sürdürüyor... Vietnam’da çekilmenin “savaﬂ› Vietnaml›laﬂt›rma” politikas›yla birlikte gündeme geldi¤i düﬂünülürse, Irak’ta da iﬂgalci ABD çekilmeyi “planlasa” bile, çekilmeden
önce, iﬂbirlikçi, kukla bir hükümeti
güçlendirmek için elinden geleni yapacak, dahas› savaﬂ› “Irakl›laﬂt›rmak” gibi politikalara baﬂvurabilecektir. Ki Irak’›n milliyetler, mezhepler çat›ﬂmas›na son derece elveriﬂli bir sosyolojik, tarihsel geçmiﬂe
sahip olmas› nedeniyle de bu çat›ﬂman›n zemini daha da güçlüdür...
Kemal: Evet, çabuk zafer beklentilerine girmek, ayn› çabuklukta
hayal k›r›kl›klar›n› da beraberinde
getirir, çabuk zafer hayali kuranlar,
bir noktadan sonra emperyalizme
karﬂ› zafer kazan›lamayaca¤›n› düﬂünmeye baﬂlarlar... Direniﬂ ve savaﬂ uzun sürelidir, zorludur. Bugün
için öncelikle kavranmas› gereken
halka budur. Yar›n için ise, kesin
olan ﬂudur ki, emperyalistler aç›k
veya gizli, iﬂgal ettikleri tüm topraklardan “çekilmek” zorunda kalacaklar, daha do¤rusu kovulacaklar.
Bu tarihi neticeyi de hiçbir ﬂey de¤iﬂtiremeyecek. Sevgili okurlar›m›z, konumuza noktay› böylece koyarak sohbetimize burada son veriyor, hepinize hoﬂçakal›n diyoruz.

Filistin:
Filistin’den gelen haberler, Filistin halk›n›n dostlar›n› üzüyor, düﬂmanlar›n› sevindiriyor.
5 Ocak’ta ‹srail Ramallah’a girdi,
6 Filistinli'yi katlederken, 30’a yak›n
Filistinli'yi de yaralad›. Ayn› gün
Gazze’de Hamas ve El Fetih'e ba¤l›
güçler birbiriyle çat›ﬂmaktayd›. Bu
çat›ﬂma, o gün bas›n yay›n organlar›nda ﬂu sözlerle yans›t›ld›: “Filistin önceki gün El Fetih ve Hamas’›n
militanlar› aras›ndaki, son dönemlerin en ﬂiddetli çat›ﬂmalar›na sahne oldu.”
Gazze’nin çeﬂitli bölgelerinde 34 Ocak’ta yaﬂanan iç çat›ﬂmalarda
13 kiﬂi öldü, 60’a yak›n Filistinli de
yaraland›.
Filistinliler'in “birbirine düﬂmüﬂ” olmas›ndan cesaret alan ‹srail
Siyonizmi, Gazze’de, Bat› ﬁeria’da
yeni sald›r›lar gerçekleﬂtirdi. 5
Ocak’ta Ramallah’a düzenlenen
sald›r›, 2006 May›s ay›ndan bu yana ki en büyük sald›r›yd›.
Siyonistleri cesaretlendiren geliﬂmelerin, geçen haftaki yans›malar›ndan bir k›sm› ﬂöyleydi.
“HAMAS, El Fetih’in üst düzey
lideri General Muhammed Grayyib’i evinde roketli sald›r›yla öldürdü. A¤›r silahlar›n kullan›ld›¤› çat›ﬂmalarda, biri çocuk 5 kiﬂi öldü,
30 kiﬂi yaraland›. ‹ntikam almak isteyen El Fetih milislerini yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂan ‹slami Cihad üyelerinin üzerine de ateﬂ aç›ld›, 5 kiﬂi yaraland›.”
Ayn› gün Gazze’de bir caminin
imam›, camiden ç›karken kurﬂuna
dizildi.
Ve ayn› gün Filistin Devlet Baﬂkan› Mahmud Abbas ile Baﬂbakan
‹smail Haniye'nin Gazze'deki görüﬂmesinden sonra bas›na yap›lan
aç›klamada, "Sükûnet, tüm silahl›
kiﬂilerin sokaklardan çekilmesi ve

Bir yanda ‘iç çat›ﬂma’,
bir yanda ‹srail sald›r›lar›...
diyalog ça¤r›s› yapmak konusunda
anlaﬂt›k'' denildi. Daha önce de iki
kez ateﬂkes ilan edilmiﬂti Hamas ve
El Fetih aras›nda, ama ateﬂkesler
sorunu çözmemiﬂti.
Hamas ve El Fetih aras›ndaki çat›ﬂmada halk›n ç›karlar› yoktur. Bu
çat›ﬂma, bir iktidar kavgas›d›r. ‹ﬂgal
alt›ndaki bir ülkede, böyle bir çat›ﬂman›n siyonizmi güçlendirece¤i
aç›kt›r. El Fetih’in veya Hamas’›n
bunu görmemesi mümkün de¤ildir.
Ancak buna ra¤men, birbirlerine
karﬂ› silahl› çat›ﬂmadan geri durmuyorlar. Çat›ﬂma, islamc› ve milliyetçi ideolojinin benmerkezcili¤ini, mülkiyetçili¤ini çok ç›plak olarak yans›tmaktad›r.
Öte yandan, yine ayn› anlay›ﬂ,
iﬂgalcinin yöntemlerini birbirine
karﬂ› kullanmaktan da çekinmiyor.
‹srail’in Ramallah'ta düzenledi¤i, 6 Filistinli'nin ölümü, 30'a yak›n
Filistinli'nin de yaralanmas›na neden olan operasyonu protesto eden
Filistinliler, ‹srail askerleri taraf›ndan bas›nçl› su s›k›larak da¤›t›ld›.
Hem sald›r›yor, katlediyor ve
hem de protesto edilmesine bile tahammül edemiyor. Hiç kuﬂku yok
ki, siyonist katliamc›lar için bu tahammülsüzlük ve sald›rganl›k ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Ama ayn› yöntemlerin Filistin
direniﬂinin bir parças› olan güçler
taraf›ndan kullan›lmas›, ﬂaﬂ›rt›c›d›r
ve normal de¤ildir.
Bak›n ﬂu yöntemlere:
“Çat›ﬂmalarda, El Fetih üyesi
üst düzey güvenlik görevlisi Muhammed Grayyib’in evinde aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u 6
kiﬂinin öldürüldü¤ü ö¤renildi.”
“Grayyib, öldürülmeden önce
Filistin Televizyonu’na telefonla
ba¤lanarak yard›m ça¤r›s›nda bulundu. Grayyib’in, ‘Evime kurﬂun
ya¤›yor, roket at›yorlar. Çocuklar
ölüyor. Allah için ambulans gönde35
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rin’ dedi¤i ve sonras›nda sesin kesildi¤i bildirildi.”
“Yerel kaynaklar, inan›lmaz bir
savaﬂ yaﬂan›yor. Çat›ﬂmalar çok
ﬂiddetli. Ölü ve yaral›lar›n aras›nda
çok say›da sivil, çocuk ve kad›n da
var dediler.”
Ama daha vahimi, daha düﬂündürücüsü ﬂu aﬂa¤›da okuyaca¤›n›zd›: El Fetih yöneticilerinden Muhammed Grayyib’in evine yap›lan
sald›r›dan sonra mahalledeki Filistinliler, mahalle ortas›nda toplan›p
yürüyüﬂ yaparak çat›ﬂmalar› protesto ettiler. Ancak Hamasl› militanlar›n, bu kez de yürüyüﬂ yapanlar›n
üzerine ateﬂ açt›¤› bildiriliyor...
Bu yöntemler, siyonizmin ony›llard›r Filistin halk›na karﬂ› kulland›¤› yöntemlerdir. Bunlar, zulme karﬂ› olanlar›n, halktan yana olanlar›n
yöntemleri olamaz...
Türkiyeli devrimciler, Filistinli
yurtseverlerden bu çat›ﬂmalara son
vermelerini istiyorlar. Çünkü bu çat›ﬂmadan kimlerin kazançl› ç›kaca¤›
bellidir.
Nitekim, iç çat›ﬂma t›rman›rken,
Reuters Ajans›, ABD emperyalistlerinin “Mahmud Abbas’› Hamas’a
karﬂ› güçlendirmek amac›yla 86.4
milyon dolarl›k yard›m yapaca¤›”
haberini veriyor. Filistinli örgütlerin
iç çeliﬂkileri artt›kça, bu çeliﬂkileri
k›ﬂk›rtmak isteyenler de artacak, daha cüretli olacaklard›r.
Bir Hamas sözcüsü, son 10 günde 26 kiﬂinin öldü¤ünü aç›klad›. Çat›ﬂma sürdü¤ünde ölümler artacak,
emperyalistler ve siyonistler, komplolor, ﬂantajlar, rüﬂvetler için uygun
zemin bulacaklard›r.
Anti-emperyalist, halktan yana
tüm Filistinli güçlerin bugün için
önceli¤i, direniﬂ güçleri aras›ndaki
çat›ﬂman›n sona ermesini sa¤lamak
olmal›d›r. Filistinli güçler, dostlar›n› üzmemek, düﬂmanlar›n› sevindirmemek için bunu baﬂarmal›d›rlar.

Amerikan terörü Somali’de
‘Terörle savaﬂ’ yalan›; yine katliam› ve emperyalist ç›karlar› gizleme arac› gerekçesi
Geçti¤imiz aylarda, islamc› ﬁeriat Mahkemeleri Birli¤i’nin baﬂkent baﬂta olmak üzere birçok kenti denetimi alt›na ald›¤› Somali’de, “teröre karﬂ› savaﬂ” ad›na
Amerikan iﬂgali ve katliamlar yaﬂan›yor. Ülke önce,
ABD destekli Etiyopya taraf›ndan iﬂgal edildi, ard›ndan
ABD uçaklar› taraf›ndan bombaland›.

dan “El Kaide militanlar›n›n kaçmas›n›
önleme” yalan› ile geçen hafta Somali k›y›lar› aç›klar›nda beklemeye baﬂlam›ﬂt›. Tehdit böylece sürekli tutulurken, yer yer B‹M
güçlerinin çekildi¤i
güneye yönelik bom-

balamalar da sürüyor.
Öte yandan El Kaide liderlerinden Eyman ez Zevahiri de, ‹slamc› militanlara destek olmalar› için dünyan›n dört bir yan›ndaki müslümanlara cihat ça¤r›s› yapt›.

Bir Kez Daha “Terörle Savaﬂ”
Hukuksuzlu¤u

‹ﬂgal ve Bombard›man

Bir ülkeye bombalar ya¤d›r›p “terörle savaﬂ›yorum”
aç›klamas› yapan ABD emperyalizmi, bir kez daha dünyaya bu hukuksuzlu¤u dayat›yor. Tescilli Amerikanc›lar›n dahi, “Herhangi bir devletin ‘terörle mücadele’ gerekçesiyle baﬂka bir ülkeyi bombalamaya hakk› var
m›?..” (Sami Kohen) diye sorgulad›¤› bir teﬂhir olmuﬂlu¤a karﬂ›n, ABD emperyalizminin “terörle savaﬂ” söylemini halklara sald›rmak ve as›l olarak tekellerin dünya hakimiyeti için kullanmaya devam edece¤i bir kez
daha görülmektedir.
ABD’nin bombard›man gerekçesini do¤ru kabul etsek dahi, bir kiﬂiyi bulmak ad›na bir ülkenin bombalanmas›, kendilerinin savundu¤unu iddia ettikleri uluslararas› hukukta dahi, aç›kça hukuksuzluk olarak tan›mlan›r. As›l sorun da burada, 11 Eylül'den bu yana böyle bir
ba¤lay›c›l›k duymuyor emperyalistler, ç›karlar›na uygun olarak ülkeleri bombal›yor, iﬂgal ediyor, devlet baﬂkanlar›n› idam ettiriyor, halk› katlediyor...
Irak’ta bata¤a saplanan “terörle mücadele” söylemi,
ﬂimdi de Afrika’da yeni bir cephe açt› böylece. Afganistan ile Asya’da, Irak ile Ortado¤u’da iﬂgal ve katliamlar
gerçekleﬂtiren emperyalizm, Afrika’ya da Somali üzerinden müdahale etti.

