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“düﬂman›n ac›mas›z gözlerine korkusuzca bakaca¤›z
ve son nefesimize kadar savaﬂaca¤›z!”
"Bir düﬂüncenin sonsuzlu¤una, ebedi gerçe¤in zaferine olan inanç,
bu düﬂüncenin hiçbir zaman ikileme düﬂmeyece¤inden, yolunu hiçbir
zaman ﬂaﬂ›rmayaca¤›ndan emin olmakt›r; tüm dünya ona karﬂ› ç›k›yor
olsa da.
‹ﬂte her gerçek filozofun gerçek dini budur...
Vars›n bizim için, düﬂüncelerimiz u¤runa kolayl›kla feda edebilece¤imiz sevgi, ç›kar, zenginlik olmas›n; bu düﬂünce bize her ﬂeyin kat kat
fazlas›n› verecektir! Savaﬂacak ve kan›m›z› dökece¤iz, düﬂman›n ac›mas›z
gözlerine korkusuzca bakaca¤›z
ve son nefesimize kadar savaﬂaca¤›z!
Bayra¤›m›z›n, da¤lar›n doruklar›nda nas›l dalgaland›¤›n› görmüyor musunuz?
Yoldaﬂlar›m›z›n k›l›çlar›n›n
nas›l par›ldad›¤›n›... görmüyor musunuz? Onlar›n ordular› dört bir yandan harekete geçmiﬂ,
vadilerden bize do¤ru
koﬂuyor, ﬂark›lar söyleyerek da¤lardan iniyor.
Büyük karar günü, halklar›n kavga günü yaklaﬂ›yor ve zafer halklar›n olacakt›r!"
(ENGELS, Ateﬂi Çalmak,
Cilt 5, syf. 268)

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1 A¤ustos-7 A¤ustos
Ali Haydar Çakmak (Veysel)
1973 Malatya Arguvan do¤umluydu. Gazi’nin gecekondular›nda
büyüdü. Liseli Dev-Genç’te
görevler ald›. Gazi ayaklanmas›n›n genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak (Sinan) 1958 EskiﬂeBülent PAK
Ali Haydar ÇAKMAK
hir do¤umluydu. Mücadelesi
1974’ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmiﬂ bir devrim emekçisiydi. Y›llarca tutsak kald›. Son
olarak 1995’de üç yoldaﬂ›yla birlikte Buca Hapishanesi'nin duvarlar›n› aﬂarak
Sivas Da¤lar›’na ulaﬂt›. Ali Haydar ve Bülent Pak, gerillay› ülkemizin tüm da¤lar›na yaymak için Karadeniz Da¤lar›’ndayd›lar. 5 A¤ustos 1997’de Ordu
Fatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

‹stanbul’da
bulundu¤u
evde bir kaza sonucu silah›n ateﬂ almas› sonucunda 4
Okan YILDIRIM
A¤ustos
2003’de aram›zdan ayr›ld›. Henüz
17 yaﬂ›nda devrimci bir liseliydi. O
yaﬂ›nda kaç kez iﬂkencelerden geçmiﬂ ve her seferinde kavgaya
devam demiﬂti.

Devrimci
hareketin
“Emperyalizme, Faﬂizme, Pahal›l›¤a ve
‹ﬂsizli¤e
Hüseyin TAﬁ
Karﬂ› Mücadele” kampanyas› çerçevesinde 1
A¤ustos 1979’da bir ya¤ kamyonunun kaç›r›larak halka da¤›t›lmas› eyleminde polis taraf›ndan
vurularak katledildi.

Tarih yazanlar

‹ki genç k›z, bir erkek üç kiﬂiydiler. Gençtiler. 18, 23, 25 yaﬂ›ndayd›lar. Güçlüydüler. Üç kiﬂiydiler ama tüm Türkiye Halklar›n› temsil ediyorlard›. Düﬂman kuﬂatmas›nda onlarca bomba, binlerce
kurﬂun üslerini delik deﬂik ederken bayraklar› ellerindeydi. Kuﬂat›lan
devrimci üs o an, özgür vatan topra¤›yd›. Vatan topra¤›n› 6.5 saat süreyle bomba ve kurﬂun ya¤muru alt›nda tuttular. Devrimci hareketin
bayra¤›n› yere düﬂürmediler. Bayrak vatand›. Bayrak ulustu. Bayrak özgürlüktü. Bayrak namustu. 6.5 saat sonunda özgür vatan topra¤› kanla
suland›¤›nda art›k, kan konuﬂuyordu. Vatan duvardaki kand›. Duvardaki
kan özgürlüktü. Duvardaki kan zaferdi. Gençtiler. Onurluydular. Vatanlar›n›, halklar›n› temsil ediyorlard›. Baﬂe¤mezlerdi. Vatanlar› iﬂgal alt›ndayken, halklar› sömürülürken, köﬂelerinde oturup sessiz duramazlard›.
...
Bu vatan bizimdir. Bu halk bizimdir. Tüm servetler, üretilen her ﬂey bizimdir. Bu vatan bizimse, bu halk bizimse, bu vatanda onurlu bir halk
olarak yaﬂamak, vatan hainlerine halk düﬂmanlar›na karﬂ› savaﬂmak demektir. Özgürlük, kurtuluﬂ ve ba¤›ms›zl›k için yaﬂamak demektir. Savaﬂmayan yaﬂam›yor demektir. Onlar, en büyük vatanseverlerdiler. Vatanlar›n› canlar›ndan çok seviyorlard›.
... Oligarﬂinin silahlar›na, tekniklerine, ordular›na karﬂ› bizim de bitmez
tükenmez yenilmez ve hakl› olan halk gücümüz vard›r.Bu gücümüzü
kullanmal›y›z. Güç örgütlenmektir. Güç mücadeledir. Mücadeleye yaﬂl›,
genç, kad›n, çocuk demeden herﬂeyimizle kat›ld›¤›m›zda devlet çökecek,
Devrimci Halk ‹ktidar› do¤acakt›r. Zaferin yolu Hüseyin'lerin, Güner'lerin,
Özlem'lerin gösterdi¤i yoldur. ﬁehitsiz zafer olmaz.

(Yoldaﬂlar›n›n Ba¤c›lar Direniﬂi’ne iliﬂkin anlat›m›ndan)

Zekai BÖLÜKBAﬁI
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yer ald›. Tutsak
düﬂtü. Hapishaneden ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul ve Sivas'ta devrimci hareketin geliﬂip güçlenmesi için önemli
katk›lar› oldu. 4 A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp krizi
sonucu aram›zdan ayr›ld›.

A¤ustos
1979’da ﬂehit
düﬂtü.

Ali KAÇAR
4 A¤ustos
1994’de ‹stanbul Ba¤c›lar’da kuﬂat›ld›klar›
üste 6.5 saat süren diGüner ﬁAR
Özlem KILIÇ
Hüseyin ASLAN
reniﬂ sonunda ﬂehit düﬂtüler.Hüseyin ASLAN, 1972 Sivas Zara do¤umluydu. ‘90’da DevGenç’le tan›ﬂt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerde görev ald›. Güner ﬁAR, 1969
do¤umluydu. 1988-89’da Dev-Genç’li olarak illegal faaliyet yürüttü. Özlem
KILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de 17 yaﬂ›nda Ankara Liseli Dev-Genç
yöneticileri aras›ndayd›. ‘93’de üçü de halk›n adalet özlemlerine cevap olmak
için yeni görevler üstlendiler. Görevlerini sürdürürken ölümsüzleﬂtiler.
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Ahmet EREKL‹
A¤ustos 1977’de
faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

‹stanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde 4
A¤ustos 1980’de
Faﬂist Teröre Karﬂ›
Mücadele Kampanyas›
çerçevesinde gerçekleﬂtirilen bir eylem s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.
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gecekonM.Ali BALO⁄LU
du y›k›m›na karﬂ› direniﬂte jandarmalar taraf›ndan katledildi.

A¤ustos
1979’da
ﬂehit düﬂtü.

Ömer ERM‹ﬁ

1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels, teorisiyle, prati¤iyle proletaryan›n tarihsel ö¤retmenlerinden biri oldu.
‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyonal’in kuruluﬂunda ve dünya devrimcilerine yüzelli y›ld›r yol gösteren
eserlerde Marks’la birlikte onun imzas› vard›r.
5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken, yüzy›llarca
yolumuzu ayd›nlatacak bir teori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sosyalizmin hiç sönmeyecek meﬂalesidir.
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evleti do¤ru tahlil edemeyen, kontrgerillan›n
bu devlet içinde hangi konumda oldu¤unu yerli yerine
oturtamayanlar,
kontrgerillaya iliﬂkin do¤ru bir
politika da geliﬂtiremezler. Bu yan›lg›lar›n en önemlilerinden biri,
kontrgerillay› “devletin d›ﬂ›nda”
görmektir. “Derin devlet”, “karanl›k odaklar”, “devlete s›zm›ﬂ
çeteler” gibi tan›mlamalar, esas
olarak bu yanl›ﬂ tahlilden kaynaklanmaktad›r. Kontrgerillay› devletin
d›ﬂ›nda bir olgu olarak böyle tan›mlayanlar, buna ba¤l› olarak da faﬂist
devletten kontrgerillan›n tasfiye
edilmesini bekleyebilmektedirler.
Bu beklenti ülkemizde faﬂizm tespitini yapmayan çevrelerin anlay›ﬂ›
olarak daha 1980 öncesinde vard›.
Susurluk süreci, ard›ndan AB’ye
üyelik süreci, bu beklentileri daha
da art›rd›. Fakat beklentilerin artmas›, beklentinin do¤rulu¤u anlam›na gelmiyor.

Kontrgerilla Do¤ru
Tan›mlanmal›d›r!

D

am tersine; özellikle Susurluk’tan bu yana, ki üzerinden
yaklaﬂ›k 12 y›l geçmiﬂtir, böyle bir
beklentinin ne kadar yersiz oldu¤u
defalarca ve yeni kan›tlar›yla görülmüﬂtür. Birincisi, 12 y›l geçmesine
ra¤men, her ﬂey bir yana, Susurluk’taki kazada yanyana bulunan üç
kiﬂinin iliﬂkilerinin, onlardan özellikle Çatl›’n›n iﬂledi¤i suçlar›n bile
ortaya ç›kar›lamad›¤› noktada,
kontrgerillan›n ayn› mekanizmalar
taraf›ndan aç›¤a ç›kar›lmas›n›n tart›ﬂ›lmas› bile siyasi bir gafletten
öteye geçmez. Ki kontrgerilla söz
konusu oldu¤unda gerçekten de ülkemiz solunun, ayd›nlar›n›n bir bölümünde böyle bir gafletten söz etmek gereklidir. Bugüne kadar defalarca “umuda” kap›ld›lar; defalarca
düzenin “ba¤›rsaklar›n› temizleyece¤i” beklentisine girdiler. S›radan
soruﬂturmalar› veya oligarﬂi içi çeliﬂkiler nedeniyle gündeme gelen
baz› operasyonlar›, “kontrgerillan›n
tasfiye edilmesi, karanl›k olaylar›n
aç›¤a ç›kar›lmas› için olumlu bir
baﬂlang›ç” diye de¤erlendirdiler.
Kimbilir kaç kez “olumlu baﬂlang›ç” nakarat›n› tekrarlam›ﬂlard›r.
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GÜNDEM

Neyle mücadele etti¤ini bilmeyenler, onunla
n as› l m üc ad ele e di le ce¤ in i de b i le mez ler
Ama hiçbirinde o baﬂlang›c›n bir
ad›m sonras› gelmedi.
ﬂte bu yan›lg›, kontrgerillan›n ve
devletin niteli¤ine iliﬂkin köklü
bir eksik ve yanl›ﬂ kavray›ﬂ›n ürünüdür. Yanl›ﬂl›¤›n kökenine inilmedi¤i, baﬂka deyiﬂle faﬂizm gerçe¤iyle yüzleﬂilmedi¤i için de, yanl›ﬂ ve
yan›lg› kendini tekrarlayarak sürmektedir. Kuﬂkusuz her tekrar, demokratik mücadeleyi zay›flat›rken,
devleti güçlendirmekte, kontrgerillan›n üzerindeki suni karanl›¤› biraz
daha koyulaﬂt›rmaktad›r.

‹

ontrgerillaya karﬂ› mücadele
faﬂizme karﬂ› mücadeledir ve
kontrgerillan›n tasfiye edilmesi de
faﬂizmin y›k›lmas› demektir.
AKP’nin “kontrgerilla tasfiye ediliyor” yalan›na inananlar, ülkemizdeki faﬂizm gerçe¤ini çözümleyemeyen, anlayamayanlard›r. Türkiye faﬂizmle yönetilen bir ülkedir ve
kontrgerilla faﬂist yönetimin baﬂvurdu¤u bir yönetim tarz› ve ayg›t›d›r. Oligarﬂik düzenin bask› ve sindirmeye ihtiyac› devam etti¤i sürece varl›¤›n› sürdürecektir.

K

ontrgerilla, birkaç politikac› ve
birkaç kontra ﬂefine (mesela
Çiller-A¤ar-Bucak üçlüsü gibi), bir
grup tetikçiye (mesela kumarhaneci
Lütfü Topal’› öldüren özel timciler
gibi), birkaç emekli generale (mesela Veli Küçük, ﬁener Eruygur gibi),
birkaç olaya (Dan›ﬂtay sald›r›s›,
Cumhuriyetin bombalanmas›, Hablemito¤lu cinayeti gibi) s›k›ﬂt›r›lamaz. Kontrgerilla bir dönemle (mesela sadece 90’l› y›llar veya sadece
son 5-6 y›l veya sadece 1980 öncesi
gibi) s›n›rland›r›lamaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, her türlü s›-

K

n›rland›rma, kontrgerillay› kendi
bütünlü¤ünden kopar›r, onun anlaﬂ›lmas›n› zorlaﬂt›r›r. Kontrgerilla,
d ö n e m o l a r a k , ülkemizin yeni-sömürgeleﬂme sürecinin bütünü aç›s›ndan ele al›nmal›d›r. Böyle ele
al›nd›¤›nda, tüm devlet kurumlar›,
ülkeyi yöneten gelmiﬂ geçmiﬂ tüm
iktidarlar, bunun içinde de¤erlendirilmek durumundad›r.
üﬂünün ki, kontrgerilla diye bir
yap› ve kontrgerilla eylemleri,
1950’lerde var, 1960’larda da var,
1970’lerde de var, keza 1980’lerde,
1990’larda ve nihayet 2000’lerde de
hala var. Bu kadar uzun süreli bir
yap› ve bu kadar çok infaz, katliam,
kaybetme, provokasyon, sabotaj,
komplo gerçekleﬂtirmiﬂ bir yap›,
devletin d›ﬂ›nda, ondan ba¤›ms›z
olabilir mi? Bunu ne mant›k kabul
eder, ne devlet denilen yap›n›n
mant›¤›. Ülkemizde bu siyasi tarih
ortadayken, hala kontrgerillan›n
“devletin içinde mi, d›ﬂ›nda m›?”
oldu¤unu tart›ﬂmak, yukar›da sözünü etti¤imiz gafletin bir uzant›s›d›r.
üzlerce kay›b›n, binlerce faili
meçhulün dosyas›n›n bile aç›lmad›¤› bir ülkede yaﬂ›yoruz. 16
Mart gibi, 1 May›s 1977 gibi, k i m lerin nas›l yapt›¤›n›n gazete sayfalar›nda çarﬂaf çarﬂaf tefrika edildi¤i
katliamlar›n bile “aç›¤a ç›kar›lmad›¤›” bir ülkede yaﬂ›yoruz. Bunlar
bir “ihmal”le aç›klanabilir mi? Bunun tek aç›klamas›, “politika”d›r.
Kontrgerilla yöntemleri oligarﬂik
güçlerin ittifak halinde belirledi¤i
ve ittifak halinde hayata geçirdi¤i
bir politikad›r. Böyle oldu¤u için,
oligarﬂi içi çeliﬂkiler had safhaya
ç›kt›¤›nda bile kontrgerillaya doku-
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nulmamaktad›r.
vrupa’da ﬂöyle oldu, bizde niye
olmuyor türü tart›ﬂmalar da ülke gerçe¤imizi gözard› eden bir tart›ﬂma oldu¤u için yanl›ﬂt›r.
1950’lerden itibaren CIA taraf›ndan
birçok ülkede oluﬂturulan kontrgerillan›n, h e r ülkedeki evrimi ve
p ra t i ¤ i , sistem içindeki yeri, o ülkelerin s›n›flar mücadelesinin geliﬂim
düzeyine göre farkl› farkl› ﬂekillenmiﬂtir. Kontrgerilla kimilerinde tali
bir örgütlenme olarak kal›rken, kiminde –ülkemizde oldu¤u gibi– yönetim mekanizmas›n›n en önemli
parças› haline gelerek, bir anlamda
devletin kendisi haline dönüﬂtü.
Kontrgerillan›n prati¤i, kiminde,
birkaç öldürme, bombalama, kaç›rmayla s›n›rl› kal›rken, kiminde –yine ülkemizde oldu¤u gibi– bir yönetim tarz› ve anlay›ﬂ›na dönüﬂtü.
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karﬂ› oluﬂturulmuﬂ bir yap›lanmad›r. Bu yap›, zaman zaman egemen
s›n›flar›n çeﬂitli kesimleri taraf›ndan birbirlerine karﬂ› kullan›lm›ﬂt›r,
keza zaman zaman da emperyalist
ve iﬂbirlikçi devletlerin kendi aralar›ndaki kavgalarda da devreye sokulmuﬂtur; ancak bunlar, kontrgerillan›n niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
ontrgerillan›n ülkemiz gerçe¤inde en somut ve en özlü tan›m›, devrimcilerin y›llar önce yapt›¤›
ﬂu tan›m olsa gerek: “ K o n t r g e r i l l a ,
h a l k a k a r ﬂ › s a v a ﬂ › n a d › d › r.” Dolay›s›yla, bu adland›rma, kullan›lan
araçlar›, baﬂvurulan yöntemleri, bu
savaﬂ› sürdürmek için oluﬂturulan
örgütlenmeleri, bu savaﬂta kullan›lan tüm devlet kurumlaﬂmalar›n›
içermektedir. Kontrgerilla halka ve
devrimcilere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂta kaybetme, infaz, faili meçhul cinayetleri hem fiziki imha, hem de
y›ld›rma, sindirme, korkuyu büyütme gibi psikolojik savaﬂ›n bir par-
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›sacas›, kontrgerillan›n örgütlenmesi ve faaliyetleri, Avrupa’da ve bizim ülkemizde birbirinden oldukça farkl› bir seyir izlemiﬂtir. Dahas›, mevcut koﬂullar
aç›s›ndan da farkl›l›k sürüyor;
Avrupa ülkelerinde düzeni rahats›z edecek, tehdit edecek uluKontrgerillan›n tasfiyesi
sal, sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri
faﬂizme karﬂ› mücadeleden
söz konusu de¤ilken, ülkemiz
devrim mücadelesinin sürdü¤ü
ayr› de¤ildir ve iﬂte bu
bir ülkedir. Oligarﬂi bu aç›dan da
anlamda kontrgerillaya karﬂ›
kontrgerillay› tasfiye etmez,
mücadelemiz, emperyalizm ve
edemez.

K

faﬂizme karﬂ› ba¤›ms›z

merika taraf›ndan örgütlendemokratik Türkiye mücadeledirilen kontrgerillan›n amasini yükselterek do¤ru bir zec›, Amerikal› askeri uzmanlar tamine oturur.
raf›ndan ﬂöyle ifade edilmekteydi. “Amaç Amerika’n›n destek ledi¤i hükümetin otoritesini
s a¤l a ya rak , düz e ni kuv ve tl e n dirmek.” (Peter Paret and John
W. Shy, Guerillas in the 1960, syf.
ças› olarak kullanmaktad›r. Bu yön42)
temler, takip, izleme, telefon vb.
dinleme, muhbirleﬂtirme, komplo
Kelimelik bu cümlede asl›nda
kurma gibi çeﬂitli yöntemlerle tabugüne kadar ki tüm kontgerilla
mamlanmaktad›r. Bunlar›n hepsi
operasyonlar›n›n özünü ve özetini
birlikte ele al›nd›¤›nda görülür ki,
bulabilirsiniz. Bu 8 kelime, halka ve
kontrgerilla politikalar›, ne mesela
devrimcilere karﬂ› uygulanan infazJ‹TEM gibi bir birimle, ne de ﬂu velar›n, kaybetmelerin, bugün yine
ya bu emniyet genel müdürünün, bir
devrimcilere karﬂ› kullan›lan kompgeneralin, bakan›n iﬂbaﬂ›nda olup
lolar›n da aç›klamas›n› veriyor.
olmas›yla de¤iﬂecek ﬂeyler de¤ildir.
Kontrgerilla halka, devrimcilere

A
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B’ye uyum yasalar› veya baﬂka
reform
aldatmacalar›
da
kontrgerilla olgusunu de¤iﬂtirmez.
Nitekim bugüne kadar de¤iﬂtirmemiﬂtir. Aksine oligarﬂi ne kadar demokratikleﬂme demagojisi yaparsa
yaps›n, veya sistemi AB’ye uydurmak için hangi düzenlemeleri yapm›ﬂ olursa olsun, devrimci mücadelenin boyutu büyüdükçe halk› sindirmek, devrimcilere fiziksel darbeler vurabilmek için kontrgerillaya
daha fazla baﬂvuracakt›r. Ve böyle
bir noktada, buna hiçbir emperyalist
gücün de itiraz› olmayacakt›r. Çünkü kontrgerillayla korunan onlar›n
ç›karlar›d›r.

A

uraya kadar söylediklerimiz,
esas olarak Susurluk’tan bu yana geçen 12 y›lda defalarca kan›tlanm›ﬂ olan görüﬂlerimizdir. O gün
de oligarﬂinin Susurluk’u, yani
kontrgerillay› tasfiye edemeyece¤ini söyledik. Çünkü dedik; “Susurluk devlettir!” Bugün yine söylüyoruz; Ergenekon kontrgerilla ise,
o üç beﬂ emekliden ibaret de¤ildir; kontrgerilla devlettir. Ve
onu AKP dahil hiçbir düzen partisi tasfiye edemez. Birinci olarak bunu tespit etmeliyiz. ‹kincisi; mevcut sistem içinde tasfiye
edilemez diye kontrgerillaya
karﬂ› bugün yürütülecek mücadele önemsiz veya gereksiz de ¤ildir. Tam tersine, do¤ru bir
muhtevada, do¤ru hedefler koyarak kontrgerillaya karﬂ› mücadeleyi yükseltmeliyiz. Boﬂ beklentilere kap›lmadan, h i ç b i r d üzeniçi güce yedeklenmeden,
sab›rla, ›srarla, kararl›l›kla
kontrgerillaya karﬂ› ç›kmal›y›z.
Bu mücadele egemenlerin de¤il,
halk›n mücadelesidir. Halk›n tüm
kesimlerini, tüm ilerici, devrimci,
demokrat kesimleri, kontrgerillaya
karﬂ› birleﬂtirmeliyiz. Kontrgerillan›n tasfiyesi faﬂizme karﬂ› mücadeleden ayr› de¤ildir ve iﬂte bu anlamda kontrgerillaya karﬂ› mücadelemiz, emperyalizm ve faﬂizme karﬂ›
ba¤›ms›z demokratik Türkiye mücadelesini yükselterek do¤ru bir zemine oturur.

B
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Ergenekon
diyerek
aldat›yorlar.
Kontrgerilla
1952’den bu
yana
iﬂ baﬂ›nda!
Kontrgerilla
devlettir!

Türkiye halk›n›n
kontrgerillaya karﬂ›
60 y›ll›k mücadelesi
Er ge n e kon , belki kimileri için sadece bir “polisiye operasyon”un ad›d›r. Kimileri içinse, AKP ve Genelkurmay aras›ndaki kavgan›n bir arac›d›r. Ayn› ﬂekilde, kontrgerilla da önemli bir kesim için,
“arada bir”, mesela baz› cinayetler oldu¤unda, oligarﬂi içi kavgada baz› “kural d›ﬂ›” yöntemlere baﬂvuruldu¤unda hat›rlanan bir ﬂeydir. Ama Türkiye devrimcileri
ve halk› için öyle de¤ildir. Devrimciler, 60
y›la yak›nd›r adeta “yüz yüze”dirler kontrgerillayla. 1960’lar›n sonlar›ndan baﬂlay›p
bugüne kadar uzanan tarihsel dönem içinde, devrimciler, yüzlerce kez cinayetlerin,
katliamlar›n, kaybetmelerin, provokasyonlar›n hedefi olmuﬂlard›r ve bunlar›n hepsinde “fail” kontrgerillad›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, 1960’lar›n ikinci yar›s›ndan bu yana asl›nda mücadele ayn› zamanda kontrgerillaya karﬂ› mücadele olarak sürüyor; Çünkü o, mücadelemizin
önünde bir engel olarak hep vard›. Sivil faﬂist hareket onun bir parças›yd›, özel timler, korucular, itirafç›lar, ölüm mangalar›,
hepsi onun bir parças›...
Mücadelemiz bir yerde kontrgerilla
ileydi; çünkü oligarﬂik diktatörlük,
kontrgerillay› bir yönetim tarz› haline getirmiﬂtir.
Kontrgerilla yaln›zca bir örgütlenme
de¤ildir; kontrgerilla ayn› zamanda bir
politikan›n ad›d›r ve Türkiye halk›, devrimcileri, ony›llard›r “kk o n t r g e r i l l a p ol i t i k a l a r ›” ve yöntemleriyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Mücadele bu bak›mdan da
kontrgerillaya karﬂ› bir muhtevada olmuﬂtur. Böyle oldu¤u içindir ki;
kontrgerillaya karﬂ› mücadele, sadece Susurluk dönemiyle, ya da ﬁemdinli protestolar›yla s›n›rlanamaz
ülkemizde. Ve yine k o n t r g e r i l l a
d e v l e t o l d u ¤ u içindir ki,
kontrgerillaya karﬂ› mücadele

sadece adalet için, sadece baz› olaylar›n
hukuki planda ayd›nl›¤a kavuﬂmas› için verilen mücadele olman›n ötesinde, faﬂizme,
oligarﬂik devlete karﬂ› verilen mücadeleyle
neredeyse özdeﬂ hale gelmiﬂtir.

ontrgerilla, sosyalizme,
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
mücadelelerine karﬂ› oluﬂturulm u ﬂ b i r y a p › l a n m a d › r. Kontrgerilla

K

konusunda yan›lg›ya düﬂmemenin, özellikle de bugün AKP taraf›ndan yap›lan yönlendirmelerin tuza¤›na kap›lmaman›n ön
koﬂullar›ndan biri, kontrgerillan›n ne için,
K ‹ M E K A R ﬁ I kuruldu¤unu bilmektir.
Avrupa ülkelerinde 1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda ortaya ç›kan Gladio türü tüm
kontrgerilla örgütlenmelerinin ortak özelliklerinden biri hepsinin CIA t a r a f › n d a n
örgüt le ndi ril mi ﬂ olmas›yd›. ‹ k i n c i o r t a k
n o k t a l a r › , bu örgütlenmelerin varl›k nedeniydi; bu neden, “gerçekleﬂecek bir komünist iktidar veya komünist iﬂgal tehlikesine
karﬂ› mevcut sistemi savunmak” olarak ifade edilmiﬂti.
Hedef, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi amaçlayan devrim mücadeleleriydi. Kontrgerilla örgütleri, sosyalizmin geliﬂimini engellemek için, gerekirse gerilla
tarz›yla savaﬂacaklar, isyanc› güçleri halk
nezdinde küçük düﬂürmek için yalanlara,
provokasyonlara baﬂvuracaklard›.
Amerikan emperyalizmi, kontrgerillay›
dünyadaki egemenli¤ini pekiﬂtirmek için
gündeme getirmiﬂti. 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra emperyalist sistemin efendisi ve jandarmas› konumuna yerleﬂen Amerika, görüyordu ki, egemenli¤inin önündeki en büyük engel “komünizm”dir. Dünyan›n önemli bir k›sm›, sosyalist sisteme dahil olmuﬂtur ve emperyalist sistemin jandarmas›, ilk görevini, yeni
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devrimleri, baﬂka ülkelerin sosyalist
sisteme kat›lmas›n› önlemek olarak
belirler. Tüm NATO üyesi ülkelerde
ve zaman içinde NATO üyesi olmayan yeni-sömürgelerde de kurulan
kontrgerilla örgütlenmelerinin görevi de iﬂte bunu önlemekti.
Komünizm tehlikesinin önü kesilmeliydi. Amerikan yönetimi, daha savaﬂ›n hemen ertesinde,
1947’de, Truman Doktrini’yle bu
stratejiyi belirlemiﬂti. ABD Kongresi’nde resmen aç›klanan stratejiye
göre “hür dünya ülkelerine askeri
ve ekonomik yard›m yap›lacak, komünizmin tuza¤›na düﬂmelerine izin
verilmeyecekti.”
NATO üyesi ülkelerin her birinde farkl› adlar (Operasyon ve Keﬂif,
Rüzgar Gülü, Gizli Müdafaa Örgütü, Anti-Komünist Sald›r› Birli¤i
vb.) verilen kontrgerilla örgütlenmeleri, iﬂte bu stratejiyi hayata geçirecekler, ne yap›p edip, komünistlere engel olacaklard›. NATO’nun
kontrgerilla örgütlenmelerine iliﬂkin ilk belgelerinde daha çok “d›ﬂtan gelecek bir komünist iﬂgal”den sözedilse de, iﬂin özü o de¤ildir; böyle bir iﬂgal tehdidi yoktu.
Bu, kontrgerilla örgütlenmelerine,
“sivil savunma” ad› alt›nda oluﬂturulan yap›lanmalara, bunlar›n halka
karﬂ› kullanabilece¤i özel cephanelikleri meﬂrulaﬂt›rmak için baﬂvurulan bir gerekçeden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda
aktar›lan sözlerinde Nazl› Il›cak ve
Muhsin Yaz›c›o¤lu hala kontrgerillay› “komünist iﬂgal” gerekçesiyle
savunup meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. Bu iflah olmaz anti-komünistler, 50 y›ld›r Amerika’n›n kendilerine ö¤retti¤i gerekçeyi tekrarlayadursunlar, gerçe¤in bu olmad›¤› daha o zaman yine emperyalistler taraf›ndan ifade ediliyordu.
Rockefeller Vakf›’n›n Amerikan
Harp Doktrinleri üzerine haz›rl›d›¤›
bir raporda ﬂöyle deniliyordu:
“Bizim güvenli¤imizi sadece
aç›k sald›r›lar tehdit etmiyor. Bu
aç›k sald›r›lar›n yan›nda ondan daha tehlikeli, fakat sald›r› görünüﬂünde olmayan baﬂka cins tehditler
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de vard›r. Bu tehditler, içeriden yap› l m a k is t ene n de ¤i ﬂt i r m e ve d önü ﬂümlerdir. Bu maskeli sald›r›lar,
bazen iç harp ﬂeklinde, bazen ihtilalci hareket ﬂeklinde, bazen demokratik ak›mlar ve reform hare keti biçimlerinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bizim amac›m›z, bu ve buna
benzer ak›mlar› önlemek olmal›d›r. ”
Kontrgerilla, kavram itibar›yla
çeﬂitli ülkelerde gerilla mücadelesi,
veya baﬂka bir deyiﬂle silahl› mücadele veren örgütlenmelere karﬂ›
oluﬂturulmuﬂ bir örgütlenme olarak
alg›lan›r. Temel olarak böyle bir yan› taﬂ›sa da, kontrgerillan›n sadece
silahl› mücadele veren ihtilalcilere
karﬂ› oldu¤unu düﬂünmek büyük bir
yan›lg›d›r. Yukar›da Rockefeller
Vakf› raporundan aktard›¤›m›z
“ d o k t r i n ” , y›llar içinde silahl› mücadele veren ihtilalci örgütlerden,
demokratik örgütlere kadar, emperyalist sisteme ﬂu veya bu ölçüde
karﬂ› ç›kan tüm güçlerin kontrgerillan›n hedefi olmas›n› da aç›klamaktad›r.

ontrgerillan›n ilk
a ç ›¤a ç› k›ﬂ› ve ‘va r
m› yo k mu ?’ t a r t › ﬂ m a l a r › n › n b a ﬂ l a n g › c › : Ülkemizde
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kontrgerillan›n resmi anlamda örgütleniﬂi, 1952’de Seferberlik Tet k i k D a i resi’nin kuruluﬂuna dayan›r.
Fakat buna ra¤men uzun y›llar bilinen, sözü edilen bir örgütlenme olmam›ﬂt›r kontrgerilla.
Kontrgerillay› aç›¤a ç›karan,
mücadelenin geliﬂmesidir. “Kontrgerilla”n›n ad›, ilk olarak, 1 2 M a r t
C u n t a s › döneminde konuﬂulmaya
baﬂland›. Ziverbey Köﬂkü’ndeki gözalt›lar ve iﬂkencelerde, K›z›ldere
katliam›nda ad› telaffuz edilmeye
baﬂlanan kontrgerillan›n, daha öncesinde Kanl› Pazar’da, devrimci,
vatansever ö¤rencilere yönelik cinayetlerde de parma¤›n›n oldu¤u
konuﬂulmaya baﬂland›. Devrim mücadelesi, oligarﬂi ad›na halka ve
devrimcilere sald›ran, kendini hiçbir yasa ve kuralla s›n›rlamayan bir

Kavga
iﬂbirlikçilerin
iktidar
kavgas›d›r...
Ba¤›ms›z
Demokratik
Türkiye
Mücadelesini
Yükseltelim!

güçle karﬂ› karﬂ›yayd› art›k.
Devleti yönetenler, daha ad› ilk telaffuz edilmeye baﬂland›¤› andan itibaren
reddettiler kontrgerillan›n
varl›¤›n›.
Kontrgerilla var
m›, yok mu, varsa
n e rede, yoksa sözü
edilen bu cinayetle r i , p ro v o k a s y o n l a r ›
kim yap›yor?... sorular› hep boﬂlukta kald›. 36 y›ld›r süren bir tart›ﬂmad›r bu.
‹ktidarlar hep inkar ettiler.
Varl›¤›n› kabul edenler ise, iktidar koltu¤una oturdu¤unda unuttu.
Avrupa ülkelerindeki kontrgerillan›n “ﬂimdilik ihtiyaç kalmad›¤›”
için deﬂifre ve tasfiye edilmesi sürecinde, 13 Kas›m 1990’da L ü x e mb u r g B a ﬂ b a k a n › Jacues Santes,
aç›¤a ç›kar›lan kontrgerilla birimlerinin ülkeleri ve adlar›n› tek tek sayd›¤› aç›klamas›nda, “ T ü r k i y e ’ d e k i
gizli örgütün ad›n›n kontrgerilla
o l d u ¤ u n u ” da aç›klad›.
Ama o aç›klama da, kontrgerillan›n resmi kabulünü sa¤lamaya yetmedi. Çünkü, Avrupa emperyalistlerinin böyle bir örgütlenmeye ihtiyac› ﬂimdilik kalmam›ﬂ olsa da,
Türkiye ayn› konumda de¤ildi.
Türkiye oligarﬂisi hala devrimci ve
ulusal bir mücadeleyle karﬂ› karﬂ›yayd›, dolay›s›yla kontrgerilla politikalar›na, örgütlenmelerine, yöntemlerine hala ihtiyac› vard›.
1950-60 aras›nda ülkemizde s›n›flar mücadelesi bir hayli geriydi.
‹ktidar›, emperyalizmi rahats›z edecek bir devrimci demokratik muhalefet yoktu. Fakat kontrgerillan›n bu
dönemde de en baﬂ hedefi yine bir
avuç komünistti. ABD’nin “so¤uk
savaﬂ” politikalar›na paralel olarak
“komünizm ve Sovyetler Birli¤i” en
büyük düﬂman ilan edilmiﬂ, demagojilerle, provokasyonlarda, komplolarla geliﬂtirilen “komünist operasyonlar›yla” ideolojik savaﬂ yürütülüyordtu ve bu savaﬂ›n oda¤›nda
kontrgerilla vard›. Kontrgerillan›n
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bir di¤er faaliyet alan›, ﬂovenizmi
geliﬂtirmekti. 1955’te Atatürk’ün
Selanik’teki evine kontrgerilla taraf›ndan bomba konulup, sonra bu gerekçeyle gericilerin ülkemizdeki
Rumlara, Ermenilere karﬂ› k›ﬂk›rt›lmas›yla meydana gelen 6-7 Eylül
ya¤ma ve katliam›, kontrgerillan›n
bu dönemdeki sald›r›lar›ndan biriydi. (Ki bu ya¤ma ve katliam sonras›nda da yine kontrgerilla marifetiyle komünistler suçlan›p, birçok ilerici. sosyalist ayd›n tutukland›.)
1960’lar›n ortalar›ndan itibaren
ise, ülkemizde mücadele köklü bir
biçimde geliﬂmeye baﬂlar. O güne
kadar ki pasifist parlamenterist gelenekler aﬂ›l›p devrimci bir çizgi hakim olmaya baﬂlar. Devrimci örgütlenmeler kurulur. Mücadelenin bu

Halk›n Kontrgerillaya
Karﬂ› Mücadelesi
3 Kas›m 1996’da Susurluk ilçesi
yak›nlar›nda meydana gelen bir kaza,
kontrgerilla gerçe¤ini tüm halk›n gözünde apaç›k hale getirmiﬂti.
Bir kamyonun çarpt›¤› Mercedes’te ‹st. Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Hüseyin Kocada¤, DYP Milletvekili
Sedat Bucak ve güya aranan faﬂist ﬂef
Abdullah Çatl› yanyanayd›. Kontrgerilla “karanl›¤›”nda bu kazayla bir delik aç›lm›ﬂ ve o delikten tahmin edilen
hatta bilinen ama resmen do¤rulanmayan birçok gerçek aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Kontrgerilladan hesap sorulmas›
talebiyle 1 ﬁ u b a t 1997’de eylemler
baﬂlad›. Ülkemiz tarihinin en yayg›n
ve uzun süreli eylemleri gerçekleﬂti.
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geliﬂimi k o n t r g e r i l l a y a d a d a h a
fazla “iﬂ” düﬂmesi demektir.