1993-95'te BM ﬂemsiyesi alt›nda ülkeye müdahale
eden ve 18 askerini kaybetti¤i darbenin ard›ndan kaçan
ABD emperyalizmi bir kanl› müdahale sayfas›n› daha
açt› ve bombard›manlarla, sivil halk› katlederek döndü.
Asl›nda Somali’de yaﬂanan çat›ﬂmalar ve kriz bir süredir BM Güvenlik Konseyi gündemindeydi. Ancak,
emperyalistler aras› paylaﬂ›mda anlaﬂma sa¤lanamad›¤›
için henüz bir sonuç al›nmadan, ABD, Etiyopya’y› devreye soktu. Zaten iﬂbirlikçi gruplar› destekleyen ABD
emperyalizmi, Etiyopya’n›n iﬂgaline onay verdi. Kendi
askeri varl›¤›n› ise, bu aﬂamadan sonra “meﬂrulaﬂt›rmaya” çal›ﬂacakt›.
Etiyopya askeri güçleri geçti¤imiz ay a¤›r bombard›mana tabi tuttu¤u baﬂkent Mogadiﬂu’ya kadar ilerledi.
Haziran 2006’dan bu yana baﬂkenti elinde tutan ﬁeriat
Mahkemeleri Birli¤i (B‹M) güçleri, Afganistan’da Taliban’›n tutumuna benzer bir ﬂekilde, çat›ﬂmalara girmeden baﬂkenti terketti. ‹slamc› güçlerin lideri ﬁeyh ﬁerif
Ahmed, Etiyopya bombard›manlar› s›ras›nda yapt›¤›
aç›klamada, savaﬂta yeni bir aﬂamaya gelindi¤ini belirterek, “uzun bir savaﬂa haz›rlan›yoruz" demiﬂti.
B‹M’in ayr›lmas›ndan bu yana baﬂkent sokaklar›nda
iﬂgalciler ve silahl› aﬂiret milisleri dolaﬂ›yor.
Etiyopya iﬂgaliyle yetinmeyen ABD emperyalizmi
hafta baﬂ›ndan itibaren ülkenin güneyini bombalamaya
baﬂlad›. Cibuti’den havalanan AC-130 tipi uçakla, özellikle güneydeki Hayo ve Badil köylerine bombalar ya¤d›ran ABD, sald›r›da, “El Kaide militanlar›n› ve 1998'de
Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan elçiliklerine düzenlenen sald›r›lardan ötürü aranan kiﬂileri hedef ald›¤›n›
aç›klad›.
Görgü tan›klar›n›n BBC'ye verdi¤i bilgilere göre,
sald›r›larda yüzlerce sivilin öldü¤ü ve aralar›nda çocuklar›n da oldu¤u belirtiliyor.
Küstahça “gerekti¤i kadar burada kalaca¤›z” diyen
ABD’nin üç savaﬂ gemisi de, Etiyopya iﬂgalinin ard›n-

Önce Piyonlar Devreye Sokuldu
ABD önce Etiyopya’y› kulland›, müdahalenin önünü
açt›. Ancak sonra kendisi askeri olarak müdahale etti.
Bölgedeki varl›¤›n› iﬂbirlikçisi Etiyopya arac›l›¤›yla
sürdüremezdi. Etiyopya, askeri, siyasi, ekonomik ve tarihsel olarak bu ülkedeki varl›¤›n› uzun süre sürdürme
olana¤›na da sahip de¤ildi. Çünkü, daha önce iki kez
Somali ile savaﬂmas›; birleﬂik bir Somali'yi kendine
“Tehdit” olarak görüp bölüp parçalamada, emperyalist
destekle 16 y›ld›r istikras›zlaﬂt›rmada baﬂrol oynamas›,
ülkeyi ikiye bölmeye çal›ﬂmas›, savaﬂ a¤alar›na destek
vermesi gibi nedenlerden dolay›, Somali halk› taraf›n36
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dan “düﬂman” olarak görülüyor. Nitekim bugün baﬂkent
halk› Etiyopya varl›¤›na ﬂiddetle karﬂ› ç›kmaktad›r. Keza, emperyalist destek olmaks›z›n Etiyopya’n›n iﬂgali
askeri ve ekonomik olarak yürütmesi de mümkün de¤ildir.
ABD emperyalizmi tüm bu gerçeklerle birlikte, Etiyopya’y›, özellikle B‹M’in iktidara gelmesinden sonra
Somali’nin üzerine sald› ve kendine sald›r› ve iﬂgal için
meﬂru zemin yaratmaya çal›ﬂt›.

Savaﬂanlar kim?
Avrupa emperyalizmi ve ard›ndan ABD emperyalizminin
müdahaleleri sonucu y›llard›r
çat›ﬂmalar›n, kaosun hiç bitmedi¤i ülkede, çat›ﬂman›n
bir yan›n›, ﬁeriat Mahkemeleri Birli¤i oluﬂturuyor. Di¤er yanda uyuﬂturucu gibi iﬂlerden ç›kar sa¤layan silahl› aﬂiretler bulunuyor ve 2004’te komﬂu ülke Kenya’da
kurulan ve bugün ülkeyi iﬂgal eden Etiyopya ve emperyalizm taraf›ndan desteklenen Cumhurbaﬂkan› Abdullahi Yusuf'un önderli¤indeki ‘Geçici Hükümet’ bulunuyor.
Son 15 y›ld›r istikrarl› bir hükümet yok. Baﬂkent Mogadiﬂu baﬂta olmak üzere birçok kent geçen y›la kadar
aﬂiretler taraf›ndan kontrol ediliyordu. Uyuﬂturucu tacirlerini halk›n önünde k›rbaçlatma, aﬂiretlerin gelir kayna¤› uyuﬂturucu bitkisini yasaklama gibi “suçla mücadelesi” ile halk›n önemli bir kesiminin deste¤ini alarak güçlenen ﬁeriat Mahkemeleri Birli¤i, 2006 Haziran’›nda
sald›r›ya geçerek baﬂkente kadar ülkenin büyük
bölümünü ele geçirdi. Halka zulmeden aﬂiret reisleri kaçt›. Aﬂiretlerin birbiri aras›ndaki çat›ﬂmalara müdahale
eden ve silahs›zland›ran, y›llard›r kaosun dinmedi¤i baﬂkentte k›smi bir sükuneti sa¤layan B‹M, halktan da destek gördü ve ülkede ﬂeriat hukukunu ilan etti. ‹ﬂte bu geliﬂme, müslüman nüfusa sahip olan birçok Afrika ülkesi
aç›s›ndan da “korku” kayna¤›yd›. Afrika Birli¤i’nin Etiyopya’n›n sald›r›s›n› desteklemesinin alt›nda da bu korku yat›yor. Az›nl›k bir müslüman nüfusa sahip olan Etiyopya, as›l amaç farkl› olsa da, sald›r›s›n› “ﬂeriat tehlikesi” olarak aç›klad›. Mazeret; B‹M’in El Kaide ile ba¤lant›l› olmas›yd›. Yani bir baﬂka deyiﬂle ABD patentli
“terörle savaﬂ” söylemine sar›ld›.
Silahl› aﬂiretler ve Geçici Hükümet, baﬂta Amerika
olmak üzere emperyalistlerce destekleniyor. Etiyopya
da, Afrika Boynuzu denilen Do¤u Afrika’daki en önemli emperyalist iﬂbirlikçisi olarak biliniyor ve ABD üsleri
bulunuyor. K›tada en modern askeri araçlara sahip olmas›n›n kayna¤› da burada sakl›. Terör estiren aﬂiretler
de yine emperyalistlerin “terör” söylemine sar›lm›ﬂ
durumda. B‹M’e karﬂ› biraraya gelerek “Bar›ﬂ› Sa¤lama
ve Terörle Mücadele ‹ttifak›” adl› bir oluﬂuma gitmelerinin nedeni de buydu. Nitekim, “ülkeden El Kaide militanlar›n› atmak için savaﬂ›yoruz” diyen bu güçlerin,
ABD taraf›ndan da destek bulduklar› bilinmektedir.

“Terör” Bahane,
Aslolan Emperyalist Ç›karlar
Gerekçe “terörle mücadele” ya da falanca “terörist”
öldürmek! Herkes biliyor ki, art›k bu gerekçeler as›l
amac›n üzerini örtmeye hizmet eden yalanlard›r. Afganistan’da “Taliban, El Kaide’yi himaye ediyor” bahanesi kullanan ABD, burada da “B‹M, El Kaide’yi himaye ediyor” demagojiyle kimseyi ikna edemez.
Peki, Somali sald›r›s› ile neyi amaçl›yor emperyalizm?
Birinci neden; Afrika k›tas›ndaki hakimiyet sorunudur. Tarihsel olarak daha çok Avrupa emperyalistlerinin
sömürgesi olan Afrika’ya askeri, ekonomik, siyasi olarak hakim olmak isteyen ABD emperyalizmi, bu amaçla her türlü iç çat›ﬂmay›, istikrars›zl›¤› körüklüyor, ard›ndan müdahale ediyor. Emperyalizm, Afrika k›tas›nda
muhalif hiçbir güç b›rakmadan hakimiyetini kurmak istiyor. Bu anlamda da, islamc› güçleri önünde engel olarak görüyor ve Mogadiﬂu’ya iﬂbirlikçi bir hükümet dikmek istiyor. Somali’nin, Afrika Boynuzu'nda stratejik
öneme sahip bir ülke oldu¤u gerçe¤i düﬂünüldü¤ünde,
bu amaç daha aç›k görülmektedir. Öte yandan, yine Afrika k›tas›nda yo¤un çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› Sudan’daki
geliﬂmeler de, emperyalistlerin hakimiyet çabalar›n›n
d›ﬂ›nda de¤ildir. Somali’ye yerleﬂen ABD emperyalizminin Sudan’a müdahalesi ve muhtemel bölüp parçalama operasyonu da (burada da islamc› bir iktidar bulunuyor) daha kolay olacakt›r. Sadece Sudan da de¤il, gerek
Afrika gerekse M›s›r, Suudi Arabistan gibi Afrika’ya
yak›n Ortado¤u bölgelerinin denetimi aç›s›ndan bu müdahale önemlidir. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice’nin Ortado¤u’dan Afrika’ya 22 ülkenin rejimlerini de¤iﬂtirerek
kurmak istedikleri “imparatorluk” içinde Somali de yer
almaktad›r.
Bir baﬂka nedeni ise, do¤rudan ekonomik. Somali,
birçok Afrika ülkesi gibi halk› yoksul olmas›na karﬂ›n,
zengin kaynaklara sahip. Petrol ve do¤algaz rezervlerinin zenginli¤i en önemli etken. Bu kaynaklar› ele geçirmenin yan›s›ra, Afrika Boynuzu’nun ve enerji yolunun
denetiminde kilit rolü olan Aden Körfezi'nin denetimi
için Berbera kentine üslenmek istiyor. A¤›rl›kl› olarak
ABD iç politikas›na yönelik bir baﬂka neden olarak da,
Amerikan kamuoyunda art›k ciddi olarak sorgulanan ve
Irak’ta bata¤a saplanan “terörle mücadele”ye bir “baﬂa-

r›” vermek ve destek tazelemek olarak ifade edebiliriz.
Ülkenin istila edilmesine ve bombalanmas›na karﬂ›
ç›kmayan Avrupa emperyalistleri ise, tahmin edilece¤i
üzere sömürü pastas›ndan pay almak istiyor. Bu nedenle, Somali’de do¤rudan ABD ya da onun denetimindeki
Etiyopya iﬂgali, veyahut etkisiz Afrika Birli¤i Gücü yerine, BM Bar›ﬂ Gücü'nün iﬂgalini savunuyor. ABD Sald›r›s› sonras› aç›klamada bulunan, AB Ortak D›ﬂ Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, “istik37
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not düﬂüyoruz

rar ve güvenli¤i sa¤lama” demagojisine dayand›rd›¤›
aç›klamas›nda, bu noktaya dikkat çekmektedir.

✔ AKP, hep tahammülsüz

“Ülkemin Bombalanmas› Hakl›d›r”
Diyen Bir ‹ﬂbirlikçi Devlet Baﬂkan›

7 Ocak’ta ‹zmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulu vard›. Genel kurulda
konuﬂan AKP'liler, esnaf taraf›ndan yuhaland›lar.
Eleﬂtirilmeye, hele ki yuhalanmaya hiç gelemeyen
AKP gelene¤ini sürdüren AKP ‹zmir Milletvekili ‹smail Katmerci, esnafa ﬂu veciz sözlerle cevap veriyordu: "Hapursan›z da köpürseniz de size
ra¤men bir AKP'liyi cumhurbaﬂkan› seçece¤iz."

ABD bombard›man›nda sivil halktan insanlar›n katledildikleri ortadayken, bu konuda en “ilginç” aç›klama,
sözde devlet baﬂkan› Abdullah Yusuf’tan geldi. Abdullah Yusuf, “ABD'nin El Kaide zanl›lar›na karﬂ› hava sald›r›s› düzenlemeye hakk› oldu¤unu” söyleyerek ülkede
“aﬂ›r› dincilerle mücadeleye yard›m eden Etiyopya askerlerinin de iﬂgalci güç olmad›¤›n› ve bar›ﬂ gücü askerleri Somali'ye konuﬂlan›r konuﬂlanmaz ülkeden ayr›lacaklar›n›” söyledi.
Seçildi¤i 2004’ten bu yana ilk kez ve iﬂgalci Etiyopya askerlerinin sayesinde baﬂkente giren bir devlet baﬂkan›! Afganistan’›n Karzaisi’ni hat›rlat›yor. O da, aç›kça Afgan halk›n›n baﬂ›na bombalar ya¤d›r›lmas›n› istemiﬂ, daha fazla bombalay›n mealinde aç›klamalarda bulunmuﬂtu.
Emperyalistler tüm dünyada tam bir hukuksuzluk
düzeni yaratmakla kalm›yor, insan neslinin i¤renerek
anaca¤› iﬂbirlikçilik örneklerini de beraberinde ortaya
ç›kar›yor. Irak’ta bunun birçok örne¤i yaﬂand›. Baﬂka
halklar›n katledilmesi, ülkelerinin iﬂgali pahas›na “benim devletim olsun” diyen milliyetçi iﬂbirlikçilerden,
Saddam’›n idam› ve koltuk karﬂ›l›¤›nda ülkesinin en
önemli yeralt› zenginli¤ini tekellere teslim eden hükümet ve dini liderlere kadar aﬂa¤›l›k bir “kuﬂak” yarat›ld›. Somali Devlet Baﬂkan› da ayn› neslin bir örne¤i. Bu
türleri için tek sorun, ç›kar, koltuk, iktidard›r. ‹ktidar olduklar›nda da, soygun, talan, yolsuzluklar ve halka zulümden baﬂka hiçbir ﬂey vermediklerinin birçok örne¤i
mevcuttur.

✔ “Polis A¤lad›”...

Derdi Milliyet’e düﬂtü
6 Ocak tarihli Milliyet’te bir haber vard›. Haberin
baﬂl›¤› aynen ﬂöyleydi: “Hakim b›rakt›, polisler
a¤lad›...”
Habere göre, Ankara’da h›rs›zl›ktan gözalt›na al›nan
33 kiﬂi, delillerin yetersiz görülmesi nedeniyle savc›l›k ve mahkeme taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›lm›ﬂt›..
Bunun üzerine polisler üzüntüden a¤lam›ﬂlar...
Yani anlayaca¤›n›z ﬂu “polis yakal›yor, mahkemeler
b›rak›yor” kliﬂesi.
Bu kliﬂenin iﬂkenceci polisleri çok memnun etti¤i
aç›k. ‹nfazlar da kayna¤›n› bu kliﬂeden alm›yor muydu?
Milliyet, bu kliﬂeyi bu ﬂekilde baﬂl›¤a ç›kararak, infazc›lar›, iﬂkencecileri memnun etmiﬂ ama bu arada
hukuksuzlu¤u meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ, ne gam!

✔ Medya’n›n büyük tarihçisi

Ezilenlerin Baﬂkald›r›s›ndan
Kurtulamazs›n›z

Sabah Gazetesi’ne “transfer” olan büyük tarihçi(!)
Murat Bardakç›, 9 Ocak’taki yaz›s›nda idamlar›n
“tarihine” iliﬂkin bilgiler verirken Saddam Hüseyin’le ilgili hiç de tarihi olmayan ﬂu sat›rlar› yazd›:

ABD’nin Somali’yi ve Do¤u Afrika’y› denetleme
çabas› yeni de¤il. 1990’lar›n baﬂ›nda bu amaçla askeri
güç ç›karm›ﬂt› Somali’ye. Ancak, 1994’te ald›¤› a¤›r
darbenin ard›ndan ülkeyi terketmek zorunda kald›. “Kara ﬁahin Düﬂtü” filmlerine de konu olan bu sald›r›da 18
ABD askeri ölmüﬂtü.
ﬁimdi yeniden askeri güçle emperyalist ç›karlar›n›
tahkim etmek istiyor. Ancak yan›ld›¤›n› bir kez daha görecek. Halklar mutlaka bu emperyalist politikalara karﬂ›
direniﬂ yolunu seçecekler ve direniﬂ örgütlerini yaratacaklard›r. Bu gücün islamc›, yurtsever ya da baﬂka bir
ideolojiye sahip olmas› ayr› bir sorun, ancak özellikle
Irak’ta gücünü gören ezilen halklar, esareti ve sömürgecili¤i dayatanlara baﬂkald›rmada çok daha cüretli olacaklar› aç›kt›r.

“Saddam Hüseyin, bir ara halk›n›n cinsel hayat›na bile kar›ﬂmaya kalkm›ﬂ ve Irak’›n her taraf›nda üzerinde “El Eydiz: Katil hastal›¤a dikkat edin!” yaz›l›
kartlar da¤›tt›rm›ﬂt›.”
AIDS’e karﬂ› mücadele, dünyan›n her yerinde gerekli, yararl› bir mücadele olarak görülür. Ama bu mücadeleyi veren Saddam olunca ve bunu kaleme alan
da kendini bilmez bir tarihçi olunca AIDS’e karﬂ›
mücadele “halk›n cinsel yaﬂam›na kar›ﬂmak” diye
yans›t›l›r.
Yazd›¤› tarihi de¤il, bilimsel de¤il. Usta tarihçiymiﬂ.
bu kadar kaba, bayat, aﬂa¤›l›k propaganday›, cahil
bir faﬂist bile yapmaz.
38
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dünya
Chavez: Venezuella'y› gerçek bir
sosyalist ülke haline getirece¤iz
Geçen ay iktidarda üçüncü dönemi için halk›n büyük ço¤unlu¤unun oyunu alan Venezuella Cumhurbaﬂkan› Hugo Chavez, kamulaﬂt›rmalara ve reformlara öncelik verece¤ini aç›klad›. Chavez’in aç›klad›¤› en
önemli kamulaﬂt›rma hamlesi olarak ise, elektrik ve telekomünikasyon sektörleri belirtti.
TV’den halka hitap eden Chavez, ülkenin yönetimi
aç›s›ndan önem taﬂ›yan tüm sektörlerin millileﬂtirilmesi gerekti¤ini dile getirirken, ülkenin yeni bir döneme girdi¤ine dikkat çekti. “Bolivarc› Sosyalizm do¤rultusunda Ulusal Simon Bolivar Planlar› dönemi” olarak tarif etti¤i dönemde, millileﬂtirilmelerin yan› s›ra, anayasal reformlara gidilece¤ini belirtti.
Bolivarc› devrimi yürütebilmek için, kendisine daha fazla yetki veren bir
"devrimi mümkün k›lma" tasar›s› üzerinde çal›ﬂt›¤›n› da belirten Chavez,
“sosyalist bir devlet oluﬂturma yolunda cesur hamleler yapaca¤›m” diye
konuﬂtu.
"Ulus, mülklerine ve stratejik sektörlerine yeniden kavuﬂmal›d›r" diyen
Chavez’in millileﬂtirme hamlesi daha ﬂimdiden emperyalist ve iﬂbirlikçi tekelleri panikletirken, bunlar aras›nda, Amerikan merkezli olan Karakas
elektrik ﬂirketiyle; telefon ve telekomünikasyon devi Can-TV'nin ad›n› anmas› dikkat çekti. Millileﬂtirme s›ras›nda ad›n› sayd›¤› sektörlerden biri de,
Orinoco petrol rafinerileri. Bu rafineriler de BP, Exxon Mobil, Chevron, Total gibi emperyalist tekellerce iﬂletiliyor.
Chavez’in reform planlar›nda alt›n› çizdi¤i bir baﬂka nokta ise, Merkez
Bankas›'n›n da özerkli¤i. Buna karﬂ› ç›kan Chavez, özerkli¤in “neoliberal
bir yaklaﬂ›m” oldu¤unu belirtti.
2007-2021 aras›n› kapsayaca¤› belirtilen “Ulusal Simon Bolivar Planlar›”, Chavez’in aç›klamas›na göre, “Venezuella'y› gerçek bir sosyalist ülke
haline getirmeyi” hedefliyor.
Chavez’in, plan›n “motor güçleri” diye nitelendirdi¤i millileﬂtirme ve reformlar›n›n baﬂl›calar› ise ﬂu ﬂekilde;
1- Ülke kaynaklar› ile stratejik sektörlerinin, yeniden halka kazand›r›lmas› için yetki kanunu ç›kar›lmas›. 2- Anayasa’da halk›n ç›kar›na demokratik de¤iﬂiklikler yap›lmas›. 3- “Yeni de¤erleri derinleﬂtirecek ve bireycilik,
egoizm ve kapitalist kültürün etkilerini yokedecek” Bolivarc› halkç› e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›. 4- Venezuella’n›n özellikle yoksul bölgelerini kapsayan ve bu bölgelerdeki sorunlu yerel yönetimlerin elden geçirilmesini öngören, “ulusal harita için yeni güç dengesi” kurulmas›. 5- Komünal gücün
pekiﬂtirilmesini sa¤layacak yeni yasa tasar›lar›n›n ç›kar›lmas›.

Bolivya Kamulaﬂt›rmalara Devam Ediyor
Bolivya’da halkç› Morales iktidar›n›n kurulmas›n›n ard›ndan baﬂlat›lan
kamulaﬂt›rmalar devam ediyor. Do¤algaz kaynaklar›n› kamulaﬂt›ran, toprak
reformu baﬂlatan Morales, bu kez de La Paz ve El Alto'daki su hizmetlerini
kamulaﬂt›rd›. Suez'e ba¤l› Illimani ﬁirketi'yle sözleﬂme sona erdi; kamu ﬂirketi Toplumsal Su ‹ﬂletmesi kuruldu.
Konuya iliﬂkin konuﬂan Morales: "Su da¤›t›m› özel sektöre ait olamaz,
ücretsiz su için hizmeti devlet üstlenmeli" dedi.
39
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Ünlü yönetmene “Küba’ya
ambargoyu delme” cezas›
Ony›llard›r bütün ABD hükümetlerinin temel politikalar›n›n baﬂ›nda gelen, Küba’ya ambargo, taviz vermiyor. Bunun son örne¤i, dünyaca tan›nm›ﬂ sinema yönetmeni Oliver Stone’un, Fidel’i anlatt›¤› filmi çekerek ambargoyu
delmesinden dolay› 6.322 dolar para cezas›na
çarpt›r›lmas› oldu.
Davada ayr›ca Santa Monica California yap›m ﬂirketi de suçlu bulundu. Yönetmenin çekti¤i 'Comandante' adl› belgesel film, hem Castro'ya, hem de sosyalist rejime destek verdi¤i
için Hollywood taraf›ndan “cezaland›r›lm›ﬂ” ve
sinemalarda vizyona girmesi engellenmiﬂti.

Çocuk Katili NATO’nun
Oyuncak ‘Uyar›s›’
Afganistan'daki NATO güçleri, çocuklar›n
elindeki oyuncak silahlar›n askerler taraf›ndan
gerçek zannedilip öldürülebileceklerini duyurdu. Ailelerin uyar›ld›¤› aç›klamada, "Oyuncak silahlarla oynamak ve bunlar› ISAF askerlerine
do¤ru yöneltmek tehlikeli bir uygulamad›r, bunun kötü sonuçlar› olabilir, askerler bu füzeleri
gerçek sanabilir ve kendilerini korumak için harekete geçebilir" denildi.
Hem korkuyor hem de çareyi “oyuncakla
oynamay›n öldürürüz” tehdidinde buluyor. ‹ﬂgalciler, çocuklara oyunu bile yasakl›yor.

‹ngiltere’de Vahﬂi Sömürü
‹ngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC),
“üzerinde güneﬂ batmayan imparatorluk” üzerindeki yo¤un sömürüye dikkat çekti. TUC verilerine göre, ‹ngiltere’deki bir emekçi, haftada
ortalama 7 saatin üzerindeki fazla mesai ücretini alam›yor. Ödenmeyen mesai ücretlerinin
y›ll›k toplam› ise, 23 milyar Sterlin, (65,6 trilyon YTL) gibi bir miktar› buluyor ki, bu rakam
bile yaﬂanan yo¤un sömürüyü gösteriyor.
Öte yandan ‹ngiliz bas›n›, ülkede Polonyal›
emekçilerin bulundu¤u bir “köle kamp›” oldu¤unu duyurdu. Köle gibi çal›ﬂt›r›lan ve d›ﬂar› ç›kamayan iﬂçilerden birinin ürettikleri paketin
içine koydu¤u mektupla durum ortaya ç›kt›. Ancak, nerede bulunduklar›n› dahi bilmeyen iﬂçilerin adres verememesi üzerine, kamp aran›yor!

Kürt milliyetçili¤inin netleﬂtiremedi¤i soru:

Çözüm ‹çte Mi, D›ﬂta M›?
Eski DEHAP Genel Baﬂkan›
Tuncer Bak›rhan, çeﬂitli Avrupa ülkelerinde yapt›¤› görüﬂmelerden
sonra yapt›¤› aç›klamada "Kürt sorununun Avrupa'da de¤il, Türkiye'de çözülmesine inand›¤›n›, bu nedenle TBMM'nin dikkate al›nmas›"
gerekti¤ini söyledi. Bak›rhan, ayn›
konuda haz›rlad›¤› raporda da "Avrupa oyal›yor. ‹çe dönelim” diyor.
Evet do¤ru, Avrupa Birli¤i oyal›yor. Ama bu, bugün ortaya ç›km›ﬂ
bir durum de¤ildir. Avrupa emperyalizminin Kürt sorunundaki tavr›n›n ana çizgilerinden biridir “oyalama” takti¤i.
Ancak Avrupa emperyalizminin
Kürt sorununa yaklaﬂ›m›ndaki dinamikleri bugüne kadar do¤ru çözümleme cesaretini gösteremeyen Kürt
milliyetçili¤i, bunu görmemiﬂ veya
görmezden gelmeyi tercih etmiﬂtir.
Ama emperyalizmin gerçe¤ini
nereye kadar görmezden gelebilirsiniz? Nereye kadar yok sayabilirsiniz? Siz yok saysan›z da, o politikalar›yla emperyalist niteli¤ini size
gösterir, dayat›r, o nitelik karﬂ›s›nda
boyun e¤menizi ister.
E¤erseniz ne ala. E¤mezseniz en
terörist, en ﬂantajc›, en komplocu,
en oyalamac›, en demagojik yüzüyle karﬂ›n›za ç›kar.