üc ade le ni n g el iﬂ m e sine karﬂ› kontrgerilla daha yayg›n olarak
d e v reye sokuluyor: Kontrge-

M

rilla ilk olarak halk›n mücadelesine
karﬂ› sivil faﬂist hareketi örgütledi.
1967’den itibaren komando kamplar›nda bizzat subaylar taraf›ndan
toplanan ve askeri e¤itim verilen sivil faﬂistler, kontrgerilla politikalar›
do¤rultusunda halk›n ve devrimcilerin üzerine sald›rt›ld›lar.
Yine bu dönemde, 12 Mart 1971
cuntas› öncesinde kontrgerilla yo¤un biçimde provokasyon eylemleri
Kontrgerillaya karﬂ› mücadele Susurluk dönemiyle s›n›rl› de¤ildi elbette, fakat bu süreç, kitle eyleminin
do¤rudan kontrgerillay› hedefledi¤i
bir süreç olmas› yan›yla da kontrgerillaya karﬂ› mücadelede özel önemi
olan bir süreçtir.
“Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika
Karanl›k” ad›yla baﬂlayan eylemler
küçük-burjuva çevreler ve burjuvazi
taraf›ndan meselenin özünü ifade etmeyen bir çerçeveye s›k›ﬂt›r›lmak istense de devrimcilerin müdahalesiyle
süreç “ S u s u r l u k D e v l e t t i r ” slogan›yla hesab› devletten soran bir anlay›ﬂla sürdü. Türkiye'nin pek çok yerinde halk her gün devrimcilerin kat›l›m ve müdahalesiyle ›ﬂ›klar›n› söndürüp ard›ndan sokaklara ç›karak Susurluk devletinden hesap sordu.
Eylemin oda¤›na as›l olarak ‹stanbul'un yoksul gecekondu semtleri oturdu. Buradaki eylemlerin oda¤›nda da
devrimci hareket vard›. Halk Meclisleri halk›n sokaklara dökülmesinde
büyük rol oynad›. Eylemler Nisan’da
ve Eylül’de tekrarland›. Devlet aç›s›ndan kontrgerilla politikalar› daha önce
oldu¤u gibi sürecekti ama halk›n gözünde devlet ve kontrgerilla gerçe¤i
daha netleﬂmiﬂtir, kuﬂku yok ki bu bilinçlenmenin toplumsal haf›zada yaratt›¤› sonuçlar, y›llar içinde ortaya ç›kacakt›r.

gerçekleﬂtirdi.
‹stanbul Galata Kulesi’ne k›z›l
bayrak çekilmesi; Taksim’deki Atatürk Kültür Saray›’n›n yak›lmas›,
Eminönü araba vapurunun bat›r›lmas›; Bo¤az Köprüsü’ne sabotaj
komplosu; Sirkeci Gar›’n›n bombalanmas›; Yeﬂilköy (Atatürk) Havaliman›’n›n bombalanmas›; Marmara
Feribotu’nun yak›lmas› bu kontra
eylemlerinin baﬂl›calar›yd›. Amaç,
bu eylemleri devrimcilerin üzerine
y›karak, devrimcilerin amaçs›z, geliﬂigüzel sabotajlar, bombalamalar
yapt›¤› imaj›n› yarat›p devrimcilere
güveni sarsmak ve yine bu eylemleri gerekçe gösterip, devrimci, ilerici
kesimler içinde gözalt› tutuklama
operasyonlar› geliﬂtirmekti. Nitekim
bu eylemler gerekçe gösterilerek
devrimci demokrat yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçirildi.
12 Mart Cuntas› döneminde
kontrgerillay› devrimcilere karﬂ›
yürütülen takip, iﬂkence ve infaz
operasyonlar›n›n yürütücüsü olarak
görürüz. Sonraki y›llarda adlar› daha çok duyulacak olan H i r a m
A b a s l a r, M e h m e t E y m ü r l e r, bu
dönemde devrimcilerin katledildi¤i
operasyonlarda kendilerini göstermeye baﬂlarlar.
12 Mart Cuntas›’n›n ard›ndan
1974’ten itibaren devrimci mücadelenin bast›r›lamad›¤›n›n net olarak
aç›¤a ç›kmas›yla, kontrgerilla daha
yayg›n biçimde devreye girer. 1970
öncesi k›smen kullan›lan sivil faﬂist
hareket, bu dönemde kontrgerillan›n yönetiminde daha yayg›n olarak
kullan›lmaya baﬂland›.
‘75-80 aras›nda kontrgerilla, sivil faﬂistleri kulland›¤› ETKO (Esir
Türkleri Kurtarma Ordusu), T‹T
(Türk ‹ntikam Tugay›) gibi kontra
örgütleri arac›l›¤›yla halka, ilerici
güçlere karﬂ› say›s›z sald›r› düzenledi. Kontrgerilla ekipleri, devrimci,
ilerici insanlar› kaç›r›yor, iﬂkence
yap›yor, katlediyordu. Bahçelievler’de, Balgat’ta, Ankara-Etlik Piyangotepe’de, ‹stanbul Beﬂiktaﬂ’ta
Barbaros K›raathanesi’nde gerçekleﬂtirilen katliamlar, bunlardan baz›lar›yd› ve bu katliamlarda da adla-
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r› yine daha sonralar› çok duyulacak
ve kontrgerillayla özdeﬂleﬂecek
olan A b d u l l a h Ç a t l › , H a l u k K › rc›
gibi katiller rol oynuyordu.
Kontrgerillan›n bu dönemki gözde yöntemlerinden biri de ayd›nlara
yönelik sald›r›lard›. Bedrettin Cömert’ten, Prof. Bedri Karafakio¤lu’na, Prof. Cavit Orhan Tütengil’den Abdi ‹pekçi’ye uzanan cinayetler zinciri, kontrgerillan›n halk›
y›ld›rmak, sindirmek, bask› ve yasaklara zemin haz›rlamak politikalar›n›n sonucuydu.
Sivil faﬂist hareketin bu sald›r›lar›n›n yan›s›ra, kontrgerilla taraf›ndan çok daha boyutlu katliamlar organize edildi bu dönemde. 1977 1
May›s katliam›, bunlar›n en baﬂta
gelenidir. 1978 16 Mart’›nda ‹stanbul Üniversitesi ç›k›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen katliam, 1978 Aral›¤›ndaki
Kahramanmaraﬂ katliam›, kontrgerillan›n tüm resmi ve sivil güçlerinin kat›l›m›yla, devletin en üst katlar›nda kararlaﬂt›r›l›p uygulanan
katliamlar olarak geçti tarihimize.
Oligarﬂi, halk›n mücadelesini,
kendi yasalar›yla de¤il, kontrgerillas›yla önlemeye çal›ﬂt› bütün bu
dönem boyunca.
12 Eylül’de bu görev cunta taraf›ndan devral›nd›. Ama kontrgerilla
gerek “yurtd›ﬂ›” gerek yurtiçi operasyonlarda kullan›lmaya devam edildi.

üm devlet kurumlar›,
k o n t rgerilla politikalar› çerçevesinde halka karﬂ› seferber ediliyor: 12 Ey-

T

lül’ün yolaçt›¤› örgütsel, siyasal
tahribat› büyük ölçüde aﬂarak yeniden aya¤a kalkan devrim mücadelesinin karﬂ›s›nda yine kontrgerilla
vard›. 1990’l› y›llar›n özellikle ilk
yar›s›, ülkemiz tarihinde kontrgerilla yöntemlerine e n f a z l a b a ﬂ vu r ul a n d ö n e m l e r d e n b i r i olmuﬂtur. ‹nfazlar, özellikle Do¤u’da yo¤unlaﬂan kitle katliamlar›, gözalt›nda
kaybetmeler, ajanlaﬂt›rma ve itirafç›laﬂt›rma, muhbirlik, köy yakmalar, demokratik kurumlara yönelik
sabotajlar ve provokasyonlar, dev-

Say›: 156

Düzen Partilerinin
Kontrgerilla Himayesi
2 Mart 1993’de TBMM’de kontrgerilla hakk›nda araﬂt›rma yap›lmas›
için verilen bir önergenin görüﬂmesi
vard›.
‹ktidardaki DYP sözcülerinden
Milli Savunma Bakan› Nevzat Ayaz
ﬂöyle demekteydi:

“Devletimizin y›prat›lmas› gayesine yönelik as›ls›z iddialar›n Yüce
Meclisimiz taraf›ndan araﬂt›rma konusu yap›lmas› Hükümetimizce müsbet olarak mütalaa edilmemektedir.”
Yine DYP’den Baki Tu¤, ﬂöyle
devam ettiriyordu bu zihniyeti:
“Bu teﬂkilatlar›n hedef al›nmas›n›n nedenleri vard›r. Güvenlik güçlerini y›pratmak, moral aç›dan çökertmek... toplumu bu güçler hakk›nda tereddüte sevk etmek...tir. ‹ki kelimeyle
ifade etmek gerekirse, devlete karﬂ›
olan güveni sarsmakt›r. ”
ANAP sözcüleri de kontrgerillarimci ve ilerici kesimlere yönelik
psikolojik savaﬂ›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›yla, kontrgerilla yöntemleri tamamen merkezi ve sistemli hale getirilerek tart›ﬂmas›z biçimde devlet politikas› olarak uyguland›.
Bu dönemde kontrgerilla politikalar›n›n en tipik göstergesi, k a yb e t m e politikas›yd›. 1991’de ‹stanbul’da Yusuf Eriﬂti’nin kaybedilmesi bu politikan›n ilklerinden biriydi.
Devam›nda kaybedilenlerin say›s›
sistematik olarak artt›. Tespit edilip
kesinleﬂtirilebilen kay›p say›s›
1991’de 4, 1992’de 8, 1993’de 23
kiﬂi oldu. 1994’te kesin belirlenen
kay›p say›s› 26, akibeti kesin olarak
saptanamayan kay›p say›s› ise 299
oldu. 1995’te gözalt›nda 213 kiﬂinin
kaybedildi¤i kesinleﬂti... Oysa cunta y›llar› dahil, 1980-1991 y›llar›
aras›ndaki onbir y›ll›k dönemde kay›p say›s› 13’tü... Halk ve tüm muhalif güçler üzerinde korku yaratmak amac›yla baﬂvurulan bu yöntem, tüm resmi güvenlik güçlerinin
(polis, jandarma, M‹T vd.) aç›k kat›l›m›, hükümetlerin aç›k onay›yla

AKP ve GENELKURMAY;
‹ki taraf da
iktidar kavgas› yap›yor
‹ki taraf da Amerikan iﬂbirlikçisi
‹ki taraf da sömürücüdür!

n›n gündeme getirilmesine karﬂ›yd›lar: ANAP milletvekili M. Bahri Kibar ﬂöyle diyordu: “Malum kiﬂi ve
çevreler ve hatta kuruluﬂlarca baﬂlat›lan ve zaman zaman çeﬂitli eylemlere de dönüﬂen yo¤un bir kampanyaya
girilmiﬂtir. Maksat aç›kça zihinleri
buland›rmak ve bu suretle Türk Devleti ve onun baz› müessese ve kuruluﬂlar›n› zaafa u¤ratmak ve y›pratmakt›r. ”
Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm hükümetler,
kontrgerillaya yönelik suçlamalar ve
taleplerin karﬂ›s›na iﬂte kontrgerillay›
aklayan, meﬂrulaﬂt›ran ve himaye
eden bu zihniyetle ç›kt›lar. Emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›n› ifadesi olan bu politikayla da kontrgerilla bugüne kadar s ü r d ü r ü l d ü .
sürdürüldü. Kay›plar konusunu dile
getiren ailelere Süleyman Demirel
“ k a y›p la r c e b imd e mi k i ç ›ka r› p ve reyim” diye cevap verecek kadar
pervas›zd›.
Ayn› dönemde yaﬂanan faili
meçhuller ise, binlerceydi.
Böyle bir cinayetler, yoketmeler
zinciri, devletin d›ﬂ›nda bu kadar
yayg›nlaﬂabilir miydi? Mümkün
müydü bu?
Hiçbiri devletin d›ﬂ›nda olmad›¤›
için, failleri aç›¤a ç›kar›lamad›, hiç
kimse bu kontrgerilla politikalar›ndan dolay›, ceza görmedi. Ve bunlar›n hiçbiri devletin d›ﬂ›nda olmad›¤›
için, bu yöntemlere o dönemden bu
yana, ihtiyaç duydukça yine baﬂvurdu oligarﬂi. Yo¤unlu¤u, biçimleri de¤iﬂse de, kontgerilla politikalar›n›n
mant›¤›, amac› hep ayn› oldu.

içbir
hükümet,
kontrgerillan›n d›ﬂ›nda ve ondan ba¤›m s›z ol m a m › ﬂ t › r. 1952 y›l›n›n Eylül’ün-

H

de NATO himayesinde ve CIA’n›n
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örgütleyicili¤iyle “ Se fe rbe rl i k Tet k i k K u r u l u ” oluﬂturuldu¤unda,
bundan halk›n ve parlamentonun
haberi olmad›. Kurul, Genelkurmay
2. Baﬂkan›’na ba¤l› olarak çal›ﬂ›yordu ve bürosu da, Ankara Amerikan Yard›m Örgütü JUSMAAT’›n
binas›ndayd›.
‹lk kuruluﬂunda burjuva parlamentosunun bundan resmen habersiz olmas›, iktidarlar›n bunun d›ﬂ›nda oldu¤u anlam›na gelmez. Ad›
1965’de “ Ö z e l H a r p D a i resi” olarak de¤iﬂtirilen kontrgerillan›n parasal ihtiyaçlar› ve e¤itimi 1974’e
kadar CIA taraf›ndan karﬂ›lan›rken,
sonra bu ihtiyaçlar Genelkurmay ve
hükümetler taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Bu konuda en bilinen ve en s›k
örnek verilen “hikaye”lerden biri,
Bülent Ecevit’in 28 Kas›m 1990 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yay›nlanan ﬂu anlat›m›d›r:
“...1974’deki Baﬂbakanl›¤›m s›ras›nda, zaman›n Genelkurmay
Baﬂkan› rahmetli Orgeneral Semih
Sancar, Baﬂbakanl›¤›n örtülü ödene¤inden acil bir ihtiyaç için, birkaç
milyon istedi... Genelkurmay’dan bu
paran›n ne amaçla istendi¤ini sormak zorunda kald›m.‘Özel Harp
Dairesi için istiyoruz’ yan›t› geldi.
Öyle bir resmi dairenin, o zamana kadar ad›n› bile duymam›ﬂt›m...
‘ﬁimdiye kadar bu dairenin giderleri nereden karﬂ›lan›yordu?’diye sordum. O zamana kadar bu dairenin
tüm giderlerini... ABD’nin karﬂ›lad›¤›; ancak art›k ABD’nin bu parasal katk›y› kesti¤i, o nedenle Baﬂbakanl›¤›n örtülü ödene¤inden para
istemek zorunda kal›nd›¤› bana bildirildi... Özel Harp Dairesi’nin nerede bulundu¤unu sordum. ‘Amerikan Askeri Ya rd›m Heyeti ile ayn› binada’ yan›t›n› ald›m...”
Kuﬂku yok ki, bu ve benzeri tüm
anlat›mlarla, burjuva politikac›lar
kendilerini aklamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ecevit veya ötekiler, o zamana
kadar gerçekleﬂtirilen birçok cinayetin, sabotaj›n, komplonun kimler
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini hiç
mi merak etmemiﬂlerdir? Kuﬂku
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Darbe, ﬂeriat,
Ergenekon... Bunlar
bizim kavgam›z de¤il:
Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesini
Yükseltelim!
yok ki bu sorunun cevab›n› biliyorlard› ve sorunun cevab›n› “deﬂele m e y e rek” kontrgerilla politikalar›na onay veriyorlard›. Bilmedikleri
tamamen yalan de¤ilse, en az›ndan
yaﬂanan budur. Fakat belirtti¤imiz
gibi, bir noktadan itibaren kontrgerilla devlet nezdinde aleniyet ka z a n m › ﬂ t › r ve o noktadan itibaren de
zaten tüm burjuva politikac›lar›n
kontrgerilla politikalar›ndan dolay›
sorumlulu¤u, d o ¤ r u d a n b i r so r u m l u l u k niteli¤inde olmuﬂtur.
Unutulmamal›d›r ki, kontrgerilla
politikalar›n›n en yo¤un uyguland›¤› dönemler, cunta dönemleri de¤il,
burjuva partilerin iktidar olduklar›
dönemlerdir. Düzen partilerinin
kontrgerilla politikalar›n›n uza¤›nda
ve d›ﬂ›nda olmad›klar›n›n bir baﬂka
kan›t›, birçok kontrgerilla ﬂefinin
(Mehmet A¤ar’dan, Ünal Erkan’a,
Hayri Kozakç›o¤lu’ndan, Necdet
Menzir’e, Sedat Bucak’a kadar)
bizzat bu partiler taraf›ndan –yarg›lanacaklar›na– ödüllendirilip meclise taﬂ›nmas›d›r.
1990’lar›n baﬂlar›nda halka karﬂ›
kontrgerilla yöntemlerine baﬂvurulurken, kontrgerilla silah istiyor, hükümet ve Genelkurmay fazlas›yla
silah temin ediyor, kontrgerilla yetki istiyor, hükümet fazlas›n› veren
yasalar ç›kar›yordu. Demirel’in o
dönemde -1992’de- darbe söylentileri üzerine söyledi¤i ﬂu sözlerin anlam› aç›kt›r: "Darbeyi yapacak kiﬂi
ne yapacakm›ﬂ?.. Biz bugün her türlü mücadeleyi en iyi ﬂekilde, en kararl› ﬂekilde veriyoruz... Darbe oldu¤unda ne yap›lacaksa biz de elimizden geldi¤ince yap›yoruz, yapar›z.”
Bu sözlerden ony›l› aﬂk›n bir süre sonra, A K P i k t i d a r › n › n b a k a n ›
Cemil Çiçek’in söyledi¤i ﬂu sözlere bak›n; generallerin yetki iste¤ine
iliﬂkin aç›klamas›nda ﬂöyle diyordu
Çiçek: “Bir ihtiyaç varsa karﬂ›lan›r.

Bu hep böyle olmuﬂtur. Konu terörle mücadele olunca hükümet,
TBMM elbette ihtiyaçlar› karﬂ›lar.
TSK bir istesin milletimiz bin verir.
Bizim de anlay›ﬂ›m›z budur.”
‹ﬂte bu anlay›ﬂla, gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm hükümetler, kontrgerilla politikalar›n›n uygulay›c›s› ve hamisi oldular. Halk›n mücadelesinin karﬂ›s›na kontrgerillay› ç›kard›lar. Ülkemizde devletin hemen tüm kurum
ve kuruluﬂlar›, tüm askeri örgütler,
güvenlik örgütleri ﬂu veya bu biçimde kontrgerillan›n hizmetine sokulmuﬂ olmakla birlikte, kontrgerilla politikalar›n›n do¤rudan uygulay›c›s› durumundaki örgütler olarak
öncelikle ﬂunlar s›ralanabilir:
Jandarma ‹stihbarat Terörle Mücadele (J‹TEM), Özel Harekat Timleri, Emniyet Genel Müdürlü¤ü
bünyesindeki Özel Harekat Dairesi,
Terörle Mücadele ﬁubeleri, M‹T
(Milli ‹stihbarat Teﬂkilat›), yine
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› olan Sivil Savunma Teﬂkilat›, korucular ve
özel komando birlikleri, MHP, BBP
ve ba¤l› sivil faﬂist örgütlenmeler,
Özel Harp Dairesi bünyesindeki
“Psikolojik Savaﬂ ve Propaganda
Dairesi”, MGK’ya ba¤l› “Toplumla
‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›” (daha
sonra ‹çiﬂleri Bakanl›¤› bünyesinde
yeniden kuruldu), M‹T bünyesinde
ayn› amaçla kurulan “M‹T 3. Dairesi”, Baﬂbakanl›¤a ba¤l› gözüken
“Bas›n Yay›n Enformasyon Genel
Müdürlü¤ü” gibi psikolojik savaﬂ
k u r u m l a r › . . . gibi daha birçok resmi
sivil kurum, do¤rudan veya dolayl›
kontrgerilla faaliyetlerinin içinde
yeral›r. Dönem dönem Hizbullah
gibi örgütleri de kullanm›ﬂt›r kontrgerilla. Bütün bu kurumlar, örgütler, halk›n mücadelesinin karﬂ›s›na
ç›kar›lmaktad›r. Bu kurum ve örgütlerin uygulayaca¤› politikalar›n belirlendi¤i yer ise, en üst düzeyde
MGK gibi 12 Eylül Cuntas› taraf›ndan oluﬂturulan kurumlar veya hükümetler ve Genelkurmay’d›r. Halka sald›ranlar, görüldü¤ü gibi, ne
Veli Küçük gibi birkaç kiﬂiyle, ne
birkaç olayla s›n›rl› de¤ildir; halka
sald›ran kontrgerillad›r ve kontrgerilla devlettir!
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Tasfiye Aldatmacad›r

Kontrgerilla
‹ﬂbaﬂ›nda

Kontrgerilla
1952’den
bu yana
hep vard›!
Bugün
AKP’yle sürüyor

AKP iktidar›n›n büyük aldatmacas›,
kontrgerillay› tasfiye ediyor görüntüsü
yaratmas›d›r. Hat›rlanacakt›r, bu görüntü
Susurluk sürecinde yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Çeﬂitli kesimler bu aldatmacaya inand›lar.
A r t› k h iç b i r ﬂe y i n e sk i si g ib i o lm a y a ca ¤ › n› söyleyenler vard›. Fakat, yarat›lan bu
hava, kontrgerillan›n tasfiye edilmesine
de¤il, ama daha rahat sürdürülmesine hizmet etti.
Bugün ayn› durum AKP için geçerlidir.
Kontrgerilla yine tasfiye edilmiyor, fakat
yine kontrgerillan›n tasfiye edildi¤i havas›
yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Gerçekte ne AKP
iktidar› kontrgerillaya karﬂ›d›r, ne de
kontrgerillan›n tasfiye edildi¤i görüntüsü
gerçektir.
AKP iktidar› döneminde de kontrgerilla
politikalar›n›n ve faaliyetlerinin kesintisiz
olarak sürmesi, AKP’nin kontrgerilla güçlerini himaye etmesi, kontrgerilla eylemlerini ve provokasyonlar›n› aç›kça savunmas›, AKP’nin kontrgerillaya karﬂ› olmad›¤›n›n ilk anda akla gelen kan›tlar›d›r. ﬁemdinli’de Umut kitapevinin bombalanmas›
gibi kontrgerilla eylemleri, böyle apaç›k
bir olayda katillerin serbest b›rakt›r›lmas›, elleri kelepçeli Eyüp Beyaz’›n katledilmesi, kitle gösterilerine kurﬂun ya¤d›r›lmas›, bir evde kuﬂat›lan Kevser M›rzak’›n katledilmesi, linç sald›r›lar› örgütlenmesi, baba o¤ul Kaymaz’lar›n
katledilmesi ve katillere dokunulmamas›, s›radan insanlara yönelik infazlar, halk› sindirmeye ve devrimcilere
deste¤ini kesmeye yönelik kontrgerilla faaliyetleri, Hrant Dink, Zirve
Yay›nevi ve papazlara yönelik cinayetler, Dersim’de Bülent Karataﬂ’›n katledilmesi ve katliamdan
yaral› kurtulan Ali R›za Çiçek’in
aylarca hapsedilmesi, Yürüyüﬂ

Dergisi da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek’in kurﬂunlanmas› ve Ferhat’› vuran polis hakk›nda aylarca soruﬂturma dahi aç›lmamas›,
üniversitelerde devrimci demokrat ö¤rencilere yönelik faﬂist sald›r›lar, demokratik
kurumlarda çal›ﬂanlara yönelik komplolar
kurulmas›, demokratik mücadele yürütenlere karﬂ› tehditle devrimcili¤i b›rakt›rma
bask›s› yap›lmas›, bayrak provokasyonlar›,
ﬂovenizmin k›ﬂk›rt›lmas›... k›sa bir özete
s›¤d›rabildi¤imiz bütün bu olaylar›n hepsi
A K P i k t i d a r › d ö n e m i n d e gerçekleﬂen
kontrgerilla sald›r›lar›d›r. Bunlar›n hemen
tümü AKP iktidar›n›n iradesi ve do¤rudan
ya da dolayl› onay› dahilinde sürdürülen faaliyetlerdir.

Kontrgerilla Politikalar›yla
Yönetim Sürdü
Kontrgerillay› salt gizli örgütlenmiﬂ çetelerin yasad›ﬂ› eylemleriyle s›n›rlayanlar
vard›r. Yanl›ﬂ bir kavray›ﬂt›r. Kontrgerilla,
egemen s›n›flar›n halka karﬂ› savaﬂ›d›r. Bu
savaﬂ bütünlüklü olarak her alanda yürütülür. Yasalar halka karﬂ› savaﬂa göre düzenlenir, yarg›, yürütme bu savaﬂ›n hizmetinde
hareket eder. Düzenin tüm güçleri, halka
karﬂ› savaﬂa göre ﬂekillendirilir.
Bu yönetim tarz› ve anlay›ﬂ› AKP iktidar›nda da sürmüﬂtür. Devrimci demokratik muhalefete yönelik komplolar, 8 martlar’da, 1 May›slar’da estirilen terör, bunun
ifadesidir. Kürt sorununda tak›n›lan tav›r
yine kontrgerilla politikalar› temelindedir.
AKP iktidar› taraf›ndan Kürt sorununun
çözümü, katliamla, terörle bast›rma ﬂeklinde belirlenmiﬂ, s›n›rötesi ve s›n›rlar içinde
operasyon kararlar› al›nm›ﬂ, kad›n çocuk
ayr›m› yap›lmadan katliam talimat› verilmiﬂtir.
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Tayyip Erdo¤an, Kürt halk›n›n
demokratik hakk›n› kullanarak ﬂehitlerine sahip ç›kt›¤› gösterilere
karﬂ› ﬂöyle diyordu; “kad›n da olsa,
çocuk da olsa terörün maﬂas› olan lara güvenlik güçlerimiz gerekeni
yapacakt›r”.
Bu talimat›n gere¤i olarak, 28
Mart 2006’da, Diyarbak›r’da yap›lan cenaze törenlerine karﬂ› sald›r›larda, 3 yaﬂ›ndaki Fatih Tekin’den,
6 yaﬂ›ndaki Enes’e ve 78 yaﬂ›ndaki
Halil Sö¤üt’e kadar 12 kiﬂi katledilmiﬂti.
Bunlar, AKP iktidar›n›n kontrgerilla politikalar›yla yönetti¤inin
göstergelerindendi. “ Tek Millet,
Tek Dil, Tek Bayrak” politikas› çerçevesinde, Genelkurmay’la uyum
içinde, kontrgerilla faaliyetleri örgütlendi. Halk› korkutarak sindirmek, taleplerinden vazgeçirmek ve
Kürt milliyetçi harekete deste¤ini
kesmek bu politikan›n gereklerindendi. 21 Kas›m 2004’te Mardin'in
K›z›ltepe ‹lçesi'nde, evlerinin önünde infaz edilen 12 yaﬂ›ndaki U¤ur
Kaymaz ve babas› Ahmet Kaymaz’›n katledilmeleri de bu politikan›n bir sonucu idi.
Yine ﬁemdinli’de Umut kitabevinin bombalanmas› bu politikaya
uygun olarak örgütlenmiﬂ kontrgerilla eylemlerinden birisi idi. Fakat,
biliniyor ki, ﬁemdinli, kontrgerillan›n aç›¤a ç›km›ﬂ eylemlerinden sadece biriydi ve failleri yakalanmam›ﬂ olan çok say›da bombalama eylemi oldu¤u da biliniyor. ﬁemdinli’de yakalanan kontrgerilla elemanlar›, di¤er eylemlerin de kimler
taraf›ndan yap›ld›¤›n›n ipucu olmuﬂtu. Ama bu “ipucu”nun gerisini
getirmedi AKP.
Halka yönelik çok say›da linç
sald›r›s›n›n örgütlenmesi de bu politikan›n bir sonucu idi. ﬁovenist politikalarla milliyetçi düﬂmanl›klar›n
körüklenmesi, Mersin’de gerçekleﬂtirilen “ T ü r k b a y r a ¤ › n a s a l d › r › ”
provokasyonu bu kontrgerilla yönteminin ilk uygulamas›yd›. Politika
daha sonra yayg›nlaﬂt›r›larak devam
ettirildi.
Bu politikan›n uyguland›¤› yer-
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lerden birisi 6 Nisan 2005’te Trabzon’da F Tipi hapishanelere karﬂ›
bildiri da¤›tan TAYAD’l›lara yönelik gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s› oldu. Linç sald›r›s›n›n AKP taraf›ndan aç›ktan sahiplenilmesi bu politikan›n merkezi bir politika oldu¤unun somut göstergesi idi.
Linç sald›r›s› üzerine yap›lan
aç›klamalar› hat›rlayal›m:
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an:
“ Halk›m›z›n hassasiyetlerini göz
önünde bulundurarak herkes kendi t avr ›n› bel ir l em el idi r ve hal k›m › z›n b u m ill i h assasiy et ler in e do k u nuldu¤u zaman, ﬂüphesiz ki bunun
tepkisi farkl› olacakt›r.”
Dönemin ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu; “aziz milletimizin üze rinde hassasiyetle durdu¤u konu lar bizim de üzer inde dur du¤umuz
k o n u l a r d › r. O n l a r g e r e k e n i y a p a r...”
Bu aç›k sahiplenme ve halka
karﬂ› savaﬂta bir politika olarak benimsenmesinden dolay›, bundan
sonra da çok say›da linç sald›r›s› örgütlendi. Devrimciler, Kürtler linç
sald›r›lar›n›n hedefiydi. ‹stisnas›z
olarak onlarca linç sald›r›s›nda tek
bir defa bile sald›r›y› gerçekleﬂtirenler cezaland›r›lmad›lar. Hemen
tümünde aç›ktan sahiplenildiler.
AKP iktidar› taraf›ndan kontrgerilla faaliyetlerinin en temel yöntemlerinden birisi olan infazlar da
sahiplenildi.
Eyüp Beyaz 1 Temmuz 2005’te
Adalet Bakanl›¤› önünde elleri kelepçeli oldu¤u halde infaz edildi. ‹nfaz kay›tl› belgeliydi. Fakat, AKP
iktidar›n›n baﬂbakan›, bakanlar› bu
aç›k infaz› sahiplendiler, polisleri
kutlad›lar. Eyüp Beyaz’›n katledilmesi üzerine yap›lan ﬂu aç›klamalar› hat›rlayal›m;
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an: “ F a cia y› g ere k b aka nl ›k i çin de , g er ek se d›ﬂar›da m üd ah ale eden polis
önledi.”
O dönem TBMM Baﬂkan› olan
Bülent Ar›nç: “Güvenlik güçlerinin
basiretin i k utluy orum .”
O dönem Adalet Bakan› olan

Cemil Çiçek: “Kiﬂi, vatandaﬂlar›n
yo¤u n oldu¤ u ye re ka çma ya ç al› ﬂ›nca, polis taraf›ndan vurularak
öldürülmüﬂtür.”
‹ﬂte AKP iktidar› taraf›ndan
kontrgerilla politikalar›n›n savunulmas›, uygulanmas›n›n bir örne¤i.
Ayn› politika çerçevesinde, 10
Aral›k 2007’de bu kez bir evde kuﬂat›lm›ﬂ oldu¤u halde Kevser M›rzak katledilecekti. Kevser’in katledilmesi üzerine yap›lan aç›klamalar
da, “teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle
karﬂ›l›k vermesi üzerine” ﬂeklinde
baﬂl›yordu. Bu kliﬂe, tüm infazlarda
de¤iﬂmez ve kontrgerilla politikalar›n›n bir klasi¤idir.
‹nfaz politikas›, devrimcilere,
halka verilen bir gözda¤›d›r. Düzene karﬂ› mücadele edenlerin devletin terörüyle karﬂ›laﬂaca¤› korkusunu yayman›n politikas›d›r. Ve bu
politika 6 y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndan da uygulanmaktad›r.
AKP iktidar› döneminde gerçekleﬂtirilen infazlara bir örnek de, 27
Eylül 2007’de Dersim’de, askerler
taraf›ndan Bülent Karataﬂ’›n öldürülmesi ve onunla birlikte Ali R›za
Çiçek’in de a¤›r yaralanmas›d›r.
AKP iktidar›n›n bu aç›k infaz
karﬂ›s›nda da tavr›, katliam›n üzerine gitmek, katilleri cezaland›rmak
olmam›ﬂt›r. Tersine, bu katliam›n
devam› olarak Ali R›za Çiçek tutuklanm›ﬂ, aylarca yasalar, hukuk hiçe
say›larak hapishanede yat›r›lm›ﬂt›r.
H r a n t D i n k’in katledilmesi karﬂ›s›nda AKP iktidar›n›n ald›¤› tav›r
da kontrgerilla politikalar›n›n arkas›nda oldu¤unun örneklerindendir.
AKP politikalar›na uygun olarak,
cinayetin sorgulanmas› belli bir
çevre ile s›n›rl› tutulurken, katliamdaki rolü tart›ﬂmas›z olan dönemin
Trabzon Emniyet Müdürü olan Ra-

27 Temmuz 2008

mazan Akyürek terfi ettirilerek,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›’na getirildi.
Kontrgerilla katliamlar›n›n karﬂ›s›nda ya da yan›nda olmak, aç›k
bir politik tercihtir. AKP’nin tercihi
kontrgerilla politikalar› çerçevesinde yönetmekten yana olmuﬂtur.

Kontrgerillac›lar›n Elini
So¤utmama Politikas›
Kontrgerilla politikalar›n›n hayata geçirilmesinin önemli ayaklar›ndan birisi yasalar ve yarg›d›r.
Ülkemizde yasalar da yarg› da
kontrgerilla politikalar›n›n hizmetindedir. Bu yasalar oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›n› meﬂrulaﬂt›racak
ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. AKP iktidar› da 6 y›ld›r ülkemizi bu kontrgerilla yasalar›yla yönetmektedir.
Bu yasalar, k a t i l l e re do k u n ul mazl›k z›rh› giydirmiﬂtir. Yasalar,
infazc›lar›n, katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› engelleyecek, cezaland›rmak zorunda kald›klar›nda da,
göstermelik cezalarla kurtaracak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
AKP ise, halka karﬂ› savaﬂa göre
düzenlenmiﬂ bu yasalarda halk›n lehine bir de¤iﬂiklik yapmad›¤› gibi,
tersine örne¤in Temmuz 2005’te ç›kard›¤› yasalarla polis ve askerin
dinleme yetkisini geniﬂletti. Tüm
halk›n dinlenmesini, izlenmesini,
fiﬂlenmesini yasalaﬂt›rd›. Böylece
kontrgerillay› daha da güçlendirmiﬂ
oldu.
Kontrgerillan›n hizmetindeki bu
yasalar ve yarg› sayesinde, örne¤in
Gazi katliam›n› yapanlar ve Birtan
Altunbaﬂ’› iﬂkencede katledenler
AKP iktidar› döneminde beraat ettirildi, bir k›sm› da göstermelik ceza-

Say›: 156

larla kurtar›ld›.
Yine Eyüp Beyaz’› ve Kevser
M›rzak’› dünyan›n gözleri önünde
katledenler cezaland›r›lmad›.
Kontrgerilla yarg›s› taraf›ndan
U¤ur Kaymaz ve babas› Ahmet
Kaymaz’›n katilleri cezaland›r›lmad›. Davan›n takip edilmesini engellemek için, duruﬂmalar›n Eskiﬂehir’de yap›lmas› karar› al›nd›, davaya kat›lmak için Eskiﬂehir’e gelenlere karﬂ› linç sald›r›lar› örgütlendi,
davada hukukun asgari gerekleri
yerine getirilmedi.
Tüm bunlar, kontrgerillac›lara
“faaliyetlerinize devam edin” deste¤iydi.
Kontrgerillan›n emrindeki yarg›,
yine örne¤in Ferhat Gerçek’i, 7
Ekim 2007’de dergimizin da¤›t›m›n› yapt›¤› için s›rt›ndan vuran polis
hakk›nda aylarca soruﬂturma dahi
açmad›. Düﬂünün ki, yasal bir derginin da¤›t›m›n› yapan bir kiﬂi sokak ortas›nda, kimli¤i belli olan bir
polis taraf›ndan kurﬂunlan›yor, fakat polis hakk›nda b›rakal›m tutuklama karar› ç›kar›lmas›n› aylarca
soruﬂturma dahi aç›lm›yor.
Kontrgerillan›n hizmetindeki
yarg›n›n AKP dönemindeki icraatlar›ndan birisi de, 19 Aral›k 2000 tarihinde hapishanelerde gerçekleﬂtirilen katliam›n faillerinin yarg›lanmamas›, aç›lan göstermelik davay›
7 y›l süründürüp zaman aﬂ›m›yla
düﬂürülmesi, bunun karﬂ›s›nda, katliama maruz kalan tutsaklara ceza
verilmesidir.
‹ﬂte size kontrgerilla yasalar›,
kontrgerillan›n hizmetindeki yarg›.
Ve bunlar yaﬂan›rken, AKP, iktidard›r. Fakat, bu yarg› kararlar›na itiraz› olmam›ﬂt›r.
Trabzon’daki linç sald›r›lar›nda
da bu yarg›n›n yapt›¤›, linç sald›r›s›n› örgütleyenleri, kitleyi provoke
edenleri de¤il, yasal haklar›n› kulland›klar› halde sald›r›ya maruz kalan TAYAD’l›lar› suçlamak ve tutuklamak olmuﬂtu.
Malatya Zirve Yay›nevi’nde
misyonerlerin katledilmesine iliﬂkin
yarg›lamalarda ortaya ç›kan gerçek-

ler de gösteriyordu ki, katliam›n
içinde devlet tüm güçleriyle vard›.
Fakat, yine salt katliam›n gerçekleﬂtirilme aﬂamas›nda de¤il, katillerin
aklanmas› aﬂamas›nda da, yarg› olarak devredeydi. Deliller toplanm›yor, karart›l›yordu. Örne¤in, telefon
kay›tlar› incelenmiyor, iddianamede
adeta katliam meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›larak, katledilenlerin faaliyetlerine yer veriliyordu.
Kontrgerillac›lar›n yarg›lanmamas› ve cezaland›r›lmamas› politikas›, geçmiﬂte oldu¤u gibi AKP iktidar› döneminde de, “polisimizin,
elini so¤utmayal›m” politikas›n›n
yürürlükte oldu¤unun göstergesidir.

Ko n trg eri ll a AKP’nin
D›ﬂ›nda De¤ildir
Kimileri, kontrgerilla eylemlerinin AKP iktidar›n›n denetimi d› ﬂ› n da v e o n u y ›p r at ma k içi n y ap ›l d›¤›na inan›yorlard› ve halen de buna inananlar vard›r.
Oysa, görülmektedir ki, tersine
kontrgerilla politikalar› AKP iktidar› taraf›ndan da sürdürülmüﬂ ve daha önemlisi sürdürülmektedir.
AKP iktidar›n›n politik ve fiili
onay› ve deste¤i olmasa idi, en az›ndan kontrgerilla eylemlerinin failleri tutuklan›r, yarg›lan›rlard›. Oysa
b›rakal›m faillerin ortaya ç›kar›lmas›n›, ﬁemdinli bombac›lar›n›n, Kaymazlar, Bülent Karataﬂ, Ferhat’› vuranlar›n, suçlar› sabit oldu¤u halde
yarg› taraf›ndan serbest b›rak›lmalar› ya da hiç tutuklanmamalar›,
Hrant Dink cinayetinde rolleri aç›k
olan Ramazan Akyürek, Celalettin
Cerrah gibi Emniyet Müdürleri’nin
korunmas›, linç sald›r›lar›nda
AKP’nin aç›k sahiplenmesi bile,
AKP iktidar›n›n kontrgerilla faaliyetlerinin sürdürücüsü oldu¤unu
görmek için yeterlidir.
Bu tablonun ortaya koydu¤u sonucu ﬂöyle özetleyebiliriz: AKP iktidar›n›n kontrgerillay› tasfiye etti¤ine inanarak AKP’ye verilen her
K O N T R G E R ‹ L L AY I
destek,
D E S T E K L E M E K demektir.
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Belediye ‹ﬂ Sald›r›y›
Protesto Etti

... Kartal, Kad›köy

Genel-‹ﬂ Örgütlü Oldu¤u
Tüm Belediyelerde
Grev Kararlar›n› Tamamlad›
Geçti¤imiz günlerde Fatih, Küçükçekmece, Sar›yer,
Göktürk Belediyesi, Beyo¤lu ve Eminönü Belediyeleri’nde görüﬂmelerin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas› üzerine,
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas› bu belediyelere grev karar› asm›ﬂt›. 21 Temmuz günü de toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçland›¤› Kartal ve Kad›köy Belediyeleri’nde de grev karar› as›ld›.
21 Temmuz günü Esentepe'deki Temizlik ‹ﬂleri Müdürlü¤ü önünde toplanan Genel-‹ﬂ Sendikas› yöneticileri ile
sendika üyesi iﬂçiler, sloganlar at›p yürüyerek Kartal Belediyesi önüne geldiler. Say›lar› üçyüzü bulan kitlenin önü
stad önünde polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›. ‹ﬂçiler yürüyüﬂün
engellenmesini sloganlarla protesto ettiler. “‹ﬂçilere De¤il
Çetelere Barikat, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›
atan iﬂçiler barikatlar kalkana kadar bulunduklar› yerden ayr›lmayacaklar›n› söylediler. ‹ﬂçilerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda
polis barikatlar› kald›rmak zorunda kald›. Yeniden yürüyüﬂe
geçen iﬂçilerin önü bu kez de belediye önünde kesildi.
‹ﬂçilerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyen polis
burada da iﬂçilerin protestosuyla karﬂ›laﬂt›. Uzun görüﬂme
ve tart›ﬂmalar›n ard›ndan polis barikat› bir kez daha kald›rd›. Belediye önünde konuﬂmalar yapan Genel-‹ﬂ yöneticileri haklar› için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek hakl›l›klar›n› ifade ettiler. Yap›lan konuﬂmalar›n
ard›ndan grev ilan› belediye binas›na as›larak, alk›ﬂ, halay
ve sloganlarla eylem sonland›r›ld›.
***
Genel-‹ﬂ Anadolu Yakas› 1 No’lu ﬂubeye ba¤l› belediye iﬂçileri 23 Temmuz günü de Kad›köy ‹skele Meydan›’nda toplanarak Hasanpaﬂa’da bulunan Kad›köy Belediyesi’ne yürüdüler. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l›
pankart›yla yap›lan yürüyüﬂte yaklaﬂ›k 500 kiﬂi “Toplu
Sözleﬂme Hakk›m›z Grev Silah›m›z”, “IMF Defol Bu
Memleket Bizim” sloganlar›yla taleplerini hayk›rd›.
Belediye önünde yap›lan aç›klamalarda Genel-‹ﬂ’liler
toplu sözleﬂmelerin masabaﬂ›nda bitmesinden yana olduklar›n› ancak iﬂçilerin haklar›n› alma konusunda taviz
vermeyeceklerini belirttiler. Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan sloganlarla grev karar› belediye binas›na as›ld›.
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Belediye-‹ﬂ Sendikas› üyeleri 21 Temmuz günü Büyükﬂehir Belediye Binas› önünde yapt›klar› eylemle 17
Temmuz günü yaﬂanan polis sald›r›s›n› protesto ettiler.
Belediye ‹ﬂ Sendikas› önünden yolu tek tarafl› trafi¤e kapatarak yürüyüﬂe geçen iﬂçiler, yürüyüﬂ boyunca att›klar›
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla sald›r›lar karﬂ›s›nda direnme kararl›l›klar›n› hayk›rd›lar.
Büyükﬂehir Belediyesi önünde toplanan iﬂçilere
konuﬂan Belediye-‹ﬂ ‹stanbul 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Gülüm AKP iktidar›n›n son zamanlardaki iﬂçi ve
emekçilere yönelik tav›rlar›yla gerçek yüzünü gösterdi¤ini belirtti. Aç›klaman›n ard›ndan panolara as›lan grev karar›n›n Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan yasad›ﬂ› bir ﬂekilde indirildi¤i belirtilerek bu konuyla ilgili gerekli hukuki iﬂlemlerinde baﬂlat›laca¤› aç›kland›. Eyleme Türk-‹ﬂ
ve D‹SK’e ba¤l› sendika yöneticileri de kat›larak destek
verdiler.
***

D ‹ S K ’ t e n D a y a n › ﬂ m a Z i y a reti
D‹SK yöneticileri 17 Temmuz günü sald›r›ya u¤rayan
Belediye-‹ﬂ Sendikas›’na dayan›ﬂma ziyaretinde bulundu.
21 Temmuz günü gerçekleﬂen ziyarete D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, D‹SK Yönetim Kurulu Üyesi ‹smail Yurtseven, Genel ‹ﬂ Genel Baﬂkan› Erol Ekici ve
D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün kat›ld›.
D‹SK ad›na Süleyman Çelebi destek ziyaretinde yapt›¤› konuﬂmada “Buraya dayan›ﬂmaya ve mücadelemizi
ortaklaﬂt›rmaya geldik” dedi. Belediye ‹ﬂ’le ayn› gün ayn› saatlerde greve ç›karak iktidara iﬂçi ve emekçilerin taleplerini daha güçlü hayk›rmay› amaçlad›klar›n› belirten
Çelebi grevleri birleﬂtirme ça¤r›s›nda bulundu.

1 May›s 2009 Yazarlar Ça¤r›s›
Uluslararas› PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar
Sendikas› ve Türkiye Edebiyatç›lar Derne¤i ad›na 2009 1
May›s Komitesi Baﬂkan› Leyla Erbil yapt›¤› aç›klamada
2009 1 May›s’›nda Taksim Meydan›’nda olacaklar›n› ilan
etti.
“Biz ﬂair, yazar, çevirmen, editör gibi edebiyat emekçileri 1 May›s’ta Taksim Alan›’nda onlarca insan›m›z›n
öldürüldü¤ü, yüzlercesinin yaraland›¤› yerlerde onlara
sayg› duruﬂunda bulunma kararl›l›¤›nday›z” denilen
aç›klamada ﬂunlar ifade edildi: “‘Çad›r Tutan Yürek ‹ﬂçileri’ olarak 2009’da Taksim Alan›’nda olaca¤›z; arkas›zlara varolan gücümüzü katmak için; elini yoksulun
cebinden çekmeyen, düﬂene bir tekme daha vurana seyirci kalan, kalbimizi yoran, ufkumuzu karartan, biber
gazlar›, ﬂunlar› bunlar›yla hayat›m›z› çalan kim varsa,
onlara karﬂ› (...)”

27 Temmuz 2008

Kemal Türkler An›ld›
1980 y›l›nda faﬂist sald›r› sonucu katledilen D‹SK Baﬂkan› Kemal Türkler
için 22 Temmuz Sal› günü Topkap› Mezarl›¤›’nda mezar› baﬂ›nda anma töreni
düzenlendi. Katlediliﬂinin 28. y›l dönümünde düzenlenen anma töreni Topkap›
Mezarl›¤› giriﬂinden Türkler’in mezar›na kadar sloganlarla yap›lan yürüyüﬂle
baﬂlad›. “Kemal Türkler aram›zda /Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›” yaz›l› pankart›n en önde taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂ ve anma
boyunca “Kemal Türkler Yaﬂ›yor, Savaﬂ›yor”, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› hayk›r›ld›.
Anmada konuﬂan D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, Kemal Türkler’in katili yakalansa bile azmettiricileri yakalanmad›kça, Sivas’›n, Maraﬂ’›n sorumlular› cezaland›r›lmad›kça bu ülkede demokrasi
konusunda ad›m at›ld›¤›na inanmayacaklar›n› söyledi. Anma sonunda Naz›m’›n “Türkiye ‹ﬂçi S›n›f›na
Selam” ﬂiiri okundu.

Tekstil ‹ﬂçileri Derne¤i
De¤erlendirme Yapt›
Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i
19 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada asgari geçim indirimi haklar›n›n engellenemeyece¤ini söyledi.
20 Mart’ta yay›nlad›klar› bas›n aç›klamas›yla baz›
fabrikalarda asgari geçim indirimi verilmedi¤ini duyurduklar›n›, o zamandan bu yana birçok ihbar ald›klar›n›, ﬂu an asgari geçim indiriminin ço¤u fabrikada verilmedi¤ini söyleyen Tekstil ‹ﬂçileri Derne¤i, tekstil iﬂçilerinin haklar›n› arad›klar› zaman patronlar›n iﬂten atmakla tehdit etti¤ini ya da iﬂten atarak göz korkutmaya
çal›ﬂt›¤›n› belirttiler. Asgari geçim indiriminin hak oldu¤u ve yasalar taraf›ndan da verilmesi gerekti¤inin
belirtildi¤i aç›klamada yetkili kurumlara görevlerini
yerine getirmeleri için ça¤r› yap›ld›.

“12 Saat Çal›ﬂmak Çözüm mü?”
Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i
20 Temmuz günü de “12 Saat Çal›ﬂmak Çözüm mü?”
baﬂl›kl› yaz›l› aç›klamada 12 saate ç›kart›lan vardiyalara tepkilerini dile getirdiler. 8 saatlik iﬂ gününü elde
edebilmek için uzun süren mücadeleler verildi¤ini ve
pek çok bedel ödendi¤ini, ama ﬂimdi iﬂçilerin 12 saatlik çal›ﬂmay› arar duruma geldi¤inin söylendi¤i aç›klamada, iﬂçileri bu noktaya getiren sebeplerin baﬂ›nda
kapitalizm ve patronlar›n kar h›rs› oldu¤u söylendi.
Tekstil ‹ﬂçileri Derne¤i buna karﬂ› dernek olarak
mücadele karar› ald›klar›n› duyurdular.

Say›: 156

Ambarl›
Liman ‹ﬂçileri
Haklar› ‹çin
Direniﬂte
Büyükçekmece Yakuplu’da kurulu bulunan ARKAS
Holding’e ba¤l› Yakuplu’daki ARSER ‹ﬂ Makinalar› ﬂirketinde çal›ﬂan iﬂçiler iﬂ güvencesi teminat› ve insanca
yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas› için 20 Haziran’dan itibaren Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Liman-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlenmeye baﬂlad›lar.
Çal›ﬂan 700 iﬂçiden 406’s›n›n sendikal› olmas›ndan
sonra patron taraf›ndan ARSER ‹ﬂ Makinalar› fesh edilerek iﬂçiler Marport’a geçirildi.
Sendikan›n patron taraf›ndan ö¤renilmesinden sonra
toplam 57 iﬂçi iﬂten at›ld›. ‹ﬂçi k›y›m›n› protesto etmek
ve sendikal haklar›n› savunmak için iﬂçiler direniﬂe baﬂlad›lar. Sendikal› di¤er iﬂçiler de patron taraf›ndan iﬂe
ça¤r›ld›. Ancak iﬂyerine giden iﬂçiler kartlar›n› okuttuklar›nda ﬂifrelerinin de¤iﬂtirildi¤ini ve iﬂyerine giremediklerini gördüler. Bunun üzerine sendika tutanak tutturarak Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ü’ne gönderdi. Patron da
noter getirerek zab›t tutturdu ve iﬂçileri tazminats›z iﬂten
att›.
‹ﬂçiler, Marport önünde baﬂlatt›klar› direniﬂin jandarma taraf›ndan engellenmesi üzerine, Yakuplu’da bir binan›n alt kat›nda toplanarak direniﬂlerini sürdürüyor.
‹ﬂçiler, sendikal örgütlenmenin sonucunda iﬂten at›lan iﬂçilerin iﬂe geri al›nmas› ve sendikan›n patron taraf›ndan tan›nmas›n› istiyor ve talepleri kabul edilene
kadar direneceklerini söylüyorlar.

Örgütsüzleﬂtirme Sald›r›s› Sürüyor
Türk-‹ﬂ Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
son aylarda sendikaya üye oldu¤u gerekçesiyle iﬂten at›lan
iﬂçi say›s›nda önemli art›ﬂlar meydana geldi¤i belirtildi.
Sendikaya üye olman›n uluslararas› sözleﬂmelerle ve anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ bir hak olmas›na karﬂ›n sendika üyesi olduklar› için binlerce iﬂçinin iﬂten at›larak
iﬂsizli¤e, açl›¤a itildi¤i ifade edilen aç›klamada sendikal örgütlenmenin tehdit, bask› ve y›ld›rma politikalar›yla önlenmeye çal›ﬂ›ld›¤› kaydedildi. Bu tutumu benimseyen patronlara karﬂ› Türk-‹ﬂ’in sabr›n›n tükendi¤ine dikkat çekilen
aç›klamada, karﬂ›laﬂ›lan uygulamalar›n dellileri toplan›p
ulusal ve uluslararas› yarg›ya baﬂvurulaca¤› söylendi.
Praktiker, Gebze DESA, Susurluk Yörsan, Gebze EKart, ‹stanbul Ambarl› Kumport ve Marport, Bursa Belediyesi, Çipa ve ﬁimﬂek Nakliyatta örgütlenme çal›ﬂmas›
yürüten yüzlerce iﬂçinin iﬂten at›ld›¤› buna karﬂ›
direniﬂlerin sürdü¤ü vurguland›.
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Genel-‹ﬂ ve Belediye-‹ﬂ’ten
Sendikac›larla Röportajlar:

D‹REN‹RSEK, B‹RLEﬁ‹RSEK

KAZANAB‹L‹R‹Z

NE ‹ST‹YORLAR, GREV SÜREC‹
NASIL GEL‹ﬁECEK?
SORU:
1) Toplu sözleﬂme Görüﬂmeleri hangi aﬂamada?..
2) Talepleriniz nelerdir, belediyeler nas›l yaklaﬂ›yor?
3) Belediyelerdeki grev sürecinde bir birliktelik sa¤lanmas› söz konusu mu, bu
konuda görüﬂmeler, tart›ﬂmalar var m›?
4) AKP iktidar›n›n belediye iﬂçilerinin 17 Temmuz'daki eylemine sald›rmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Görülüyor ki, süreç zorlu geçecek. ‹ﬂçiler direniﬂe haz›r m›,
daha önemlisi sendikalar haz›r m›? ‹ﬂçileri direniﬂe haz›rlamak için ne gibi
çal›ﬂmalar var?..

grev karar›n› Büyük-ﬂehir bu ay›n 17’sinde
25 günlük bir süreç
var aram›zda. Ana-kent Belediyesi’’nin
yasal süreci gelmeden
bizim greve baﬂlama-m›z gerekir.
 Özellikle Ge--

Genel ‹ﬂ Avrupa Yakas› Bölge Baﬂkan› Mehmet Karagöz:

“Sald›lar AKP’nin iﬂçiye bak›ﬂ
aç›s›ndan kaynaklan›yor”
 M e h m e t K a r a g ö z : Toplu
sözleﬂmelerimiz ﬁubat’›n
ortalar›nda baﬂlad› Hazi-ran’›n 19’u itibariyle de
grev kararlar›n› ald›k.
ﬁimdi sürece bakt›¤›-m›zda da ilçe belediyele-rinin büyük bir ço¤unlu-¤u Büyükﬂehir belediye-sinin greve toplu sözleﬂ-me sürecine endekslemiﬂ
kendilerini özellikle AKP’liler. Grev
karar›n› Fatih Belediyesi’ne ast›k
belediye baﬂkan yard›mc›s› bizi çay
içmeye ça¤›rd›. Çay içtik yan›nda
söyledi¤i ﬂudur ‘biz bir araya geldik
karar ald›k. Büyükﬂehir Belediyesi
bitirmeden bitirmiyoruz toplu sözleﬂ-meyi’. Biz geçen ay›n 19’unda ast›k

nel-‹ﬂ sendikas› olarak idari madde-lerde 4857 say›l› yasan›n hiçbir nok-tas›n› toplu sözleﬂmelerde yazmaya-ca¤›m›z daha önceki senelerde
2006’da da söylemiﬂtik, bugün yine
ayn›s›n› söyledik. Daha önceki sü-reçlerde daha önceki iﬂ kanununda
yer alan kazan›lm›ﬂ haklar›m›zdan
geri ad›m atma ﬂans›m›z olmayaca¤›-n› ifade ettik. Ücret bizim için ikinci
planda. Genel-‹ﬂ olarak as›l amac›-m›z demokratik haklar›m›z› koru-mak, geliﬂtirmek. Di¤er AKP’li bele-diyelerde de bizim ﬂöyle bir ﬂeyimiz
var belediyelerin siyasal yap›lar›na
göre de¤il Genel-‹ﬂ sendikas›n›n bir
toplu sözleﬂme ilkesi var. Bu ilke
neyse biz tüm belediyelerde onu uy-guluyoruz.

 Böyle bir ça¤r›m›z var. ‹ﬂçi s›-n›f›n›n yarar› için kendilerinin de ör-gütlü oldu¤u bizim de örgütlü oldu-¤umuz tüm belediyelerde ortak ayn›
gün greve ç›kmaya haz›r›z biz.
 Yasal bir hak olan grev karar›-n› asmada emniyet bu kadar ac›mas›z
davran›yorsa, emekçiye bu ﬂekilde
sald›r›yorsa bunu ﬂiddetle protesto
ediyoruz, böyle bir ﬂeyi kabul ede-meyiz yani. Bugün Kartal’da grev
karar›n› ast›k. O kadar yol yürüdük
belediyenin önüne geldik, burada ba-s›n aç›klamas› yapamazs›n. Böyle bir
ﬂey olabilir mi? Oras› benim iﬂ yerim
ve benim grev karar›n› oraya asmam
laz›m bundan daha do¤al bir hak ola-maz. Bu AKP siyasal hareketinin iﬂ-çiye bak›ﬂ aç›s›ndan kaynaklan›yor.
Grev konusunda da biz yaklaﬂ›k
15 gün önce temsilciler kurulumuzda
tüm haz›rl›klar›m›z› yapm›ﬂ›z. Bu
konuda da her sabah çay sohbetlerin-de bile iﬂçi arkadaﬂlar›m›z› greve ha-z›rlama çal›ﬂmalar› yap›yoruz. 15
A¤ustos’a kadar da anlaﬂma sa¤lana-mad›¤› takdirde biz greve ç›kaca¤›z.
Hesaplaﬂmam›z› o zaman yapaca¤›z.

15 A¤ustos’a
kadar da anlaﬂma
sa¤lanamad›¤› takdirde
biz greve ç›kaca¤›z.
Hesaplaﬂmam›z›
o zaman yapaca¤›z.

rece dahil ettik.
 Belediyelerle temel uyuﬂmazl›k
noktam›z ücret üzerine baﬂlam›ﬂt›r. Onlar
%8 demiﬂtir biz ise %8’in Türkiye’de
gerçek enflasyona uygun bir rakam oldu¤unu düﬂünmüyoruz. Özellikle %8’in
IMF’nin emekçilere çal›ﬂanlara dayatt›¤› bir rakam
oldu¤unu düﬂünüyoruz.
 Asl›nda bu süreçten ortaklaﬂa birlikte duruldu¤u oranda, bu süreç ortaklaﬂa örüldü¤ü oranda biz
bu süreçten baﬂar›l› ç›kabiliriz. Bu süreçten avantajl› ç›kmak bu süreci iﬂçi emekçinin kazan›m›na dö-

Belediye ‹ﬂ 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Gülüm:

“AKP gerçek yüzünü gösteriyor”
 H a s a n G ü l ü m: Yaklaﬂ›k 6 ayd›r süren toplu sözleﬂme süreçlerimiz var. Bu süreçler yasal olarak tamamen bitti. Grev kararlar›n›n tamam› as›ld›,
art›k geriye uygulamalar›n baﬂlad›¤› tarih sürecine
geldik. Grev sürecine dahil olan Büyükﬂehir ve
Zeytinburnu, Gaziosmanpaﬂa, Bayrampaﬂa, Ümraniye ve Üsküdar belediyelerimizin tamam›n› bu sü-
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de ayn› ﬂekilde
bitti. Eminönünde 58 YTL taban
%25 demiﬂiz Fatih Belediyesinde 60 YTL taban
%25 demiﬂiz Sar›yer Belediyesi’nde 60 YTL taban
%25 demiﬂiz. Yani taleplerimiz asl›nda çok uzak de¤il.
 1 May›s’ta yaﬂanan sald›r›dan
sonra Belediye-‹ﬂ kendilerine böyle
bir sald›r›n›n olaca¤›n› bilmeliydiler. ‹ﬂçinin en ufak bir örgütlenmesinde s›n›f›n en ufak bir hareketlenmesinde emniyet güçlerinin zoruyla
karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar›n› bilmeleri
gerekirdi. Haklar›m›z› mücadele
ederek kazanmam›z gerekiyor. En
küçük bir boﬂlukta hak gasplar› daha da büyüyecektir.

Genel ‹ﬂ 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hikmet Aygün:

“En küçük bir boﬂlukta hak
gasplar› daha da büyüyecektir”
 Hikmet
Aygün: Genel
olarak belediye
baﬂkanlar› ‘biz kendi siyasetimize
ihanet etmeyiz büyükﬂehir bitirirse
biz de o do¤rultuda bitiriz’ diyorlar.
Ama Büyükﬂehir le bizim aram›zda
çok fark var. Özellikle maddi anlamda çok fark var. Onlarda taban
yok k›dem yok bizim tüm belediyelerimizde hem taban var hem k›dem
var. Büyükﬂehir’in bizim aç›m›zdan
çok örnek olabilece¤ine inanm›yorum ama onlar öyle karar alm›ﬂlar.

Uygulanabilir tarihlerde ﬂu ﬂekilde
grev kaç›n›lmazd›r.
 Talepler bitirdi¤imiz toplu
sözleﬂme örnekleri var Beﬂiktaﬂ’ta
Göktürk Belediyesi’nde. Beﬂiktaﬂ’ta
60 YTL taban ücret %12 ile sözleﬂme bitirdik. Göktürk Belediyesi’nde

Haklar›m›z› mücadele
ederek kazanmam›z
gerekiyor. En küçük bir
boﬂlukta hak gasplar›
daha da büyüyecektir.

Genel ‹ﬂ 1 No’lu ﬁube Yönetiminden ﬁentürk ﬁit:

emin
olmas›
için. Yan yana
durup iﬂçilerin
haklar›n› gasp
edenlere karﬂ›
mücadele edersek kazanabilece¤imize inan›yorum.

“Mücadele edersek
kazanabilece¤imize inan›yorum”
 ﬁentürk
ﬁit: Biz eme¤in
ezildi¤i eme¤in h›rpaland›¤› her
yerde Genel-‹ﬂ olarak var olmak istiyoruz. 1982 Anayasas›’n›n bizim
elimizden ald›¤› hak grevleri, dayan›ﬂma grevlerinin yeniden hayat
bulmas› için gittik. Belediye-‹ﬂ’e
sald›r›y› çok çirkin buluyorum. Edirnekap›’da gaz s›kmalar› su s›kmalar›... Bütün bunlara ra¤men Büyükﬂe-

hir Belediyesi önüne gelerek grev karar›n› asmaya her türlü katk› sunduk
omuz verdik.
Belediye iﬂçileri greve haz›r çünkü bizim ald›¤›m›z maaﬂ hayat standartlar›n›n çok alt›nda oldu¤u için
greve belediye iﬂçileri de haz›r sendikac›lar da haz›r. ‹ﬂçileri direniﬂe haz›rlamak için grev komiteleri kuruyoruz. Nöbetçilerin yan›na yedek nöbetçiler koyuyoruz kendilerinden

ifadelerle halka karﬂ› gizledi¤i gerçek yüzünü son süreçlerde iﬂnüﬂtürebilmek için hiç kimsenin tek baﬂ›na ç›kma
çi ve emekçiler üzerinden göstermeye baﬂlad›.
ﬂans› yok. Bu süreci sadece belediye
Bunu 1 May›s’ta, bunu genel SSGSS eylemleriniﬂçileri aç›s›ndan düﬂünmemek laBu süreçten
de parça parça olarak gördük, bunu belediye iﬂçiz›m. Yani sald›r›y› da o anlamda ele
a
v
a
n
t
a
j
l
›
ç
›
k
m
a
k
lerinin grev kararlar›nda yürüyüﬂlerinde gördük.
almak gerekiyor aç›kças›. Tüm deb
u
s
ü
r
e
c
i
Grevleri bu sald›r›lar› püskürtmenin bir arac› olamokratik kamuoyuna yönelik yani.
iﬂçi, emekçinin
rak görmeliyiz. Geniﬂ emekçi kesimlerine yönelik
Sald›r›y› da ﬂöyle görmemek laz›m
kazan›m›na
sald›r›n›n ortak mücadelesi olarak alg›lamal›y›z.
yani iﬂçiler ücret istedi o nedenle
dönüﬂtürebilmek
Mücadele etmek noktas›nda parça parça direniﬂ,
sald›r› oldu böyle görmemek laz›m.
için hiç kimsenin
eylem ve etkinlikler var. Bunlar› birleﬂtirmenin
‹ﬂçilere iktidar %8’i kabul ettirmek
tek baﬂ›na
hepimizin ortak çabas›yla olaca¤›n› düﬂünüyoistiyor.
ç›kma ﬂans› yok
rum.
 AKP sözde “demokrat” gibi

Say›: 156

RÖPORTAJ

17

Albay Hat›rlam›yor!
Duruﬂuna
bakan bir ﬂey
san›r. Ama o
yapt›¤›n›
savunamayan, savundu¤unu
yapamayan bir zavall›, bir korkak, çünkü o bir kontrgerilla
olarak ‘karanl›kta’ iﬂ yapmaya
ve hesap vermemeye al›ﬂm›ﬂ...
Hrant Dink, devletin denetimi
alt›nda katledildi. K›sa say›labilecek bir süre içinde, katliam›n devletle ba¤lant›lar› ortaya ç›kt›. Fakat,
ne tutuklanan ne yarg›lanan bir devlet görevlisi yok.
Dink’in katledilmesinin üzerinden birbuçuk y›l geçtikten sonra, o
dönem Trabzon Jandarma Alay Komutan› olan Albay Ali Öz, 21 Temmuz’da Bursa’da tan›k s›fat›yla hakim karﬂ›s›nda ifade verdi.
Fakat katliamda sorumlulu¤u
aç›k olan Ali Öz’ün mahkeme karﬂ›s›ndaki ifadesi iki kelimeden ibaretti; “ Ta n › m › y o ru m v e h a t › rl a m› yo rum”!!!
Hakim soruyor;
Yasin Hayal'i Dink'in öldürülmesinden önce tan›yor muydun?
Albay “tt a n › m › y o r” .
Peki Hrant Dink'i öldürülmeden
önce tan›yor muydun?
Albay yine “tt a n › m › y o r” .

Hakim, “A¤ustos 2006'da Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤›'ndaki
istihbarat toplant›s›nda Hrant
Dink'e suikast düzenlenece¤i ihbar›
gündeme getirildi mi?” diye soruyor.
Albay yine “ h a t › r l a m › y o r!”
Yüzbaﬂ› Metin Y›ld›z toplant›dan
iki gün sonra odan›zda konuyu yineden gündeme getirdi mi?
Albay h a t › r l a m › y o r.
‹stihbarat ﬁube Müdürü'ne böyle
bir görevlendirme onay› verdiniz
mi?
Albay h a t › r l a m › y o r.
Trabzon'daki Mc Donald's bombalamas› olay›n› hat›rl›yor musunuz?
Albay kendini “hat›rlamamaya”
o kadar ﬂartland›rm›ﬂ ki, güvenli¤inden sorumlu oldu¤u kentteki
böyle bir olay› bile h a t › r l a m › y o r.
Hatta o kadar ki; hakimin “ O tarihte Trabzon'da görevli miydiniz?”
sorusuna da “hh a t › r l a m › y o r u m” cevab› veriyor.
F a k a t b u n a r a ¤ m e n , a v u k a t l ar › n , h a k i m i n “Bir haf›za sorununuz
var m›?” sorusuna “ H e r h a n g i b i r
s o r u n u m y o k ? ” diye cevap veriyor. Oysa buna da hat›rlam›yorum
demeliydi.
Haf›za sorunu yok ama, baﬂka
sorunlar› var. Çünkü Albay Ali Öz,
hat›rlamaya baﬂlarsa bu sadece
Hrant Dink’in katledilmesindeki ro-

Soruﬂturma Üstüne Soruﬂturma
Üniversitelerde ö¤renci gençlik
üzerinde uygulanan en yayg›n bask›lardan birisi de soruﬂturma terörüdür.
Ö¤rencilerin en küçük politik faaliyetleri, eylemleri an›nda üniversite
yönetimleri taraf›ndan soruﬂturma
konusu yap›lmakta ve uyar›dan,
okuldan uzaklaﬂt›rmaya çeﬂitli cezalar verilmektedir.
Pamukkale Üniversitesi’ndeki
(PAÜ) devrimci demokrat ö¤rencilere de YÖK’ü protesto ettikleri gerek-
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çesi ile üniversite yönetimi taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
Ö¤renciler, bu soruﬂturmalar› ve
üzerlerindeki bask›lar› protesto etmek amac›yla 5 Haziran’da bir bas›n
aç›klamas› yapt›lar. Fakat, bu protesto eylemi de üniversite yönetimi için
soruﬂturma konusu yap›larak, 34 ö¤renci hakk›nda ikinci kez soruﬂturma
aç›ld›. Ö¤renciler soruﬂturmalara
tepki göstererek, rektörün ö¤renci
gençli¤i sindirmeye çal›ﬂt›¤›n› söylediler.

lüyle s›n›rl› kalmayacak.
Örne¤in Ali
Öz, U l u c a n l a r
k a t l i a m › n › hat›rlamak zorunda
kalacak. Çünkü o, 26 Eylül 1999’da
Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 tutsa¤›n katledildi¤i operasyonun komutan›d›r. O gün, Ali Öz’ün denetiminde Ulucanlar Hapishanesi eﬂi az
görülür bir vahﬂete tan›k oldu.
Kurﬂunlarla, bombalarla yürütülen sald›r›n›n sonunda Ulucanla Hapishanesi tüm tutsaklar›n iﬂkenceden geçirildi¤i bir iﬂkencehaneye
çevrildi. 10 devrimci iﬂkencelerle
katledildi.
Ali Öz Ulucanlar’dan sonra
Trabzon’da kontrgerilla faaliyetlerine devam etti.
Evet Ali Öz hat›rlamal› ve ona
Ulucanlar katliam› da sorulmal›d›r.
Ayn› Ali Öz, Ahmet Taner K›ﬂlal›’n›n öldürülmesinde, “delilleri ka r a r t a n ” kiﬂidir. O da sorulmal›d›r.

Cerrah’a Soruﬂturma
‹zni Yok
Fakat, sadece Ali Öz’e de¤il, örne¤in Celalettin Cerrah’a da sorulmal›d›r. Oysa, Dink’in katledilmesinde “ihmalleri bulundu¤u” iddias›
ile haklar›nda soruﬂturma talep edilen Cerrah için, ‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi’nin 2 7 H a z i r a n’da
aç›klad›¤› karar›nda soruﬂturma izni
verilmedi. Böylece Cerrah ve ‹stanbul Emniyeti ‹stihbarat ﬁubesi’nde
görevli di¤er polisler için yarg›lama
yolu kapat›ld›.

“ ‹ h m a l Va r” Ce za s › Yok
Hrant Dink cinayetini araﬂt›rmak
için TBMM’de kurulan komisyon
23 Temmuz’da aç›klad›¤› raporunda, “emniyet, valilik ve jandarma
dahil, her kademedeki sorumlu nun ihmali oldu¤u” vurgusu yap›ld›. Raporda, Trabzon Emniyeti ve
jandarmas›, ‹stanbul Valili¤i, Emniyet Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤u oldu¤u belirtildi. Suçlular defalarca
aç›kland›, suçlar› sabit fakat sorun
suçlular›n cezaland›r›lmamas›d›r.
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AKP ‹slamc›l›¤›n›n, kad›na sayg›s›,
mahremiyet anlay›ﬂ› bu mudur?
Geçti¤imiz günlerde iki tutuklu yak›n›, hapishane ziyaretlerinde karﬂ›laﬂt›klar› ahlaks›z ve onur
k›r›c› uygulamay› anlatt›lar.
B u n l a r d a n b i r isi, 4 Te m mu z ’d a ‹zmir Tire B Tipi Kapal› Hapishanesi’nde
yatan Mehmet Desde’nin k›z› Derya Desde ve ayn›
gün di¤er kad›n ziyaretçilerin yaﬂad›klar›d›r. ‹çlerinde yaﬂl› kad›nlar›n
da oldu¤u ziyaretçiler, ç›r›l ç›plak
s oy ul a r a k, cinsel organlar› dahil olmak üzere arand›lar. Yetmedi, o halde çömeltilip kald›r›ld›lar.
‹kinci olay ise, Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki tutuklular›n sevk
edildikleri Silivri L Tipi Hapishanesi’nde yatan Tarkan Durgun’un eﬂi
Dide Durgun’un yaﬂad›klar›d›r. Dide Durgun, 16 Te mm u z ’d a hapishane giriﬂinde “ç›r›l ç›plak” soyundurularak aramaya maruz kald›¤›n›
aç›klad›.
Kad›nlar›n saçlar›n›n kapat›lmas›n› bile namus göstergesi sayan
AKP iktidar›, tutuklu yak›nlar›na
yap›lan bu uygulamalar›n ahlaks›z-

l›k olup olmad›¤›n› aç›klamal›d›r.
AKP demokratl›¤› sahte oldu¤u
gibi, AKP islamc›l›¤› da sahtedir.
Amerikan islamc›lar›n›n ahlaklar›
yoktur. ‹ﬂte, yaﬂanan örnekler bunu
somutlamaktad›r.
Bu ahlaks›z uygulamay› yapan
AKP iktidar›n›n, kad›na sayg›s›ndan söz edilebilir mi? Kad›nlar›n
baﬂörtüsünün aç›lmas›na karﬂ› ç›kmas›n›n ahlaki de¤erlerle, dini
inançla ilgisi kurulabilir mi?
Hay›r, baﬂörtüsünün yasaklanmas›na karﬂ› ç›karken, amac› inançlar üzerindeki bask›lara karﬂ› ç›kmak ya da kad›nlar›n mahremiyetine sayg› duyulmas›n› istemek de¤ildi. Halk›n inançlar›n› iktidar, ç›karlar› için kullan›yor.
AKP’nin ahlak›n› da, kad›na
sayg›s›n› da görmek için, tutuklu
yak›nlar›na reva gördüklerine bakmak gerekir.
Tutuklu yak›nlar›na yap›lan bu
uygulama AKP’nin, halk› sindirmek için bask›da herhangi bir s›n›r
tan›mayaca¤›n›n göstergesidir.
Bu uygulamayla aç›kça ailelere,
“ziyarete gelmeyin, hapishanede
yatan yak›nlar›n›z› sahiplenme yin” denilmektedir.