“D›ﬂtaki” yan›lg›
“AB’ye uyum” manevralar› s›ras›nda, Avrupa emperyalizmi bu konudaki yüzünü bir kez daha göstermiﬂti asl›nda. Oligarﬂinin Kürt sorununa iliﬂkin göstermelik birkaç düzenlemesinden sonra, adeta “Kürt
sorunu çözüldü” havas›na girmiﬂ ve
Kürt dosyas›n› rafa kald›rm›ﬂt›.
Tuncer Bak›rhan’›n karﬂ›s›na ç›kan iﬂte bu politikadan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Bak›rhan’›n AB’nin oyalad›¤›n› tespit edip bunu aç›kça dile
getirmesi iyi bir ﬂeydir. Fakat bu politika, ony›llard›r çeﬂitli biçimlerde

sürdürüldü¤üne göre, Kürt milliyetçi hareketi, bugüne kadar AB’nin
oyalad›¤›n› nas›l ve neden göremedi? Esas soru budur.
Ne zaman tan›yacaks›n›z emperyalizmi?..
Bugün AB’yi ne kadar tan›d›klar› da ﬂüphelidir. E¤er ony›llard›r
AB’nin Kürt sorunu karﬂ›s›ndaki
politikalar›n›n emperyalist niteli¤inin ve bu niteli¤in neden görülemedi¤inin muhasebesi yap›lamazsa,
bugünkü tav›r da geçici bir tav›r
olarak kal›r. Yar›n AB’nin yeni bir
manevras›yla, yeniden AB’den medet umulmaya baﬂlanabilir.
“AB çerçevesi bizim için yeterlidir” teorileri unutulmamal›d›r. K›rm›z›-sar›-yeﬂil poﬂularla AB bayraklar› alt›nda verilen pozlar unutulmamal›d›r. Bunlar tart›ﬂ›lmal›d›r.
Tart›ﬂ›lmal› ki, ayn› hatalara, ayn›
aldanmalara yeniden düﬂülmesin.
Tart›ﬂ›lmal› ki, yar›n bir baﬂka
DEHAP’l›, veya DTP’li de Avrupa
Parlamentosu koridorlar›nda ayn›
hayal k›r›kl›klar›n› yaﬂamas›n.
Bak›rhan’›n sözlerinde AB’nin
güncel tavr›n› görüyoruz ama, bu
tavr›n kayna¤›n› göremiyoruz.
Kürt milliyetçi hareket, 1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yana çeﬂitli emperyalist güçlerin Kürt sorunundaki
tav›r ve politikalar›na, oynayabilecekleri role iliﬂkin, yanl›ﬂtan yanl›ﬂa
sürüklenmiﬂtir. Bak›ﬂ aç›s› s›n›fsal
bir eksenden kayd›¤› ve “emperyalizmin de¤iﬂti¤i” gibi, nesnel gerçekle örtüﬂmeyen bir tesbite dayand›¤› için bir dönem ABD, bir dönem
Avrupa emperyalizmi ve zaman zaman da NATO, BM gibi emperyalistlerin yönlendirdi¤i kurumlardan
çözümler beklenmiﬂtir.
Özellikle Öcalan’›n tutsak edilmesinden sonra zaman zaman emperyalist güçlere eleﬂtiriler yöneltilse de bunlar bir istikrar kazanmam›ﬂ, tersine ayn› dönemde “demok40
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ratik emperyalizm” tahlilleri yap›l›p, ABD’nin Ortado¤u’ya müdahale politikalar› desteklenmiﬂtir.
Öcalan’›n “ABD ve Avrupa
Kürtleri kullanmak istiyor, biz kendi
aram›zda çözmeliyiz bu sorunu” deyiﬂleri ve ça¤r›lar› da biliniyor. Bu
tespitlerde bir do¤ruluk pay› da var.
Ancak bu ça¤r›lar içerdikleri do¤rulu¤a ra¤men, ayn› zamanda pragmatiktirler ve pragmatik oldu¤u için
de, bu düﬂüncede bir kararl›l›k, ›srar
ve istikrar görülmüyor. Bunlar› söyleyen Öcalan, k›sa bir süre sonra da
“biz o zaman yönümüzü baﬂka yere
çeviririz” diyebiliyor.
ABD’nin, AB’nin Kürtler'i kullanmas›na karﬂ›, aç›k, net bir tav›r
almak, böyle bir kullanmay› kesin
bir biçimde, her koﬂulda reddetmek
yerine, bunu bir tehdit unsuru olarak kullan›p, oligarﬂiyi “masaya
oturtma” politikas› izleniyor.
Oysa bu politika, “d›ﬂtaki” güçler
konusunda yanl›ﬂ› sürdürdü¤ü gibi,
“içteki” güçler konusunda da büyük
ve temel bir yan›lg›y› içeriyor.

“‹çteki” yan›lg›
Tuncer Bak›rhan, meseleyi “içte” çözmeliyiz diyor. ‹çte derken
gösterdi¤i adres TBMM’dir.
AB’yi tan›mad›¤›n›z gibi, meclisi de tan›m›yorsunuz. Oligarﬂik
devleti oluﬂturan partileri, kurumlar› tan›m›yorsunuz.
Kürt milliyetçili¤i, nas›lki say›s›z emperyalist kurumu “çözüm”
mercii olarak görmüﬂse, ülkemizde
de TÜS‹AD’dan Genelkurmay’a,
MHP’den ANAP’a kadar say›s›z
kurumu, çeﬂitli dönemlerde “Kürt
sorununu çözecek güç” olarak görmüﬂ ve tan›mlam›ﬂt›r. Hepsi istisnas›z yanl›ﬂ ç›kan bu tan›mlar, Kürt
milliyetçili¤inin oligarﬂik devleti ve
kurumlar›n› tan›mad›¤›n›n aç›k bir
göstergesidir.
Evet, Bak›rhan “sorunun çözümü içte” derken do¤ru söylüyor.
Ama “iç” neresi?.. “‹çte” sorunun
çözümünün muhataplar› kimler?
Sorunun “içteki” çözümü nas›l gerçekleﬂecek?

‹çteki çözüm, TBMM kap›s›ndan geçmiyor. TBMM Baﬂkan›
Ar›nç’›n muhatapl›¤›yla düzenin
güç dengeleri içinde nereye var›labilir? Hiç!.. Bu da bir yana, diyelim
ki o meclisin içinde bir “güç” haline
geldiniz, e¤er düzeni do¤ru tan›rsan›z, bunun bile çözümün kap›s›n›
açamayaca¤›n› görürsünüz.
A¤ar’›n “da¤dakini düze indirme” sözleriyle birlikte “devlet saflar›nda derin çatlaklar var” ﬂeklinde
tahliller yap›lmaya baﬂland›.
Bu tahlillerin sahipleri yan›l›yor.
Esas›nda boyutu, kapsam› farkl›
farkl› olsa da A¤ar’›n sözlerine benzer sözler, daha önce de çeﬂitli burjuva politikac›lar taraf›ndan dile getirilmiﬂtir, baﬂkalar› taraf›ndan da
“düze indirme” projeleri yap›lm›ﬂt›r.
Oligarﬂinin tüm kesimleri aç›s›ndan Kürt sorununda mutlak bir homojenlikten sözedilemez elbette.
Baﬂka konularda da böyle bir homojenli¤e rastlanmaz pek. Böyle
olmas› s›n›flar mücadelesine, çeﬂitli
s›n›f ve katmanlar›n ç›karlar›n›n
farkl›l›¤› esprisine de tersttir zaten.
Bu anlamda farkl› düﬂünceler, söylemler vard›r; ama bu farkl›l›klar,
oligarﬂinin temel politikalar›n› –inkar, ilhak ve asimilasyonu– ortadan
kald›racak boyuta ulaﬂamaz. Oligarﬂi bu noktada bask›y›, yasaklar›,
terörünü gündeme getirir.
‹ﬂte bu nedenle, evet, Kürt sorununun çözümü “içte”dir. “‹çteki
devrim”dedir. Düzen güçleriyle
“çözülebilece¤ini” ummak, kendi
kendini ve Kürt halk›n› boﬂ bir hayalle oyalamaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
AB’nin oyalad›¤›n› söylüyor Bak›rhan. Do¤ru, oyal›yor. Çünkü Avrupa emperyalizmi, kendi stratejik,
taktik ç›karlar›na bak›yor. Keza, oligarﬂi de ayn› ﬂeyi yap›yor. Oligarﬂi
de kendi ç›karlar›na bak›yor.
DTP, bu ç›karlara hizmet etti¤i
sürece vard›r. Bu ç›karlara hizmet
etti¤i sürece “muhatap”t›r. Bu ç›karlara hizmet etti¤i sürece AB parlamenterlerinin veya ülkemizdeki
burjuva bas›n›n, partilerin övgülerine mazhar olur. Bu ç›karlara hizmet

ABD’yle ortakl›k, Kürtler'e ne getirir?
Aﬂa¤›daki haber, 10 Ocak tarihli Ülkede Özgür Gündem’de yay›nland›. Kürt milliyetçili¤inin ABD emperyalizmini ve ABD’nin Ortado¤u’ya
müdahalesine iliﬂkin çarp›k, yanl›ﬂ ve halklar›n birli¤ini gözetmeyen tutumunu ortaya koyan haberde ﬂu bilgileri okuyoruz:
“PÇDK Kerkük bürosu, ABD askeri yetkilileri taraf›ndan ziyaret edildi.
PÇDK Polit Büro Üyesi Diyar Xerib ﬂöyle diyor görüﬂmeye iliﬂkin:
‘Amerika’n›n Irak’a geliﬂinin ard›ndan Kürt halk›n›n yard›m›n› gördü¤ü ve
Kürtlerin kendini bir ortak olarak adland›rd›¤› herkes taraf›ndan biliniyor.
Bizler de PÇDK olarak Amerika’ya Kürtlerle iliﬂkilerini stratejik bir ﬂekilde geliﬂtirmesi ça¤r›s›nda bulunduk.”
“Kürt mücadelesi Türkiye, ‹ran ve Suriye’de terör olarak adland›r›l›yor.
Amerika’ya bu siyasete karﬂ› bir tav›r tak›nmas› ça¤r›s›nda bulunuyoruz.”
Bu bak›ﬂ aç›s› yanl›ﬂ, yanl›ﬂ oldu¤u kadar da tehlikelidir. Bu yaklaﬂ›m
tarz›, Irak’taki Kürt iﬂbirlikçili¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r ve kimsenin kuﬂkusu
olmas›n ki bu iﬂbirlikçilik, –bugün için ne kazand›rm›ﬂ gözükürse gözüksün– Ortado¤u’nun gelece¤inde yüzy›llar boyu hep utançla an›lacakt›r.
PÇDK bilindi¤i gibi, Öcalan’›n/ PKK’nin çizgisini savunan bir örgütlenmedir. Ancak aç›kça görülebilece¤i gibi, PÇDK ad›na ABD’li yetkililere söylenenler, Barzani-Talabani çizgisinin bir tezahürüdür.
ABD’ye yap›lan ça¤r›lara bak›n. Türkiye-‹ran-Suriye Kürt mücadelesini terör diye adland›r›yormuﬂ da, ABD’den buna tav›r almas›n› istiyorlar.
Sanki ABD “terör” demiyor Kürt mücadelesine. Sanki “terör listeleri”ni haz›rlay›p, tüm dünyaya bunlar› dayatan ABD de¤ilmiﬂ gibi!

Peﬂmergelere Ba¤dat’ta görev:
Kullanman›n ve kullan›lman›n s›n›r› yoktur!
Bush yönetimi, Irak’› iﬂgal ederken, iﬂgali sürdürürken Kürt iﬂbirlikçilerin büyük yard›m›n› gördü. Ama iﬂbirlikçilerinden daha fazla ﬂey istiyor bugün Bush. Peﬂmergelerden oluﬂan üç tugay›n Ba¤dat’ta görevlendirilmesi
düﬂünülüyor.
Ony›llarca Kürt ulusunun onuru, özgürlü¤ü için savaﬂan peﬂmerge,
bugün iﬂgalci bir gücün askeri haline getirilmiﬂ durumda.
Peﬂmergelerin Ba¤dat’a gelece¤i ama çat›ﬂmalara girmeyece¤i,
Ba¤dat’a gelecek Kürt güçlerin asl›nda peﬂmerge olmad›¤› gibi söylemlerle, bu utanç verici geliﬂme kabul ettirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Ama öyle veya
böyle, gerçek de¤iﬂiyor mu? Ba¤dat’ta Arap halk›na karﬂ› savaﬂan bir Kürt
gücü, emperyalizme uﬂakça hizmet etmek ve Ortado¤u topraklar›na yeni
tarihsel düﬂmanl›k tohumlar› ekmektir.
Halklardan yana olan herkes, bu iﬂbirlikçilik politikas›n› kesin bir biçimde mahkum edip lanetlemelidir. ‹ﬂbirlikçilikte yeni ad›mlar at›lmadan bu
yap›lmal›d›r.

etmekten uzaklaﬂ›ld›¤› noktada, AB
için de, düzen için de hiçbir öneminiz kalmam›ﬂ demektir.
Nihai çözüm kap›s›, ne AB kap›s›, ne TBMM kap›s›d›r. Bu anlamda
Kürt halk›n›n ç›karlar›n› savunan
politikalar, strateji ve taktikler, em41
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peryalizmin veya oligarﬂinin mesajlar›yla, yönlendirmeleriyle de¤il, s›n›fsal bir bak›ﬂla belirlenmelidir.
Halklar› aldanmalara, oyalanmalara
karﬂ› koruyacak, olmayacak güçlerden medet umulmas›n› önleyecek
ve kurtuluﬂa götürecek olan pusula
budur.

S öz g ençlikte:

da paralar› ödeme zorunlulu¤u ç›kar›l›yor. ‹zmir'de yaﬂanan olay,
düzenin e¤itimimize, çocuklar›m›za
verdi¤i de¤erin, halk› nas›l ayr›ma tabi
tuttu¤unun son derece aç›klay›c› bir
örne¤idir. O çocuklara hayatlar›
boyunca unutamayacaklar› bir
"ders" vermiﬂtir düzenin e¤itim
anlay›ﬂ›; bu ülkede paran kadar
insans›n! Henüz ilkö¤retim ça¤›ndaki ö¤rencilere “s›n›f›n› bil!” denilmiﬂtir, yoksulluk bir utanç, hatta suç gibi yaﬂat›lm›ﬂt›r onlara.