‹TO: ‘Kuddusi Okk›r Olay› Buz
Da¤›n›n Sadece Görünen Yüzüdür’
‹stanbul Tabip Odas› Ergenekon
Davas›’ndan yarg›lan›p hastal›¤›
nedeniyle tahliye edilmesinin ard›ndan ölen Kuddusi Okk›r ile ilgili bas›n toplant›s› düzenledi. 18
Temmuz günü düzenlenen bas›n
toplant›s›na Dr. Ali Çerkezo¤lu, Ali
Özyurt ve Prof. Dr. Özdemir Aktan
kat›ld›lar. Türk Tabipleri Birli¤i
ad›na Ali Çerkezo¤lu’nun yapt›¤›
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konuﬂma da hapishanelerde tutuklular›n tedavisiyle ilgili sorunlar›n
yeni olmad›¤› belirtilerek “Kud dusi Okk›r olay› buz da¤›n›n sadece
gör ü nen yü züd ü r ” denildi. Aç›klamada, “ Kud dusi Okk›r-Tu tuklu ve
H ü kümlü lerin Sa¤l›k Hak lar› ve
Dev letin Kamusal Yüküm lülükleri” konusunda rapor haz›rlayacak
olan bir kurul kuruldu¤u belirtile-

Geçmiﬂten günümüze, hapishanelerde uygulanan bask›lar salt tutuklu-hükümlülerle s›n›rl› olmam›ﬂt›r. Tutuklu-hükümlü yak›nlar› da,
tutuklular› sindirme politikas›n›n
bir parças› olarak bask›ya maruz
kalm›ﬂlard›r.
Bu bask›lar, gözalt›na almadan,
fiili sald›r›lara, görüﬂ haklar›n›n
gasbedilmesine, aramalarda tacizlere kadar çeﬂitli biçimler alm›ﬂt›r.
Bask›lar, AKP iktidar›nda da
sürmüﬂtür ve görülmektedir ki, daha da üst boyutlara ç›kar›lmaktad›r.
San›lmamal›d›r ki, bu örnekler
“ m ü n f e r i t t i r ”. Tersine, yap›lan düzenlemeler, hapishane personeline
istediklerinde cinsel organlara kadar arama yapma yetkisi tan›maktad›r. Dolay›s›yla bu bir devlet politikas›d›r. Bugün iki örnekte uygulanm›ﬂt›r, yar›n daha fazla yayg›nlaﬂt›r›labilir. Ya da genel bir uygulama
haline getirilebilir.
Bunun önünde düzenin ahlak›,
yasalar› engel de¤ildir. Ayn› ﬂekilde
Amerikan islamc›s› AKP’nin demokrasi ve ahlak anlay›ﬂ› da engel
de¤ildir. Bunun önündeki engel ancak devrimci, demokrat, ilerici kesimlerin, hak ve özgürlük savunucular›n›n mücadelesi olabilir.

rek “‹çinde bulundu¤umuz 21. Yüzy›lda
ça¤daﬂ ülkeler gibi
hak ve özgürlüklerin
önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›n›
ve ifadesini anayasam›zda bulan ancak
uygulamalar da ço¤u kez sözde kalan demokr atik laik ve sosyal bir
hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n prati¤e de
yans›mas›n› beklemek ve bu konuda
mücadele etmek her bireyin vatandaﬂl›k görevi olmal›d›r” vurgusu
yap›ld›.
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Bayrampaﬂa Kapat›ld›!
Bayrampaﬂa Hapishanesi kapat›ld›. Fakat, Bayrampaﬂa devrimciler
ve halk›m›z için geçmiﬂte kalmad›,
tarihe b›rak›lmad›. Çünkü, orada
tutsakl›klar, iﬂkenceler, katliamlar
yaﬂand›. Çünkü orada, devrim tarihimizin bir parças› yaz›ld›. Çünkü
orada hala sorulacak hesaplar var.

Bayrampaﬂa’y›
Devrimcili¤in Mezar›
Ya p a m a d › l a r

Bayrampaﬂa
Zulmüyle Oligarﬂinin Utanç,
Direniﬂleriyle Devrimin
Onur Sayfas›d›r
Bayrampaﬂa Hapishanesi bundan
41 y›l önce, 1967’de faﬂizmin halka
karﬂ› savaﬂ›nda kullan›lacak zindanlardan birisi olarak inﬂaâ edilmiﬂti.
S›n›rlar› içinde iki ayr› hapishane
olan Bayrampaﬂa Hapishanesi, t›ka
basa doldurulan ko¤uﬂlar›nda, ço¤u
zaman 5-6 bin tutuklu-hükümlüyü
bar›nd›ran koca bir ilçe gibiydi. Bu
iki hapishaneden birisi, Bayrampaﬂa
Özel Tip, büyük olan› ise Bayrampaﬂa Kapal› diye bilinir. Devrimci
tutsaklar her ikisinde de kald›lar.
Cunta y›llar›nda, 6 Temmuz
1983’de Metris’teki tutsaklar›n bir
k›sm›, Bayrampaﬂa Özel Tip Hapishanesi’ne sevk edildiler. 12 Eylül
Cuntas›n›n hedefi, Metris’le birlikte
Bayrampaﬂa’y› da, tutsaklara sald›r›
merkezlerinden biri haline getirmekti. ‹ﬂkenceler eﬂli¤inde, tek tip
elbise dayatmas› baﬂlad›. Tek tip elbise, tutsaklar› teslim alma politikas›n›n cunta y›llar›ndaki temel biçimlerinden birisiydi, fakat tutsaklar›n direniﬂleriyle karﬂ›laﬂacakt›.
Oli g a rﬂi nin teslim al m a d a y a t-
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m a s› ve tut s a kla r › n d i r eniﬂ ler i ; iﬂte bu iki politik tav›r, Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nin tarihine de damgas›n› vuracakt›r.
Evet, ülkemizdeki tüm hapishaneler gibi, Bayrampaﬂa da salt düzenin yasalar›n› çi¤neyen “adli” suçlular›n kapat›ld›klar› mekanlar olmad›.
Hapishaneler öncelikle s›n›flar
savaﬂ›n›n bir mevzisiydi, oligarﬂik
düzenin ve devrimci güçlerin politika yapt›klar› alanlard›. Bayrampaﬂa
oligarﬂi aç›s›ndan da devrimciler
aç›s›ndan da hapishaneler politikas›n›n merkezlerinden birisi olmuﬂtur. Oligarﬂi, hemen tüm hapishanelerde oldu¤u gibi, Bayrampaﬂa’da
da tutsaklara yönelik çeﬂitli sald›r›lar gerçekleﬂtirdi, fakat, Bayrampaﬂa salt bu sald›r› ve katliamlarla
an›lmay› hak etmez. Bayrampaﬂa
oligarﬂinin sald›r›lar› kadar, devrimci tutsaklar›n a¤›r bedeller pahas›na
yaratt›klar› görkemli direniﬂlerle
an›lmay› hak etmektedir.
‹çinde bir t a r i h i b a r › n d › r a n

Hapishaneler kimi zaman, kimilerinin devrimcili¤ini bitirmiﬂ, devrimlere ya da örgütlere mezar olmuﬂtur.
Ama ayn› hapishaneler, kimi zaman devrimi geliﬂtirmiﬂ, devrimci
örgütlere güç katm›ﬂt›r.
Bir hapishanenin bunlardan hangisi olaca¤›na karar veren, egemen
s›n›flar de¤ildir. Egemen s›n›flar
her zaman için, hapishanelerde devrimcili¤i bitirmeyi amaçlad›lar. Buna karar veren, esas olarak tutsak
devrimciler oldu. Tutsaklar›n direniﬂ ya da teslimiyet tav›rlar›, hapishanelerin fonksiyonunu da belirledi.
Bayrampaﬂa dendi¤inde, belirleyici olarak tutsaklar›n direniﬂ tav›rlar› akla gelir. Bayrampaﬂa ülkemizde devrimcili¤in bitirildi¤i, yok
edildi¤i de¤il, direniﬂleriyle devrimin ve devrimcili¤in büyütüldü¤ü
bir hapishane olmuﬂtur.

‘84 Ölüm Orucu Eylemi
M e t ris ve Sa¤ m a l c› l a r (Bayr a m p a ﬂa) Özel T i p H a pi s h a n e si’nde ya p › l a n 1 9 8 4 Ö l ü m O r u c u
ey lemi, bu direniﬂlerin tarihe ad›n›
onurla yazd›ran ilklerindendir.
Metris’te 13 Nisan’da Devrimci
Sol ve T‹KB tutsaklar› eyleme baﬂlad›lar. Ayn› gün, ayn› örgütlerin o
zaman askeri yönetim alt›nda olan
Sa¤m a l c› l a r Özel T ip H a pish anesi ' n d e kalan tutsaklar› da süresiz
açl›k grevine baﬂlad›klar›n› ilan ediyorlard›. Tutsaklar tek tip elbise ve
cuntan›n teslim alma politikas›na
karﬂ› baﬂlatt›klar› direniﬂle, hapishanelerin ve mücadelenin o günden
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sonraki geliﬂimini de tayin ediyorlard›. Cunta y›llar›n›n bu destans›
direniﬂi, Abd u l lah Me r a l , H a yd a r
Baﬂ b a ¤ , F at i h Ö k t ü l müﬂ ve H asan Tel ci’yi ﬂehit verip zaferi kucaklayacakt›.

Zindan Duvarlar›n›
Aﬂan Devrimci ‹rade
Direniﬂler yan›nda devrimci tutsaklar›n hapishanelerde sürekli olarak gündemlerinde olan hedeflerinden birisi de zindan duvarlar›n› aﬂmakt›. Bunun için çeﬂitli giriﬂimlerde bulunulmuﬂtu. Bu arada Bayrampaﬂa Özel Tip Hapishanesi’ndeki
tutsaklar, Bayrampaﬂa Kapal› Hapishanesi’ne sevk edilmiﬂlerdi.
Fakat tutsaklar›n zindan duvarlar›n› aﬂma kararl›l›¤›n› bu de¤iﬂiklik
engelleyemeyecek, Bayrampaﬂa’da
oligarﬂiye vurulan en büyük darbelerden biri, 1989 Ekiminde, devrimci hareketin Önderi D u rs u n K ar at a ﬂ’›n baﬂar›l› bir firar eylemi ile
tutsakl›¤›na son vermesi olacakt›.
Y›llarca tutsaklar›n direniﬂlerine
tan›kl›k eden Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde, tarihi bir olay daha yaﬂanm›ﬂt›. Art›k devrimci hareketin Önderi d›ﬂar›da, hareketin baﬂ›ndayd›.
Bu oligarﬂi için baﬂl› baﬂ›na bir kabus olmuﬂtu.
Fakat, oligarﬂiye vurulan tek
darbe bu olmam›ﬂt›. Bu firar eylemini, Ocak 1990’da Sinan Kukul ve
Mürsel Göleli’nin firar›, ard›ndan
Haziran 1990’da, içlerinde devrimci hareketin ve dost bir hareketin
önder kadrolar›n›n oldu¤u 5 devrimcinin firarlar› izledi.
Devrimci hareketin tutsaklar›n›n
Bayrampaﬂa Hapishanesi duvarlar›n› aﬂan eylemleri, devrim saflar›nda
coﬂku yarat›rken, oligarﬂinin korkusunu büyütüyordu.
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Art›k burjuvazinin gözünde
Bayrampaﬂa Hapishanesi suçluydu.
Adalet Bakan› Oltan Sungurlu bu
eylemleri, “ n a s›l kaç› yorl a r, ak›l
s›r er miyor” diye de¤erlendirirken,
burjuva bas›n üzüntüsünü, “böyle ce
B ay r a m p a ﬂ a ' d a D e v - S o l Ö r g ü t ü ' n ü n b e yin ta k› m›n dan kim se
kalmad›” diyerek dile getiriyordu.
Devrimci iradenin bu baﬂar›lar›
karﬂ›s›nda, oligarﬂi bask›y›, zulmü
t›rmand›rmaktan baﬂka bir çare bulam›yordu. Oligarﬂinin iﬂkenceci
hapishane savc›lar›, müdürleri yapt›klar›n›n hesab›n› soracak bir adalet mekanizmas›n›n olmad›¤›n› san›yor, bunun rahatl›¤›nda hareket
ediyorlard›. Bayrampaﬂa savc›s› Niya zi Fik r et Aygen de bunlardan birisiydi.
Aygen'in Bayrampaﬂa Hapishanesi'ne savc› olarak atanmas›ndan
sonra, tutsaklar üzerindeki bask› ve
iﬂkence daha da yo¤unlaﬂt›. Peﬂpeﬂe
gerçekleﬂtirilen operasyonlar sonucu birçok devrimci tutsak yaraland›,
haklar gasbedildi, ko¤uﬂlar talan
edildi. Bu terörden tutsak aileleri ve
avukatlar da nasibini ald›. Aygen,
uyar›lara ald›rmadan iﬂkenceyi sürdürüyordu.
Fakat, 12 Kas›m 1990’da Aygen,
devrimci hareket taraf›ndan düzenlenen bir eylemde öldürüldü. Aygen’in iﬂkenceci orta¤› birinci müdür, bu eylemin arkas›ndan bir daha
hapishane içine girmeyerek, Bayrampaﬂa’dan baﬂka bir hapishaneye
tayinini ald›rd›.

Bayrampaﬂa Duvarlar›
Tu t s a k l a r › n ‹ r a d e s i n e
Yenildi
Zindan duvarlar› içinde bir türkü
yükseliyordu; “O duvar duvar›n›z
v›z gelir bize v›z”. Devrimci hareket
saflar›nda darbe yaﬂanm›ﬂt›, darbecilik Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki tutsaklar taraf›ndan mahkum
edilmiﬂti, fakat yeterli de¤ildi, zindan duvarlar› içinde durulamayacak
zamand›.
Bir kez daha Bayrampaﬂa’n›n
duvarlar›, devrimci irade karﬂ›s›nda

çaresizdi. ‹çlerinde devrimci hareketin kadrolar›ndan ‹brahim Yalç›n,
Mete Nezihi Alt›nay ve Murat
Gül’ün de oldu¤u 7 tutsak ﬁ u b a t
1993’te zindan duvarlar›n› aﬂmay›
baﬂar›yordu. Tutsaklar›n zindan duvarlar›n› aﬂmak için çabalar› bitmedi. Yar›m kalan daha birçok firar giriﬂimi oldu.
Bayrampaﬂa’n›n ismi burjuva
bas›nda “yol geçen han›” konulmuﬂtu. Oysa, tutsaklar›n firar eylemlerini engellemek için, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nin zeminindeki
toprak tamamen boﬂalt›lm›ﬂ, hapishane çevresine boydan boya çukurlar kaz›lm›ﬂ, denetimler s›klaﬂt›r›lm›ﬂ, çok say›da ek güvenlik önlemi
al›nm›ﬂt›. Fakat devrimci irade tüm
bu önlemleri aﬂmay› baﬂarman›n bir
yolunu bulmuﬂtu.

Açl›k Grevleri, ‹ﬂgaller,
Rehin Eylemleri
Bayrampaﬂa’n›n direniﬂ tarihinde say›s›z eylem vard›r. Bu eylemlerin büyük bölümü, tutsaklara yönelik sald›r›lara karﬂ› yap›lan eylemlerken, bir k›sm› da, halk›n de¤iﬂik kesimlerine yönelen sald›r›lar›
protesto etmek ve direniﬂlere destek
olmak için yap›lan eylemlerdi.
Eylemlerin biçimleri, açl›k grevlerinden, say›m vermemeye, iﬂgallerden rehin almaya kadar uzan›yordu.
Faﬂizm, tutsaklar› teslim alman›n temel yolunu h ü c re politikas›n›
hayata geçirmekte görüyordu. Oligarﬂinin planlar›na göre Bayrampaﬂa Hapishanesi’ni tasfiye etmek de,
teslim alman›n yolunu açmak için
ﬂartt›. Bayrampaﬂa’n›n tasfiye edilmesi, devrimcilere hem örgütsel,
hem moral bir darbe olacak diye düﬂünüyorlard›.
Oligarﬂi bu plan›n bir parças›
olarak Eskiﬂehir ve Ümraniye Hapishaneleri’ni tabutluk olarak açt›.
Bunlara karﬂ› uzun süreli açl›k grevi eylemleri yap›larak sald›r›lar boﬂa ç›kar›ld›. Geri ad›m att›r›ld›.
Fakat oligarﬂi, tutsaklar› teslim
almak için, bu defa da katliam poli-
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tikalar›n› devreye sokacakt›. 21 Eylül 1995’te 3 tutsak iﬂkenceyle öldürüldü, onlarcas› yaraland›.
Buca katliam› üzerine, direniﬂ
baﬂlat›lan 23 hapishaneden birisi de
Bayrampaﬂa’yd›. Tutsaklar›n bu genel direniﬂi, 7 Kas›m 1995'te zaferle sonuçland›.
Tarihler 4 Ocak 1996’y› gösterdi¤inde ise, bu kez katliam›n adresi
Ümraniye Hapishanesi olmuﬂtu. 4
tutsa¤›n katledildi¤i sald›r›da, onlarca tutsak da yaralanm›ﬂt›.
Bir kez daha tutsaklar›n öfkesiyle karﬂ›laﬂt› oligarﬂi. Bayrampaﬂa
da, 4 Ocak katliam›na karﬂ› eylem
yap›lan yerlerden biriydi. Hapishane 1. müdürünün de içlerinde oldu¤u çok say›da personel rehin al›narak, iﬂgal direniﬂi baﬂlat›ld›. Günler
süren iﬂgal eylemi, bakanl›k yetkilileri ile yap›lan görüﬂmeler sonucunda, tutsaklar›n taleplerinin kabul
edilmesiyle sonuçland›r›ld›.
Bayrampaﬂa’daki uzun süreli iﬂgal eylemlerinden birisi de, 26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 tutsa¤›n katledildi¤i sald›r› karﬂ›s›nda, “ b u l u ndu¤u muz her
h apis h ane bir Uluc a nl a r ’d›r” denilerek hayata geçirilecekti.

H e r An› Eylem Olan
69 Gün
1996 y›l›nda Eskiﬂehir tabutlu¤u
tecrit politikas›n›n uygulanmas› ve
Bayrampaﬂa’n›n tasfiye edilmesi
amac›yla tekrar aç›ld›. Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 6 May›s’ta yay›nlanan genelge ile de tecrit, itirafç›laﬂt›rma, ba¤›ms›zlaﬂt›rma dayatmalar› yasalaﬂt›r›ld›. Art›k Marmara
Bölgesi’nde tutuklananlar, Bayrampaﬂa yerine Eskiﬂehir tabutlu¤una
götürülmeye baﬂlanm›ﬂt›.
‹çlerinde Bayrampaﬂa’n›n da oldu¤u çok say›da hapishanede, Eskiﬂehir tabutlu¤unun kapat›lmas› ve
genelgelerin iptal edilmesi talepleriyle, 20 May›s 1996’da daha sonra
ölüm orucu direniﬂine çevrilecek
olan süresiz açl›k grevi eylemi baﬂlat›ld›.
Direniﬂin taleplerinden birisi de,
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tutsak yak›nlar›na yönelik sald›r›lar›n durdurulmas› idi. Özellikle Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde tutsak
yak›nlar›n›n polis taraf›ndan gözalt›na al›nmas›, ziyarete gelmelerinin
ve tutsaklar› sahiplenmelerinin engellenmeye çal›ﬂ›lmas›, s›radan uygulamalar haline getirilmiﬂti.
Tutsaklar›n taleplerinin kabul
edilmesi ile sonuçlanan eylemde,
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nden de
Altan Berdan Kerimgiller, ‹lginç
Özkeskin ve Yemliha Kaya ﬂehit verildi.
Bayrampaﬂa’da bu kapsaml› sald›r› ve direniﬂler yan›nda, hemen
her güne yay›lan sald›r› ve direniﬂler de yaﬂanm›ﬂt›r.
Tutsaklara yönelik çeﬂitli sald›r›
biçimleri içinde, mahkeme, hastane
sevklerinin, birer iﬂkence haline getirilmesi, hastalar›n tedavilerinin
yap›lmamas›, savunma haklar›n›n
gasbedilmesi, tutsaklar›n aras›na
ajan göndermek ve benzeri vard›r.
Teslim alma sald›r›lar› ve direniﬂler aras›nda, hapishanelerin düzenin devrimcili¤i ö¤üttü¤ü de¤irmenler ya da devrimin okullar› olmas›na karar verilecektir. Düzen
çok istemesine karﬂ›n Bayrampaﬂa’ya de¤irmen misyonu yükleyememiﬂtir.
‹ﬂte 19 Aral›k 2000 de, bu gerçe¤in bir kez daha tescil edildi¤i günlerden biri oldu Bayrampaﬂa tarihinde.
F Tipi hapishanelere karﬂ› 20
Ekim’de baﬂlat›lan ölüm orucu 60’l›
günlere geldi¤inde, katliam yap›lan
hapishanelerden biri de Bayrampaﬂa’yd›.
Katiller sürüsü, otomatik silahlarla, bombalarla, kimyasal gazlarla
sald›r›rken, karﬂ›lar›nda yine direnen tutsaklar› bulacaklard›. Bayrampaﬂa Hapishanesi o gün alev
alev yan›yordu. O gün, kad›n tutsaklardan Yazgülü Güder Öztürk,
ﬁefinur Tezgel, Nilüfer Alcan, Özlem Ercan, Seyhan Do¤an ve Gülser
Tuzcu katiller sürüsü taraf›ndan diri
diri yak›l›yor, erkeklerden de 6 tutsak katiller sürüsünün kurﬂunlar› ve

feda eylemleri ile ölümsüzleﬂiyorlard›. Tutsaklar›n bedenleri kömürleﬂiyordu. Fakat, o kömürleﬂen bedenlere bakan oligarﬂinin ölüm
mangalar›, parmaklarda zafer iﬂareti görüyordu. ‹ﬂte tek baﬂ›na bu bile,
tutsaklar›n nas›l bir ruhla direndiklerini göstermeye yeter örnekti.
Oligarﬂi asl›nda 19 Aral›k 2000
günü Bayrampaﬂa’n›n kap›s›na kilit
vurmuﬂtur. Fakat, o gün oligarﬂinin
aç›klad›¤› gibi, Bayrampaﬂa’n›n
defterinin kapat›ld›¤› de¤il, oligarﬂiyle görülecek hesab›n daha da büyütüldü¤ü gündür.
Elbette Bayrampaﬂa’n›n tarihi
salt bu destans› direniﬂlerle s›n›rl›
de¤ildir. Örne¤in Ege da¤lar›nda bir
komutan olarak kahramanl›k destan› yazarak ﬂehit düﬂen Erhanlar, Karadeniz da¤lar›nda umudun ad›n›
büyüterek ölümsüzleﬂen Ali Haydarlar, Amerikan emperyalizmine
bir darbe indirmek için yapt›¤› eylemde ﬂehit düﬂen Sad›klar ve ülkemizin birçok yerinde mücadelenin
de¤iﬂik alanlar›nda kahramanl›klar
yaratan çok say›da devrimci de,
Bayrampaﬂa’n›n
koridorlar›nda
yüzlerce tutsa¤›n bir arada yapt›¤›
tahliye törenlerinde u¤urland›lar s›cak mücadelenin içine.
Direniﬂleriyle, komün yaﬂam›yla, kutlamalar›, anmalar›yla, e¤itim
çal›ﬂmalar›, sabahlar› hep bir a¤›zdan söylenen marﬂlarla baﬂlayan disiplinli yaﬂam›yla devrimimizin bir
okuluydu. Oligarﬂi Bayrampaﬂa
Hapishanesi’ni tasfiye ederken, asl›nda tutsaklar›n direniﬂleriyle, ödedikleri bedellerle devrimin bir okulu haline getirdikleri hapishaneleri
tasfiye etmeyi amaçl›yordu. Fakat
direnen tutsaklar›n bilincinde, ﬂimdi
de her yer bir Bayrampaﬂa’d›r.
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Düzenin Ça¤daﬂ ‹nfaz Sistemi

Tecrit, ‹ﬂkence
Bayrampaﬂa Hapishanesi, düzenlenen törenle kapat›ld›.
Hapishane bahçesinde yap›lan
kapatma töreninde konuﬂan Adalet
Bakan› Mehmet Ali ﬁahin ilk kez
bir hapishanenin kapat›l›ﬂ›nda tören
yap›lmas›n›n nedenini ﬂöyle anlat›yordu; “ Tören yapmam›z›n nedeni,
b u c e z a e v i , t a r i h i mi z i n ‘ s e m b ol i k ’
cezaevidir... onun ﬂahs›nda ça¤d›ﬂ›
k al m › ﬂ c e z a i n f az s i s t e m i n i d e t e r k
e d i y or u z . Ç a ¤ d a ﬂ v e mo d e r n k u rumlar› inﬂa etmiﬂ ve tutuklular›
nakletmiﬂ olarak k ap at›yoru z ” .
Adalet Bakanl›¤›, Bayrampaﬂa
Hapishanesi’ne ça¤d›ﬂ› infaz sistemi diyor, fakat, onun için Bayrampaﬂa’daki ça¤d›ﬂ›l›k, iﬂkenceler,
bask›lar de¤ildir. Çünkü, bunlar›
bugün çok daha üst boyutta sürdürmektedirler. Keza, onlar›n ça¤d›ﬂ›l›k dedikleri, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nin kalabal›k ko¤uﬂlar› da de¤ildir. Zira, bu ko¤uﬂlar› yapanlar
da kendileriydi. Kald› ki, onlar Ulucanlar Hapishanesi’nde, tutsaklar›n
yeni ko¤uﬂ taleplerini katliam planlar›na gerekçe yapanlard›r.
Onlar›n ça¤d›ﬂ› dedikleri, tutsaklar›n direniﬂleriydi. Ko¤uﬂ sisteminde, kalabal›k olarak bir arada olan
tutsaklar›n direniﬂlerinin etki gücüydü. Onlar› rahats›z eden, ﬂehir
içindeki hapishanelerde uygulad›klar› zulmün halk› daha fazla etkilemesi, halk›n tutsaklar› sahiplenmesinin olanaklar›n›n daha fazla olmas›yd›. Onlar› rahats›z eden, ko¤uﬂlardaki kolektif yaﬂamd›. Paylaﬂma
ve dayan›ﬂmayd›.
O n l a r › n “ça¤daﬂ infa z siste mi”
d i y e re k a ç t › k l a r › h a p i s h a n e l e r F
t i p l e r i d i r. Peki nedir F t i p l e r i n i n
“ça ¤daﬂ i nf az si stemi” d e d i k l e r i
özellikleri:
1- Te c r i t t i r. 19 Aral›k 2000 tarihinden itibaren, açt›klar› F tipi hapishanelerde tutsaklar tecrit edilmiﬂtir. Onlar›n ça¤daﬂ hapishanele-
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rinde, tecrit politikas› sonucunda,
tutsaklar çeﬂitli hastal›klar, psikolojik sorunlar yaﬂad›lar, intihar edenler oldu.
2- ‹ﬂkencedir. 3’er ve tek kiﬂilik
hücrelerde tecrit ettikleri tutsaklara
istedikleri her an fiziki iﬂkencede
bulunma olana¤›na sahip olmalar›,
sald›r› ve iﬂkence bask›s›n› tutsaklar›n üzerinde bir tehdit unsuru olarak
süreklileﬂtirmeleridir.
3 - O n u r a s a l d › r › d › r. Tutsaklar›n
ve tutsak yak›nlar›n›n onurlar›na,
kiﬂiliklerine yönelik baﬂta onur k›r›c› arama dayatmalar› olmak üzere,
her türden yönteme baﬂvurulmaktad›r.
4- Savunma haklar›n›n gasbedilmesidir. Tutsaklar›n avukatlar›yla sa¤l›kl› koﬂullarda görüﬂme ve
savunma haz›rlama olanaklar›ndan
yoksunluklar›d›r. Öyle ki, tutsaklar›n yarg›land›klar› davan›n dosyalar› bile kendilerine verilmeyebiliyor.
5- Te d a v i o l a n a k l a r › n d a n y o ks u n b › r a k m a k t › r. Tedavileri ihmal
edildi¤i, sa¤l›kl› muayeneler yap›lmad›¤› için F tipi hapishanelerde
ölümler yaﬂanm›ﬂt›r.
6- Keyfi yönetimdir. Tutsaklar›n yasal haklar›n›n keyfi ﬂekilde
çi¤nenmesidir. Tutsaklara verilecek
kitap, dergi ve benzeri yay›nlardan,
mektuplara, ya da en küçük kullan›m malzemelerine kadar yasaklanmas› veya hapishane idarelerinin
keyfiyetine b›rak›lmas›d›r. Tutsaklar için hak yoktur, hapishane idareleri ne derse ona itaat etmeleri dayat›lmaktad›r.
‹ﬂte, oligarﬂik düzenin “ça¤daﬂ
infaz” anlay›ﬂ›nda bunlar vard›r.
Adalet Bakan›’n›n övündü¤ü sistem
budur.
Onlar›n ça¤daﬂl›k anlay›ﬂlar›nda, F tipi hapishane politikas›n› uygulamak ve halk› sindirmek için, 20
hapishanede birden yapt›klar› ve 28
tutsa¤›n yaﬂam›n› yitirdi¤i katliam

Ça¤daﬂl›¤›n kap›lar›;
ölüm orucundaki tutsaklara
jopla tecavüz edilerek aç›ld›.
Ça¤daﬂl›¤›n kap›lar›; yüzlerce
tutsa¤› iﬂkencelerden geçirerek
aç›ld›.
da vard›r.
Onlar›n ça¤daﬂ ölüm hücrelerine
karﬂ› direniﬂlerde, 122 kiﬂi yaﬂam›n›
yitirmiﬂtir. Dolay›s›yla, 122 devrimciyi öldürmek de onlar›n ça¤daﬂl›k
anlay›ﬂ›na uygundur.
Biliyoruz ki, oligarﬂi için terkedilen Bayrampaﬂa’n›n mimari yap›s› oldu, de¤ilse tutsaklar› teslim alma politikas›n› Bayrampaﬂa’y› aratacak ﬂekilde yeni hapishanelerde
uyguluyorlar. Dahas›, Bayrampaﬂa
gibi hapishaneleri zaten, teslim alma politikalar›na yeterince hizmet
edemedi¤ini düﬂündükleri için terkettiler.
Oligarﬂik düzenin a¤z›ndaki
“ re f o r m ” , “ ç a ¤ d a ﬂ l › k ” cümleleri
her zaman ayn› anlama gelir. Daha
büyük bask›d›r, daha fazla hak gasp›d›r, daha fazla iﬂkence, devlet terörüdür.
Yine tarih tan›kt›r ki, uygulad›klar› hiçbir bask› politikas› yeterli olmam›ﬂt›r. Bunun nedeni, uygulad›klar› bask›n›n yetersizli¤i de¤ildir,
tersine oligarﬂi her defas›nda s›n›rs›zca terör uygulam›ﬂt›r. 19 Aral›k
2000’de yapt›klar› hapishaneler katliam› bunun en üst boyutta olanlar›ndand›r. Dünyada örne¤i azd›r.
Fakat, her defas›nda belirleyici
olan, devletin politikas› de¤il, tutsaklar›n direnme kararl›l›klar› olmuﬂtur. Bugün de öyledir. Devrimciler aç›s›ndan her yeni hapishane
bir Bayrampaﬂa’d›r. Oligarﬂi, Bayrampaﬂa’n›n kap›s›na kilit vurmakla
direniﬂin Bayrampaﬂa’s›ndan kurtulamaz.
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Üreterek direnmek
8 Y›ld›r tecrit hücrelerindeyiz.
Buralara kurﬂun ya¤murlar› alt›nda,
binlerce bomba eﬂli¤inde dört gün
dört gece süren vahﬂi bir katliam
operasyonu sonucu getirildik. Direnerek ve 28 yoldaﬂ›m›z› ﬂehit vererek konulduk buralara.
Neden yapt›lar bu katliam›, neden buralara koydular bizi?
Çünkü biz devrimciyiz. Yani oligarﬂinin iktidar›n› y›kma kararl›l›¤›na ve dünyan›n Türkiyesi’nde devrim yapma iddias›na, hedefine sahip
olanlar›z. O halde yokedilmemiz
gerekirdi. Düﬂüncelerimiz, devrim
ve sosyalizm inanc›m›z yok edilmeliydi. Bunun için bizi y›llard›r tecrit
hücrelerinde halk›m›zdan, ailelerimizden ve birbirimizden “izole et meye”, direnen tüm damarlar›m›z›
kurutmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu amaçlar›na ulaﬂmak için pek
çok farkl› yöntem geliﬂtirseler de
meselenin özü hep ayn›.
Tüm bu sald›r›lara ra¤men kimli¤imizden, kiﬂili¤imizden, yani bizi
biz yapan düﬂüncelerimizden taviz
veremezdik, vermedik de. Yaﬂam
disiplinimiz, üretkenli¤imiz, düﬂünüﬂ tarz›m›z, h ü c reler öncesi nas›l sa bugün de hücrelerde ayn› ﬂekilde
devam ediyor.
Bunu baﬂarabilmemizi sa¤layan
elbette ilk baﬂta büyük direniﬂimiz
ve bu direniﬂte ölümsüzleﬂen kahraman yoldaﬂlar›m›zd›r. Ancak direniﬂten yaln›zca bedenini ortaya koymak anlaﬂ›lmamal›d›r. Direniﬂ; zihinsel ve fiziksel gücünle birlikte
kendini tamamen mücadeleye adamakt›r. Biz de öyle yapt›k.
Tecrite karﬂ› bir yandan bedenlerimizi açl›¤a yat›rarak direnirken,
bir yandan da çevremizde örülmek
istenen tecrit duvarlar›n› parçalaman›n farkl› yöntemlerini bulduk.
Bu yöntemler içinde en öne ç›kan kuﬂkusuz ki ç›kard›¤›m›z d e rgilerimiz ve el eme¤imize, yarat›c›l›¤›m›za dayal› ü re t i m l e ri m i z d i r.
Nas›l mümkün oluyor bunlar;
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bak›n ﬂöyle oldu ve olmaya devam
etmekte:
*
Hücrelere getirildi¤imiz ilk y›l
dergilerimizi haz›rlamaya baﬂlam›ﬂt›k bile. Bizde y›lg›nl›k, umutsuzluk
görmek isteyen düﬂmana cevab›m›z
tutsak dergilerimiz oldu. Kimisi
M a s a l a”s›nad›n› Veli day›m›z›n “M
dan ald›, kimi Nail-‹bo gibi ﬂehitlerimizin ad›ndan. Kimisinin de
isimleri ﬂehitlerimiz taraf›ndan bulundu; Z›lg›t gibi... Ad› ve türü
farkl›l›k gösterse de tüm dergilerimizin içeri¤i ayn›d›r: D ‹ R E N ‹ ﬁ.
Bazen bir ﬂiir görürsünüz dergimizde, feda eylemine beﬂ dakika kala
yaz›lm›ﬂ bir ﬂiirdir belki. Ya da bir
baﬂka yaz› çarpar gözünüze, h›nç
dolu, öfke doludur ve hasretin en
yücesini okursunuz onda. Bir fedan›n ya da kahramanl›¤›n ard›ndan
ﬂehit düﬂen yoldaﬂ›m›za yaz›lm›ﬂ
olmal›d›r o yaz› da. Ateﬂin içinden
gelir o anlat›mlar, insana dair ne
varsa bulursunuz onlarda. Halk›m›z›n ac›lar›, özlemleri, sevinçleri,
coﬂkular›, kahramanl›klar›, destanlar› ve hayat›n, kavgan›n mizah›...
Yani yaﬂamda karﬂ›m›za ç›kan ne
varsa tutsak dergilerinde bulabilirsiniz. Bulamayaca¤›n›z tek ﬂey vard›r: UMUTSUZLUK! Umudumuza
düﬂen hiçbir ﬂey giremez hücrelerimize, en önemlisi de beyinlerimize.
Dergilerimizin yaz›m aﬂamas›ndan ço¤alt›lmas›na kadar epey
emek harcar›z. Sonuç, onca eme¤e
de¤er de artar bile.
Dergiye haz›rlan›rken, önce konular belirlenir. Neler olacak, hangi
konuyu nas›l yazaca¤›z; öykü mü,
ﬂiir mi, güncel de¤erlendirme mi, ya
da araﬂt›rma yaz›s› m›? Bunlar› belirledikten sonra s›ra konular›n paylaﬂ›lmas›na gelir. Paylaﬂ›ld›ktan
sonra yaz›m aﬂamas› biraz zorludur.
Özellikle de araﬂt›rma yaz›s› yazacaksan›z, kayna¤›n›z s›n›rl›d›r. Çünkü F Tiplerinde her kitab› alamazs›n›z. ‹dare taraf›ndan bir ansiklopedi
bile “sak›ncal›” bulunabilir. Keyfi-

Bizi hapsettiklerini sananlar
y an›l›yorlar; biz düﬂün celeri m iz l e, ü re t im le ri mi z le d a im a
ha ya t› n i çin d ey iz.
yette s›n›r yoktur.
Ancak tüm bu engeller, kolektif
mekanizmalar iﬂletilerek aﬂ›l›r.
Hücrelerde bizi bir-iki yoldaﬂ›m›zla
s›n›rlamak isteyenler, beyinlerimizi
asla tekillikte s›n›rlayamazlar. Biz
kolektif yaﬂayan insanlar›z, örgütlülü¤ümüz gücünü en çok bu kolektif
mekanizmadan al›r. Birinin bir düﬂüncesini, di¤erinin baﬂka bir düﬂüncesi tamamlar.
Emperyalizm daima bireycili¤i
aﬂ›lar insanlara. Bireysel yarat›c›l›klardan, at›l›mlardan bahseder. Hikayedir bunlar›n hepsi. Bugün neredeyse bir ülkenin milli gelirinden
fazla servete sahip olanlar, bunlar›
“bireysel” yetenek ve yarat›c›l›k sayesinde de¤il, halklar› sömürüp açl›¤a, yoksullu¤a mahkum ederek
kazan›yorlar.
Bireycili¤in yaﬂam›m›zda asla
yeri yoktur. Üretti¤imiz her ﬂey gücünü kolektif mekanizmam›zdan
al›r. Bu mekanizma sadece bulundu¤umuz hapishane ile de s›n›rl› de¤ildir. Hapishaneler aras› da mektuplarla iﬂletiriz kolektifi. Bazen bir
bir hapishaneden gönderilen bir
bayram, kutlama kart› veya baﬂka
bir ﬂey, ilham olur bize. Ya da dergide foto¤raf›n› gördü¤ümüz bir baﬂka ürün. Hemen kafam›zda bir k›v›lc›m çakar. “Aaa, bunu burada da
kullanabiliriz” diye. Yazd›¤›m›z
mektuplarda yeni buldu¤umuz yöntemleri paylaﬂ›r›z. Ve hepsinden
önemlisi, yoldaﬂ sevgisi ve sahiplenmedir kolektivizmi iﬂleten.
Dönelim dergilerimizin d›ﬂar›
gönderilmesine. Zorluklar dergile-
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rin d›ﬂar› gönderilmesi aﬂamas›nda
da yaﬂan›r. Birçok yay›n›m›z yine
“sak›ncal›” bulundu¤undan d›ﬂar›
gönderilmez. ‹ m h a edilir. Yaﬂad›¤›m›z sorunlar›, tecrit iﬂkencesinin
yaratt›¤› sonuçlar› anlatmam›z sak›ncal› bulunur. Bu keyfi kararlarla
as›l olarak d›ﬂar›yla ba¤›m›z kopar›lmaya çal›ﬂ›lmakta, yaﬂad›¤›m›z
iﬂkencelerin ve de ürünlerimizde
somutlanan i r a d e m i z i n d›ﬂar›ya
ulaﬂmas› engellenmektedir.
*
Tek üretimimiz dergiler de¤il
baﬂta söz etti¤imiz gibi.
E¤er d›ﬂar›da ailelerimize ulaﬂt›rabildi¤imiz ürünlerle aç›lan bir sergiye gitme f›rsat› bulabildiyseniz,
çok çeﬂitli el ürünleri görmüﬂsünüzdür. Bu ürünlerin ham maddesi ise
günlük yaﬂamda çokça kulland›¤›m›z ﬂeylerdir. Ve büyük bir ço¤unlu¤u da “yoklukta” üretilen, tutsaklar›n yarat›c›l›¤› ve biraz da deneme-yan›lma yöntemiyle ortaya ç›kan malzemelerdir.
Örne¤in haﬂlanm›ﬂ pirincin ﬂekerle ezilerek yap›ﬂt›r›c› gibi kullan›labilece¤ini hiç düﬂünebilir miydiniz? Ya da gazete ka¤›d›n› suda
bekleterek ve içine ﬂeker ve benzeri
katarak heykel çamuru elde edilebilece¤ini? Ya ekmek için-

den elde edilen ve birçok üretimde
kullan›labilen hamura ne demeli?
Belki so¤an zar›ndan boya elde edilebilece¤ini de duymam›ﬂ olabilirsiniz. Ya da saman ka¤›d› buruﬂturup
tekrar açarak kahverengi ayakkab›
boyas›yla bir kaç kat boyad›¤›n›zda
eskitilmiﬂ ahﬂap görüntüsü elde
edebilece¤iniz de akl›n›za gelmemiﬂtir muhtemelen.
Bizim de gelmemiﬂti daha önce.
Bu malzemeler sadece yiyecek
maddeleriyle de s›n›rl› de¤il. Örne¤in süt kutular›, kartonlar, ﬂiﬂe kapaklar› elbise parçalar›, sökük kazak ve benzeri... akl›n›za gelen her
ﬂey olabilir. Bunlar›n hepsi birer
üretime dönüﬂebilir. Ancak bunlar›
üretime dönüﬂtüren güç devrimci
yarat›c›l›kt›r.
Boya kalemlerinin, uhu, tutkal
gibi yap›ﬂt›r›c›lar›n, kimi zaman
renkli ka¤›tlar›n, mukavvan›n ve akl›n›za gelebilecek pek çok k›rtasiye,
el iﬂi ve sanat ürünlerinin yasak denilerek verilmedi¤i hücrelerimizde,
“e... ne yapal›m o zaman” diyerek
oturamazd›k. Oradan buradan duyma bilgiler ya da bazen d›ﬂar›daki
mesleklerimizden edindi¤imiz bilgilerle ve ço¤u zaman mucitler gibi
deneyerek, deyim yerindeyse “ekme¤imizi taﬂtan ç›kartarak” yarat›yoruz gerekli hammaddelerimizi.
Geriye ise hünerli
Üreterek Direnenellerin malzemelelerin sergisinin son
re ﬂekil vermesi
u¤rak y erlerinden
kal›yor. O eller hübiri ‹ zmir’in Donerini nereden al›¤ançay Köyü’ydü.
yor? Her ﬂeyden
Al›ﬂ›lm›ﬂt›r ya,
önce halk›m›z›n
sergiler, salonlaryarat›c›l›¤›ndan,
da, d ernek b inapratik zekas›ndan
lar›nda a ç›l›r.
ve elbet devrimci
Ama Ü reterek
yarat›c›l›ktan.
Direnenlerin
Yoksul evlerde
sergisi bu kayokluktan yarat›lan kimi kullan›m
l›plar› da y›k›eﬂyalar›n› görmüﬂyor. ‹ ﬂte b urasünüzdür. Hatta en
da d irenmenin
gücünü ve coﬂ- baﬂta evin kendisi.
Yokluktan yarat›kusunu k öyün
lan evler, derme
sokaklar›na
çatma barakalar,
taﬂ›yor.
tenekeden ocaklar,

saclar ve daha pek çok ﬂey. Ve evin
içindeki ayn› derme çatma masalar,
oturma bölümleri, dolaplar, raflar...
Bir yan›yla zorunlu bir yarat›c›l›kt›r
bu. Yaﬂamsal tüm ihtiyaçlar›ndan
mahrum b›rak›lman›n getirdi¤i bir
zorunluluk.
Tutsakl›k koﬂullar›ndaki ürünlerimizde görüp de ﬂaﬂ›rabilece¤iniz
her ﬂeyin gizi bu yarat›c›l›ktad›r.
Mayas›n› halk›ndan, halk›n de¤er
ve kültüründen alan bir yarat›c›l›kt›r. Her ﬂeye ra¤men yaﬂad›¤› topraklara s›k› s›k›ya tutunan, yaﬂama
tüm umuduyla ba¤lanan bir yarat›c›l›kt›r.
Tüm bunlar› düﬂündü¤ünüzde
eminiz ki, “aaa, bu çerçeveyi nas›l
yapm›ﬂlar?” demeyeceksiniz. Ya da
“bu da nereden ak›llar›na geldi!”
diye düﬂünmeyeceksiniz.
Yaratma gücü insan›n do¤as›nda
vard›r. Bunu düﬂündü¤ünüzde kendinizde de göreceksiniz.
‹ﬂte bu güç yeni bir dünya yaratmak istiyor. ‹nsan› yeniden “sosyalist” bir kiﬂilikle yaratmak istiyor.
En nihayetinde halklar›m›z›n kurtuluﬂunu sa¤layacak alt üst oluﬂu yaratmak istiyor. Bu güç bizde var,
halk›m›zda var.
Ki emperyalizmin ve onun kuklas› iktidarlar›n halklardan korkusu
bu yüzdendir.
Bu korku en aﬂa¤›l›k katliamlar›,
iﬂkenceleri yapt›r›yor onlara.
Bizleri zorla getirdikleri hücreler
iﬂte bu korkunun ürünüdür. Bunun
için bizleri tecrit edip yok etmek istiyorlar. Ama nafile. Tecritteki tüm
keyfi uygulamalara, yasaklara ra¤men üretmeye, üreterek direnmeye
devam edece¤iz.
Tutsaklar olarak her konuda söyleyecek sözümüz var. Bu sözü her
zaman oldu¤u gibi sak›nmadan söyleyece¤iz. Bizi hapsettiklerini sananlar yan›l›yorlar; biz düﬂüncelerimizle, üretimlerimizle daima hayat›n içindeyiz.
(Bu yaz› Gebze Hapishanesi’ndeki
Özgür Kad›n Tutsaklar taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r.)
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Sendikalaﬂma Mücadelesi
Türk-‹ﬂ’in geçen hafta yapt›¤› bir
aç›klama, iﬂçi s›n›f›n›n günümüzde
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u en önemli sorunlardan birine tekrar dikkat çekti.
Hali haz›rda süren iﬂçi direniﬂlerinin
büyük bölümünün sendikalaﬂma
mücadelesine yönelik bask›lar temelinde geliﬂti¤ine iﬂaret eden Türk-‹ﬂ,
“ Suç iﬂleyen patronlar sabr›m›z› taﬂ›rmas›n” diyor.
Ama biliyoruz ki, Türk-‹ﬂ’in sabr› da bir türlü taﬂmak bilmiyor.
Sendikalaﬂmaya yönelik bask›lar
kuﬂkusuz yeni de¤il. Özellikle 90’lar›n baﬂlar›ndan bu yana “ s e n d i k as › z l a ﬂ t › r m a ”n›n tekelci burjuvazi taraf›ndan özel bir politika haline getirildi¤ini söyleyebiliriz.
Sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s›, tekellerin gerçek yüzüdür. Sendikas›zlaﬂt›rma, gelmiﬂ geçmiﬂ hükümetlerin haklar ve özgürlükler konusundaki riyakarl›¤›n›n kan›t›d›r. Öte
yandan elbette, ülkemizdeki iktidar›n ve tekellerin sendikalaﬂma karﬂ›s›ndaki bask›c› karakterini ortaya
koyan Türk-‹ﬂ aç›klamas› üzerine
söylenecek bir söz daha vard›r; o da,
sendikalar›n, asl›nda uzun y›llard›r
süren sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›lar›
karﬂ›s›nda ne yapt›klar›d›r.
Büyük bir çeliﬂkidir ama gerçektir; sendikalar kendileri için varl›k
koﬂulu olan sendikalaﬂman›n engellenmesi karﬂ›s›nda ciddi, kapsaml›
bir direniﬂ göstermemiﬂlerdir.
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yana yaﬂanan özellikle küçük çapl› iﬂçi direniﬂlerini
hat›rlayal›m; yüzlerce
iﬂçinin sendikalaﬂma nedeniyle iﬂten
ç›karmalar üzerine baﬂlam›ﬂt›r. Ancak konfederasyonlar, sendikalaﬂmaya yönelik bu aleni engelleme
karﬂ›s›nda merkezi, birleﬂik, güçlü
bir direniﬂ geliﬂtirmek bir yana, ço¤unlukla, kendi d›ﬂlar›nda geliﬂen bu
direniﬂlere sahip bile ç›kmam›ﬂlard›r.
Ülkemiz iﬂçi s›n›f›, ony›llard›r
a¤›r bir bask› alt›ndad›r. 12 Eylül’de
doru¤a ç›kan bask› ve k›s›tlamalar,
12 Eylül yönetimi taraf›ndan kurum-
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de “istifa” etmek zorunda b›rak›ld›.
Rakamlar›n ikinci bölümündeki “istifa”lar›n nas›l oldu¤u da
tekelci burjuvazinin haklar ve
özgürlüklere “sayg›s›n›” gösteriyor. Patronlar, ya iﬂten ç›kar›yor ya da iﬂten at›lmama karﬂ›l›Sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s›na
¤›nda sendikadan istifa etmeyi
sendikalaﬂma mücadelesini geliﬂ- dayat›yor. Yani baﬂka deyiﬂle
tirerek cevap verelim. Çünkü, ör- sendika kurma, sendika üyesi
gütsüzlük dayatmas›na verilecek olma ve toplu sözleﬂme yapma
hakk› fiilen ka¤›t üzerinde b›raen uygun cevap, örgütlülüktür.
k›lmaktad›r.
sallaﬂt›r›larak kal›c›laﬂt›r›lm›ﬂ ve bu
Denilebilir ki, sendikalar büyük
nedenle de bu bask› ve k›s›tlamalar,
ölçüde düzen çizgisine çekilmiﬂ olk›smen biçim de¤iﬂtirse de bugüne
du¤una göre, tekelci burjuvazinin
kadar uzay›p gelmiﬂtir. Elbette busendikas›zlaﬂt›rma için özel çaba
gün karﬂ› karﬂ›ya olunan sorunlar›,
göstermesine gerek yok! Fakat öyle
12 Eylül dönemiyle aç›klamak izah
de¤il. Oligarﬂi düzenin çizdi¤i çerçeedici olmayacakt›r. Ama sürecin oravenin d›ﬂ›na pek ç›kmayan türde bidan geldi¤i de unutulmamal›d›r.
le olsa, sendikalar›n varl›¤›ndan da
rahats›zd›r.
‹ﬂçiler, 1980’lerin ikinci yar›s›nda Netaﬂ, Migros grevleriyle, yeniSendikalar›n bugün uzlaﬂmac›,
den örgütlenme çal›ﬂmalar›yla, baicazetçi, diyalogcu bir çizgide olmahar eylemleriyle, Zonguldak madenlar›, tekelci burjuvazinin onlardan büci greviyle deyim yerindeyse 12 Eyyük bir korkusunun olmamas›, oligarlül’ün ard›ndan k e n d i n i t o p a r l a m aﬂinin grevden, sendikalaﬂmadan
ya çal›ﬂ›rken, 90’lar›n baﬂ›nda yeni
korkmamas› anlam›na gelmiyor.
sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Tekelci burjuvazi, grevden, senBu sald›r›lar›n en önemli biçimdikadan yine ve hala korkuyor. Çünlerinden biri de s e n d i k a s › z l a ﬂ t › r kü bugün “uzlaﬂmac›, icazetçi” bir
mayd›. Sendikalaﬂman›n karﬂ›s›na
seyir izleyen direniﬂlerin pekala miiki büyük engel ç›kart›ld›. Bunlarlitanlaﬂabilece¤ini, bugün “zarars›z
dan biri özelleﬂtirme, taﬂeronlaﬂt›rve ehlileﬂmiﬂ” görünen sendikalar›n
ma politikalar› ve esnek çal›ﬂma sisdönüﬂebilece¤ini biliyor.
temiydi. ‹kincisi ise, iﬂten ç›karmalard›. Patronlar, bir yandan kurulu
Statükoyu koruyamayan
sendikalar› etkisizleﬂtirmeyi, üye sastatükocu çizgi
y›lar›n› azaltmay› hedeflerken, sendikalaﬂman›n yeni oldu¤u yerlerde,
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
sendikalaﬂan iﬂçileri hemen iﬂten ç›Ziya Y›lmaz, birkaç y›l önceki genel
kararak daha baﬂtan önlemlerini al›kurulda sendikalar›n mevcut duruyorlard›.
munu ﬂu sözlerle aç›kl›yordu:
'
'
T
ü
r
k
i
2006 y›l›nda Türk-‹ﬂ,
“Ülke siyasetini etkileme gücü ne
ye'de Sendikal Örgütlenmenin Beyaz›k ki bulunmayan sendikalar bu
deli: ‹ﬂten A t › l m a k ' ' adl› bir rapor
süreçte iﬂyeri sorunlar›na odaklanhaz›rlam›ﬂt›. Rapordaki verilere göm›ﬂ, üyelerini koruyabilmek için kire, 2003-2005 y›llar› aras›nda, sademi haklardan taviz vermek zorunda
ce Türk-‹ﬂ'e ba¤l› sendikalara üye olkalm›ﬂlard›r. Sendika olarak, bu döduklar› gerekçesiyle toplam 15 bin
nemi en az kay›pla atlatmak, kay›p531 iﬂçi iﬂten at›ld›, 3 bin 977 iﬂçi
lar› en aza indirmek temel amac›m›z

‹ﬂçiler, örgütlenelim!
Devrimci iﬂçiler,
örgütleyelim!
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olmuﬂtur. ”
Peki ne oldu? Dönemi en az kay›pla atlatabildiler mi sendikalar?
Üyelerini koruyabildiler mi? Dönemi “atlat›p” yeni üyeler kazanabildiler mi?.. Herkesin bildi¤i gibi bu sorular›n cevab› h a y › r’d›r. Bu politika,
bu mant›k, iflas etmiﬂtir. “Eldekileri
koruma” anlay›ﬂ›yla hareket etmiﬂ
ve bunu da baﬂaramam›ﬂlard›r. Çünkü eldekini koruman›n yolu da bu
de¤ildi. Fakat sendikalar›n önemli
bir bölümü iflas etmiﬂ bir anlay›ﬂ› ﬂu
veya bu biçimde sürdürmektedirler.
Dahas›, reformizm, iﬂyeri sorunlar› na odaklanm›ﬂ sendikac›l›¤› teorileﬂtirmiﬂtir.
“Olaylar›
t›rmand›rmama”,
“gerginli¤i art›rmama”, “diyalog
ortam›n› bozmama” gibi çok çeﬂitli
gerekçelerle radikal direniﬂlerden
uzak kal›nm›ﬂ, tek tek iﬂyerlerindeki
direniﬂlere sahip ç›k›lmam›ﬂ, onlar
adeta yüz üstü b›rak›lm›ﬂt›r.
Sendikalar›n bu tavr›, siyasal, örgütsel yanl›ﬂl›¤› bir yana a h l a k i de
de¤ildir. Bir iﬂyerindeki iﬂçiler, o
sendikaya üye olmak için canlar›n›
diﬂlerine tak›yor, bunun için bedeller
ödüyorlar ama o sendika, bu iﬂçiler
kap›n›n önüne konuldu¤unda onlara
sahip ç›km›yor. Çok uzun bir dönemdir süren, defalarca tekrarlanan
bu durumun emekçilerin saflar›nda
sendikalara karﬂ› nas›l bir güvensiz lik, hoﬂnutsuzluk, inançs›zl›k ve
tepki yaratt›¤›n› sendikalar iyi de¤erlendirmek durumundad›r.
Metal-‹ﬂ Baﬂkan›, yukar›da aktard›¤›m›z konuﬂmas›n›n bir yerinde de
ﬂunu söylüyordu: “Çok say›da iﬂçi
kendili¤inden bir biçimde sendikam›za yöneliyor. Bunlar› örgütlemeye
çal›ﬂ›yoruz ama karﬂ›m›za yine yasal
engeller, yine uygulama sorunlar› ç›k›yor. Örgütledi¤imiz yeni iﬂçilerin
yar›s›na yak›n bölümünü kaybediyoruz.”
Bu sözlerde, sendikal hareketin
vahim durumu aç›kça görülüyor.
Milyonlarca örgütsüz iﬂçiyi örgütlemek için bir çabas›, program›
yok... ‹ﬂçiler kendili¤inden sendikaya geliyorlar ama onu bile örgütleyemiyor. Tekellerin sald›r›s› karﬂ›s›nda
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Fakat... as›l önemli olan,
sendi kal ar› n g üven ve pr est ij
kaybetmiﬂ olmas›d›r. Bu, üye
kayb›ndan çok daha önemli
bir sorundur.

onlar› savunam›yor bile.
Bu noktada sendikalar›n mevcut
statüsünün, konumunun sürmesi
beklenemeyece¤i gibi erime de kaç›n›lmazd›r.

‹ﬂçi hareketinde gerileme
Bu y›l›n (2008) Ocak ay›nda Resmi Gazete'de yay›nlanan rakamlara
göre ülkemizde çeﬂitli iﬂkollar›nda 5
milyon 349 bin 828 iﬂçi çal›ﬂmaktad›r ve bunlar›n da 3 milyon 137 bin
819'u sendikal›d›r.
3 küsur milyon üyeli sendikalar
n e rede derseniz, yok!
Çünkü resmi gazetede yay›nlanan bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ony›llard›r söyleyegeldi¤i
resmi yalanlardan biridir.
Bu resmi yalan, oligarﬂinin sendika düﬂmanl›¤›n›, sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›lar›n›, özelleﬂtirmelerde iﬂten ç›karmalar› gizleyen bir iﬂlev görür; bir de, iﬂ kollar›nda yüzde 10 baraj›n› geçerek toplu sözleﬂme yapabilecek yetkili sendikalar bunlara
göre belirlenir.
Bu ﬂiﬂirilmiﬂ rakamlar›n d›ﬂ›nda
gerçek sendikal› say›s›n›n 1 milyon
civar›nda oldu¤unu belirtmektedir
iﬂçi sendikalar›. (Fakat onlar›n da
yetki ve benzeri hesaplarla, ayn› zamanda hemen her alandaki ataletleri
nedeniyle, bu konuda yay›nlanm›ﬂ
ciddi belgeleri yoktur.)
Çal›ﬂma Bakanl›¤› verilerini esas
alsak bile, sendikalaﬂmadaki düﬂüﬂ,
yine de aç›kça görülüyor.
1991’de Çal›ﬂma Bakanl›¤› resmi
rakamlar›na giren toplam iﬂçi say›s›
içinde sendikalaﬂma oran›, yüzde 70
idi. 1996 y›l›nda toplam iﬂçi say›s›n›n yüzde 6 7 . 8 4 ' ü sendikal›yd›.
2004’te ise bu oran, yüzde 58’e düﬂ müﬂ durumda. Yani bu ﬂiﬂirilmiﬂ ra-

kamlara göre de önemli bir azalma
sözkonusudur.
Unutulmamal› ki, bu oran, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’ndaki kay›tl› iﬂçileri
içermektedir. Kay›ts›z olarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler dahil edildi¤inde, ülkemizdeki sendikalaﬂma oran›n›n yüz de 20’lere kadar düﬂtü¤ü belirtilmektedir.
Düﬂüﬂü gösteren baﬂka rakamlar
da var. Mesela 2005 tarihli bir araﬂt›rma, ülkemizde son 9 y›lda iﬂçi say›s›n›n 943 bin artmas›na karﬂ›n,
sendikal› iﬂçi say›s›n›n sadece 158
bin artt›¤›n› gösteriyor.
Bu düﬂüﬂe paralel olarak, mücadele de geriliyor elbette. Greve kat›lan iﬂçi say›s› bunun somut bir göstergesi. Greve kat›lan iﬂçi say›s›
2000'de 18.705 iﬂçi idi. 2001'de bu
rakam yar› yar›ya düﬂtü: 9. 911.
Sonraki y›llarda da düﬂüﬂ sürüyor; 2002: 4618, 2003: 1535, 2004:
3557...
‹ﬂçilere, tüm emekçilere ve halka
bu kadar a¤›r sald›r›lar varken, ekonomik demokratik haklar bu kadar
gasbedilmiﬂken, bu kadar iﬂçi at›l›rken, grev rakamlar›n›n birkaç bin iﬂçiyle s›n›rl› kalmas›, elbette iﬂçi s›n›f› mücadelesinin gerileme düzeyini
çok çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r.
Fakat bütün bu rakamlar›n da
ötesinde, as›l önemli olan, sendikalar›n güven ve prestij kaybetmiﬂ olmas›d›r. Ki bu, üye kayb›ndan çok
daha önemli bir sorundur.

Sendikas›zlaﬂt›rma, dünya
çap›nda bir politikad›r
Sendikalardaki erime, sadece ülkemizde sözkonusu olan bir durum
de¤il; dünya çap›nda yaﬂanan bir süreç. Fakat bu durum, ülkemizdeki
sendikac›l›¤›n bu konuda bir sorumlulu¤unun olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Tam tersine, erimenin oldu¤u
her yerde, ayn› sendikal anlay›ﬂ ne-
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büyük boyutlardad›r. Balkanlar ve
Do¤u Avrupa sosyalist ülkelerinde
sendikalaﬂma oran›, 1980’lerde yüzde 70 -90 aras›ndayd›. Kapitalist restorasyon sonras›nda, 2002’de bu
oran yüzde 20’lere düﬂtü.
Toplam nüfusu 300 milyona yaklaﬂan Avrupa’n›n dokuz ülkesinde
(Almanya, ‹ngiltere, ‹talya, Hollanda, ‹spanya, Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, ‹sveç) sendika üyelerinin say›s› 36 milyon civar›ndad›r.
Oran›n düﬂüklü¤ü burada da aç›kça
görülüyor.
Peki neden? As›l soru bu.
Sürecin iki yan› var: Birincisi,
tekelci burjuvazinin, devleti de yanlar›na alarak iﬂçi s›n›f›na, sendikalara karﬂ› baﬂlatt›¤› ideolojik, örgütsel
ve politik sald›r›lard›r. ‹kinci neden
ise, bu sald›r›lar ve politikalar karﬂ›s›nda iﬂçi sendikalar›n›n do¤ru politikalar üretemeyiﬂidir.
Sald›r›lar› püskürtmek bir yana,
mevcut ücret düzeyini korumak için
daha fazla çal›ﬂma saatini, esnek çal›ﬂma modellerini dahi kabul etmek
gibi politikalar geliﬂtirilmiﬂ ve bu
politikalar da sendikalar› güçsüzleﬂtirmekten baﬂka sonuç vermemiﬂtir.
Bu taktiklerin temelinde ise elbette
tekellerle çat›ﬂmama, onlar›n temel
politikalar›na tabi olma vard›.
“Küreselleﬂme” ad› verilen emperyalist politikalar bu kadar rahat
uygulanabilmiﬂse, bunda Avrupa’daki büyük sendikalar›n tekellerin politikalar›na tabi olmalar›n›n pay› büyüktür.
Bugün Avrupa’da sendikalar›n siyasal toplumsal a¤›rl›klar› alabildi¤ine gerilemiﬂtir. Ekonomizmin en
dar çerçevesine hapsolmuﬂlar ve iﬂçi s›n›f›n› da o çerçeSendikalaﬂmay›
veye hapsetmiﬂlerdir. Yalaya¤a kald›r›p güç n›zca üyelerinin ekonomik
l endi recek olan iﬂçi
haklar› için patronlarla gös›n›f›na s›n›fsal bir
rüﬂmeleri yürüten birer kub a k › ﬂ a ç › s › v e s › n ›f rum durumundad›rlar. Bak›n
bugün örgütlenme ad›na nes a l b i r d i l l e g it m e k ler yap›yorlar: “ Genç iﬂçiletir.
ri sendika üyesi yapmak
‹ k i n c i s i ; militan bir
amac›yla, festivaller düzenmü c ad e le ç izg is in i
lemek, konserler organize
hakim k›lmakt›r.
etmek, Tv kanallar›na rek-

deniyle bir direniﬂ geliﬂtirilememiﬂ,
süreci durduracak, tersine çevirecek
politikalar geliﬂtirilememiﬂtir.
Avrupa’n›n en büyük sendikal
konfederasyonu olan ETUC’un 60
milyonu aﬂk›n üyesi var. Bu asl›nda
çok yüksek bir oran de¤il; çünkü
ETUC, 33 ülkeden 74 emekçi konfederasyonunu bünyesinde bar›nd›r›yor. Ülkemizden de TÜRK-‹ﬁ,
D‹SK, HAK-‹ﬁ, KESK, ETUC’un
üyesidir.
Avrupa ülkelerinde sendikalar›n
en yüksek üye say›s›na ulaﬂt›klar›
dönem, 1950-60’lard›r. Bu dönemde
özellikle sosyalizme yönelik sempatinin artmas›yla iﬂçilerin ilerici, sosyalist sendikalara yönelmesi aras›nda bir ba¤ vard› kuﬂkusuz.
80’lerde k›smi bir düﬂüﬂ yaﬂan›rken, 1990’l› y›llarda düﬂüﬂ h›zland›.
Sendikalaﬂma oranlar›ndaki düﬂüﬂü somutlamak aç›s›ndan baz› rakamlar aktarmakta yarar var:
‹ n g i l t e re’de sendikalaﬂma oran›,
25 y›l önce yüzde 55,1 idi; 2002 y›l› itibar›yla bu oran yüzde 30,4’e geriledi.
A l m a n y a’da sendikalaﬂma oran›
1980’de yüzde 34,9 idi; 2002’de
yüzde 23,2’ye düﬂtü.
Av u s t u r y a’da sendikalaﬂma oran› 1980’de yüzde 58,4 iken, 2002’de
yüzde 35,4’e düﬂmüﬂtü.
Fransa’da sendikalaﬂma oran›
1980’de yüzde 17,1 idi; 2002’de bu
oran, yüzde 9,7’ye kadar düﬂtü.
Bu arada ayn› süreçler söz konusu olmamas›na karﬂ›n, k›saca belirtmiﬂ olal›m; sosyalist sistemin y›k›ld›¤› ülkelerdeki düﬂüﬂ ise, çok daha
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lam vermek, futbol klüplerinin sponsorlu¤unu üstlenmek, promosyon hediyeler da¤›tmak, finansal dan›ﬂmanl›k servisleri sunmak”... Bu tarz
yöntemlere baﬂvurulmas› bile, durumu gözler önüne seriyor.
Oysa sorun emekçilerin, sendikalara ilgisini, güvenini neden kaybetti¤ini çözümleyip, ona göre yöntemler, önlemler geliﬂtirmektir. Ülkemizde, veya dünyan›n baﬂka yerlerinde de sendikal hareketin en
önemli sorunlar›ndan biri budur.

‹deali ve ideolojisi olmayan
bürokratlar, sendikalaﬂma
yapamazlar
Sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s› sürecektir. ‹ktidarlara, patronlara yönelik
hiçbir sesleniﬂ, hiçbir diyalogcu yöntem, bu durumu de¤iﬂtiremez. O halde geriye iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan tek bir
ﬂey kal›r; sald›r›y› nas›l püskürtür,
sald›r›ya ra¤men sendikalaﬂmay› nas›l yayg›nlaﬂt›r›r›z...
Tüm devrimci, ilerici, demokrat
sendikac›lar›n, iﬂçilerin cevab›n› arayaca¤› sorular bunlard›r.
B i r ; mevcut sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s› karﬂ›s›nda yeterli olmad›¤› görülmelidir.
‹ k i ; mevcut mücadele ve örgütlenme anlay›ﬂ›yla sendikalar›n geliﬂmesinin hayal oldu¤u da aç›kt›r.
Üç; sendikalar, emekçilerde ve
tüm halkta sendikalara yönelik güvensizli¤e neden olan politikalar›n›
terkedip, güven verecek bir pratik
geliﬂtirmelidirler. Emekçiler, haklar›n› savunmak ve yeni kazan›mlar elde etmek için, tek baﬂlar›na güçsüz
olmalar›na karﬂ›n birleﬂerek patronlar karﬂ›s›nda güç olmak için, ülke
yönetiminde seslerini duyurabilmek
için sendikal› olurlar. Sendikan›n
kendisine sahip ç›kaca¤› güvenini
duymayan, sendikas›n›n haklar›n›
geniﬂletece¤ine inanmayan bir iﬂçi
neden sendikal› olsun? De¤iﬂtirilmesi gereken çok ﬂey vard›r; bunlar›n
en baﬂ›nda ﬂu üçü gelir:
1- Sendikal mücadele anlay›ﬂ›.
2- Örgütlenme anlay›ﬂ›.
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Siyasette
3- Sendikac› tipi.
Gecesini gündüzüne katan, iﬂçi
s›n›f›na inanc› için, idealleri, ideolojisi için örgütlenme yapan sendikac›
tipi, ne yaz›k ki bugün art›k fazla görülmemektedir. Büroda oturan “bay
baﬂkan”lar ço¤unluktad›r sendikalarda. Bu bürokratik ve coﬂkusunu,
idealini kaybetmiﬂ yap› nedeniyle,
sendikalaﬂma için mevcut yasal haklar bile kullan›lamamaktad›r. Milyonlarca örgütsüz iﬂte bir yanda,
sendikalar bir yandad›r.
Sendikalaﬂmay› aya¤a kald›r›p
güçlendirecek olan iﬂçi s›n›f›na s›n › f s a l b i r bak›ﬂ aç›s› ve s›n›fsal bir
dille gitmektir. Buna paralel olarak
haklar› söke söke alma çizgisini hayata geçiren militan bir mücadele
anlay›ﬂ› hakim k›l›nmal›d›r.
Sendikalaﬂman›n h›z ve yayg›nl›k kazanabilmesi için kuﬂkusuz bu
bask›lar›n püskürtülmesi kadar, sendikalar›n kendine çeki düzen vermesi ﬂartt›r. Sendikalar özellikle iki
noktada kendilerini de¤iﬂtirmek zorundad›rlar. Birincisi, iﬂçiye mücadelesiyle, direniﬂiyle güven vermek,
ikincisi sendikalar›n iç iﬂleyiﬂini taban›n söz ve karar hakk›n› ortaya ç›karacak ﬂekilde demokratikleﬂtirmektir. Ülkemiz iﬂçi s›n›f› tarihindeki hemen bütün büyük ve güçlü direniﬂler, iﬂçilerin iradesinin az çok
kendini gösterebildi¤i direniﬂlerdir.
Taban›n karar hakk› en az›ndan bir
noktaya kadar sürecin önemli unsurlar›ndan biri olmuﬂtur. Bu tür büyük
direniﬂlerin k›r›lma noktas› da ço¤u
kez taban›n iradesinin devri d›ﬂ› b›rak›ld›¤› noktada olmuﬂtur. 15-16
Haziran direniﬂi, DGM direniﬂleri,
Paﬂabahçe, Migros Direniﬂleri, Zonguldak-Ankara yürüyüﬂü bunun örnekleridir.
Sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s› püskürtülemeyecek bir sald›r› de¤ildir.
Dahas› milyonlarca emekçi örgütsüzdür. Mesele, iﬂe sendikalar›n
mevcut durumunu de¤iﬂtirerek baﬂlayabilmektedir. Sendikalar›n, güven
vermeyen pratiklerini, olumsuz görünümlerini de¤iﬂtirmedikleri sürece, geniﬂ emekçi kitleler için bir çekim merkezi olabilmeleri de zordur.
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kadar sendikalaﬂma nedeniyle sald›r›lara maruz
kalan iﬂçilerin yan›nda
oldu? Hangi iktidar iﬂçilerin bu en do¤al hakk›n›
savundu? Hiçbiri!
Sendika kurmak yasal
bir hak m›?.. Elbette
evet.
Sendikalaﬂma iﬂçinin hakk› m›?.. Bu soruya da herkes evet
cevab› verecektir.
Ama gerçek böyle mi?.. Gerçe¤in böyle oldu¤unu iddia etmek, ülkemizde ancak iktidarlar›n ve patron iﬂbirlikçilerinin harc› olabilir. De¤ilse gözlerini yaﬂananlara kapamayan kimse, bu
hakk›n özgürce kullan›labildi¤i
iddias›nda bulunamaz.
Bulunursa, sendikalaﬂt›¤› için
iﬂten at›l›p açl›¤a mahkum edilen onbinlerce iﬂçi gerçe¤i tekzip
eder onlar›.
2003 y›l›nda yeni bir ‹ﬂ Kanunu ç›kar›ld›. Ve ilginçtir, bu kanunda, sendikal nedenlerle iﬂten
a t ›l a n i ﬂ ç il e r i ç i n ö z e l b ir d ü z e n leme bulunmuyor. Sadece mahkeme, “iﬂçinin sendikal nedenlerle iﬂten ç›kar›ld›¤›” kan›s›na
var›rsa, patronlar›n ödeyece¤i
tazminat 4-8 ayl›k de¤il de 12 ayl›k ücret tutar›nda olacak... O kadar. Yani, sendika üyesi olman›n
hukuksal baﬂka hiçbir güvencesi
yok. 12 ayl›k tazminat› öderim
diyen her patron, sendika üyesi
olan iﬂçiyi iﬂten atabilir. Ki o tazminat› ödemek zorunda da kalmayacakt›r ço¤unlukla.
Çünkü, mevcut yasal düzenlemeye göre, “iﬂten ç›kar›lmas›n›n
sendikal nedene dayand›¤›n› ispatlamak” iﬂçiye düﬂüyor.
Hal buyken, ülkemizde sendikalaﬂma mücadelesi, hem bir bilinç ve cüret iﬂidir. Ve ülkemizde
sendikalaﬂma mücadelesi, bir
demokrasi mücadelesidir.
Tekeller ve iktidar karﬂ›s›nda
iﬂçilerin sendikalaﬂma hakk›n›
savunmayan, bu noktada uygulanan bask›lar›n karﬂ›s›na ç›kmayan hiç kimse, demokrasiyi savundu¤unu iddia edemez.

Ka¤›t üzerindeki hak!
S e n d i k a l a ﬂ m a y a s a l b i r ha k
m›? Peki öyleyse bu yaﬂananlar
nedir?.. Ülkenin en büyük sendikalar›n› iktidarlar adeta kaale alm›yorlar. Muhalif bir tutum tak›nd›klar› her konuda, iktidar taraf›ndan marjinal, terörist ilan
ediliyorlar. 1 May›s’ta oldu¤u gibi, yasal, demokratik haklar›n›
kullanan sendikalara karﬂ› terör
uygulan›yor.
Bu kurulmuﬂ sendikalar›n karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n›n sadece
bir bölümü.
Bir de sendikalaﬂma faaliyetlerinin oldu¤u fabrikalarda, iﬂyerlerinde yaﬂananlar var. Patronlar, sendikalaﬂan iﬂçiler karﬂ›s›nda “elbette ﬂu veya bu sendikaya üye olabilirsiniz, bu sizin
yasal ve demokratik hakk›n›z”
demiyorlar.
Bunun yerine, ﬂantaj, tehdit
ve iﬂten atmaya kadar varan yollarla sendikalaﬂmay› engellemeye çal›ﬂ›yorlar. Sendikalaﬂmay›
engellemek için terör estiriliyor.
Sendikalaﬂmaya yönelik bask›lar, ülkemizde haklar›n ka¤›t
üzerinde olmas›n›n, ve burjuvazinin haklar ve özgürlükler konusundaki riyakarl›¤›n›n en somut
örneklerinden biridir. Patronlar,
liberal, demokrasiden, Kopenhag kriterlerinden yana geçinirler, fakat sendikal› olmak patronlar›n gözünde suçtur!..
“Demokratikleﬂme paketleri!” ﬂampiyonu TÜS‹AD, bir kez
olsun, patronlara “sendika hakk›na karﬂ› bu yöntemlere baﬂvurmaktan vazgeçin” diyor mu? Hay›r.
Veya hangi hükümet, bugüne

‹LKE
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ABD Yarg›s›, Gülen’in Yeﬂil Kart Baﬂvurusunun
Kabul Edilmesine Karar Verdi; Gerekçe:

Yeﬂil Kart baﬂvurusuyla ilgili verilen son
karar, bu himayenin nedenini de tarih önünde
aç›kça tescil etmiﬂ oldu.
Tayyip Erdo¤an’›n
2004 Ocak ay›nda
ABD’ye yapt›¤› ziyaret s›ras›nda
New York Times Gazetesi’nde ç›kan bir yaz›da Erdo¤an için ﬂöyle
söyleniyordu: “ E rdo¤an kuvvetli
bir biçimde bat› yanl›s›... Amerika’n›n Erdo¤an’›n baﬂar›s›nda
güçlü ç›karlar› var.”
Gülen’le ilgili mahkeme karar›yla bu yaz›n›n içeri¤i ayn›d›r.
‹kisinde de vurgulanan, Erdo¤an’›n ve Gülen’in faaliyetlerinin
“Amerika’ya faydal›” oldu¤udur.
Peki bu “tescil”in islamc›lar aç›s›ndan bir anlam› olacak m›? Bir tarikat liderinin Amerikan himayesindeki yaﬂam› ve faaliyetleri onlar›
hala rahats›z etmeyecek mi?
Ne yaz›k ki düzen islamc›l›¤›
aç›s›ndan bu sorunun olumlu bir cevab› yok. Tam tersine A m e r i k a n c › l›k, Amerika’yla ittifak yapmak,
A m e r i k a ’ d a yaﬂamak, çocuklar›n›
A m e r i k a ’ d a okutmak, A m e r i k a n
pasaportlu olmak, islamc› kesimlerde kan›ksanm›ﬂ ve benimsenmiﬂ bir
olgudur. Amerika’ya “büyük ﬂey t a n ” diyen kültür onlar›n çok uza¤›ndad›r art›k.
Elbette islamc›lar da Gülen’in ya
da AKP’nin Amerikaya “faydal›”
olarak Amerika’n›n deste¤ini ald›klar›n›n fark›ndad›rlar. Mesela birkaç
y›l önce Yeni ﬁafak yazarlar›ndan
biri ﬂöyle yazm›ﬂt›:
“ [Amerika’da Türkiye’ye yüklenen misyon] islam dünyas›n› Ang lo- A me rik a n c e ph e iç in te rb iy e e t m e , d önüﬂ t ür m e , is l a h e t m e m i syo nu . Baﬂka deyiﬂle islam dü ny as›n ›
ABD ad›na terbiye etmek.” (‹brahim Karagül, 29 Ocak 2004)
Bu tespitler de Gülen ve
AKP’nin durumunu (ve yüklendikleri misyonu) oldukça net ortaya
koyuyor. Fakat belirtti¤imiz gibi,
bu tespitler de islamc› camiada çok
önemli görülmüyor.