Paras› Olan Gelsin, Olmayan
Ne Hali Varsa Görsün!
Muhabir mikrofonu 8-9 yaﬂlar›nda bir çocu¤a uzat›yor: “Senin
yakanda niye kokart yok?” Utana
s›k›la cevapl›yor çocuk; “Paray›
vermedim çünkü...”
‹zmir'de bir ilkö¤retim okulu,
güya okulun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak bahanesiyle dönemlik 25
YTL ba¤›ﬂ topluyor. Velilerin büyük bir ço¤unlu¤u bu paray› veremiyor. Okul müdürlü¤ü ise, veliler üzerinde bask› oluﬂturmak,
paray› alabilmek için, onlar›n çocuklar›na yaka kart› vermeme
uygulamas› baﬂlat›yor. Yoksulluk
suratlara çarp›l›yor, yakalara iliﬂtiriliyor.
‹zmir E¤itim-Sen 1 No'lu ﬁube
Baﬂkan›, onlarca çocu¤un yaka
kartlar› olmad›¤› için okula gitmek istemedi¤ini bildiriyor.
En basit yönüyle paral› e¤itim
uygulamalar›n› gözler önüne seren bu görüntülere asl›nda ülkemiz insan› çok yabanc› de¤ildir.
Herkesin en temel hak ve özgürlüklerinden biri olan paras›z e¤itim hakk›m›za yönelik iktidar›n
sald›r›lar› gün geçtikçe boyutlanmaktad›r. Özel okullar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, devlet okullar›na ayr›lan son derece komik bütçeler,
her kay›t döneminde toplanan zorunlu ba¤›ﬂlar art›k sistematik bir
hal ald›. Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
iddia etti¤i gibi münferit olaylar
ya da ﬂu veya bu okul idaresinin
iﬂgüzarl›¤› de¤ildir. Zorunlu ba¤›ﬂ
al›nmayan okul yok gibidir.
Üniversitelerden liselere, ilkö¤retim okullar›na kadar yay›lan paral› e¤itim uygulamalar›
AKP iktidar›n›n önceliklerinin baﬂ›nda gelmektedir. Onun içindir ki
okullara ayr›lan bütçeden en büyük pastay› özel okullar ve özel
üniversiteler al›yor. Çocuklar›n›
nispeten daha iyi oldu¤unu düﬂündükleri bir okula yazd›rmak
isteyen yoksul halk›m›z›n karﬂ›s›na ise milyarlara varan miktarlar-

Bu düzen paradan baﬂka bir
ﬂey düﬂünmez!
Yakas›nda o kartlar› takabilen
çocuklar gururla gülümserken, ailesi bu paray› veremeyen çocuklar›m›z baﬂ› öne e¤ik, mahcup ve
utangaç bir ﬂekilde yoksulluklar›n› gizlemeye çal›ﬂ›yorlar. "Ben de
alacam o karttan" diyor mikrofonlara, "paray› getirecem".
Evet, yoksulluk utan›lacak bir
durumdur. Ancak utanmas› gereken, yoksul oldu¤u için aﬂa¤›lanan, arkadaﬂlar› aras›nda faﬂist
zihniyetli okul idaresi taraf›ndan
teﬂhir edilen ö¤renciler de¤ildir.
As›l utanmas› gereken çocuklar›m›za o utanc› yaﬂatanlard›r. Kimse bu tür örneklere münferit diyemez. Ülkemizde ödedikleri ba¤›ﬂ miktar›na göre 20 kiﬂilik veya
80 kiﬂilik s›n›flara çocuklar›n›
kaydettirebilmektedir veliler. Zorunlu ba¤›ﬂ› verebilen veliler çocuklar›n› 20 kiﬂilik "lüks" s›n›flara, veremeyen ya da daha az verebilenler ise 80 kiﬂilik s›n›flara
yerleﬂtirildi¤i binlerce okul vard›r.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çe-

lik'in 'münferit' diye de¤erlendirdi¤i, 'devlet okulunda özel s›n›f'
ayr›mc›l›¤›n›n son örne¤i, Kartal'da Sabri Taﬂk›n ‹lkö¤retim
Okulu'dur. Radikal’in yay›nlad›¤›
habere göre; kay›tta 50 YTL ve
her ay 50 YTL olmak üzere “ba¤›ﬂ” yapan velilerin çocuklar›, gün
boyu, bilgisayarl›, projeksiyonlu,
dolapl› ve özel s›ral› olarak dizayn edilmiﬂ 'etüt' denilen s›n›flarda okutuluyor. Ve özel yemekler ç›kar›l›yor. ‹kili e¤itim uygulanan di¤er s›n›flarda ise, bunlar›n
hiçbiri yok.
As›l utanç iﬂte bunlar!
Maddi olana¤› olmad›¤› için
her y›l bir milyona yak›n gencimiz e¤itiminin çeﬂitli kademelerindeki okullar›n› b›rakmak zorunda kal›yorsa, okul idareleri ö¤rencilerine paras›na göre muamele ediyorsa, bunun tek sorumlusu
ve bu utanc›n tek sahibi bu düzenin sahipleridir, tekellerdir, AKP
iktidar›d›r, MGK'd›r...
Bizler bu ülkenin Devrimci
Gençli¤i olarak lise, üniversite ve
ilkö¤retim ça¤›ndaki gençlerimize
reva görülen bu uygulaman›n sorumlular›n›n hükmetti¤i bir düzende her geçen gün koﬂullar›m›z›n a¤›rlaﬂaca¤›n› biliyoruz. Çünkü
her ﬂeye maksimum kâr mant›¤›yla bakanlar ne ülkesini ne de
halk›n e¤itimini düﬂünür. Gerçekten ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye'de ancak bunlara kavuﬂabiliriz. Ya en temel hakk›m›z olan
paras›z e¤itim veren bir düzeni
savunaca¤›z. Ya da her geçen gün
daha yüksek ücretle e¤itim satan
bu sisteme raz› olaca¤›z.

Gençlik Federasyonu

Erzincan: YÖK Protestosuna Ceza
Geçti¤imiz Aral›k ay›nda YÖK'ü
protesto ettikleri gerekçesiyle 31 ö¤renciye soruﬂturma açan Erzincan
E¤itim Fakültesi yönetimi, 4 ö¤renciye hiçbir ceza vermezken, 1 ö¤renciye bir hafta uzaklaﬂt›rma cezas›, kalan 26 ö¤renciye de uyar› ve k›nama
cezalar› verdi.
Yine ayn› eylemden dolay›, Er42
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zincan Atatürk Lisesi yönetiminin 4
ö¤renciye açt›¤› soruﬂturmada da 2
ö¤renciye, iki gün uzaklaﬂt›rma cezas›, di¤er iki ö¤renciye de uyar› cezalar› verildi.
Konuya iliﬂkin aç›klamada bulunan ö¤renciler, “cezalar hakl› mücadelemizi engelleyemeyecek. Bu politikalar› da boﬂa ç›karaca¤›z” dediler.

Baﬂl›kta yer alan cümlenin tamam›
ﬂu: “Kapitalist sistemi savunuyorsan›z, zenginleri daha fazla zengin
etmekten baﬂka yolunuz yok.”
Peki kim söylüyor bunu? Kapitalizmi eleﬂtiren bir sosyalist mi? Namuslu bir ekonomist mi? Yoksa bir
devrimci mi? Böyle olsa, sürekli tekrarlad›¤›m›z ve okurlar›m›z›n bildi¤i bir gerçek oldu¤u
için, belki yaz› konumuz dahi
olmayacakt›.
Bu sözler, y›llarca bu ülkenin,
yani kapitalist bir sistemin,
Merkez Bankas› Baﬂkanl›¤›
koltu¤unda oturan, o koltukta
piyasalar›n, borsalar›n diktatörlü¤ünün, iﬂbirlikçi ve emperyalist tekellerin hakimiyetinin sürmesi için kararlar alan, uygulayan, faizleri indirip kald›ran,
dövizleri müdahale eden kararlar
alan kiﬂiye ait. ﬁimdilerde Milliyet
Gazetesi’nde köﬂe yazarl›¤› yapan
Yaman Törüner’den söz ediyoruz.
Kuﬂkusuz ki, bu sözünü etti¤imiz
halk düﬂman› kararlar› “kafas›na”
göre alm›yordu, emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçi tekellerin örgütleri ve onlar›n hükümetleri neyi istiyorsa “özerklik” görünümü alt›nda
onu yerine getiriyordu. Bu ayr› bir
konu.
As›l konumuz, kapitalist ekonomiyi
yürütenlerden biri olan Törüner’in
ne dedi¤i. Törüner, “bilen birisi”
olarak “Uluslar›n nas›l zenginleﬂece¤ini” tarif ediyor.
Peki nas›l oluyormuﬂ bu?
“Uluslar›n zenginleﬂmesi için,
sermaye ve servetin, kendisini o
ulustan sayanlar›n ellerinde toplanmas› gerekiyor. Biz buna ‘gelir da¤›l›m›ndaki bozukluk’ diyoruz. Gelir da¤›l›m› bozuldukça,
baz›lar› fakirleﬂtikçe veya yeterince zenginleﬂemedikçe ya da
zenginlikleri yerinde sayd›kça
toplam zenginlik art›yor. Kapitalizmde önemli olan, kendi ulu-

sunu oluﬂturan unsurlar› fazla
fakirleﬂtirmeden,
zenginlere
kaynak aktarabilmek. En iyisi,
geniﬂ kitlelere fakirleﬂtiklerini
hissettirmeden, zenginleri desteklemek. K›sacas›, kapitalist
sistemi savunuyorsan›z, zenginleri daha fazla zengin etmekten
baﬂka yolunuz yok. Bunun ad›na, ‘servet düﬂmanl›¤› yapmamak’, ‘siyasilerin kendi zenginlerini yaratma çabas›’ deniliyor.”
Demek ki, siyasi iktidarlar›n, televole ekonomistlerinin ‘gelir da¤›l›-

‘zenginleri daha
fazla zengin
etmekten baﬂka
yolunuz yok’
m›ndaki bozukluk’ diye “kodlad›klar›”, bir kader, s›radan bir durum de¤il, izlenen politikan›n yarat›lan bir sonucuymuﬂ. Halk›n de¤il, “ulusun zenginleﬂmesi”, yani
halk yoksullaﬂ›rken bir avuç tekelin zenginleﬂmesi ad›na yürütülen
politikalar›n.
Devam edelim Törüner’den:
“Amerika Birleﬂik Devletleri'nin
gelir da¤›l›m› en bozuk olan ülke oldu¤unu biliyor muydunuz?
Bütün yap›lan, iﬂçi say›s›n› kontrollü olarak art›r›p mevcut vatandaﬂlar›n hayat seviyelerini
düﬂürmeden, iﬂçilik ücretlerini
bask› alt›nda tutmak ve böylece
zenginlerin daha fazla kazanmas›n› sa¤lamak oldu. ‹ﬂçi kesimi
de olabildi¤ince tüketime yönlendirildi. Böylece, iﬂçiler çal›ﬂt›lar, harcad›lar, ‘mortgage’ sistemiyle borçland›r›ld›lar, paralar›n›n geri kalan›n› da borsaya yat›rd›lar. Yani, iﬂçiler her biçimde
ellerindekini, avuçlar›ndakini
patronlara verdiler. Sonuçta,
çok çok az say›da iﬂçi, ‘kapitalist
patron’ olabildi. Biz buna, ‘kapitalizmin f›rsatlar ülkesi yaratmas›’ diyoruz. Lokanta, benzin
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istasyonu vs. gibi küçük iﬂyerleri
sahipleri kapitalist anlamda
‘zengin’ say›lm›yorlar. Bunlar›,
iﬂçilere hizmet veren iﬂçiler sayabiliriz. ABD'de iﬂçi s›n›f›n›n say›s›n›n yeterince artmas› için, sisteme her y›l yeni iﬂsizler al›n›yor... Zenginleﬂmenin ikinci aya¤›, medyay› yönlendirmekten
geçiyor. Bunun ad›na, "halka kötü ﬂeyleri izlettirmemek" diyoruz.” (8 Ocak Milliyet)
Bir zamanlar döndürdü¤ü çarklar›
iyi biliyor. Demek ki, ne reklamlar
ve di¤er araçlarla körüklenen tüketim kültürü, ne ‘mortgage’
gibi AKP iktidar›n›n ﬂimdilerde “Halka hizmet” ad›na yapmaya çal›ﬂt›¤› uygulamalar, ne
de artan iﬂsizlik, hiçbir ﬂey bu
sistemden ba¤›ms›z sürmüyor.
Her ﬂey “zenginleri daha fazla
zengin etmek” için yap›l›yor.
Ve bunu isyana yol açacak düzeyde bir yoksulluk yaratmadan, medya ile uyuﬂturarak
yap›yorlar. ‹ktidarlar, bu çark›
döndürürken kendilerinin “servet
düﬂmanl›¤› yapmad›klar›”n› söyleyip zenginleﬂtirme-yoksullaﬂt›rma
diyalekti¤inin üzerini örterken,
gerçekleri gösterenleri de “servet
düﬂman›, terörist” diye damgalayarak yok etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Törüner’in “itiraf” gibi yaz›s›ndaki
bu aç›kl›k, bir ironi oluﬂturmuyor,
aksine halk›n örgütsüzlü¤ünden
ald›¤› pervas›zl›kla konuﬂuyor.
Pervas›zl›¤›n›n bir di¤er nedeni ise
ﬂu: Madem kapitalizmi savunuyoruz, çark böyle iﬂliyor ve kapitalizmde baﬂka kimsenin, farkl› yapaca¤› hiçbir ﬂey yoktur. Yani bir
eleﬂtiri yaz›s› da de¤il. Nitekim yaz›y› ﬂöyle ba¤l›yor Törüner: “Biz
de zenginlerimizi yaratmak istiyoruz. Biz de "mortgage sistemi"ni kuraca¤›z. Biz de, yabanc›larla ortakl›k yap›yoruz. Üstelik,
hepimiz vatan›m›z› seviyoruz ve
herkesten fazla çal›ﬂ›yoruz. Yeter ki, k›s›r çekiﬂmelerle birbirimizi engellemeyelim.”
Sistemi savunanlara bir sesleniﬂ;
birbirimizle u¤raﬂmayal›m, bu
düzen bizim düzenimiz, kayma¤›n›
birlikte yiyelim.
Bütün mesele bu! Sistem bu!

Emekçiler haklar›n› ar›yor
◆ Adaletsiz Ücrete ‹syan!
Emekli Sand›¤› Sa¤l›k Hizmetleri Dairesi Baﬂkanl›¤›’nda çal›ﬂanlar, ayn› iﬂi yapan baz› memurlar›n 700, baz›lar›n›n ise 2500 YTL ücret almas›n›
protesto etmek amac›yla iﬂyerlerinin önünde eylem yapt›lar.
BES ve BÜRO-SEN’de örgütlü memurlar, yaﬂama geçirilmeye çal›ﬂ›lan
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun ücretler aras›ndaki adaletsizli¤i ön
plana ç›kard›¤›n› vurgulayarak, “Hükümet Al Yasan› Baﬂ›na Çal”, “Ne Kadar Para O Kadar ‹ﬂ” sloganlar› att›lar.
Aç›klamay› yapan iﬂyeri temsilcisi Bahad›r Berdicio¤lu, “Sözleﬂmeli çal›ﬂanlar›n kadroya al›nmas›n› istiyoruz çünkü onlar hiçbir olanaktan yararlanam›yorlar. Ücretler aras›ndaki adaletsizlik çal›ﬂma bar›ﬂ›na vurulan bir darbe niteli¤indedir. Adil ve hakkaniyete uygun bir ücret politikas› uygulanmas›n› istiyoruz” diye konuﬂtu.