‘Gülen ABD’ye faydal›’
Avukatlar› en son mahkemeye
verdikleri dilekçede “müvekkilleri ni n si yase t ve di ni ça l› ﬂmal ar al a n›nda ola¤anüstü yetenek oldu¤u n u , ç a l › ﬂ m a l a r › n › n ABD’ni n terör le mücadel esine faydal› oldu¤unu”
belirttiler.
Fethullah Gülen’in avukatlar›,
Gülen’e y›llard›r yaﬂad›¤› Amerika’da vize (yeﬂil kart) almak için
yapt›klar› baﬂvuruda önce Gülen’in
“e¤itimci” oldu¤unu, “kendi alan›nda ola¤anüstü yetenek” oldu¤unu ileri sürdüler; bu gerekçeleri
mahkemede itibar görmeyince, son
baﬂvurular›nda çok daha “gerçek”
bir gerekçeyle taleplerini yinelediler: “Fethullah Gülen’in siyasi ve
dini çal›ﬂmalar›, ABD’nin terörle
mücadelesine faydal›d›r.”
Do¤rusu buydu.
Gülen’in ABD’nin terörle mü cadelesine faydas› nas›l oluyor peki? Onu da biz söyleyelim: Fethullah Gülen de ABD’nin “›l›ml› is l a m ” projesine hizmet ediyor. Gülencilerle AKP’yi yanyana getiren
etkenlerden biri de budur zaten.
Amerikan Savc›s› buna ra¤men
itiraz etmiﬂti Gülen’e yeﬂil kart ve-

‹kisinin o rtak y an› nedir?
“ A B D ’ ye fa y da l › o lm a k .”
Gülen’in “faydal›l›¤›” mahkeme
karar›yla tescilli.
Tayyip’in “faydal›”l›¤› ise, Amerika’da y ap›lan b ir toplant›da
“onu delikten süpürmeyin, kulla n › n ” sözleriyle yard›mc›s› taraf›ndan onayland›.

Mazlum milletlerden yana
o l a n b i r insan, mazlum
milletleri ac›ya, gözyaﬂ›na,
k a n a b o ¤ a n b i r ülkeye
‘faydal›’ olmay› re d d e d e r.
Haktan, adaletten yana bir
i n s a n , s a l t b u g e r e k çe y le v e r i l e n b i r vizeyi de re d d e d e r.
rilmesine. Savc› itiraz›n› yaparken
Gülen’in CIA’yla içli d›ﬂl› oldu¤u,
CIA’yla finansal iliﬂkilerinin bulunBkz.
du¤unu da ortaya sermiﬂti (B
Yürüyüﬂ, say›: 153)
Gülen’in Yeﬂil Kart baﬂvurusu
geçen hafta karara ba¤lanm›ﬂ. 16
Temmuz 2008 günü Hakim Stewart
Dalzell taraf›ndan aç›klanan kararda, “ABD makamlar› Gülen’in dini
ve e¤itim konular›ndaki çal›ﬂmalar›n› geniﬂ anlamda yorumlamal›”
denilerek ﬂu hüküm veriliyor:
“Dinler aras› gerilim yaﬂand›¤› ﬂu
dönemde, kendisinin diyalog çal›ﬂmalar› ABD’ye faydal›d›r” .
Fethullah Gülen, y›llard›r zaten
ABD himayesindedir. Amerikan
yönetiminin en üst düzey onay›yla
bar›nd›r›lmaktad›r orada. Yeﬂil kart
baﬂvurusunun bu aﬂamalardan geçmesi, düzenin kendi bürokratik prosedürünün gere¤idir ancak sonuçta
bir formaliteden öte anlam› da yoktur.
Hat›rlanaca¤› gibi, Fethullah Gülen, ABD’ye yerleﬂti¤inde Türkiye’de yarg›lanan ve “aranan” biriydi. Ama kimse onu oradan iade etmeyi düﬂünmedi. Kimse orada
“Türkiye’de iﬂlendi¤i suçlardan
yarg›lans›n” diye talepte bulunmad›. Devrimciler söz konusu oldu¤unda “niye iade edilmiyor, niye
yarg›lanm›yor” diye ç›¤›rtkanl›k yapanlar, Fethullah için ayn› ç›¤›rtkanl›¤› yapmad›lar. Çünkü o ABD’nin
himayesine mazhar biriydi.
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Mazlum milletlerden yana olan
bir insan, mazlum milletleri ac›ya,
gözyaﬂ›na, kana bo¤an bir ülkeye
faydal› olmay› reddeder.
Haktan, adaletten yana bir insan,
salt bu gerekçeyle verilen bir vizeyi
de reddeder.
Ama Fethullah Gülen’de böyle
bir tav›r aramak boﬂunad›r. Genel
olarak düzen islamc›l›¤›nda böyle
bir tav›r aramak boﬂunad›r.
Merve Kavakç›’n›n ABD vatandaﬂl›¤›n› “Türkiye’nin menfaatlerini kollama aç›s›ndan büyük bir imkand›r” diye savunan Recai Kutan’› hat›rlay›n.
Bu kafa Amerika’n›n himayesinde olmay› reddeder mi?
Veya, aﬂa¤›da aktaraca¤›m›z ﬂu
sat›rlar› yazan, ﬂu sat›rlar›n yaz›lmas›n› normal karﬂ›layan kültür,
Gülen’i yarg›lar m›?
“Kusurları olsa da demokrasinin iﬂledi¤i bir ‘Batı’ ülkesinde, lüks
bir otelde ezan okuyarak kadınlı erkekli, hepsi okumuﬂ yazmıﬂ güzel insanlarla Cuma namazı kılmak insana heyecan vermekle kalmıyor... Bu
beyinlerin sahiplerinin örtüsüne,
namazına, niyazına, sakalına,
saçına... karıﬂmayan ABD, bizim
ma¤durları da istihdam ediyor, üniversitelerinde ders verdiriyor, ﬂirketlerinde iﬂ veriyor, ço¤una vatandaﬂlık da veriyor...” (Hayrettin Karaman, Yeni ﬁafak yazar›)
Hayranl›¤a bak›n.
Zaten bu hayranl›ktan dolay›d›r
ki, islamc›lar, her f›rsatta solu¤u
Amerika’da al›yorlar.
Güya türban nedeniyle bu ülkede okuyamayanlar, nedense öncelikli tercih olarak Amerika’ya gidiyorlar (elbette burada parababas› islamc›lardan söz ediyoruz.)
Türban sorunu olmasa da o¤ullar›n› da Amerika’ya gönderiyor tarikat sermayesiyle holdingler kuranlar veya AKP içinde semirenler.
Neden böyle oldu¤unu Fehmi
Koru da ﬂöyle anlat›yordu eskiden:
“Tarihi kanl› savaﬂlarla dolu
yaﬂl› k›ta Avrupa, ‹slâm konusunda daha önyarg›l› insanlar›n yaﬂa-
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d›¤› bir co¤rafyayd›; buna karﬂ›l›k,
genç ABD, demokratik gelenekleriyle ‹slâm Dünyas›'na daha ya k›nd›... Avrupa'da önyarg›larla bo¤uﬂmak zorunda kalan Müslümanlar, ABD'de geniﬂ özgürlüklerden
yararlan›yorlard›...”
Aktard›¤›m›z bu al›nt›n›n baﬂ›nda dedi¤imiz gibi, as›l önemli ve
vahim olan, bunlar›n yaz›lmas› de¤il, bunlar›n hemen tüm islamc› kesimlerde normal karﬂ›lanmas›d›r.
Hem de yan›baﬂ›m›zda Afganistan ve Irak iﬂgal edilmiﬂken... Hem
de ‹srail siyonizminin Filistin’e zulmünün Amerikan deste¤iyle sürdü¤ü aç›kça ortadayken... Ve hem de,
Amerika, adeta dünyadaki tüm
Müslüman ezilen halklar› “terörist”
ilan etmiﬂken...
Amerika 11 Eylül’den bu yana
yabanc›lara ama özellikle de Müslümanlara karﬂ› tam bir düﬂmanl›k
politikas› izliyor. Tüm emperyalist
dünya, ABD’nin baﬂ›n› çekt¤i bir
kampanyayla Müslümanlar› aﬂa¤›l›yor, hor görüyor.
Ve iﬂte ülkemizdeki islamc›l›k,
tam da böyle bir dönemde,
ABD’yle daha fazla yak›nlaﬂ›yor.
Yak›nlaﬂman›n teorisi de var;
“Hoca”lar›, ﬂöyle buyurmuﬂtu:
“ABD’yi karﬂ›m›za alarak dünyan›n hiçbir yerinde bir iﬂ yapmam›z mümkün de¤ildir. ”
Fethullah Gülen, kendisine ait
olan bu sözlerin gere¤ini yerine getiriyor. Tayyip Erdo¤an ayn› anlay›ﬂla hareket ediyor. “‹ﬂ” yapmak
için, yapt›klar› her iﬂin önce
“ABD’ye faydal›” olmas›n› esas
al›yorlar.
Amerikan yarg›s› ve medyas›,
onlar›n “ABD’ye faydal›” oldu¤unu
tescil ederken, biz de tarih önünde
bir kez daha belirtelim ki, baﬂ›n›
Gülen ve Erdo¤an’›n çekti¤i Amerikan islamc›l›¤›, Amerikan emperyalizminin halk›m›za ve dünya halklar›na karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n orta¤› ve
sorumlusudurlar. Halklar, yar›n, sadece Bushlar’›n de¤il, Bushlara
“FAYDALI” olan herkesin yakas›na yap›ﬂacakt›r.

ABD’ye en yak›n
müttefiki de
güvenmiyor!
‹ngiltere’de Parlamentosu taraf›ndan haz›rlanan bir raporda ‹ngiltere hükümetinden “ABD’nin sorgulamalarda iﬂkenceye baﬂvurmad›¤›na dair verdi¤i garantilere güvenilmemesi” istendi.
Raporda bunun gerekçesi olarak
da ABD’nin “ n e yin iﬂ k e nce ol d u¤u” konusundaki tan›mlar›n›n farkl› oldu¤u gösterildi.
Kuﬂku yok ki ABD’nin güvenilmez oldu¤una dair, iﬂkence tan›m›n›n farkl› olmas›n›n d›ﬂ›nda da bir
çok gerekçe bulunabilir. Sadece
“Irak’ta kitlesel imha silah› bulundu¤u, Saddam’›n El Kaide’yle iﬂbirli¤i” gibi yalanlar› hat›rlamak
yeter. Amerikan emperyalizmi, BM
kürsüsünden tüm dünya devletlerine-halklar›na yalanlar söyleyebilen, dünyan›n en pervas›z devletidir.
Pervas›zl›¤›n›n kayna¤›, emperyalist sald›rganl›¤›d›r.
Ayn› sald›rganl›k onun iﬂ k e nce
konusundaki politikalar›na da yans›m›ﬂt›r.
Amerika,
özellikle
2001’den beri, dünya halklar›n›n
yüzlerce y›ll›k mücadelelerinin sonucu olan haklar› yoketmek, iﬂkence gibi, dünya halklar››n “insanl›k
suçu” ilan etti¤i bir suçu, çeﬂitli biçimlerde meﬂrulaﬂt›rmak ve kan›ksatmak istemektedir. (Bu konuda
Avrupa emperyalizmi cephesinden
de destek bulmaktad›r.)
Sorguda baﬂvurulan zulmün çeﬂitli biçimleri, Amerikan yasalar›nda
art›k iﬂkence olarak de¤erlendirilmemektedir. Emperyalizm, halklara
kendi tan›mlar›n› dayat›yor. “Ben
bunlar› iﬂkence olarak görmüyorum” denilerek iﬂkence meﬂrulaﬂt›r›ld›ktan sonra iﬂkenceye karﬂ› sözleﬂmelere bol bol imza at›lmas›n›n
hiçbir anlam› kalmayacakt›r elbette.
Amerika’ya güvenmemek, onun tan›mlar›n›, kavramlar›n› reddetmek,
dünya halklar› için bugün bir görev
haline gelmiﬂtir.

FETHULLAH
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Uyuﬂturucu De¤il,
‘Leblebi Çekirdek’

T ü r k i y e ’ d e h e r y›l 5 milyar d o l a r l › k u y u ﬂ t u r u c u t ü k e t i l i y o r.
Nerede tüketiliyor peki? Sakl›
gizli mi? Hay›r; okul kap›lar›nda rahatl›kla 5 liraya eroin bulabilirsiniz!
Kim söylüyor bunu? TBMM
bünyesinde kurulan “Uyuﬂturucuyla
Müca del e Kom is yo nu ” .
Komisyon üyeleri, Gaziantep’te
yapt›¤› incelemelerde, konuﬂtu¤u
uyuﬂturucu ba¤›ml›lar›ndan “5 liraya okul kap›lar›nda rahatl›kla
u y u ﬂtu r u c u b u l u n d u ¤ u n u ” ö¤renmiﬂ ve ﬂaﬂ›rm›ﬂlar!
Oysa, bu ülkenin milletvekillerinin, hele ki, uyuﬂturucuyla mücadele
komisyonunda yer alanlar›n, herkesin bilebilece¤i bu gerçek karﬂ›s›nda
ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂmeleri ﬂaﬂ›rt›c›d›r.

U y u ﬂ t u r u c u Tekellerin
Denetiminde
ﬁaﬂ›rtmamas› gerekir, çünkü örne¤in, bu ülkenin baﬂbakan› Tayyip
Erdo¤an, 2003 y›l›nda “Eroin, esr a r, akaryak›t kaçakç›l›¤›ndan y›lda
5 m i l y a r d o l a r k a z a n ç s a ¤l a y a n l a r
var” diyordu. Onlar›n var oldu¤unu
söyleyen Baﬂbakan, onlar›n varl›¤›n›
engellemeye mi çal›ﬂt›, hay›r, onlar
yine varlar ve uyuﬂturucudan kazanmaya devam ediyorlar. (Elbette burada Baﬂbakan’a da sormak gerek: 5
y›ll›k iktidar›nda 5 milyar dolar kazanan bu uyuﬂturucu tacirlerini yakalayamad›n m›?)
Fakat sadece onlar yok, örne¤in,
1994’te bir gazeteciyle röportaj yapan Mali ﬁube Müdürü, piyasa de¤eriyle 50 milyar dolarl›k eroinin Türkiye'den geçti¤ini söylüyor, o za-

32

UYUﬁTURUCU

manki hesapla bundan Türkiye’ye
5-6 milyar dolar kald›¤›n› söylüyordu. Demek ki, devletin kendisi de
uyuﬂturucudan kazan›yor.
Gerçek ﬂudur ki, uyuﬂturucudan
sadece mafya kazanm›yor. emperyalist tekeller ve ülkemizdeki iﬂbirlikçileri de uyuﬂturucudan kazan›yorlar. Ki, dünyadaki uyuﬂturucu ticaretinden elde edilen paran›n do¤rudan ya da dolayl› biçimde tekellerin
kasalar›na nakit para olarak akt›¤› da
bilinen gerçektir.
Bilindi¤i gibi, Amerika’n›n Afganistan’› iﬂgalinden sonra, bu ülkede
uyuﬂturucu üretimi kat be kat artm›ﬂt›. Ayn› dönemde Pakistan’da da üretim patlamas› yaﬂand›.
Amerika’n›n iﬂgali alt›ndaki bir
ülkede, uyuﬂturucunun böylesine art›ﬂ göstermesinin emperyalist politikalardan ba¤›ms›z oldu¤u düﬂünülebilir mi?
Keza, emperyalist ülkeler ve onlar›n denetimindeki bölgelerde uyuﬂturucu kullan›m›ndaki yayg›nl›k, elbetteki denetleyememekle aç›klanamaz. Esrar›, eroini, kokaini,
LSD’siyle uyuﬂturucu, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin ekonomik,
kültürel politikalar›ndan ayr› düﬂünülemez. Onlar›n mücadele etti¤i sadece “denetimleri” d›ﬂ›ndaki bölümüdür. Uyuﬂturucunun sistemin
kendisini rahats›z edecek seviyeye
ulaﬂmas›n› engellerler sadece.

Çeteleﬂmiﬂ Polis
Uyuﬂturucuyla
Mücadele Eder Mi?
Yine Tayyip Erdo¤an, 2003 y›l›ndaki aç›klamas›nda, salt ‹stanbul
Emniyeti’nden uyuﬂturucu ve akaryak›t çeteleriyle ba¤lant›l› 700 poli s i n tespit edildi¤ini aç›kl›yordu.
Tespit edilemeyenlerin de bunun en
az üç beﬂ kat› oldu¤u muhakkakt›r.

Oysa, Türkiye genelinde 200 bin
polisten uyuﬂturucuyla mücadele
için görevlendirileni sadece 3200
polistir. ‹ﬂbirli¤i yapanlardan daha
az “mücadele etmekle görevli polis” varsa, bu ülkede uyuﬂturucu kullan›m› azal›r m›?
Azalmad›¤›n›, meclis komisyonunun verdi¤i bilgiler de göstermektedir. Azalmam›ﬂt›r. Çünkü uyuﬂturucuya karﬂ› köklü bir mücadele yürütülmüyor. Yürütülmez de.
Kendisi uyuﬂturucudan beslenen
polisin, uyuﬂturucuyu engellemesi,
etkili ﬂekilde mücadele etmesi söz
konusu olabilir mi? Olmad›¤› rakamlarla ortadad›r.

Uyuﬂturucu Düzenin
Yo zlaﬂt›rma A r a c › d › r
Düzenin uyuﬂturucuyla mücadele
etmemesinin nedenlerinden birisi de,
halk› uyuﬂturmaya ihtiyaç duymas›,
uyuﬂturarak yönetmesidir.
Gençlik düzenin adaletsizli¤ini
sorgulayaca¤›na, bu adaletsizli¤e
karﬂ› nas›l mücadele edilece¤ine kafa yoraca¤›na uyuﬂturucu kullans›n,
kendini zehirlesin, düzen için zarars›z duruma gelsin. Oligarﬂinin aç›k
tercihi budur.
Bu nedenle devrimcilerin, halk›n
uyuﬂturucu çetelerine karﬂ› mücadelesine engel olmakta, devrimcileri
salt yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttükleri
mücadeleden dolay›, y›llarca hapiste
yat›rmaktad›r.
Bu nedenle oligarﬂi yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadeleyi, kendi düzenine
karﬂ› mücadeleyle eﬂde¤erde görmektedir. Bu, ayn› zamanda, düzenin bu yozlaﬂma ve çürümüﬂlük üzerinde ayakta durmaya çal›ﬂt›¤›n›n da
göstergesidir.
Tablo bu olunca, elbette, okul kap›lar›nda bile rahatl›kla uyuﬂturucu
sat›ﬂ› yap›labilecektir.
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Peki bu nas›l oluyor?
Bunun tek bir izah› vard›r.

Yine, uyuﬂturucuyla mücadele etmesi gereken “güvenlik
teﬂkilat›” da, uyuﬂturucu rant›n› yemektedir. Dolay›s›yla,
çeteci karakteri bilinen bu teﬂkilat›n da uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤› vard›r.

Bu temel nedenlerden dolay›d›r ki, bu düzen uyuﬂturucuyu önleyemez. Tersine uyuﬂturucu bu sistemin himayesi
alt›nda bu kadar yayg›nlaﬂmakta, s›radan bir tüketim
maddesi kolayl›¤›nda ulaﬂ›labilir hale gelmektedir.
E¤er, gençlerimizin uyuﬂturucu bata¤›na düﬂmesini istemiyorsak, öncelikle düzenin
kurumlar›ndan, düzenin al›ﬂkanl›klar›ndan, kültüründen
korumak gerekir, onlardan
uzak tutmak gerekir.
Nas›l olsa, bu ülkenin “emniyet teﬂkilat› var”, “devlet
uyuﬂturucu tacirlerine karﬂ›
mücadele eder”, “devlet çocuklar›m›z›n, yak›nlar›m›z›n
uyuﬂturucu a¤›na düﬂmesini
önler” diye düﬂünmek yan›lg›
olur. Tam tersine, bu düzenin
kurumlar›n›n oldu¤u yer de,
uyuﬂturucu da, her türlü yoz luk da vard›r ﬂeklinde düﬂünmek gerekir.
Keza, uyuﬂturucuya karﬂ›
mücadele görevini, bu düzenin
yerine getirmesini beklemek
de boﬂ bir beklenti olacakt›r.
Uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele
görevini de ancak halk›n kendisi, devrimci demokrat güçlerle birlikte yerine getirebilir.

Okul önlerinde uyuﬂturucu sat›ﬂ›
yap›labilir, fakat örne¤in, gidip okul
önlerinde sol, sosyalist dergilerin, üstelik bu dergiler mevcut yasalar
çerçevesinde ç›kan dergiler oldu¤u
halde- sat›ﬂ› ayn› rahatl›kla yap›labilir mi? Bilinir ki, yasal dergi sat›ﬂ›
yap›lan her yerde an›nda polisler bitmekte, provokasyonlar örgütlemekte, gözalt›na almakta, tutuklamakta,
dahas› kurﬂunlamaktad›rlar.
Bu politikan›n sonucudur ki, devrimcileri, demokratik kurumlar› 24
saat gözetim alt›nda tutan, telefonlar›n› aral›ks›z dinleyen, en s›radan eyleminde yüzlerce polis y›¤an, kitle
çal›ﬂmas› yapmas›n› yasalar› da çi¤neyerek engelleyen “emniyet teﬂkilat›”, M‹T, asker, bu kadar yayg›n
uyuﬂturucu sat›ﬂ›n› engellemek için

seferber olmuyor. Bir uyuﬂturucu
operasyonu yap›yorsa, beﬂinin rahat
koﬂullarda çal›ﬂmas›na en az›ndan
göz yumuyor.
Demek ki, bu düzen uyuﬂturucuyu de¤il, ama halk›n bilinçlenmesini
tehlikeli görüyor. Demek ki olay›;
“düzen uyuﬂturucuyla mücadelede
yetersiz kal›yor” diye tan›mlayamay›z, “düzen uyuﬂturucuyla mücadele etmiyor” diye tan›mlamal›y›z.
Tüm bunlar›n sonucu olarak, ülkemizde uyuﬂturucu kullan›m› artmakta, uyuﬂturucu kullan›m yaﬂ›
düﬂmektedir. Yine BM raporlar›;
uyuﬂturucu kullan›m yaﬂlar›n›n,
uçu cu ma dde de 11, esrarda 16,
ecstasyde ise 17'ye indi¤ini söylüyordu.
Yeni bir araﬂt›rma yap›ld›¤›nda

bu rakamlardan daha iyi bir sonuç
ç›kmayaca¤›, okul önlerinde, sokaklarda rahatl›kla uyuﬂturucu sat›ﬂ›n›n
yap›labilmesinden de anlaﬂ›l›yor. Ki,
uyuﬂturucu sat›ﬂ›ndaki bu yayg›nl›¤›,
TBMM komisyonu da aç›kl›yor. 5
YTL’ye uyuﬂturucu bulunabilmesi,
y›lda 5 milyar dolarl›k uyuﬂturucu
tüketimi bile nas›l yayg›n bir kullan›m oldu¤unu anlamak için yeterlidir.
Meclis bünyesinde “Uyuﬂturu cuyla Mücadele Komisyonu” kurulmuﬂ olmas› da yan›lt›c› olmamal›d›r.
O komisyonlar›n iﬂlevleri ço¤unlukla, sorunlar› meclis ad›na gündeme
getiriyor gözükmek, üzerinde duruluyor görüntüsü yaratt›ktan sonra,
olay›n üzerini örtmekten ibarettir.
Tecrübelerle sabittir.

Tek tek uyuﬂturucu
tüketicilerinden öte,
bu sistemin uyuﬂturucuya
ba¤›ml›l›¤›
vard›r.
Sistem, uyuﬂturucudan gelen paralara
ihtiyaç duymaktad›r.
Uyuﬂturucu paralar›
bir ﬂekilde tekellerin
denetiminde dönüyor, o kara
paralar tekellerin bankalar›nda aklan›yor. Tekellerin nakit
sermaye ihtayac›na cevap
oluﬂturuyor.

Bu Düzen
Uyuﬂturucuyu
Önleyemez
Okul kap›s›nda 5 liraya
eroin sat›ﬂ› yap›lan bir ülkede, devletin uyuﬂturucuya
karﬂ› mücadele yürüttü¤ü
söylenemez. Çok say›da uyuﬂturucu operasyonunun gerçekleﬂtiriliyor olmas› da bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Görünürde s›k s›k uyuﬂturucuya karﬂ› operasyonlar yap›l›r, gözalt›na al›nanlar tutuklananlar olur. Ama nedense, ortadaki gerçek de¤iﬂmiyor, halen okul kap›lar›nda 5
liraya uyuﬂturucu sat›ﬂ› yap›labiliyor. Yani devletin gözü
önünde yayg›n olarak uyuﬂturucu sat›l›yor.
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Sistem, adeta bir müptela
gibi, uyuﬂturucuyu yozlaﬂt›r ma politikalar› çerçevesinde
kullanmaktad›r. Bir yandan
uyuﬂturucuyu engellemeye çal›ﬂ›yor görüntüsü yarat›rken,
di¤er yandan gençli¤in zehirlenmesine göz yummaktad›r.
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“Yarin yana¤›ndan gayr›, her yerde,
her ﬂeyde hep
beraber…” sözünü çokça duyduk bu sayfalardan. Du-

derasyonu olarak 6 y›ld›r düzenli olarak yapt›¤›m›z
kamp›m›z›, bu de¤erleri hayata geçirmek, yaﬂayabilmek ve yaﬂatabilmek için düzenliyoruz. 6’nc›s›n› düzenledi¤imiz geleneksel yaz kamp›m›zla bir kez daha üretimi, paylaﬂ›m›, çözümü bir arada sunarak,
kolektif çal›ﬂman›n ve yaﬂam›n hayat›m›z›n her alan›nda ne kadar önemli bir
yer edindi¤ini gördük.

ÜRETEREK, PAYLAﬁARAK
BÜYÜYORUZ!
yulmas› da çok do¤ald›r. Çünkü mücadelemizin özünü ifade etmektedir bu söz. ﬁeyh Bedrettin’in yüzy›llar öncesinden hayalini kurdu¤u ortakça yaﬂam›n
ifadesidir. Yüzy›llar öncesinden tarihin temiz sayfalar›ndan ak›p gelmiﬂtir bilincimize. ﬁimdi omuzlar›m›zda taﬂ›d›¤›m›z hakikat savaﬂç›lar›n›n, ortakç›lar›n
miras›d›r. Bu söz “ben”e hiç bulaﬂmam›ﬂt›r. Sözün
hayat buldu¤u dünyada, ben kelimesi yaln›zca daha
fazla bedel ödemekte, daha fazla fedakarl›kta öne
ç›kman›n heyecan› ile telafuz edilir ki, o da “biz”i her
zaman her koﬂulda yaﬂatabilmek içindir.
Evet bu söz yüzy›llar öncesine dayanarak bugünlere gelmiﬂtir. Tarihseldir ve ayn› zamanda s›n›fsald›r.
Çünkü ezilenlerin özlemleri vard›r bu sözde. Birlik, biz
olma ça¤r›s› vard›r. Biz gençlik olarak bugün ve gelecek için bu ça¤r›y› iyi yorumlayabilmeliyiz. Neden?
Bugün
gençlik
olarak
nas›l
dayatmalarla
kuﬂat›ld›¤›m›z› hepimiz biliyor, yaﬂ›yoruz. Ülkemizde
gençlik mücadelesi nas›l ki sahneye ç›kt›, o günden
bu yana sürekli olarak bencillik, bireycilik ve ahlaks›zl›k pompaland›. Çünkü egemenlere göre “her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r”d›. Burjuvazi, bir baﬂkas›
için de¤il fedakarl›klar yapmay›, ç›kar› yoksa selam
dahi vermemeyi ö¤retir. Burjuvazi hüküm sürdü¤ü
topraklarda kültür olarak da bencilli¤in hüküm sürmesini ister. Çünkü onun tek korkusu vard›r, o da
birlik olunmas›d›r. Oligarﬂinin dayatt›¤› bencilli¤in
karﬂ›s›na ancak birli¤imizle, kolektif yaﬂamlar›m›zla
ç›kabiliriz. Bu düzenle
girece¤imiz ideolojik
bir savaﬂt›r. Yaln›zca
ideolojik de¤il, ayn›
zamanda kültürel bir
savaﬂt›r. Çünkü bencillik ayn› zamanda
her türlü ahlaks›zl›¤›,
yozlu¤u da içinde bar›nd›r›r. Kolektivizm
ise, insana dair her
türlü güzelli¤i besler
içinde. Onuru, erdemi,
ahlakl› olmay›, insan
sevgisini kazand›r›r.
Bu de¤erleri savunur.
‹ﬂte biz Gençlik Fe-
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Bir kamp›m›z› daha baﬂar› ile gerçekleﬂtirdik. 10 gün boyunca Anadolu’nun
dört bir yan›ndan gelen gençlik derneklerinden arkadaﬂlar›m›zla birlikte yaﬂaman›n, iﬂ yapman›n, e¤lencenin güzelli¤ini gördük.
Zaten
düzenledi¤imiz
kamplarda
temel
amaçlar›m›zdan biri de birçok ilde gençlik derneklerinde faaliyet yürüten arkadaﬂlar›m›z› bir araya getirerek tan›ﬂmay› ve kaynaﬂmay› sa¤lamakt›. Ayn›
zamanda da burjuvazinin bizlere dayatm›ﬂ oldu¤u
ahlaks›z, yoz tatil anlay›ﬂ›n› reddederek alternatif
tatil anlay›ﬂ›m›z› ortaya koymuﬂ olduk. Hepimiz bir
kez daha tan›k olduk ki, ahlaks›zl›klar, yozluklar olmadan da insanlar hem ö¤renip, hem dinlenip, hem
e¤lenebiliyorlar…
Tüm bu düﬂündüklerimizin yan› s›ra, kendi kendimizi yönetebilmeyi, yaﬂam›m›z› sürdürebilme tecrübesini de edindik. Örne¤in, kamp›m›za gelen arkadaﬂlar›m›zdan daha önce hayat›nda hiç mutfa¤a girmemiﬂ, yemek yapmam›ﬂ arkadaﬂlar›m›z, çok say›da
insana yemek yapmak gibi birçok yönde kendini de¤iﬂtirmiﬂ oldular. Emekçilik, paylaﬂ›m, kendi ad›na ve
arkadaﬂlar›n›n sorumlulu¤unu üstlenme gibi
birçok yan›yla kendimizi e¤ittik, yeniledik. Tam da
burada yukarda bahsetmiﬂ oldu¤umuz kolektivizmi
pratikte yaﬂayarak ete kemi¤e büründürmüﬂ olduk.
Bu yan›yla ciddi bir baﬂar› elde etti¤imize inan›yoruz.
Çünkü birbirimizden en çok uzaklaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›m›z, bencilleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›m›z bir süreçte
düzenledi¤imiz kampla burjuvazinin bizlere dayatt›¤› kültüre bir darbe daha vurdu¤umuza inan›yoruz.
Bu ﬂekilde de¤erlerimize, kültürümüze uygun çok
daha kitlesel kamplar,
etkinlikler, eylemler
yarataca¤›m›z inanc›
ve coﬂkusu içindeyiz.
Gelecek senelerde, insanca yaﬂam› savunan,
bireycili¤i,
yozlaﬂmay› reddeden
tüm gençli¤i ﬂimdiden
yaﬂad›¤›m›z tüm bu
güzelliklere ortak olmaya ça¤›r›yoruz.

Gençlik
Federasyonu
27 Temmuz 2008

Genelkurmay’›n Ça¤r›s›na Sorulu Cevap:

Millet sizi niye sahiplensin?
Ergenekon operasyonu çerçevesinde çeﬂitli kesimler Genelkurmay’dan bir tepki beklediler, böyle
bir tepki de¤il ama, Genelkurmay’dan “bize sahip ç›k›n” ça¤r›s›
geldi. Genelkurmay taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “TSK’ya yönelti len hukuk d›ﬂ› sald›r›lara karﬂ›
T ü rk M i ll eti n in ya sal v e d em o k ra t i k t e pk i g ös t e r me s i , do ¤ a l b i r b e k lentidir!” denildi.
Genelkurmay zor duruma düﬂmüﬂ ve “millet”ten destek bekliyor.
Demek ki, bu ülkenin iﬂbirlikçi ordusu, halk›n politik geliﬂmelere müdahale etmesini istiyor.
Genelkurmay’a hat›rlatman›n
yeridir;
Halk› tepkisizleﬂtirmek, haklar›n› kullanamaz hale getirmek için 12
Eylül’den bu yana pasifikasyon,
apolitikleﬂme politikalar›n› uygulayan siz de¤il misiniz?
Halk›n hak ve özgürlükleri için
gösterdi¤i demokratik tepkileri,
bask› ve terörle bast›ran siz de¤il
misiniz?
Okumayan, araﬂt›rmayan, sorgulamayan, bilinçsizce itaat eden bir
halk yaratmaya çal›ﬂan siz de¤il misiniz?

Hayat TV’nin
Kapat›lmas›
Protesto Edildi
Hayat TV’nin yay›n›n›n
keyfi bir kararla engellenmesi, Çorum, Kayseri, Elaz›¤,
Samsun, Mu¤la, Gebze, Eskiﬂehir ve Dersim’de çeﬂitli kitle örgütleri taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarla protesto edildi.
18 Temmuz’da Dersim’de
yap›lan eylemde RTÜK’e faks
gönderildi. EMEP taraf›ndan
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Demek bugün halka iﬂiniz düﬂtü,
halk›n tepki vermesini istiyorsunuz!
Demek, halk›n ülkedeki geliﬂmelere
duyarl›l›¤›na, tepkisine bugün ihtiyaç duyuyorsunuz.
Elbette, halk›n tepkisizli¤inden
yak›nmak salt Genel kurmay’la s› n › r l › b i r d u r u m d a d e ¤ i l . Halk›n
politik tepkileri ve duyarl›l›klar›n›
düzenleri için tehlike görüp, halk›
apolitikleﬂtirmek için her türlü politikay› uygulayan burjuva partiler
de, zaman zaman halk›n tepkisizli¤inden yak›n›rlar. Keza, burjuva köﬂe yazarlar› da benzer yak›nmalarda
bulunurlar.
Fakat, bunu yaparken, kendi yaratt›klar› sonucu da görmezden gelirler. Genelkurmay kitlelerin tepkisini aramadan önce, kitleleri apolitikleﬂtirmek için uygulad›¤› politikalar›n hesab›n› vermeyi düﬂünmelidir.
Çünkü, bugün kitlelerin duyars›zl›¤›ndan yak›nanlar, bunun birinci dereceden sorumlular› durumundad›rlar.
Di¤er yandan Genelkurmay, kitlelerin TSK’y› sahiplenmesini de
boﬂuna beklememelidir.
Öyle ya, kitleler sizi niye sahip-

düzenlenen ve içlerinde Dersim Temel Haklar Derne¤i’nin
de oldu¤u çeﬂitli DKÖ’ler taraf›ndan da destek verilen eylemde EMEP’li Fatoﬂ Taﬂkale
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Hayat TV’nin ‹çiﬂleri Bakanl›¤› karar›yla “bölücü yay›n yapt›¤›” gerekçesiyle ekran›n›n karart›ld›¤›belirtilerek,
AKP iktidar›n›n bu karar›n›n
hukuksuz, hiçbir dayana¤› olmad›¤› vurguland›.
Aç›klamadan sonra PTT
binas› önüne yürüyüﬂ düzenlendi ve RTÜK’e protesto
faks› gönderildi.

lensin?
Bu ülkenin ordusu de¤ilsiniz,
emperyalizmin bu ülkedeki iﬂgal ordususunuz. Bu halk neden emperyalizmin iﬂgal ordusunu sahiplensin.
Ony›llard›r kendi halk›n›za karﬂ›
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin
ç›karlar› için savaﬂ›yorsunuz, kitle l e r sizi neden sahiplensin?
Bu ülkedeki infazlar›n, katliamlar›n, gözalt›nda kay›plar›n, her türlü kontrgerilla politikas›n›n uygulanmas›nda birinci dereceden sorumlusunuz, halktan hangi yüzle sahiplenme bekliyorsunuz?
Amerikan ç›karlar› için, iki kere
darbe yap›p, ülkeyi iﬂkencehaneye,
hapishaneye çevirdiniz, bu ülkenin
vatansever devrimcilerini, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için
mücadele edenleri katlettiniz. En
de¤erli evlatlar›n› katletti¤iniz halktan sizi sahiplenmesini nas›l beklersiniz?
Genelkurmay, “ h a l k a TSK’ya
sahip ç›k›n” ça¤r›s› yapmadan önce, kendi konumunu sorgulamal›d›r.
Halk›n sahiplenmesini beklemeden
önce, halka hesap vermelidir.