◆ Emekli-Sen: Hükümet Emeklileri Gözden Ç›kard›
Emekli-Sen, emeklilerin talebini
hükümete iletmek için Konur Sokak
ve Sakarya Caddesi'nde imza stand›
açt›. 9 Ocak'a kadar süren imza stand›nda toplanan imzalar, 11 Ocak'ta
baﬂbakanl›¤a iletildi.
Konuyla ilgili aç›klama yapan
Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen, “AKP hükümeti 7.5 milyon
emekliyi yok saymaya ve emekliler
üzerinde oyun oynamaya devam ediyor. 2006 y›l› kay›plar›m›z›n hat safhaya ulaﬂt›¤› bir y›l oldu” dedi.
Konur Sokak’ta kurulan standlarda ilk imzay› atan, Beysülen, 2007 y›l›nda daha fazla ma¤dur olacaklar›n›n ortada oldu¤unu belirterek, “Çünkü
hükümet, IMF ve DB gibi uluslararas› sermaye kuruluﬂlar›n›n isteklerini yerine getirmek için tüm emekçi kesimler gibi biz emeklileri de gözden ç›kard›. 2007 y›l›n›n ilk 6 ay› için emeklilere sözü bile edilmeye de¤meyecek
yüzde 5 oran›nda zam verilecek” diye konuﬂtu.

◆ Meclise Özelleﬂtirme Uyar›s›
Ziraat, Emlak ve Halk Bankas›'nda devam eden özelleﬂtirme süreci nedeniyle di¤er kamu kurumlar›na sürgün edilen memurlar 10 Ocak günü meclis önünde eylemdeydi. 5 y›ld›r maaﬂlar› dondurulan, haklar› gasp edilen
özelleﬂtirme ma¤durlar›, “özelleﬂtirme yalan›” afiﬂini yakarak, hükümeti
“ateﬂ diliyle” uyard›lar ve "özelleﬂtirmeleri durdurun" dediler.

TÜRÇEP:
Nükleer
Enerjiye
Hay›r!

D‹SK’in ‘2007
Hedefleri
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, 10 Ocak günü D‹SK Genel Merkezi binas›nda yapt›¤› bas›n toplant›s›yla, 2006 y›l›n›n de¤erlendirmesini ve 2007 y›l›na dair amaçlar›n› dile getirdi.
Yönetim Kurulu üyelerinin de
kat›ld›¤› toplant›da, AKP ‹ktidar›n›n politikalar›n› eleﬂtiren Çelebi,
“›srarla sürdürülen yanl›ﬂ ve çarp›k politikalar›n faturas› hep
emekçilere ve yoksul halk kesimlerine ç›kar›l›rken, toplumsal yap›m›zdaki temel sorunlar›n egemen
çevrelerce çözümsüzlü¤e itilmesi
yaﬂam› gittikçe katlan›lmas› zor
bir hale getirmektedir” dedi. Sermayenin ve sözcüleri partilerin
egemenli¤i alt›ndaki siyasette
emekçilere söz hakk› tan›nmad›¤›n› kaydeden Çelebi, “Kürt sorunu
baﬂta olmak üzere” birçok sorunda çözümsüzlü¤e itildikçe, insanlar›n eﬂit ve özgür bir ülkede birarada yaﬂama umutlar›n›n kaybolmakta oldu¤u uyar›s› yapt›.

40. y›l etkinlikleri
“Fakat, D‹SK'in demokratik ve
özgür bir Türkiye'ye olan özlem ve
inançlar›n› yoketmeyi hiçbir güç
baﬂaramayacakt›r" diyen Çelebi,
2007’de mücadeleyi yükselteceklerini ifade etti. D‹SK'in kuruluﬂunun 40. y›l›nda çeﬂitli etkinliklerin
yap›laca¤›n› duyuran Çelebi, haklar ve özgürlükler mücadelesini
sürdüreceklerini dile getirdi.
D‹SK'in 2006 y›l›n› de¤erlendirdi¤i raporda 7 y›ld›r süren ölüm
orucuna ve tecrit sorununa da yer
verildi.

Türkiye Çevre Platformu, dünyadaki tüm nükleer santrallerin kapat›lmas› talebiyle 10 Ocak'ta Makina Mühendisleri
Odas› ‹stanbul ﬁubesi'nde bir aç›klama yapt›.
TÜRÇEP Koordinatörü Tanay Uyar taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Türkiye'nin nükleer enerji teknolojisine kesinlikle
bulaﬂmamas› gerekti¤i ifade edildi. Endüstrileﬂmiﬂ ülkelerin, nükleer at›klar›n› ve sökülecek santrallar›n› “Küresel Nükleer
Enerji Ortakl›¤›” aldatmacas› ile ülkemizde depolamalar›n› reddettiklerini söyleyen Uyar, nükleer enerjiyi, insan hayat›yla
kumar oynamak ve bir atom fabrikas› kurmak olarak tan›mlad›.
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12 kiﬂinin katillerine 6 y›l sonra
soruﬂturma izni ç›kt›

D‹R‹ D‹R‹ YAKANLAR
CEZALANDIRILMALI
Öyle bir ülke ki, askerler dört duvar aras›nda silahs›z, savunmas›z insanlar› kurﬂunluyor, alt› kad›n› diri diri yakarken kahkahalar at›yor. Öyle bir ülke ki, ortada 12 insan›n cesedi var, ama bu sonucu yaratanlar›n cezaland›r›lmas›n› b›rak›n, haklar›nda soruﬂturma açabilmek dahi “büyük olay” haline
geliyor. Öyle bir ülke ki; yarg›s›, savc›s›, hakimi yetkisini kullanabilmek
için, hukuk mekanizmas› ile alakas› bulunmayan valilerin a¤z›ndan ç›kacaklara bak›yor.
Evet, 19/22 Aral›k operasyonlar›nda, Bayrampaﬂa’da yaﬂanan katliam ve
buna iliﬂkin mahkeme sürecinden sözediyoruz. Bilindi¤i üzere; bu operasyondan sa¤ kurtulanlar hakk›nda an›nda davalar aç›l›rken, 19-22 Aral›k'›n
en vahﬂi katliamlar›n› gerçekleﬂtirenler için göstermelik dava dahi aç›lmam›ﬂt›. Nedeni ise ﬂuydu: ‹stanbul Valili¤i soruﬂturmaya izin vermiyor.
6 y›ld›r sürüyor tart›ﬂma. Savc›l›k soruﬂturma izni istiyor, valilik vermiyor. Ve, 8 Ocak günü ‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi, valili¤in Bayrampaﬂa Cezaevi'ndeki ölümlere soruﬂturma izni vermeyen valilik karar›n› yasaya
uygun bulmayarak üçüncü kez bozdu. Yeni bir engel ç›kmazsa, tam alt› y›l
sonra katliamc›lar hakk›nda soruﬂturma aç›labilmesi mümkün olacak.
Bu soruﬂturma sonucunda nas›l bir dava aç›lacak, diri diri yakma gibi bir
vahﬂete imza atanlara yöneltilecek suçlaman›n niteli¤i ne olacak, tüm bunlar elbette önemli, görece¤iz.

Hukuku de¤il, katilleri dinleyen “devlet adaml›¤›”!
‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi karar›nda; ‹stanbul Valili¤i'nin, 19 Aral›k 2000'de Bayrampaﬂa Kapal› Cezaevi'nde gerçekleﬂtirilen operasyona kat›lan jandarma personeli hakk›nda ön inceleme yaparak, soruﬂturma izni
vermedi¤i, Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n da karara itiraz etti¤i belirtilirken, tutuklu ve hükümlülerin, operasyona kat›lan jandarma personeli hakk›nda, suç duyurular› bulundu¤u hat›rlat›l›yor.
Hat›rlanaca¤› gibi, valilik ‘ön incelemeyi’, operasyondan sorumlu ‹l Jandarma Komutanl›¤›'na yapt›rm›ﬂ, o da haz›rlad›¤› raporunda, “operasyon s›ras›nda Elaz›¤ Jandarma Komando Tabur Komutanl›¤› ile Ankara Jandarma
Komanda Özel Asayiﬂ Komutanl›¤›'nda görevli jandarma personelinden suç
fiili yapan kimsenin belirlenemedi¤ini” kaydetmiﬂti. Bu raporda, çat›lar› delip bombalar› atan, diri yakan, silahs›z insanlar› kurﬂunlayan onlar de¤ilmiﬂ
gibi, adeta “ne yapal›m öldüler” dercesine, ölümlerin “fiili imkâns›zl›k nedeniyle yaﬂand›¤›” belirtiliyordu.
Jandarma, b›rak›n hukuk devletini, yasalarla yönetilen bir devlette skandal olacak ﬂekilde, kendisiyle ilgili bir konuda, “ölümlerin oldu¤u C Blok'a
giren personelin ifadelerinin tespit edilemedi¤i, soruﬂturma izni verilmemesi gerekti¤i kanaatine ulaﬂ›ld›¤›n›” söyleyebiliyordu bu raporda.
‹ﬂte, hukuku, katliam› yaﬂayanlar›n anlatt›klar›n› de¤il, katillerin bu raporunu esas alan Valilik, üç kez soruﬂturma izni vermedi. ﬁimdi yarg› ne yapacak. Onlarca infaz davas›ndaki gibi, içeri kimin girdi¤i, kimin ateﬂ etti¤i
belli de¤il diyen bu raporu esas alacaksa, sonuç bugünden belli demektir. O
infaz davalar›ndaki gibi, katiller aklanacakt›r.
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Hem Dayak Yedi
Hem De Ceza
Mesane kanseri olan, Odak
Dergisi Eski Yaz›iﬂleri Müdürü
Erol Zavar, 18 Eylül 2003 tarihinde, sa¤l›k kontrollerini yapt›rmak
üzere tutuklu bulundu¤u Tekirda¤
F Tipi Cezaevi’nden Bayrampaﬂa
Cezaevi’ne sevk edildi¤i s›rada,
“bir jandarman›n bo¤az›n› s›kt›¤›”
iddias›yla 6 ay hapis cezas›na
çarpt›r›ld›.
Zavar sözkonusu olayda, jandarmalar›n “ç›r›lç›plak soyarak
üst aramas› yapma” istemini reddetmiﬂ, bunun üzerine jandarmalar›n sald›r›s›na maruz kalm›ﬂ ve
dayak yemiﬂti. Ancak, bir hastaya
at›lan daya¤› soruﬂturmayan yarg›,
polisin ve jandarman›n s›kça baﬂvurdu¤u “üste ç›kma” politikas›n›n bir örne¤inin daha uygulanmas›n› sa¤lad›.
Zavar’›n cezas› paraya çevrilirken, jandarmalara hiçbir soruﬂturma aç›lmamas›n›n alt›nda, yine
‹stanbul Valili¤i'nin, Vali Muammer Güler’in imzas› bulunuyor.
Vali, “arama ve kay›t iﬂleminde
görevlilerin hiçbir kusurunun olmad›¤›n›” belirterek soruﬂturma
izni vermedi.

PKK’liler Açl›k
Grevi Baﬂlatt›
Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan PKK’li tutuklular, cezaevlerinde yaﬂanan sorunlara dikkat
çekmek amac›yla süresiz açl›k
grevi baﬂlatt›klar›n› duyurdular.
D‹HA’n›n haberine göre; Van
F Tipi Cezaevi’ndeki PKK’li tutuklular, cezaevindeki sorunlara
ve tecrite dikkat çekmek amac›yla
süresiz dönüﬂümsüz açl›k grevi
baﬂlatt›klar›n› duyurdu. Kürt sorununun da çözülmesini talep eden
tutuklular, talepleri do¤rultusunda
ad›m at›lmad›¤› sürece açl›k grevinin sürece¤ini bildirdi.

Brugge’de Tecrit Parçalan›yor
Bilindi¤i gibi, Belçika emperyalizmi taraf›ndan Türkiye faﬂizmiyle
iﬂbirli¤i içinde tutuklan›p a¤›r cezalara çarpt›r›lan devrimciler, Belçika’da at›ld›klar› hapishanelerde de
tecrite tabi tutulmaktayd›lar.
Tecrit uygulamas›na karﬂ›, gerek hukuki düzeyde yap›lan mücadeleler, gerekse de tutsaklar›n açl›k
grevleriyle, çeﬂitli biçimlerdeki fiili direniﬂleriyle gerçekleﬂtirdi¤i
direniﬂ sonuç verdi ve Musa Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar, Kaya Saz ve Bahar Kimyongör’e uygulanan tecrit
aﬂama aﬂama kald›r›lmaya baﬂland›.
Ancak Belçika emperyalistleri
de tüm sömürücü zalimler gibi, hukuksuzluklar›n›n ortaya ç›kmamas›
ve direniﬂ karﬂ›s›nda “taviz” vermiﬂ
görünmemek için tecrit uygulama-

Anadolu Federasyonu
3. Geleneksel
Halk ﬁenli¤i
Avrupa'da faaliyet yürüten Anadolu Federasyonu, 7 Ocak'ta 3. Geleneksel Halk ﬁenli¤i’ni düzenledi.
Avrupa k›tas›nda yaﬂayan göçmenlerin hak ve özgürlükleri için
mücadele eden Anadolu Federasyonu'nun kültürel yozlaﬂmaya karﬂ›
düzenledi¤i ﬂenli¤in aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda ﬂöyle denildi:
"Biz Anadolu Federasyonu olarak halk de¤erlerimizin, kültürel ve
sosyal de¤erlerimizin yaﬂat›ld›¤›,
derneklerimizin arac›l›¤›yla temel
hak ve özgürlüklerimize sahip ç›kmaya, hukuksuzluklara karﬂ› mücadele etmeye devam ediyoruz."

lar›n›n kald›r›lmas›n› zamana yay›yorlar.
Musa Aﬂo¤lu, 31 Aral›k’ta, geçen y›l›n son gününde yazd›¤› mektupta bu geliﬂmeleri ﬂöyle anlat›yor:
Merhaba
Yeni bir mücadele y›l›na girerken ve halk›m›z›n bayram›n› kutlarken, sizleri sevgiyle kucaklar›m.
Aile d›ﬂ›ndakilere de telefon etme ve ziyaret hakk›m›z›n tan›nd›¤›n› yazm›ﬂt›m. Ayr›ca birikmiﬂ olan
eski dergileri de verip, bundan sonra engelleme olmayaca¤›n› söylediler.
Hafta aras› da Adalet Bakanl›¤›,
avukatlar›m›z› bakanl›¤a ça¤›rarak
üç dört hafta içinde aç›k görüﬂ, toplu havaland›rma, spor vs. tüm k›s›tAnadolu Federasyonu Baﬂkan› Nurhan Erdem de yapt›¤›
konuﬂmada Almanya’da son
süreçte demokratik kurum ve
evlere düzenlenen bask›nlara
iliﬂkin bilgiler verdi. Erdem,
ayr›ca TAYAD Komite’nin ölüm
orucu eylemine destek vermek amac› ile Avrupa’da sürdürdü¤ü kampanyay› desteklediklerini vurgulad›.
Konuﬂman›n ard›ndan Duisburg
Anadolu Kültür ve E¤itim Merkezi
Saz Ekibi ve Köln Anadolu Halk
Kültür Evi Müzik Grubu dinleti
sundular. Ard›ndan Karadeniz türkülerini özgün bir yorum ile seslendiren Erdal Bayrako¤lu ç›kt› sahneye ve türkülerini "123. insan›n ölmemesi için" söyledi. ﬁenlik, k›talar ötesinde devrimin ve sosyalizmin simgesi haline gelen Küba'dan
bir Müzik Grubu ve Hamburg Anadolu-Der Müzik Grubu’nun seslendirdi¤i türküler ile devam etti.
Çeﬂitli kurumlar›n mesajlar›yla
destek verdi¤i ﬂenlikte son olarak
Grup Yorum ve ard›ndan da Suavi
ç›kt› sahneye. Grup Yorum da, Suavi de "Türkülerimizi ölüm orucu46
14 Ocak 2007 / 87

lamalar›n kald›r›laca¤›na söz verdi.
Orada ilginç bir diyalog da geçmiﬂ;
bakanl›k yetkilisi ve Hapishaneler
Genel Müdürü, "Açl›k grevi ve saire bas›na yans›d›¤› için tüm haklar›
hemen tan›m›yoruz. Bir ay içinde
parça parça tan›yaca¤›z" demiﬂ.
Avukatlar da "peki siz tecriti açl›k
grevinden dolay› kald›rm›yor musunuz zaten" diye sorduklar›nda da
"Evet, ama kamuoyuna yönelik, açl›k grevinden dolay› taviz verdiler,
dedirtmek istemiyoruz" türünde bir
cevap vermiﬂler. Yani durumlar›
tam bir zavall›l›k.
Ayr›ca art›k mektuplar›m›z› hapishane müdürü kontrol etmiyor.
Eskiden zarflar› aç›k veriyorduk ve
müdür kontrol edip, uygun görüyorsa gönderiyordu. Art›k mektuplar›
kapal› zarf olarak veriyoruz.
Tecrite yönelik sansür duvarlar›n›n çat›rdamakta oldu¤unu görüyoruz.
nu kararl›l›kla sürdüren direniﬂçiler için söylüyoruz" diyerek söylediler türkülerini. Yaklaﬂ›k 1200 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik, haklar ve özgürlükler mücadelesine karﬂ›, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin sürdürdü¤ü uluslararas› terör kampanyas›n›n boﬂa ç›kt›¤›n›n bir göstergesi oldu.
122 ölümdeki
sorumluluklar›
bir kez daha Avrupa parlamenterlerinin yüzüne çarp›ld›.
“Tecriti Kald›r›n” Talebi Bir
Kez Daha Avrupa Parlamentosu
Önünde
Belçika’daki Tutsak Yak›nlar›
4 Ocak günü Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu önüne ast›klar› pankartla Türkiye hapishanelerinde
süren tecrite son verilmesini istediler. Pankartta Frans›zca olarak
“Türkiye’deki 122 Ölümden AB
de Sorumludur... Tecriti Kald›r›n...” yaz›yordu.

Açl›k Grevi
‹sviçre ve Fransa’da

Fransa:

TAYAD’l› da Fransa’da açl›k grevine
baﬂlad›.
Fransa
TAYAD
Komitesi
imzas›yla
yap›lan
aç›klamada ﬂöyle denildi.
“Bizler Fransa'da
yaﬂayan demokrat,
devrimci iﬂçiler olarak TAYAD Komite'nin ça¤r›s› uyar›nca, direniﬂçilerin sesine sesimizi
katmak için, 8 Ocak 2007 tarihinden itibaren üç kiﬂi bir
haftal›k açl›k grevine baﬂl›yoruz. Birçok arkadaﬂ›m›z
hafta içi ve hafta sonu ikiﬂer günlük açl›k grevi yapacaklar.
Açl›k grevi süresince bir kez daha Frans›z parti ve
kurumlar›na dosyalar götürerek, Türkiye'deki tecrit uygulamas›n› anlataca¤›z. Pankartlarla, mektuplarla kamuoyuna ulaﬂmaya çal›ﬂaca¤›z. Cumartesi günü ise
Republique Meydan'›ndan baﬂlayan bir yürüyüﬂ yapaca¤›z.”

‹sviçre:
Ölüm orucu direniﬂçileriyle dayan›ﬂmak ve tecrit
gerçe¤ini Avrupa
kamuoyuna duyurmak amac›yla
Avrupa TAYAD
Komite taraf›ndan baﬂlat›lan ve dönüﬂümlü olarak Avrupa`n›n çeﬂitli
ülkelerinde sürmekte olan açl›k grevleri, 8-15 Ocak tarihleri aras›nda ‹sviçre’de yap›lacak. ‹sviçre TAYAD
Komite taraf›ndan 8 Ocak Pazartesi günü yap›lan aç›klamada, ölüm orucu direniﬂçilerinin ölüme ad›m ad›m
yaklamas›na ra¤men AKP iktidar›n›n ad›m atmamakta
direndi¤i vurgulanarak ﬂöyle denildi:
“‹sviçre TAYAD Komite olarak biz de bugüne kadar
oldu¤u gibi bundan sonra da ülkemizdeki faﬂist bask›
ve zulmü, tecrit gerçe¤ini Avrupa kamuoyuna anlatmaya, direniﬂçilerin Avrupa`da sesi olmaya devam edece¤iz.
Bu bir hafta boyunca açl›k grevi d›ﬂ›nda bildirilerimizle, afiﬂlerimizle, demokratik kurum ve kuruluﬂlarla,
parti ve örgütlerle görüﬂerek, mail göndererek tecrit
gerçe¤ini anlatmaya devam edece¤iz. Ölüm orucu direnircilerine ve tutsaklara mail, kart, mektup göndererek
onlar› sahiplendi¤imizi gösterece¤iz.”

Tutsak Kad›nlar›n
Portreleri
Karﬂ› Sanat Çal›ﬂmalar› 8-27
Ocak 2007 tarihleri aras›nda 1986
y›l›ndan bu yana tutuklu bulunan
RAF üyesi Eva Haule'nin "Tutsak
Kad›nlar›n Portreleri" adl› foto¤raf
sergisini sunuyor. Eva Haule Berlin’deki TAYAD Komite’nin faali-

Üç

Belçika’daki TAYAD'l›lar, yeni y›la tecrit kalkana kadar eylemlerimiz sürecek slogan›yla ve açl›k greviyle girmiﬂlerdi. Belçika’daki bir haftal›k açl›k grevi
süresince çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirildi. Dönüﬂümlü
olarak 9 kiﬂi açl›k grevi yaparken, bildiriler, afiﬂlemeler yap›ld›. Çeﬂitli partilerin il, ilçe örgütlerine, belediye baﬂkanlar›na ölüm orucu ve tutsaklarla ilgili dosyalar verildi.

yetlerine de destek veren bir tutuklu. ‹stanbul’da aç›lan foto¤raf sergisine “do¤al olarak” kat›lamayan tutsak Eva Haule, sergiye gönderdi¤i
mesajda ﬂöyle diyor: “Maalesef
aç›l›ﬂ için bugün ‹stanbul’da olam›yorum.
20 senelik tutsakl›¤›n ard›ndan
hâlâ serbest de¤ilim; aynen 24 seneden fazla hapishanede ve birçok
y›l›n› tecrit alt›nda geçirmiﬂ olan
RAF tutsaklar› Brigitte Mohnhaupt
ve Christian Klar gibi.
Bugün resimlerimi Türkiye hapishanelerindeki tecrite karﬂ› direnenlere arma¤an etmek istiyorum
ve avukat Behiç Aﬂc›’y›, TAYAD’l›
Gülcan Görüro¤lu’yu ve siyasi tutsak olan Sevgi Saymaz’› en içten
duygular›mla selaml›yorum.”
47
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Almanya’da
Polis Terörü
Alman polisi, demokratik kurumlara karﬂ› keyfi bask›lar›na
devam ediyor. Almaya'n›n Stuttgart, Esslingen, Freiburg ve Ulm
eyaletlerinde Kürtler'e ait 25 ev
ve iﬂyerine bask›n düzenlendi.
230 polisin kat›ld›¤› operasyonda,
bask›n düzenlenen evler tek tek
aran›rken, baz› evlerin kap›s›n›n
k›r›ld›¤›, eﬂyalar›n da da¤›t›ld›¤›
kaydedildi. Bask›nlarda YEKKOM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik gözalt›na al›n›rken, çok
say›da bilgisayar ve kitaba da el
konuldu.

n
nda
›
s
ba

✍

Bas›nda Tecrit ve Direniﬂ

Berat ÖZ‹PEK / Star

Tecrit ve ölüm kábusundan
kurtulmak mümkün
(...) Bu ceza infaz biçimin gerçekten gayri insani ve zalimane oldu¤unun baﬂka bir örne¤ine ihtiyaç
var m›? Anlad›k, ko¤uﬂ sistemi olmayacak, ama F Tipi cezaevi de
tecritle ayn› anlama gelmemeli.
Bu sorunu çözmek, daha insani bir
uygulamaya geçmek mümkün.
Mahkumlar› en do¤al insani özelliklerinden soyutlay›p böyle izole
etmek de kabul edilebilir bir ceza
de¤il.
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç’›,
her ﬂeyden önce bu insani yaklaﬂ›m›ndan dolay› kutluyorum. Tabii bu
buluﬂmada eme¤i geçen herkesi de.
Ama devam› mutlaka gelmeli. Ayr›ca onu, bu iyi niyetli giriﬂiminin
önündeki bir engele karﬂ› da uyarmak gerek: Bu süreçte muhtemelen
baz› bürokratlar ve bürokratik zihniyetteki baz› siyasetçiler Say›n
Ar›nç’›, bu durumun neden böyle
sürmesi gerekti¤ine ikna etmeye çal›ﬂacaklard›r.
... Biraz çaba, biraz cesaret her
ﬂeyi de¤iﬂtirebilir. Cesur bir karar
al›n ve çözün art›k bu sorunu!
***

Iﬂ›l ÖZGENTÜRK / Cumhuriyet

Biraz insan olun!
Bir ölümü engelleyebilecek bir
konumda ve yetkide olup, o ölümü
engellememek sizi dünyan›n bütün
dillerinde katil yapar. Ölüm orucunun 280. gününde bulunan Behiç
Aﬂc› 'n›n ölümü hükümetin alaca¤›
bir kararla engellenebilecekken bunun yap›lmamas› da ﬂu andaki mevcut iktidar› külliyen katil statüsüne
sokabilir.
... Çözüm son derece acil ve basittir. ‹stenilen F Tipi cezaevlerinde

bir baﬂkas›n› görmek ve onlarla konuﬂmak hakk›d›r.
Ey iktidar sahipleri, bu ölümleri
durdurabilirsiniz, bu kör inattan
vazgeçebilirsiniz, korkmay›n iktidar›n›zdan hiçbir ﬂey yitirmezsiniz.
... Ey iktidar sahipleri, hukuk ve
insan haklar› tüm dünya insanlar›
için geçerli ve gereklidir. Ve bu
dünyada hiçbir ﬂey olmaz de¤il, bir
gün bir yak›n›n›z F Tipi cezaevlerine girebilir ve ölüm orucuna yatabilir, bu olabilir, en az›ndan böyle bir
ihtimalle karﬂ›laﬂmamak için hadi
harekete geçin ama öyle "hayat güzeldir, ölüm orucunu b›rak›n" diye
fetva vermeden. Yap›lacak iﬂi yap›n, üç kilidi aç›n!
***

Mustafa MUTLU / Vatan

Günün Sorusu
Ölüm orucundaki Avukat Behiç
Aﬂc›’n›n ailesiyle görüﬂen TBMM
Baﬂkan› Bülent Ar›nç, “Hemen orucu b›raks›n, devletle pazarl›k olmaz” demiﬂ...
Böyle bir kural varsa, sendikalar
iki y›lda bir nas›l oluyor da kamu
çal›ﬂanlar› için devletle toplu pazarl›k masas›na oturuyor?
***

Zülfü L‹VANEL‹ / Vatan

Haydi avukat bey!
Av u k a t
Behiç Aﬂc›
hepimizin
gözü önünde
kendisini öldürüyor. Geçen y›l 5 Nisan'da baﬂlad›¤›
ölüm
orucu, avukat›n yaﬂam
fonksiyonlar›n› birer bi-

rer sonland›r›yor, geçen her saat
onu ölüme biraz daha yaklaﬂt›r›yor.
Ama bu korkunç durum bile
onun iradesini zay›flatmaya yetmiyor.
Nedir bu irade? As›l üzerinde
durulmas› gereken soru bu.
Bir avukat›, kendisini a¤›r a¤›r
öldürme noktas›na sürükleyen kararl›l›k nas›l bir isyandan kaynaklan›yor?
... Demek art›k ne hale geldik ki
birçok genç insan›n hayat›n› yitirdi¤i, sakat kald›¤› korkunç bir sorunu
gündeme getirmek, yine ancak
ölüm sayesinde mümkün olabiliyor.
Avukat Behiç Aﬂc›’n›n ölüm
orucu üzerine birçok yay›n yap›ld›
ve bu yay›nlar dolay›s›yla F Tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamas›
gündeme getirildi.
Bunun mant›ki sonucu ﬂudur:
E¤er avukat kendi bedenini yok etme yolunu seçmeseydi, bu sorun da
gündeme gelmeyecekti.
‹letiﬂim ça¤›nda yaﬂad›¤›m›z
övünmelerinin ne kadar boﬂ oldu¤unu görebiliyoruz de¤il mi?
‹letiﬂim araçlar›n›n geliﬂmiﬂ olmas›, mutlaka iletiﬂimin geliﬂmesi
anlam›na gelmiyor.
Tam tersine bütün dünyada iletiﬂim araçlar›n› yönetimleri alt›na
alan güçlü çevreler, iletiﬂimi imkâns›z hale getiriyor. Olaylar›n sadece
kendi aç›lar›ndan anlat›lmas›na izin
veriyorlar.
Behiç Aﬂc› da bu “susuﬂ komplosunu” k›rmak için kendi can›n› ortaya koyuyor.