‹D‹L'den Duyuru
‹dil Kültür Merkezi 19 Temmuz’da yapt›¤› aç›klamada her y›l geleneksel olarak düzenlenen ve bu
y›l 6.’s› planlanan ‘Halk Sofras› Pikni¤i’nin, ülkemizde son aylarda artan K›r›m Kongo Kanamal›
Ateﬂi (KKKA) hastal›¤› nedeni ile gerçekleﬂtirilemedi¤ini belirtti. Bu sorunla ilgili duyars›z davranan “Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›, hükümeti ve ilgili tüm
devlet kurumlar›n›, hastal›k nedeniyle yaﬂanan
ölümlerden sorumlu tutuyoruz” denilen aç›klamada
‹ptal edilen Halk Sofras› Pikni¤i yerine daha farkl›
bir etkinlik çerçevesinde, yine biraraya gelinece¤i
ve bunun duyurusunun yap›laca¤› belirtildi.
‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
0 212 238 81 46 - idilkultur@gmail.com
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Oligarﬂi içi iktidar savaﬂ› Ergenekon demogojisiyle devam ediyor.
Halk Cepheliler ülkenin dört bir
yan›nda yapt›klar› eylemler, bas›n
toplant›lar› ve aç›klamalarla Ergenekon olay›n›n gerçek yüzünü ortaya
koyuyorlar. Bu savaﬂ›n iﬂbirlikçilerin savaﬂ› oldu¤u, bunun karﬂ›s›nda
halk›n kendi savaﬂ›n› yükseltmesi
ça¤r›s› yap›yorlar.

Bu Savaﬂ ‹ﬂb i rlik çi
F a ﬂist ler i n ‹ ktid a r Sa vaﬂ›d › r
A n k a r a Halk Cephesi yapt›¤›
eylemle halka AKP’nin iktidar savaﬂ›nda taraf olmama ça¤r›s› yapt›. 19
Temmuz günü Yüksel Caddesi’nde
“Ergenekoncular da, AKP de Amerikan ‹ﬂbirlikçisi, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Düﬂman›d›r” pankart› aç›larak yap›lan eylemde aç›klamay›
okuyan Hakan Y›lmaz “Ne AKP demokrasi ve hukuku savunabilir ne de
dünün katliamc›lar› bugün ba¤›ms›zl›¤› savunabilir, demokrat olabilir” diyerek Ergenekon operasyonunu teﬂhir etti.
Ayn› gün Halk Cephesi taraf›ndan A n t a l y a K›ﬂlahan Meydan›’nda
yap›lan eylemle de AKP iktidar›n›n
da Ergenekoncular›n da halka karﬂ›
iﬂledikleri suçlar nedeniyle hesap
vermeleri gerekti¤i belirtildi. “Yaﬂas›n Ba¤›ms›zl›k Mücadelemiz” dövizlerinin aç›ld›¤› eylemde yap›lan
aç›klamada “Biz bu kavgaya taraf
de¤iliz” denildi.
Dersim Halk Cephesi de Sanat
Soka¤›’nda yapt›¤› eylemle AKP ve
Ergenekoncular’›n iktidar savaﬂ›
karﬂ›s›nda ba¤›ms›zl›k demokrasi
mücadelesini yükseltme ça¤r›s› yapt›. Eylemin megafondan yap›lan
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ça¤r›larla ve da¤›t›lan bildirilerle
AKP’nin Ergenekon aldatmacas›
teﬂhir edildi. Eyleme DHP ve ESP
temsilcileri de destek verdiler.

Ge nelk u rm a y› da AKP’si de
H a lk › n K a r ﬂ› s›nd ad › r
22 Temmuz günü ‹ z m i r Halk
Cephesi Kemeralt› giriﬂinde halka
bir kez daha seslendi. Eylemde aç›klamay› okuyan Selda Bulut AKP’nin
de Ergenekoncular›n da iﬂbirlikçi olduklar›n›, halka ve devrimcilere karﬂ› her zaman yan yana olduklar›n›
belirtti. Eylemde “Yaﬂas›n Halk›n
Adaleti”, “Yaﬂas›n Demokrasi Mücadelemiz”, “Yaﬂas›n Ba¤›ms›zl›k
Mücadelemiz”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
17 Temmuz M al a tya PTT önünde Halk Cephesi taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›. Yap›lan aç›klamada açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun, ölümlerimizin, y›llard›r süren zulmün sorumlusunun Ergenekoncular ve AKP
oldu¤u belirtilerek “Bizler bu savaﬂta
hangi tarafta yer alaca¤›z? Bizler tüm
bu yaﬂananlara kendi cephemizden,
halk cephesinden yan›t verece¤iz.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelemizi yükseltelim ve bu mücadeleyi kendi cephemizden verelim” ça¤r›s› yap›ld›. Aç›klama sonras› okunan metin
hakla da¤›t›ld›.

Yalç›n Do¤ru’nun okudu¤u bas›n
aç›klamas›nda Ergenekon operasyonu ad› alt›nda yap›lan operasyonla
AKP’nin yüzüne demokrat maskesi
geçirdi¤i belirtildi.
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan da¤›lan kitle polis taraf›ndan kimlik
kontrolü bahanesiyle taciz edildi.
K a r a de niz Temel Haklar da 17
Temmuz günü dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda ülke
gündemindeki Ergenekon olay›n›
de¤erlendirdi. Oligarﬂinin ﬂimdi Ergenekon demogojisiyle krizini hafifletmeye çal›ﬂt›¤› belirtilen aç›klamada AKP ve Genelkurmay aras›ndaki
iktidar kavgas›n›n halk›n kavgas› olmad›¤›na de¤inildi. Halka karﬂ› var
olan tüm sald›r›larda, Genelkurmay›
da, AKP’si de, yarg›s› da ayn› tarafta, halk›n karﬂ›s›ndad›r denildi.
Tr a k y a Halk Cephesi de Ergenekon tart›ﬂmalar›na yaz›l› bir aç›klamayla cevap verdi. AKP’nin ne demokrasiyle ne demokratl›kla bir alakas› olmad›¤›, AKP’nin ülkemizde
hala faﬂizmin bekçili¤ini yapt›¤›
vurgulanan aç›klamada halka oligarﬂi içi savaﬂ›n taraf› olmayal›m denilerek “yoksullu¤umuzun, açl›¤›m›z›n, demokratik hakk›n› kulland›¤›
için tutuklanan, güpe gündüz sokak
ortas›nda kurﬂunlanan Ferhatlar›m›z›n taraf›nda olmal›y›z. Onlar›n mücadelesini vermeli onlar›n savaﬂ›n›
yükseltmeliyiz” denildi.

Ferhatlar›m›z›n
taraf›nda olmal›y›z
B u r s a Halk Cephesi üyeleri
Heykel Meydan›’nda yapt›klar› eylemle AKP kontrgerillaya karﬂ› de¤ildir dediler. 23 Temmuz tarihinde
yap›lan eylemde Halk Cephesi ad›na
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f›ndan yap›lan bir eylemle protesto
edildi. Eylemde Ege Temel Haklar
Ve Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan
Yard›mc›s› Yurdagül Iﬂ›k yapt›¤›
aç›klamada derneklerinin demokra-siyi savundu¤u, temel hak ve özgür-lükleri kazanma mücadelesi verdi¤i
için kapat›ld›¤›n› söyleyerek kapat-ma karar›n›n temel hak ve özgürlük
mücadelesine tahammülsüzlük ol-du¤unu belirtti. Aç›klamaa “ama
biz bu sald›-r›lara boyun
e¤meyece-¤iz. Çünkü
biz, bu hak-lar›m›z› alabilmek için bedel öde-dik. Ve ödemeye de devam ediyo-ruz. Bunun için tüm demokratik
kurumlar›, duyarl› insanlar› de-mokratik haklar›m›za yönelik bu
sald›r›lar karﬂ›s›nda durmaya ça¤›-r›yoruz” sözleriyle son buldu.
“Bask›lar, Kapatmalar, Gözalt›-lar Bizleri Y›ld›ramaz, Temel Hak-lar Mücadelemiz Engellenemez”
sloganlar› at›larak bask›n›n protes-to edildi¤i, Partizan, BDSP, Müca-dele Birli¤i, Köz ve ESP’nin de
destek verdi¤i eylem, 29 Tem-muz’da yap›lacak mahkemeye ça¤-r›yla bitirildi.

“Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?”
 Bask›nlara yeni

b a s k › n l a r ekleniyor;
mevcut tutuklular›n
tutukluluk halleri sür ü y o r...
 ‹ﬂbirlikçi AKP’nin poli si ve yarg›s›n›n, devrimcileri
sindirme politikas› boﬂa ç› kar›lacak!
Hukuksuzluk Sürüyor
Ege Te m e l H a k l a r Bas›ld›,
Mühürlendi!
AKP iktidar› haklar ve özgürlük-ler mücadelesine yönelik sald›r›lar›-n› sürdürüyor. Bir yandan Ergene-kon masallar›yla kendini demokrasi
kahraman› ilan eden AKP iktidar›
demokratik kamuoyuna yönelik te-rörünü sürdürüyor. 18 Temmuz gü-nü Ege Temel Haklar ve Özgürlük-ler Derne¤i daha önce ç›kard›klar›
bir takvim nedeniyle ‹zmir 10.
ACM’de aç›lan dava gerekçe göste-rilerek bas›ld› ve mühürlendi.
Polisin zorla derne¤e girerek,
arama ad› alt›nda derne¤i talan etti-¤i bask›nda dernekte bulunanlar ke-lepçelenerek bekletildi. Derneklerin
evraklar›na el konulan bask›nda
dernekte bulunanlardan Hüseyin
Aygündüz polise mukavemet etti¤i
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.
Ege Temel Haklar’›n bas›l›p mü-hürlenmesi 19 Temmuz günü Ke-meralt› giriﬂinde Halk Cephesi tara--

Say›: 156

HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir
devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için 14 kiﬂi gözalt›na al›nd›,
12 kiﬂi tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri, 8
Mart’a kat›ld›klar›, anma yapt›klar› gibi gerekçelerle 30 kiﬂi tutukland›; halen tutuklu say›s›,
13.
Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit kad›n devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na
al›nd› ve 9 kiﬂi tutukland›. Halen
tutuklu say›s›, 5.
Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p
bir karikatür sergisi açt›klar›
için 23 May›s’ta 29 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tutukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 6 kiﬂi tu tukland›.

HALA
TUTUKLULAR

Ege Te m e l H a k l a r ’›n
Bas›lmas›
A n t a l y a ’ d a P ro t e s t o E d i l d i
24 Temmuz günü Antalya Te-mel Haklar üyeleri K›ﬂlahan Mey-dan›’nda yapt›klar› eylemle Ege
Temel Haklar’›n bas›l›p mühürlen-mesini protesto ettiler. “Hukuksuz-luk Sürüyor Ege Temel Haklar Ka-pat›lamaz” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-lemde yap›lan aç›klamada AKP ik-tidar›n›n Ergenekon masallar›yla
demokrat ﬂovlar› yaparken temel
haklara sald›rd›¤›, hukuksuzlukla-r›n artt›¤› vurguland›. “Ege Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
Kapat›lamaz, Temel Haklar ve Öz-gürlükler Mücadelesi Engellene-mez ve Bask›lar, Kapatmalar, Gö-zalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz” döviz-leri taﬂ›nd›.
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muz günü ﬁirintepe Mahallesi’nde
cumartesi günleri kurulan pazar ye-rinde 8 Mart mitingine kat›ld›klar›
için tutuklananlar›n serbest b›rak›l-mas› için “Demokratik Haklar›m›z›
Kullanmak Suç De¤ildir” baﬂl›kl›
Halk Cephesi imzal› 400 adet bildi--

“Türki ye’ de Adalet
Nas›l ‹ﬂliyor”
Paneline Polis Engeli
Mersin Temel Haklar ve Özgür-lükler Derne¤i’nin son süreçte ülke-mizde yo¤unlaﬂan tutuklama ve hu-kuksuzluklar› tart›ﬂmak amac›yla
düzenledi¤i “Türkiye’’de Adalet Na-s›l ‹ﬂliyor” konulu panel, polis tara-f›ndan engellendi.
Temel Haklar’›n 19 Temmuz gü-nü düzenledi¤i, yeri, kat›l›mc›lar›,
tarihi belli olan panel Mersin Gü-venlik ﬁube polislerinin ‘Panel ya-paca¤›n›z salonu panel öncesi ara-yaca¤›z, panele kat›lan konuﬂmac›-lar› tek tek kayda al›p konuﬂmalar›-n› inceleyece¤iz gerek görürsek
haklar›nda dava açaca¤›z, gerekirse
panele geleceklerin üst aramas›n›
yapaca¤›z, panelde çekim yapaca-¤›z vb.” ﬂeklindeki engellemeleriy-le karﬂ›laﬂt›.
Mersin Temel Haklar konuyla il-gili 19 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada “Demokratik bir kurum
olarak Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂli-yor’ konulu panelini yapmak ister-ken karﬂ›laﬂt›¤›m›z muameleler
tamda anlatmak istedi¤imiz gerçek-leri anlat›yor asl›nda. Mersin Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ola-rak diyoruz ki; panel yapmak, pane-le konuﬂmac› olarak veya dinleyici
olarak kat›lmak ‹nsanlar›n en de-mokratik ve yasal hakk›d›r” denildi.
Aç›klama “Demokratik mücadele
hakt›r, yasaklanamaz” sözleriyle bi-tirildi.
Halk Cepheliler
Bildiri Da¤›tt›lar
‹dilcan Kültür Merkezi 19 Tem--
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ri da¤›tt›. AKP’nin hizmetinde ol-mayan herkesin suçlu say›ld›¤›n›n,
iktidardakilerin adaleti istedikleri
ﬂekilde kulland›klar›n›n anlat›ld›¤›
aç›klamada adaletin tek tarafl› iﬂle-di¤i söylenerek bu sald›r›lara karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

“Hep Birlikte Mücadele
Ederek Adalete Eriﬂebiliriz”
HHB avukatlar›ndan Av. Oya Aslan 19 Temmuz günü yaz›l› bir aç›kla-ma yaparak Adana A¤›r Ceza Mahkemesi’nde AKP seçim bürosuna molo-tof kokteyli att›klar› iddias›yla yarg›lanan ve hiçbir delil olmamas›na ra¤-men 15 y›l hapis cezas›yla sonuçlanan davay› ve bu davan›n ne kadar ada-letsiz oldu¤unu anlatt›.
“GERÇEK NEREDED‹R?
Hiç kimse suçsuzlu¤unu kan›tlamak zorunda de¤ildir, ﬂüpheden san›k
yararlan›r…, kanunsuz suç olmaz, suçu kan›tlan›ncaya kadar herkes
masumdur…ilkeleri hukuk bilgisinin sunuldu¤u tüm kitap yada okullarda
ilk önce ö¤retilen hukuk kal›plar›d›r. (...) Denir ki mahkeme salonlar› bu
ilkelerin uygulama alanlar›d›r. Ve öyle san›r›z ki mahkeme salonlar›
tap›narak bakt›¤›m›z Adaletin temsil organ›d›r. (...)
Ye r : A d a n a A¤›r Ceza Mahkemesi(eski ad›yla DGM)
S a n › k : A.E ve M.S
‹ d d i a : A K P s e ç i m b ü ro s u n a M o l o t o f k o k t e y l i a t m a k
Deliller: polis taraf›ndan dinlenen 16 yaﬂ›nda tan›k(aleyhteki tek
tan›k), polis taraf›ndan dinlenen olay tan›klar›, polis taraf›ndan tutulan tutanak
Karar: 15 y›l hapis cezas›
Adana özel yetkili a¤›r ceza mahkemesinde
yap›lan yarg›lamada mahkeme, polis taraf›ndan
yap›lan tüm iﬂlemleri kesin do¤ru kabul etmiﬂ
avukatlar›n çeliﬂkili hususlar› giderecek delillerin
toplanmas› taleplerinin hiç birini kabul etmemiﬂtir.
(...) Hüküm polislerin haz›rlad›¤› de¤erlendirmeye
uygun olarak verilmiﬂtir.
ﬁimdi biz gerçe¤i ortaya ç›karabilmek için
hayati öneme sahip incelemelerin neden
yap›lmad›¤›n› müvekkillerimize hangi dille anlatmal›y›z. Buras› "Türkiye burada adalet olmaz"
diyen müvekkillerimize hukukun, yasalar›n diliyle cevap verebilir miyiz?
Günlerce çal›ﬂ›p saatlerce bir gerçe¤i anlatamad›¤›m›zda müvekkillerimizin sorular›na hukuk diliyle cevap vermeyi b›rak›p siyaset ve ahlak
diliyle cevap vereme baﬂl›yoruz. Ve biz art›k özel yetkili a¤›r ceza mahkemelerinde hukuk diliyle konuﬂarak müvekkillerimizi kand›rman›n arac›
olmak istemiyoruz. Ve anl›yoruz ki kapal› kap›lar arkas›nda saatlerce yasa
maddeleri üzerinde tart›ﬂma yürütmekle adalete eriﬂemiyoruz. Ama her
yerde ve hep birlikte mücadele ederek adalete eriﬂebiliriz.”
Av. Oya ASLAN
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Çevik kuvvet
görünmeye
baﬂlay›nca
halk barikatlara koﬂtu.
“Kuruçeﬂme’de
Y›k›mlara Son” sloganlar›, alk›ﬂlar ve
z›lg›tlarla gelen y›k›m ekipleri protesto edildi.
Barikatlara gelen muhtar kaymakamla görüﬂtü¤ünü, y›k›m yerinde herhangi bir ölüm, yaralanma
vs. bir ﬂey olursa sorumlu olaca¤›n›
söyledi¤ini, kaymakam›n hiçbir ﬂekilde ölümlerin sorumlulu¤unu almak istemedi¤ini anlatt›.
Mahalle giriﬂindeki yolda aç›klama yapan Oktay Konyar, ‹HD
avukat›yla birlikte Buca Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› ile yap›lan görüﬂmede, 15 günlük süre verildi¤ini
ve bugün y›k›m olmayaca¤›n›, polisin geri çekilece¤ini söyledi. Ma-

HALKIN D‹REN‹ﬁ‹
YIKIMI ENGELLED‹
Dergimizin bir önceki say›s›nda
da haberini yapt›¤›m›z gibi, ‹zmir’in Buca ‹lçesi Kuruçeﬂme Mahallesi’nde bir süredir y›k›m gündemdeydi. Son olarak mahalle halk› Buca Belediyesi önünde eylem
yaparak y›k›mlara izin vermeyece¤ini ilan etmiﬂti.
18 Temmuz günü y›k›m›n olaca¤›n›n duyuruldu¤u gündü. Mahalle
halk› devrimcilerin öncülü¤ünde
y›k›mlara karﬂ› ç›kmak ve evlerinin
y›k›lmas›n› önlemek için haz›rl›k
yaparak mahalleye giren tüm yollar› barikatlarla kapatt›lar. Polisin
gelme ihtimalinin en yüksek oldu¤u, otoyoldan mahalleye girilen
anayola alt› tane barikat kuruldu.

“Direnmekten
Başka Çaremiz Yok”
Gülhan Ö ZASLAN:

üçte eﬂimle birlikte gençler
yollara barikat kurdular. Sonra
birlikte kahvalt› yapt›k. Ondan
sonra çocu¤u, kad›n› erke¤iyle
beklemeye baﬂlad›k. Herkes
yerini alm›ﬂt›. Önde bayanlar, sonra
erkekler s›raland›k. Saat 09;00 civar› geldiler. Biz her ﬂeye haz›rl›kl›yd›k. Çünkü yuvam›zd›. Allah korusun evimiz y›k›lsa ne olacakt›. On
tane kepçe geldi, çevik kuvvet ekipleri geldiler. Kad›nlar a¤l›yordu,
evimiz y›k›lsa sokakta kalacakt›k.
Süre verip gittiler. Sevindik ama nedenini de anlamad›k.

Y›k›m sald›r›s›na direnen
Kuruçeﬂmelilerle yapt›¤›m›z röportaj›
yay›nl›yoruz...

Y ü r ü y ü ﬂ : 18 Temmuz’da sald›r›n beklendigi gün, 7 ayr› noktaya
barikat kurulmuﬂ. Belediye bunun
karﬂ›s›nda y›k›m› 15 gün sonraya
ertelendi¤ini açaklad›. Bize öncelikle o günkü direniﬂi anlatabilir misiniz?
G ü l h a n Ö Z A S L A N : Biz o
gece sabaha kadar yatmad›k. Gece

Biz onlarca yıldır bu gün
yarın yıkım gelecek diye
korkuyla yaşıyoruz. Biz
hakkımızı istiyoruz. Biz
o kadar vergi verdik.
Elektriğimizi verdiler
eğer yıkacaktınız niye
bunları verdiniz?

Say›: 156

Y ü r ü y ü ﬂ : Niye ﬂimdi y›k›ma kalk›ﬂ›yorlar? Gerekçe
olarak ne diyorlar?
G. ÖZASLAN: Cemil
ﬁebboy bir daha seçilemeyecek. Bunun için ne kopar›rsam kard›r diyor. Buray› toplu konutlar için satacak. Bu-

h a l l e
Muhtar›
da halka
dönük kon u ﬂ m a
yapt›.
Halk ise birkaç barikat› b›rakarak
di¤erlerini kald›rd› ve “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla
barikatlardan ayr›ld›.
Mahalle komisyonunda yer alan
Celal Oral kendilerinin AKP’ye de
CHP’ye de gittiklerini, ancak hiçbirinin yard›m etmedi¤ini söyledi ve
“Biz devrimci mücadelemiz ve halk›m›z›n yard›m›yla mücadele ettik”
dedi. Oral, Buca Belediye Baﬂkan›
Cemil ﬁebboy’un Kürt Halk›’na
alerjisi oldu¤unu, do¤u illerini kastederek “nereden geldiyseniz oraya
gidin” dedi¤ini anlatt› ve “Ölümüne direnece¤imizi anlad›lar. Sonuna kadar kararl›y›z. Evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z” dedi.

radaki insanlar sefil olmuﬂ,
periﬂan olmuﬂ umrunda de¤il. Seçimden sonra kazanan buraya tapu verecek
onun için y›k›lacak. Gerekçe olarak ciddi bir sebep
göstermiyorlar. Resmi bir gerekçe
yoktur. Biz onlarca y›ld›r bu gün yar›n y›k›m gelecek diye korkuyla yaﬂ›yoruz. Biz hakk›m›z› istiyoruz.
Biz o kadar vergi verdik. Elektri¤imizi verdiler e¤er y›kacakt›n›z niye
bunlar› verdiniz? Yaz›k günah de¤il midir? Daha önce nas›l tapu verdilerse bize de versinler.

Y ü r ü y ü ﬂ : Dedikleri gibi. 15
gün sonra geldiklerinde ne olacak?
Bu konuda nelerin yap›ld›¤›n› halk›n ne düﬂündü¤ünü anlatabilir misiniz?
G. ÖZASLAN: Valla geldiklerinde ayn› ﬂeylerle karﬂ›laﬂacaklar. Ayn› barikatlar› kuraca¤›z, çoluk çocu¤umuzla direnece¤iz: çünkü direnmekten baﬂka çaremiz yok.
Direniﬂ olduktan sonra e¤er y›karlarsa art›k hukuk yolunu ne yapaca¤›z zaten evimiz y›k›lm›ﬂ olacak.
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Celal ORAL:“Ucunda

ölüm olsa
bile direnmekten vazgeçmeyiz”
Y ü r ü y ü ﬂ : 18 Temmuz’da sald›r›n beklendigi gün, 7 ayr› noktaya
barikat kurulmuﬂ. Belediye bunun
karﬂ›s›nda y›k›m› 15 gün sonraya
ertelendi¤ini açaklad›. Bize öncelikle o günkü direniﬂi anlatabilir
misiniz?

Cel al O RA L : Direniﬂ, mahallle halk› olarak bu direniﬂin hakl› oldu¤u karar› ald›k.Belediye haks›z yere evlerimizi y›kt›¤› ve bize
yaﬂam hakk› vermedi¤i için her aileden en az 10 kiﬂi d›ﬂarda 40 derece s›ca¤›n alt›nda bekledi. Çünkü
evlerimiz y›k›lacakt›, bar›nacak yerimiz kalmayacakt›.
Belediye de çözüm

bulmadan evlerimizi polis ve panzerle eﬂli¤inde y›kmaya geldi. Direnmekten baﬂka çaremiz yoktu.
Önce y›kaca¤›z dediler. Araya ‹HD
avukatlar› girdi, bunun yasal olmad›¤›n› söyledi. Onlarda bize 15 gün
süre tan›d›lar. Otoban yolundan girmeye çal›ﬂt›lar. Halkta oraya y›¤›ld›. Orada barikat vard›. “Evler bizim hakk›m›z; Tapu bizim hakk›m›z” diye slogan att›lar. Biz haz›rl›kl›yd›k. Barikat› yar›p gelselerdi
taﬂla, ﬂiﬂelerle direneceklerdi. Sonucun ne olaca¤›n› biliyoruz. Kötü
ﬂeyler olacakt›. Bunun sorumlusuda
Belediye ve Buca ilçe amirleri olacakt›.

Y ü r ü y ü ﬂ : Kuruçeﬂme

Bu gece konduyu devrimciler öncülüğünde yaptık.
En az 10 kez yıkım saldırısı oldu. O zamanda direnildiği için bazılarına tapuları verildi. Devrimcilerin önderliğinde direnildi.

gecekondu semtinin tarihi
hakk›nda bize biraz bilgi
verir misiniz? Kaç y›ld›r
var buradaki yerleﬂim? Bu
güne kadar baﬂa y›k›m sald›r›lar› oldu mo?

C . O R A L : 1974’ten

rekçe gösterilmeden
kesildi¤i,
su borçlar›
olan ailelere de borçlar›n› ödeseler de sular›n›n aç›lmayaca¤›n›n
aç›kça söylendi¤i belirtilen aç›klamada Sulukule’nin kanalizasyonlar›n›n da düzenli olarak t›kand›¤› ancak belediyenin bu konuda hiçbir
ﬂey yapad›¤› söylendi.
Demirdizen, mahallede y›k›lan
evlerin molozlar›n›n kald›r›lmad›¤›
ve bu molozlar›n özellikle buralarda
oyun oynayan çocuklar›n sa¤l›¤›n›
ciddi biçimde tehdit etti¤ini de vurgulad›.
Aç›klaman›n ard›ndan Mimarlar
Odas› üyesi Mücella Yap›c› taraf›nan yap›lan konuﬂmada Sulukule’nin kültürel de¤erine de¤inilerek

Sulukule’de
Y›k›ma Protesto
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu taraf›ndan 22 Temmuz
günü düzenlenen bir eylemle Sulukule Mahallesi’nde yaﬂanan y›k›mlar ve y›k›m sonras› mahalle halk›n›n yaﬂad›¤› sa¤l›ks›z koﬂullar protesto edildi.
Mahalle giriﬂinde yap›lan eylemde “Ranta De¤il Sa¤l›¤a Yat›r›m,
Kentsel De¤il Rantsal Dönüﬂüm”
yaz›l› dövizler taﬂ›n›rken eylemde
‹TO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin
Demirdizen taraf›ndan okunan aç›klamada Sulukule halk›n›n son derece a¤›r koﬂullarda yaﬂamaya mahkum edildi¤i vurguland›. Sulukule
Mahallesi’nin sular›n›n hiçbir ge-
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beri yap›lmaya baﬂlad›. Bu gece
konduyu devrimciler öncülü¤ünde
yapt›k. En az 10 kez y›k›m sald›r›s› oldu. O zamanda direnildi¤i için
baz›lar›na tapular› verildi. Devrimcilerin önderli¤inde direnildi.

Y ü r ü y ü ﬂ : Niye ﬂimdi y›k›ma
kalk›ﬂ›yorlar? Gerekçe olarak ne
diyorlar?
C . O R A L : Belediyenin hiçbir
aç›klamas› yok. Buras› hazine arazisidir diyorlar. Biz 34 y›ld›r hazina arazisi içinde bile olsa bu gecekondular› yapt›¤›m›z için bizim zihliyet hakk›m›z oldu¤u için öncelikle devletin bize satmas› gerekir.
Ama öyle yapm›yorlar. Belediye
bunu f›rsat bilerek rant elde etmek
istiyor. Baz› isimleri bilinmeyen büyük ﬂirketlere peﬂkeﬂ çekiyorlar.

Y ü r ü y ü ﬂ : Dedikleri gibi. 15
gün sonra geldiklerinde ne olacak?
Bu konuda nelerin yap›ld›¤›n› halk›n ne düﬂündü¤ünü anlatabilir misiniz?

C . O R A L : Biz sonuna kadar
direnece¤iz. Ucunda ölüm olsa bile
direnmekten vazgeçmeyiz. Hukuki
yollar› da kullanaca¤›z ama esas
olarak direniﬂ çözecek.
mahallenin dünyadaki ilk roman
yerleﬂkesi oldu¤u belirtildi.
Sulukule Platformu’ndan Mehmet As›m Hallaç ise yapt›¤› konuﬂmada bas›n› duyarl› olmaya ça¤›rd›.
“Bizler hak savaﬂ›na girdik. Hak
mücadelesi veriyoruz, adalet istiyoruz” diyerek burada yaﬂayan Roman
vatandaﬂlar›n yok say›ld›¤› ve Roman’lara yaﬂama hakk› tan›nmad›¤›n› söyledi. Bas›n toplant›s› alk›ﬂlarla sona erdi.
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r› Hakk›ndaki Kanun Tasar›s›yla
gecekondu d›ﬂ›nda
yaﬂama seçene¤i olmayan halk›n yaﬂad›¤›
tüm yap›lar daha önceki yasalarla kazan›lm›ﬂ haklar› dikkate al›nmadan y›k›lacak.
...Çeﬂitli yasalarda yap›lan bu
de¤iﬂiklik h›zla büyüyen inﬂaat sektörüne destek ç›kman›n bir yöntemidir. Özellikle bu alanda çal›ﬂan
Albayraklar gibi iktidara yak›n ﬂirketlerin oldu¤u gözetildi¤inde bu
yarg›m›z›n as›ls›z oldu¤unu düﬂünmemek gerekir. Dikkat edilmelidir
ki siyasal iktidar sadece Anayasan›n
demokratik ve sosyal yap›s› de¤iﬂtirilmiyor ayn› zaman da ülkemizin
kültürel kimli¤i, do¤al güzelli¤i, tarihi miras› yok ediliyor” denildi.

Temel H aklar Federasyonu Y ›k›ma K arﬂ›
Halk K omisyonu Uyar›yor:

Dönüﬂüm Alanlar› Hakk›ndaki Kanun
Tasar›s›, gecekondu halk›na sald›r›d›r.
Kazan›lm›ﬂ haklar›n gasp›d›r!
Temel Haklar Federasyonu Y›k›ma Karﬂ› Halk Komisyonu 19
Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Dönüﬂüm Alanlar› Hakk›ndaki Kanun Tasar›s›’n›n gecekondu
halk›na sald›r› oldu¤unu aç›klad›.
Aç›klamada “Yap› ruhsatiyesi
al›nmadan baﬂlat›lan inﬂaatlara
elektrik, su, do¤al gaz gibi alt yap›
hizmeti sunan kamu görevlisinin 1
ile 5 y›l aras›nda hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›n› öngören Türk Ceza
Kanunu 184. ve devam› maddeleri 1
Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e

girdi. Haziran 2005 - Haziran 2008
y›llar› aras›nda yoksullar›n zorunlu
olarak yaﬂad›klar› gecekondularda
herhangi bir konut art›ﬂ› olmad›¤›
gibi kentsel dönüﬂüm alanlar› içersinde kald›klar›, imara ayk›r› ya da
kamu alan›nda olduklar› iddias›yla
yüzlerce kiﬂinin evleri y›k›ld›, bar›nma haklar› ellerinden al›nd›.Dolay›s›yla sa¤l›kl› bir mekânda yaﬂama hakk›na, kiﬂi güvenli¤i hakk›na
art›k sahip olmayan binlerce kiﬂinin
aras›na kat›lm›ﬂ oldular. Ve yak›nda
yasallaﬂacak olan Dönüﬂüm Alanla-

Unak›tan bunlar›n paralar›n› ald›klar›n› söyleyerek, ekonominin ne kadar iyi oldu¤unu anlat›yor.
Evet, bu ülkeye okullar›n ne gere¤i var, sat›n arazilerini gitsin! Bu
kafa yap›s›n›n ülkede sat›lmad›k bir
ﬂey b›rakmayaca¤› aç›kt›r. Vatan pazarlaman›n ustalar› durumundalar.
Elbette okul arazilerinden gelecek 500 milyon YTL’de birﬂey ifade
etmeyecektir. Bugüne kadar sat›ﬂlardan elde edilenlerin tekellerin,
AKP’liler ve yandaﬂlar›n›n kasalar›nda erimesi gibi, bundan sonrakilerde k›sa sürede eriyecektir.
Fakat bunun AKP ve onlar›n maliye bakanlar› için bir önemi yok.
Onlar› bu ülkede, bu ülkede AKP’yi
belli bir süre iktidarda tutacak katar
sat›lacak arazi, devlet iﬂletmesinin
olup olmamas› ilgilendiriyor. E¤er
bu varsa, sorun yok demektir.
AKP zihniyetinde, okul arazilerini bile satman›n nas›l bir yönetim
anlay›ﬂ›, nas›l bir ahlak oldu¤unu
düﬂünmesini, beklemek boﬂunad›r.

ﬁimdilik S›ra Okul Arazilerinde
AKP iktidar›n›n
“Sat savur s›cak para
b u l ” üzerine kurulu
ekonomi politikas›nda
ﬂimdi s›ra okul arazilerine geldi.
17 Temmuz’da kent merkezli
okul arazilerinin sat›ﬂ›na olanak
sa¤layan yasa tasar›s› TBMM’deydi. “Babalar gibi satma ekonomisi n i n ” Maliye bakan› Kemal Unak›tan, okul arsalar›n›n sat›ﬂ›ndan 400500 milyon YTL gelir beklediklerini aç›klad›.
Ekonomi bu kadar basit. Unak›tan kriz oldu¤unu söyleyenlere tepki gösteriyor ve yapt›¤› sat›ﬂlardan
elde etti¤i gelirleri anlatmaya baﬂl›yor. Ülkede satacak ﬂey varsa, Unak›tan’a göre “k ri z m› riz yok” demektir.
AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada say›yor; “Kriz m›riz yok, bankalar › ve otoyolla r› da sat› ﬂa ç›kar Say›: 156

taca¤›z”. Unak›tan “otoyollar›n
özelleﬂtirilmesi” ile ilgili de mecliste bir kanun oldu¤unu söylüyor. Kanun ilgili komisyondan geçmiﬂ, ﬂu
anda Genel Kurul’daym›ﬂ ve orada
da kabul edildikten sonra Unak›tan’›n söylemiyle; “önü tamamen
aç›lacak”.
Olay bu kadar basit.
Satma politikas› elbette sadece
Unak›tan’›n politikas› de¤il, bu ülkenin meclisi ha bire ülkenin sat›lmas›na yönelik kanunlar ç›kar›yor.
Fakat, elbette sat›lacak ﬂeyler
bankalarla, otoyollarla s›n›rl› de¤il,
Unak›tan saymaya devam ediyor.
ﬁeker fabrikalar›n›n “özelleﬂti rilmesi” bir ay içinde baﬂlayacak.
Daha s›rada Milli Piyango ve
Halk Bankas› da var.
Bunlar ﬂimdilik olanlar. Yak›n
zamanda zaten PETK‹M, TEKEL
ve Limanlar›n sat›ﬂ› yap›lm›ﬂt›,
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Yürüyüﬂümüz
Örgütlenme Ça¤r›s›d›r

Okurlar›m›z bu haftada sokaklarda, caddelerde dergimizi halka
tan›tt›lar. Gerçe¤i halka götürdüler.
Halka örgütlenme ça¤r›s› yapt›lar.
Elaz›¤’da ﬁehit ‹lhanlar Cadde-si’nde 17 Temmuz günü yap›lan der-gi sat›ﬂ›nda derginin içeri¤i ve konu
baﬂl›klar› halka anlat›l›rken halk da
kendi sorunlar›n› Yürüyüﬂ okurlar›y-la paylaﬂt›.
24 Temmuz günü de Y›ld›z Ba¤-lar› Mahallesi’nde dergimizin tan›t›m
ve sat›ﬂ› yap›ld›. Mahalle halk›na ses-li ajitasyon çekilerek derginin içeri¤i
anlat›ld›. Halk›n ilgiyle karﬂ›lad›¤›
dergiden 38 tane sat›ld›.
***
Yürüyüﬂ okurlar› 18 Temmuz gü-nü de “Hepimiz Ferhat’›z” ﬂiar›yla

A n t a k y a’n›n Günyaz› Köyü’ndey-di. Yürüyüﬂ okurlar›n›n Türkiye’deki
adaletsizli¤i anlatt›¤› gerçekler karﬂ›-s›nda Günyaz› halk› da “adalet yok,
adalet olsa bize sormadan gelip top-raklar›m›za zorla el koyarlar m›yd›?”
diyerek adalet özlemlerini dile getir-di. Örgütlü mücadele etmenin zorun-lulu¤unu anlatan okurlar›m›z›n dergi
sat›ﬂ› gün boyu devam etti.
***
‹ z m i r’deki dergi sat›ﬂ› ayn› gün
Harmandal› ve Yamanlar Mahalle-si’nde yap›ld›. Toplam 116 dergi sa-t›ld›.
Okurlar›m›z›n sürekli gitti¤i Har-mandal› Mahallesi’nde yaﬂl›s›ndan
gencine, çocuklar›na kadar herkesin
ilgisiyle karﬂ›laﬂt› Yürüyüﬂ sat›ﬂ›.
Harmandal› halk› art›k Yürüyüﬂ tan›-t›m› yapanlar› çok iyi tan›yor.
***
Okurlar›m›z A n t a l y a ’n›n 23
Temmuz günü Alt›nova Sinan Ma-hallesi’nde, 25 Temmuz günü de K›ﬂ-lahan Meydan›’ndayd›lar.

lükleri ile yap›lan sat›ﬂta 95
dergi sat›ld›.
***
Temel Haklar Federasyonu üyeleri Ferhat için
ayn› gün ayn› saatlerde Kad›köy ‹skele Meydan›’nda da eylemdeydiler.
“Bu ülke demokrasiyle de¤il faﬂizmle yöneltiliyor” diyen Federasyon üyeleri “Bizim kavgam›z adalet
kavgas›d›r” diyerek adalet için mücadeleye ça¤›rd›lar. Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› yap›ld›.
***
24 Temmuz günü Örnektepe Mahallesi Muhtarl›¤› önünde yap›lan eylemde Ferhat’›n resimlerinin oldu¤u
dövizler taﬂ›nd›. Aç›klamay› okuyan

“Ekmek Ve Adalet ‹çin
Ferhatlara Sahip Ç›kal›m”
Temel Haklar Federasyonu üyeleri haftalard›r Ferhat için sürdürdükleri adalet talebini, bu hafta da
E s e n y u r t ’ t a , K a d › k ö y ’ d e , Ö r n e kte pe’de tekrarlad›lar.
20 Temmuz günü Esenyurt Depo
Dura¤›’nda gerçekleﬂtirilen eylemde
“Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Tutuklanmal›d›r” pankart› aç›ld›. Mustafa
Iﬂ›ldak’›n okudu¤u aç›klamada
“Halk›m›z ekmek ve adalet için Ferhatlara sahip ç›kal›m, onlarla birlikte
ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini
büyütelim” denildi.
Aç›klamadan sonra Yürüyüﬂ ön-
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Alt›nova Sinan
Mahallesi ve K›ﬂ-lahan
Meyda-n›’ndaki sat›ﬂlarda
Antalya polisi der-gimizin halka ulaﬂ-mas›ndan duydu¤u
korkuyu yans›tt›. Polisin halk sizden
rahats›z söylemi halkta karﬂ›l›k bul-mad›. Halk›n kimden rahats›z oldu¤u
bir kez daha görüldü.
***
Gazi Mahallesi’nde 24 Temmuz
günü zamlara karﬂ› halka ça¤r› yap›l-mas›n›n ard›ndan dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
Yürüyüﬂ önlükleri ve megafonla ya-p›lan ça¤r›larla dergimiz halka ulaﬂt›-r›ld›. Toplam 120 dergi sat›ld›.
***
Okurlar›m›z dergimizi yurtd›ﬂ›n-da da Türkiye halk›na ulaﬂt›r›yor.
Ferhat’›n sesiyle Almanya’n›n baﬂ-kenti B e rlin sokaklar›nda gerçe¤in
sesini hayk›r››ld›.
Berlin’in Kreuzberg Mahallesi’n-de, Cuma günleri kurulan halk paza-r›na pano kuruldu. Panoda, Yürüyüﬂ
dergisinin son say›lar›n›n kapaklar›
sergilenirken, derginin içeri¤i hak-k›nda bilgi verilerek, dergi tan›t›ld›.
Panoda Mahir Çayan’›n foto¤raf› da
yer al›yordu.