HAYAT EP‹K T‹YATROSU MUSTAFA B‹LG‹N / Cumhuriyet
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“Her ﬂeyi b›rak, ben s›rf bu
gözlerin anlatt›klar› için bile ölebilirim.”
Kas›m 2003’te Büyük Direniﬂ'te ölümsüzleﬂen ‹mdat
Bulut, ölüm orucu direniﬂine baﬂlad›¤›
Kand›ra F Tipi’nde
rutin
doktor kontro l l e r i n d e n
birinde söyledi bu sözleri. Direniﬂini
k›rmak için
tetikte bekleyenlerin gözlerinin önüne
bir gazete ka¤›d›n› uzatt›. Küçülen yüzü, büyüyen
kara gözleriyle 19 kiloluk Sevgi’ydi foto¤raftaki.
O gözlerdeydi her ﬂey, ‹mdat’›n dedi¤i gibi. Bizi biz yapan
enginlik, bizi biz yapan güç, o
gözlerdeydi...
Yedi y›l boyunca al›nlar›nda
k›z›l bantlar›yla bayra¤› taﬂ›yanlar›n resimlerine bak›n. Direniﬂçiler belki de en çok gözleriyle
konuﬂuyorlar. Gülnihal Y›lmaz,
direniﬂ içinde yazd›¤› bir ﬂiirde
bundan bahsediyordu:
“Umut gelecek için dövüﬂen
yüreklerimizde / Umut ›ﬂ›k saçan
gözbebeklerimizde...”
Sanki bir özet gibiydi gözbebekleri; inançlar›n, çekilmiﬂ ac›lar›n ve yaﬂanacak coﬂkular›n,
müjdelerin bir özeti... Direniﬂçilerin hücre hücre erirken küçülen yüzlerinde iyice belirginleﬂen
gözleri, bize, umudumuzun ›ﬂ›lt›s›n› yay›yor. Engin sevgimize, s›-

n›rs›z ba¤l›l›¤›m›za ayna oluyor o
›ﬂ›lt›l› gözler. O
gözlerin anlatt›klar›ndan güç al›yoruz.
O gözler, umudu taﬂ›yor
Anadolu’ya ve dahi milyarlara... Umudumuzun gözleri, zulme öfke, yar›nlara güven,
halka ve vatana sevgi dolu. Sinmiﬂi, sus-

muﬂu
kendine getirecek kadar sars›c›,
karanl›kta kalana, bir baﬂ›na b›rak›lm›ﬂa ›ﬂ›k olacak denli parlak ve her soruya, her tereddüte
cevap olacak kadar bilge.
Sözlerin özeti olan gözler..
Umudun gözleri! Onlar, Anadolu'nun çaresiz b›rak›lm›ﬂ topraklar›n› ad›mlayan yüreklerin
ac›l›, ama par›lt›s›n› yüzy›llard›r
bir ﬂekilde koruyan gözlerinden
ald› bak›ﬂlar›n›... Onlar tarihin
derinliklerinden ald›lar ›ﬂ›lt›lar›n›. Öldürülmek, yokedilmek isteneni al›p s›¤d›rd›lar gözbebeklerine... Direniﬂçilerimizin gözleri umudumuzun gözleri oldu.
Beyne ›ﬂ›k, yüre¤e sevgi, kollara güç, ayaklara derman veriyor bu gözler. Bu gözler, insanl›k

tarihini bir ç›rp›da yans›tan büyüklükte, insan›n özünü, insan›n
en has sözünü yans›tan sadelikte
bak›yor. Umudun gözleri, dünyaya merakl› gözlerle bakan bir
çocu¤un safl›¤›nda, görmüﬂ geçirmiﬂ, e¤riyi-do¤ruyu yerli yerine koyan bir bilgenin tecrübesinde.
Bu gözler, soruyor. Sorgulat›yor. Sorulan her soruyu gözbebeklerinde cevapl›yor. ‹nançsa
inanç, kararl›l›ksa kararl›l›k,
coﬂkuysa coﬂku; ba¤daﬂ
kurup oturmuﬂlar direniﬂçilerin gözbebeklerine.
Yo ¤ u n l a ﬂ m›ﬂ bir teori,
yo¤unlaﬂm›ﬂ
bir yaﬂam
prati¤i sanki
her
biri...
Bir bakm›ﬂs›n›z bir güneﬂ, bir bakm›ﬂs›n›z gecede
y›ld›z... Gecede
ve günde bir pusula... Umudun gözlerindeki ›ﬂ›lt› da bayrak
gibi, gözden göze taﬂ›n›yor.
ﬁimdi hepsinin ›ﬂ›¤› üç direniﬂçide, hepsinin gözlerindeki anlam,
üçünün gözlerinde billurlaﬂm›ﬂ.
Daha düne kadar susanlar,
vicdanlar›yla yeterince konuﬂmayanlar bile direniﬂ evlerinden, direnenlerin gözlerinden
yay›lan ayd›nl›ktan bahsediyorlar. Umudun gözleri halk› sar›p
sarmal›yor. Behiç’in, Gülcan’›n
ve Sevgi’nin gözleri alev alev yan›yor. Umudun gözleri herkesi
enginliklere ça¤›r›yor. Tecriti, o
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂl›¤› bu topraklara
yak›ﬂt›ram›yor. Behiç’in, Gülcan’›n ve Sevgi’nin gözleri enginliklere bak›yor; ölesiye tutkun bir sevdan›n coﬂkusuyla kuﬂat›lm›ﬂl›¤›m›z› k›rmak için
“haydi “diyor, haydi. Umudun
gözleri bize bak›yor, gözler bizi
ça¤›r›yor...

bir anlamda dünLenin, ‘Ne Yapmalı’nın Cevabıdır b›nda,
yay› çözümleyen Lenin,
emperyalizm teorisiyle
Ve Bu Cevap,
de tüm bir yüzy›l boyunca geçerli
olacak ana geliﬂmeleri haber verÖlümsüzdür
miﬂti o günden. Marksist-Leninistler e¤er 20. Yüzy›l›n geliﬂmeleri
karﬂ›s›nda pek ﬂaﬂ›rmad›larsa, bunda en önemli pay, Lenin’in gelece¤i
o zamandan haber vermiﬂ olmas›ndad›r.

21 Ocak 1924’te, 54 yaﬂ›nda iken
kaybetti¤imiz Lenin, henüz 17 yaﬂ›nda iken girmiﬂti bu kavgaya... Lenin,
ya da tam ad›yla Vladimir ‹lyiç Ulyanov, 17 yaﬂ›ndayken, y›l 1887’ydi.
Rusya’da çarl›¤a karﬂ› kavgada k›v›lc›mlar çak›yordu. Lenin’in a¤abeyi
Alexander Ulyanov da bu kavgan›n
içindeydi.
1887’nin Mart’›nda, Alexander
Ulyanov, Rus Çar› III. Alexander’e
suikast düzenlemekten tutukland›.
Alexander Ulyanov, ayn› y›l›n 8 May›s'›nda idam edildi. Sosyalizm için
mücadelenin bedellerini, daha kavgan›n baﬂ›nda tan›d›. Devrim ve sosyalizme giden yol konusunda, daha
devrimcili¤inin ilk y›llar›nda kafa
yormaya baﬂlad›.
Y›llar boyunca bu sorunun cevab›n› arad›. Ve buldu da. Kendi döneminde Marksizm'in ruhunu en iyi
kavrayan ve Marksizm'i kendi ülkesine en iyi uygulayan oldu.
Marksizm'i bir dogma de¤il eylem klavuzu olarak gördü¤ü için, yaﬂad›¤› ça¤daki diyalektik de¤iﬂim ve
geliﬂimi do¤ru bir ﬂekilde analiz edip,
do¤ru öngörülerde bulundu¤u için,
Marksizm, art›k Marksizm-Leninizm olarak yeniden tan›mlanm›ﬂt›.

★ A¤abeyinin idam edildi¤i y›l,
hukuk okumak için Kazan Üniversitesi'ne kaydoldu. Tabii Kazan’da
ilk yapt›¤› iﬂ, devrimcilerle temas
kurmak oldu. Ö¤renci çevreleri
içinde k›sa sürede öne ç›kt› Lenin.
Onu öne ç›karan, araﬂt›rmac›, tart›ﬂmac› yan›, enerjik, çok okuyan ve
“görüﬂlerini büyük bir güç ve
inançla savunan” yanlar›yd›.
Tabii, prati¤in de içindeydi Lenin. 1890’lardaki konferanslar›n,
ö¤renci eylemlerinin örgütleyicilerinden biriydi. Ö¤rencilerin gösterilerinin di¤er üniversitelere de yay›lmas› karﬂ›s›nda çarl›k polisi derhal
tutuklamalara baﬂlam›ﬂt› ve tutukla-

★ Kazan

Ne Yapmal›’n›n Rusça
ilk bask›s›n›n kapa¤›
iﬂte böyleydi... Kitap
bas›ld›¤›nda y›l 1902’ydi.
Henüz ortada büyük iﬂçi
hareketleri yoktu, ayaklanma
yoktu, yol gösterici güçlü bir
parti yoktu, ama hepsi
olacakt›. Çünkü Ne Yapmal›,
do¤ru tesbitlerin, güçlü bir
önderli¤in habercisiydi.
nanlardan biri de Lenin’di.
“Hapishaneye giderken Lenin’e
eﬂlik eden çavuﬂ, ona ‘Bütün bu kar›ﬂ›kl›klar› niye yap›yorsunuz genç
adam? Karﬂ›nda bir duvar oldu¤unu görmüyor musun?’ der.
‘Evet, bir duvar, ama çürümüﬂ
bir duvar’ diye cevap verir Lenin ve
ekler: ‘Sadece bir itmek ister ve y›k›lacak’”.

★ Marks'›n ve Engels'in ortaya
koydu¤u tezleri ve düﬂünceleri günün koﬂullar›na uygulayan Lenin'in
1905 Devrimi döneminde ortaya
koydu¤u "Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi", Marksizm'de yarat›c›l›¤›n parlak bir örne¤i olarak geçti tarihe. Bu teori, dünya devrimcilerinin önünde bir klavuz oldu adeta. Nitekim, bu teoride bahsedilen
her ﬂey 1917’de ad›m ad›m gerçekleﬂmiﬂti. "Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aﬂamas›" adl› kita50
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Üniversitesi’ndeki eylemler nedeniyle tutuklanan ö¤renciler, tutsakl›k
koﬂullar›nda “serbest b›rak›ld›klar›
zaman ne yapacaklar›” üzerine sohbet
ediyorlard›. Lenin
bu sohbette “tek
yol”dan sözediyordu.
Bu yol “devrim yolu”ydu.
Lenin bundan sonraki yaﬂam›
boyunca gözalt›lar, sürgünler, yenilgiler, ihanetler aras›nda bu yolda
ilerlemeye ve bu yolu izleyecekler
için yolu açmaya devam etti. Özellikle ilk baﬂlarda zordu bu yolda yürümek; mesela Plevkhanov gibi, o
güne kadar herkesin kabul etti¤i
“otorite”ler vard› önünde; parlamentocular, Menﬂevikler vard›. Asl›nda bu yolda Lenin’in önüne ç›kan
herkes, bir anlamda devrimin önüne
ç›km›ﬂ oluyordu. Lenin uzun, yorucu ama asla vazgeçmeyen bir kararl›l›kla aﬂt› bu engelleri.
“Üstün ve geniﬂ Marksizm bilgisiyle, Marksizm’i Rusya’n›n ekonomik ve siyasi koﬂullar›na uygulamada, iﬂçilerin davas›n›n zaferine olan
sars›lmaz inanc› ile, örgütleyici yetene¤i ile, St. Petersburg SosyalDemokratlar›n›n önderi olan” Lenin, Ekim Devrimi’yle tüm dünya
proletaryas›n›n ve ezilen halklar›n›n
önderi konumuna yükseldi. Çünkü
Ekim Devrimi, “Ne Yapmal›” konusunda verilmiﬂ en görkemli cevapt›.
Teorisini bu görkemli zaferle taçland›ran Lenin ve onun eserlerinin
en özlü ifadesi olan Leninizm, hâlâ
ne yapaca¤›m›z sorusuna verilmiﬂ
en isabetli cevapt›r.