Gözde Buldu; Ferhat’› vuran polisin
hala tutuklanmad›¤›n› söylerken
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ önlükleriyle yap›lan megafonlu ajitasyonla
dergi sat›ﬂ› yap›ld›. ‹ki saat süren dergi sat›ﬂ›nda 120 dergi sat›ld›.
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‘96 ÖLÜM
ORUCU
ﬁehitleri An›ld›

Malatya’da Fethiye Ve
Basak Festivalleri Yap›ld›

‹zmir’de 21 Temmuz günü Halk
Cephesi, BDSP, ESP, Kald›raç, Köz,
Mücadele Birli¤i, Partizan taraf›ndan ortak düzenlenen bir eylemle
’96 Ölüm Orucu ﬂehitleri an›ld›.
Kemeralt› giriﬂinde yap›lan ey-lemde ﬂehitlerin isimleri say›larak
“Yaﬂ›yor” diye hayk›r›lmas› çevre-deki halk›n da ilgisini çekti. Yakla-ﬂ›k 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde ya-p›lan aç›klamada devrimci iradenin
teslim al›namayaca¤›n›n en iyi ör-neklerinden birisinin ’96 Ölüm Oru-cu oldu¤u söylendi. Aç›klamada
“S›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünya
özlemi teslim al›nmak istenen dev-rimcilere dönük bu sald›r› topyekün
bir direniﬂle geri püskürtüldü” de-nildi.

19 Temmuz günü Malatya Yaz›han’a ba¤l› Fethiye Beldesi’nde 4.
Kültür ve Sanat Festivali yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 3000 kiﬂinin kat›ld›¤› festival boyunca Malatya Temel Haklar
Derne¤i üyeleri de stand açt›lar. Kitaplar, dergiler ve tutsak ürünlerinin
bulundu¤u standa halk yo¤un ilgi
gösterirken jandarma tahammülsüzlü¤ünü gün boyu engellemelerle
gösterdi.
Jandarman›n engellemelerine
ra¤men festivalde bulunan halk›n
dernek üyelerini sahiplendi¤i, stand›n etraf›nda ayr›lmad›klar› görüldü.
Mustafa Özarslan, Nurettin Rençber söyledikleri halk türküleriyle halk› coﬂturdular. Yerel halk sanatç›lar›
da söyledikleri yerel halk türküleriyle

halk›n diline derman oldular.
***
20 Temmuz günü Malatya Hekimhan’a ba¤l› Basak Köyü’nde de
Yaz ﬁenli¤i vard›. Yaklaﬂ›k 2500 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlikte folklor gösterimi yap›ld›, tiyatrolar oynand›. Muharrem Temiz, Erdal Erzincan ve
Tolga Sa¤ Hekimhanl›’lara türkülerini söylediler.
Malatya Temel Haklar Derne¤i
üyeleri ﬂenlikte stand açt›lar. Halk›n
standa ilgisinin yo¤un oldu¤u ve
dernek üyelerini yaln›z b›rakmad›klar› gözlemlendi. Temel Haklar üyeleri ﬂenlik boyunca Yürüyüﬂ önlükleri giyerek dergimizin sat›ﬂ›n› ve
tan›t›m›n› yapt›lar.

muz günü dernek binas›nda düzenlenen
programda SeyhanDer’in kuruldu¤u günden itibaren yapt›¤› çal›ﬂmalar anlat›ld›. Dernek olarak bundan sonra
yap›lacaklar hakk›nda bilgi verildi.
Konuﬂmalardan sonra K›ymet Erenler sevilen halk türkülerinden oluﬂan
dinletisini sundu. ‹nsanlarla mahalle
üzerine sohbetlerin yap›ld›¤› ve 2
saat süren programa 50’ye yak›n
mahalleli kat›ld›.

Seyhan-Der 1. Kuruluﬂ
Y›l›n› Kutlad›

1 y›l önce Adana’n›n Narl›ca
Mahallesi’nde kurulan Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat Derne¤i kurul-

Adana Halkevi
üyeleri serbest
Adana’da 1 May›s mitinginin
bitiminde dernek binalar›na toplu
yürüyüﬂle gitmek isteyen Halkevi
üyelerinin kortejine polis sald›rm›ﬂ, 47 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ ve
akabinde 2 Halkevi üyesi tutuklanm›ﬂt›.
22 Temmuz günü ö¤leden önce görülen 1. duruﬂmada Halkevi
üyeleri olan Eren Aslan ve Ulaﬂ
Yumrutepe serbest b›rak›ld›.

Say›: 156

du¤u günden bugüne mahalle halk›
ile birlikte çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirdi. Halk›n geleneklerine sahip
ç›karak, sorunlar›na çözüm arayarak
birlik ve dayan›ﬂmay› sa¤lamaya çal›ﬂt›.
Seyhan-Der 1 y›l›n› yeni yerinde
mahalle halk› ile birlikte düzenledi¤i bir programla kutlad›. 20 Tem-

Dersim Belediyesi Festival Aç›l›ﬂ›n› Yapt›
Dersim’de her y›l düzenlenen 8. Munzur Kültür ve Do¤a Festivali’nin aç›l›ﬂ› 23 Temmuz günü belediye binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›yla aç›kland›.
Bas›n toplant›s›nda festivalin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Tunceli Belediye
Baﬂkan› Songül Erol Abdil “Dört gün sürecek olan festival program›m›z ça¤daﬂ düﬂünce ve yaﬂama biçimine uygun kültürel zenginli¤imiz, geleneksel
insani de¤erlerimiz ve Dersim’in do¤al zenginliklerini an›msat›p yaﬂatacak
bir yaklaﬂ›mla haz›rlanm›ﬂt›r” dedi. Ayr›ca AKP hükümetinin kendi belediyeleri d›ﬂ›nda hiçbir belediyeye ödenek ay›rmad›¤›n› belirten Abdil, “k›s›tl›
maddi imkanlarla festivalimizi oluﬂturduk” dedi.
“Gelin Canlar Bir Olal›m Munzur’da Semaha Dural›m” temal› festivalde
hem merkezde hem ilçelerde programlar düzenlenecek.
Festival 31 Temmuz tarihinde baﬂlayacak ve 3 A¤ustos tarihine kadar
devam edecek.

HABER
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Hindistan’da Ölüm Oru c u
Hindistan Kuzey Bengal ’de J a l paiguri Hapishan e s i ’ n d e bulunan
36 tutsa¤›n ölüm
orucu eylemi ile ilgili bir aç›klama yapan, “ Siyasi
Mahkumlar›n Serbest B›rak›lmas›
‹ çin Komite” , tutsaklar›n durumlar›n›n a¤›rlaﬂt›¤›n› belirterek, destek
ça¤r›s›nda bulundu.
Aç›klamaya göre; Bat› Bengal’de Aral›k 2000’den itibaren
“ K a m t a p u r O p e r a s y o n u ” ad› alt›nda gerçekleﬂtirilen operasyonlarda çok say›da kiﬂi sahte ithamlarla
gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi ve tutukland›lar.
Tutuklular›n pek ço¤u, bu tarihten itibaren insanl›k d›ﬂ› koﬂullardaki hapishanelerde, yaklaﬂ›k 5 ila 6
y›ld›r neredeyse hiç mahkemeye ç›kar›lmadan çürütülmektedirler. Bu
uzun hapis süresi boyunca yarg›laman›n h›zland›r›lmas›, hapishane
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi ve keyfi
tutuklulu¤a son verilmesi için sekiz
defa açl›k grevi yapt›lar. Fakat, her
defas›nda açl›k grevlerinde verilen
sözler tutulmayarak, eski uygulamalar sürdürüldü.
Yak›n bir tarihte, Kamtapuri tutsaklar›ndan Tapas Das, J a l p a i g u r i
Cezaevinde öldü.

* Aral›k 2000’de Bat› Bengal’de
gözalt›na al›nan tutsaklar 5-6
y›ld›r hiç mahkemeye ç›kar›lmadan hapishanede insanl›k d›ﬂ›
koﬂullarda tutuluyorlar
* Durumu protesto için çeﬂitli
defalar yap›lan açl›k grevlerinde, hükümet verdi¤i sözleri tutmad›, tutsaklardan biri hapishanede öldü.
* 36 Kamtapuri tutsa¤› 11 Haziran’da Ölüm Orucuna baﬂlad›

Bunun üzerine yap›lan baﬂvurular karﬂ›s›nda da Bat› Bengal Hükümeti duyars›zl›¤›n› sürdürdü. Bunun üzerine 36 Kamtapuri tutsa¤›,
11 Haziran’dan itibaren ölüm orucu
eylemine baﬂlad›lar.
Ölüm orucu eylemindeki tutsaklar, direniﬂin ilerleyen günlerinde
Jalpaiguri Sadar Hastanesi ve Kuzey Bengal T›p Fakültesi’ne sevkedilmiﬂler. Sa¤l›k durumlar› a¤›rlaﬂm›ﬂ oldu¤u için hareket etmekte
zorlanan tutsaklarda ayr›ca sar›l›k
hastal›¤›n›n da aç›k belirtileri gözleniyor.
Çeﬂitli demokratik kurumlar›n
temsilcileri, ölüm orucundaki tutsaklar› kald›r›ld›klar› hastanede zi-

yaret ettiklerinde karﬂ›laﬂt›klar›
manzara, tutsaklar›n karﬂ› karﬂ›ya
olduklar› uygulamalar hakk›nda
aç›k bir fikir veriyor. Ölüm orucunun ilerleyen günlerindeki tutsaklar, hastane zemininde yatar durumdayd›lar. Tutsaklar›n yataklar›
yoktu ve tutsaklarla ilgilenen herhangi bir bak›c› da söz konusu
de¤ildi. Bu koﬂullara tan›k olan
temsilciler, aç›klamalar›nda; “ E n
talihsizi ise durumun fark›na var mam›ﬂ gibi davranan Bat› Bengal
H ü k ü m e t i ’n i n t ü m ü y l e v u r d u m duymaz tavr›d›r” diyorlard›.
Aç›klamada; Bat› Bengal’de
“S ol-C ephe ” hükümetinin varoldu¤u, bu hükümetin geçmiﬂteki hükümetlerin tutsaklar›n sorunlar›na
gösterdi¤i duyarl›l›¤› göstermedi¤i
belirtilerek, “ hükümet bir aydan
fazla s üredir g›da almayan siyas i
mahkûmlar›n sa¤l›¤› için herhan gi bir s o r u m l u l u k v e d u y a r l › l › k
göstermemektedir” denildi.
Aç›klaman›n yap›ld›¤› tarihe kadar ‹çiﬂleri Bakanl›¤› veya hiçbir
hükümet temsilcisi henüz tutsaklarla görüﬂmüﬂ de¤il. Demokratik
kurumlar, direniﬂin desteklenmesi
gerekti¤ini belirtirken, hükümete de
sorunu çözmek için müdahale etmeleri ça¤r›s›nda bulundular.

ABD seçimleri üzerine
beklentilere girenlere duyurulur:

Obama: ‘‹srail sald›r›s› hakl›yd›’

22 Temmuz’da elleri ve gözleri ba¤l›
Filistinli’yi vuran ‹srail askeri serbest
b›rak›ld›... K atillerin h ukuku h er
yerde ayn› iﬂliyor. ‹srail’de de
Filistinlileri katletme özgürlü¤ü var.
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Amerika’da Demokrat Parti’nin Baﬂkan Aday› Barack Obama,
Ürdün’de yapt›¤› bir aç›klamada, geçen y›l eylül ay›nda ‹srail’in Suriye topraklar›nda bulunan ve “nükleer reaktör inﬂaat›” oldu¤u iddia edilen tesisi uçaklarla bombalamas›n›n “do¤ru” oldu¤unu söyledi.
Obama, “Operasyonun yap›ld›¤› tarihte Suriye’nin, Kuzey Kore
örne¤ine benzer bir nükleer reaktör geliﬂtirmekte oldu¤una dair yeterli kan›t bulundu¤unu düﬂünüyorum...” dedi.
Obama, tüm Amerikan baﬂkanlar›n›n sözünü tekrarlayarak da
sözlerini “‹srail’in kendini savunma hakk› var” diye tamamlad›.
Bu mant›kla, “kitle imha silah› oldu¤una dair kan›tlar var” diye Irak’› iﬂgal eden mant›k aras›nda pek fark görünmüyor. Fark aramaya çal›ﬂanlar, boﬂuna arayacaklar.

27 Temmuz 2008

Burjuvazi, devrimcileri karalamak için bugün nas›l ki, “terörizm”
söylemini kullan›yorsa, geçmiﬂte
de, daha çok “ a n a r ﬂ i s t ” deyimini
kullan›rd›.
Evet anarﬂizm diye bir düﬂünce
ak›m› ve bu düﬂüncenin savunucular›, yani anarﬂistler geçmiﬂte de
günümüzde de varlar. Fakat, anarﬂizmin Marksist-Leninist düﬂünceyle ilgisi geçmiﬂte de olmad›,
günümüzde de yoktur. Nedir anar ﬂizm?
Anarﬂi kelimesi, köken olarak
Yunanca, “arkhe” (erk) kelimesinden gelir. Erk, bir iﬂi yapt›rabilme
gücü, iktidar anlam›nda kullan›l›r,
“anarkhe” (anarﬂi) ise iktidar gücünden yoksunluk, erksizlik, baﬂs›zl›k anlam›na gelir. Anarﬂizm
ise, sözlüklerde, “ k o ﬂ u l l a r n e
olursa olsun, devletin hemen ortadan kald›r›lmas›n› savunan
ö¤re t i ” diye tan›mlan›r.
Anarﬂist düﬂüncenin beslendi¤i
kaynaklardan biri olan ‹ngiliz düﬂünürü Godwin, 1793'te yay›mlad›¤› bir kitab›nda, devletin insanl›¤›n ahlak›n› bozdu¤unu ve ortadan
kald›r›lmas› gerekti¤ini savunuyordu. Anarﬂist düﬂünürler, ancak
devletin ortadan kalkmas› ile kötülüklerin de son bulaca¤›n›, çünkü devletin kötülüklerin kayna¤›
oldu¤unu söylerler.
Anarﬂist düﬂünce, Max Stirner,
Frans›z Pierre Joseph P roudhon
ve Rus Mihail Bakunin taraf›ndan
geliﬂtirilerek bir ö¤reti haline getirildi. Max Stirner’in 1844'te yazd›¤› “Bi rey ve Mülkiyet” adl› kitap
anarﬂizmin ilk ilkelerinin derlenip
topland›¤› bir kitap oldu.
Proudhon'un anarﬂist anlay›ﬂ›na göre, iﬂçiler politikayla u¤raﬂmamal›, sendikalarda örgütlenmeli ve günün birinde biriken güçleriyle mevcut iktidar› y›kmal›d›r. Y›k›lan iktidar›n yerine koymak için
ise bir ﬂey yoktur anarﬂizmde.
Bu ö¤retiyi ﬂekillendirenler,
Marksizm’in devlet ö¤retisinden de
yararlan›rlar. Marksizm’de, devlet,
egemen s›n›flar›n ç›karlar›n› korumak için oluﬂturulmuﬂ bir kurumdur. Anarﬂistler, Marksizm’in bu

B‹LG‹
ANARﬁ‹ZM
ö¤retisini de kullanarak, her türlü
devlete karﬂ› ç›karlar. Fakat, bir
yandan Marksizm’e dayanmaya
çal›ﬂ›rken, di¤er yandan Marksizm’in, d e v l e t i n s ü reç içinde kendi l i ¤ i n d e n s ö n e r ek or t a d a n k a l k madan önce, tarihsel bir dönem
boyunca zor u n l u o l d u ¤ u , düﬂüncesine karﬂ› ç›karlar. Hedeflerini,
koﬂullar› dikkate almadan devleti
hemen yok etmek ﬂeklinde ifade
ederler.
Engels’in her türlü otoriteye
karﬂ› ç›kanlara yönelik ﬂu sözleri,
anarﬂist düﬂüncenin de bir eleﬂtirisidir:“... Devrim, elbette ki, en otoriter olan ﬂeydir; bu, nüfusun bir
bölümünün kendi iradesini, nüfusun öteki bölümüne tüfeklerle,
süngülerle ve toplarla -akla gelebilecek bütün otoriter araçlarla- dayatt›¤› bir eylemdir; ve e¤er muzaffer olan taraf yok yere yenik düﬂmek istemiyorsa, bu egemenli¤ini,
silahlar›n›n gericiler üzerinde yaratt›¤› terör ile sürdürmelidir...” (F.
Engels, Seçme Yap›tlar, Cilt II, Sol
yay›nlar›).
Elbette, anarﬂist düﬂüncenin,
Marksizm-Leninizm’le ilgisi yoktur.
Çünkü, anarﬂizm, kapitalist devleti y›kmak gerekti¤ini söylerken,
onun yerine devletsiz bir düzeni
savunur.
Marksizm-Leninizm ise, kapitalist devletin y›k›lmas›n›, fakat onun
yerine sosyalist devletin (proletarya diktatörlü¤ü) kurulmas›n› savunur. Çünkü, burjuvazinin iktidar›na
son veren proletaryan›n, tekrar iktidar› kaybetmemesinin yolu, burjuvazi üzerinde bask› kurmakt›r.
Burjuvazinin güçsüzleﬂmiﬂ de olsa,
halen bir s›n›f olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ü, dahas› özel mülkiyetin ﬂu
ya da bu düzeyde varl›¤›n› korudu¤u koﬂullarda; proletaryan›n dev-

leti, tekrar kapitalizme dönüﬂün
önündeki en güçlü engeldir.
Anarﬂizmin devrim ve iktidar
hedefi yoktur. Böyle oldu¤u için
de, bugüne kadar anarﬂistlerin önderli¤inde gerçekleﬂmiﬂ bir devrim
örne¤i de olmam›ﬂt›r.
Marksist-Leninist düﬂünceye
göre de, devlet toplumsal geliﬂimin belirli bir aﬂamas›nda yok olacakt›r. Fakat, devletin yok olaca¤›
aﬂama, hemen kapitalist devletin
y›k›ld›¤› aﬂama de¤il, s›n›flar›n ortadan kalkt›¤› aﬂamad›r. S›n›flar›n
ortadan kalkmas› ise, bir anda de¤il, bir sürecin sonunda ad›m ad›m
gerçekleﬂecektir. Bu süreç, proletaryan›n iktidar› alt›nda gerçekleﬂecek bir süreçtir.
Yani anarﬂistlerin savundu¤u
gibi, toplumsal yap›y› bir anda de¤iﬂtirecek sihirli bir de¤nek yoktur.
Toplumsal geliﬂim ve de¤iﬂim bir
süreç içinde gerçekleﬂir.
Anarﬂizm, ayn› zamanda örgütlülü¤ü, disiplini reddeden bir bireycili¤e tekabül eder. Stalin Marksizmle anarﬂizmin fark›n› ﬂöyle anlat›r; “Anarﬂizmin temel taﬂı, bireydir... Anarﬂizmin ö¤retilerine göre,
birey kurtulmadıkça, yı¤ınların
kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, “Her ﬂey bi r ey için ”dir. Oysa Marksizm’in temel taﬂı yı¤ınlardır... Marksizm’in
ö¤retilerine göre, yı¤ınlar kurtulmadıkça, bireyin kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, ‘ H er ﬂ ey y ı ¤ı n l a r i çi n ’dir.

Açıktır ki, burada, sadece taktikler üzerine anlaﬂmazlık de¤il, biri di¤erini reddeden iki ilke bulunmaktadır.” (Anarﬂizm mi Sosyalizm mi)
Sonuç olarak, proletarya diktatörlü¤ü olmadan, bir anda s›n›f
farkl›l›klar›n›n ortadan kalkaca¤›n›
savunmak hayalciliktir ve bu düﬂünce, pratikte burjuvazinin iktidar›n› sürdürmesine hizmet eder. Denilebilir ki, anarﬂizmin özü, proletaryan›n iktidar›na karﬂ› ç›kmakt›r.
Proletaryan›n de¤il, küçük burjuvazinin ç›karlar›n› savunan bir düﬂünce ak›m›d›r.

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

1978 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, yeni bir dergi yay›n hayat›na baﬂlad›.
Asl›nda bu dergi, sadece yeni bir
dergi de¤ildi; s›n›flar mücadelesi
arenas›nda k›sa sürede kendini kabul ettirecek olan yeni bir siyasi hareketin habercisiydi.
1978 A¤ustos’unda 1. say›s› ç›kan B a ¤ › m s › z l › k v e D e m o k r a s i
Mücadelesinde DEV- G E N Ç, Devrimci Sol Dergisi ç›k›ncaya kadar,
devrimci hareketin yay›n organ› olarak kabul edilecekti.
Devrimci Yol tasfiyecili¤i altedilmiﬂ, devrim mücadelesi yeniden
devrimci çizgisine oturtuluyordu.
DEV-GENÇ, devrimci hareketin ilk
periyodik yay›nlar›ndan biriydi ve o
günkü süreçte ideolojik mücadele
aç›s›ndan da, devrimci prati¤in yönlendirilmesi aç›s›ndan da büyük bir
rol üstlendi. DEV-GENÇ, 1980
Mart'›nda DEVR‹MC‹ SOL Dergisi
ç›k›ncaya kadar 5 say› yay›nland›.
*
Devrimci hareketin ç›kard›¤› ilk
dergi olan Dev-Genç’in 1. say›s›nda
neler vard›, tam 30 y›l sonra bir bak›p hat›rlayal›m dedik. O günün, 30
y›l öncesinin dergisinin gündeminden bugüne bakt›¤›m›zda neler görece¤iz bakal›m.
*
Derginin kapa¤›nda, “ D E VGE NÇ'i ya ﬂat aca ¤› z” baﬂl›¤› okunuyordu. Hemen alt›nda “Devrimci
Gençlik Federasyonu Dev-Genç
Kuruldu” duyurusu yer al›yordu.
“DEV-GENÇ'i yaﬂataca¤›z” bir
iddian›n ifadesiydi. ‹ddia esas olarak sadece D E V- G E N Ç ' i de¤il,
devrimci hareketin bütününü kapsayan bir iddiayd›; inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e, oligarﬂinin sald›r›lar›na
ra¤men, Çayanlar’›n yolunda yürümenin iddias›yd› ve bugün, 30 y›l
sonra, bu iddian›n tarih önünde gerçekleﬂti¤ini görüyoruz. Ta r i h e v e r i len söz tutulmuﬂ; Dev-Genç yaﬂa t › l m › ﬂt › r.
*
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Devrimci Gençlik Federasyonu’nun
kuruluﬂ südiye
recini anlatan ilk yaz›, devrimci kadrolar›n tasfiyecili¤e karﬂ› ideolojik ve örgütsel kavgas›n› anlatan bir yaz›yd›.
Hemen onu takip eden “Siyasi
Durum ve Görevlerimiz” baﬂl›kl›
yaz›da ise, 12 Mart sonras› süreç de¤erlendiriliyor ve oligarﬂik devletin
kontrgerillay›, sivil faﬂist örgüt lenmeyi güçlendirdi¤ine dikkat çekiliyordu. Devam›nda yap›lan tart›ﬂma ise, bugünle önemli paralellikler
içeriyor, bak›n:
“Türkiye'de
en
önemli tespit devletin
ni teli ¤i ni d o ¤r u tes p it
etmektir. Devletin biçimlenmesini ‘parlementer demokrasi’ olarak tespit edip faﬂizm
‘t › r m a n › y o r ’ olarak
gösteren bütün ‘sol’
gruplaﬂmalar, antifaﬂist mücadele ve
taktikleri aç›s›ndan
büyük bir yan›lg›
içindedirler. Çünkü,
"parlamenter demokrasi", "anayasal rejim" olarak halk kitlelerine yutturulmaya
çal›ﬂ›lan rejim, asl›nda yukar›da bahsetti¤imiz gibi faﬂist
rejimdir. Bu rejimin icraas› ﬂu veya
bu ﬂekilde olabilir. Hatta, oligarﬂinin ç›karlar›n› savunan çeﬂitli politik gruplaﬂmalar aras›nda "çarp›ﬂmalar", "parsellemeler" vs. olabilir.
Ama bütün bunlar›n arkas›nda yetkinleﬂen devlet, iﬂte bu faﬂist devlet
yönetimidir. ”
Ne yaz›k ki, bugün hala ve yine
bunu tart›ﬂ›yoruz. Kimileri AB’ye
uyum diye, kimileri oligarﬂi içi çat›ﬂman›n yaratt›¤› toz duman aras›nda,
yine devletin niteli¤ini unutmuﬂ veya görmezden geliyorlar ve biz yine
onlara bunu göstermeye çal›ﬂ›yoruz.
*
Yaz›n›n devam›nda CHP’nin bir
tahlili yap›l›yor: “Halk›n ‘umudu’,
‘sosyalist’lerimizin(!) ‘umudu’ CHP
ne yap›yor?.. CHP belirleyici olarak, tekelci gruplar›n ç›karlar›n› sa-

vunan fakat siyasal platformda, ‘bar›ﬂ’, ‘sosyal adalet’, ‘Atatürkçülük’
maskesiyle bunu gerçekleﬂtiren bir
siyasal örgütlenmedir. ”
CHP’nin burada aç›kça ortaya
konulan niteli¤i e¤er solun tüm kesimleri ve ayd›nlar taraf›ndan görülmüﬂ olsayd›, ayn› yan›lg›lara, beklentilere, boﬂ umutlara düﬂülmezdi..
Fakat devrimci bir alternatifin öne
ç›kamad›¤› koﬂullarda bu yan›lg› sürebildi...
Ayn› yaz›dan baﬂka bir durum
tespiti: “Ecevit ve Türk-‹ﬂ ücretlerin

Dev-Genç 1. Say›

Tarihin gündeminden bugüne

donduruldu¤unu halktan gizlemeye
çal›ﬂ›rken...”
Düzenin solu ve sar› sendikac› l›k hala ayn› rolünü sürdürüyor..
*
Devrimci hareket, o gün görevi
ﬂöyle özetliyor: “Bugün yap›lmas›
gereken; faﬂist teröre karﬂ› "örgütlü
devrimci alternatifi" temel al›p, anti-faﬂist mücadeleyi yükseltmek ve
kadrolaﬂmay› yaratmakt›r.”
Daha o günden büyük mesafe
al›nm›ﬂt›r o görevi yerine getirmekte ve Türkiye solunun tarihine militan mücadele ve direniﬂ sayfalar› eklenmiﬂtir.
Bir baﬂka baﬂl›k: “ G e n ç l i ¤ i n
Örgütlenmesi ve Anti-Faﬂis t Mü cadelede Dev-Genç”... Gençli¤in
örgütlenmesi sorunlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› yaz›da Lenin’in ﬂu sözü aktar›l›-
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yor:
"Devrimci inisiyatifi olanlar› en
büyük çabuklukla grupland›rmak ve
harekete sokmak gerekir. Onlar›n haz›rl›ks›z olmalar›ndan korkmay›n›z,
deneysizlikleri ve kültürlerinin eksikli¤i karﬂ›s›nda cesaretinizi kaybetmeyiniz... Sadece daha çok ve daha cesaretli ve daha da çok cesaretle ve daha
çok genci partiye almak gereklidir".
San›r›z bugünkü Dev-Gençliler
için de uygulanmas› gereken bir ö¤üt.
*
Bir sonraki yaz›n›n baﬂl›¤› ise ﬂu:
“Faﬂistler Kendilerinden Olmayan Herkese Sald›r›yorlar”
Yaz›da özellikle ayd›nlara yönelen
faﬂist sald›r›lar de¤erlendiriliyor ve
ﬂöyle deniyor:
“Faﬂistlerin sald›r›lar[›] önceleri
ilerici, demokrak birçok kiﬂi taraf›ndan salt ö¤renciler aras› bir çat›ﬂma
olarak de¤erlendirilip kendilerinin bu
çat›ﬂman›n d›ﬂ›nda olan kiﬂiler oldu¤unu zannettikleri günler geride kalm›ﬂt›r. Uzun bir süredir kendilerini bu
türden gerçekle iliﬂkisi olmayan tespitlerle avutan kiﬂiler art›k bütün
aç›kl›¤›yla bilmektedirler ki; faﬂist
kurﬂunlara hedef olmak için sadece...
devrimci olmak gerekmemektedir. F aﬂist kurﬂuna hedef olabilme k için fa ﬂist olmamak bile yeterli nedendir.”
Yukar›daki gerçek, reformistlerin,
küçük-burjuva ayd›nlar›n onca tecrübeye, onca y›la ra¤men hala tam olarak göremedikleri bir gerçektir.
Keza, dönemlerin siyasi aktörleri
de¤iﬂmiﬂtir ama olgu ayn›d›r. Mesela,
yukar›daki son cümleyi, “AKP’nin
sald›r›lar›na, komplolar›na hedef olmak için, AKP’li-AKP’den yana olmamak bile yeterli nedendir” diye de
kurabilirsiniz.
*
“Dev-Genç Kuruldu” baﬂl›¤› alt›nda sol içi bir soruna de¤iniliyor.
“... Gazetelerde Tüm Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yap›lan bir aç›klama bizi bu cevab› vermeye zorunlu
k›ld›. Yap›lan aç›klamada Devrimci
Gençlik Federasyonu'nun (DEVGENÇ) yasal olmad›¤› bas›n yoluyla

Say›: 156

oligarﬂinin adli kurumlar›na ihbar
edilmekteydi. Hizipçili¤in, tasfiyecili¤in bu boyutlara varmas› bir devrimci hareket için gerçekten düﬂündürücü
bir noktaya gelmiﬂtir.
Devrimci Hareket içerisinde ortaya ç›kan bir tak›m meseleler burjuvazinin yasall›klar› içersinde, çözülmeye çal›ﬂ›lmas› anlay›ﬂ› ne derece devrimci bir tutumdur?...”
Tarihin derinliklerinden bugüne
gelip yine sorabiliriz bu soruyu. ‹liﬂkileri, ittifaklar› oligarﬂinin yasall›¤›yla,
tüzelli¤iyle belirlemek ne denli devrimci tutumdur?.. ‹deolojik mücadele
yerine dedikoduya, spekülasyona baﬂvurmak ne denli devrimci tutumdur?
*
‹ki yaz› daha var dergide; biri
THKP-C ﬂehitlerinden Hatice Alankuﬂ’un Devrimci Kad›nlar Derne¤i’nde yap›lan anmas›nda okunan metin, di¤eri “anti-emperyalist mücadelenin 1968’lerdeki ilk ﬂehidi” baﬂl›¤›yla anlat›lan Vedat Demircio¤lu’nun mücadelesi... ﬁehitlerine sahip
ç›kma gelene¤i devrimci hareketin
daha kuruluﬂunda var; ve o gelenek
de hiç kesintisiz ulaﬂ›yor bugüne.
*
Üç dört yaz›dan aktard›¤›m›z k›sa
al›nt›lar, siyasi mücadelede yan›lg›lara
yer olmad›¤›n› bir kez daha gösteriyor.
Oligarﬂik devletin ve politikalar›n›n
niteli¤inin pek de¤iﬂmedi¤ini görüyoruz. Mücadelemiz ayn› mücadele bu
anlamda. Faﬂist sald›r›lar... Faﬂizme
karﬂ› mücadele... Fakat solun sorunlar›
da baz› aç›lardan ayn›l›k gösteriyor;
CHP’den -veya benzerlerinden- umut
bekleyen sosyalistler. Devleti yanl›ﬂ
tahlilde ›srar... ve buna ba¤l› geliﬂtirilen parlamenterist politikalar... Ki, solun belli bir kesiminin bu aç›lardan 12
Eylül öncesine göre çok daha sa¤a,
çok daha geriye savrulmuﬂ oldu¤u bir
gerçek. Fakat o gün tüm yetersizliklerine ra¤men Dev-Genç Dergisi’ni ç›kararak siyasi arenaya ç›kan ve sürece
müdahale eden devrimciler ise, bugün
Marksizm-Leninizm’de, sosyalizmde
›srar ve kararl›l›klar› daha pekiﬂmiﬂ,
devrim iddialar› daha güçlenmiﬂ olarak hala ayn› yerlerindeler. Böyle bir
tarihe sahip olmak o n u r u n u taﬂ›yoruz.

K›sa Tarih
27 Temmuz - 2 A¤ustos
28 Temmuz 1991
‹stanbul'un gecekondu mahallelerinden
Ç›rç›r Mahallesi’nde arazi mafyas›n›n boﬂ
arazileri satmak istemesi ve halk›n suyuna el koymaya çal›ﬂmas› üzerine halk
devrimcilerin öncülü¤ünde mafyac›lar›
semtten kovdu.

28 Temmuz 1992
Tarlalar›na su verilmeyen Denizli Çeltikli
köylüleri Valilik önünde oturma eylemi
yapt›.

28 Temmuz 1993
Tüm YARGI-SEN'e üye 100 gardiyan Sa¤malc›lar Hapishanesi'nde grev hakk› için
grev yapt›.

28 Temmuz 1997
‹stanbul ÖZTAﬁ Çorap'ta çal›ﬂan 250 iﬂçi
ücretlerinin art›r›lmas›, çal›ﬂma saatlerinin 8 saate indirilmesi ve iﬂ güvenli¤i için
iﬂ b›rakt›lar. Eylem taleplerin kabul edilmesiyle bitirildi.

29-30 Temmuz 1993
7 ay süren toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin
t›kanmas›yla 600 bin iﬂçi haklar›n› almak için meydanlara indi. Eylemlere ‹stanbul'da 150 bin, Ankara'da 20 bin,
Adana'da 13 bin kiﬂi kat›ld›.

30 Temmuz 1992
‹stanbul, Ankara, Adana ve Trabzon'da
yaklaﬂ›k 50 bin belediye iﬂçisi, toplu iﬂ
sözleﬂmesi görüﬂmelerinden sonuç al›namay›nca greve ç›kt›lar.

31 Temmuz 1952
Türkiye ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu
(TÜRK-‹ﬁ) kuruldu.

1-3 A¤ustos 1944
Himmler'in emri üzerine 4000 Yahudi
gaz odalar›nda katledildi.

TAR‹H
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değin m eler
Niye gizli
görüﬂtünüz?
ABD’nin en ünlü ve etkili
Yahudi kuruluﬂlar›ndan biri
olan Anti- Defamation League (ADL) Direktörü A b r a h a m F o x m a n ve B a ﬂ k a n ›
G l e n L e w y , önceki hafta
Türkiye’ye gelmiﬂler.
Abraham ve Glen, Cumhurbaﬂkan› Gül’le, Baﬂbakan
Erdo¤an’la, ard›ndan Deniz
Baykal’la görüﬂmüﬂler. Yetmemiﬂ, Genelkurmay ‹kinci
Baﬂkan› Ergin Saygun’la, D›BAM TELİ çizgiler

ﬂ›ﬂleri
Bakan›’yla, Adalet
Bakan›’yla ve
bir de Milli E¤itim Bakan›’yla
g ö r ü ﬂ m ü ﬂ l e r.
Ayr›ca, ABD ve
‹srail Büyükelçileri, ‹stanbul
Belediye Baﬂkan› ve Türkiye
Yahudi toplumu liderleriyle
toplant›lar yapm›ﬂlar.
Görüﬂme yo¤unlu¤una
bak›n: Ve iﬂe bak›n ki; bunlar›n hiçbiri hiçbir gazetede haber olmad›. Acaba niye?
Baﬂbakan’›n, Gül’ün att›¤› her ad›m haber olurken bu
niye olmam›ﬂ, niye gizlenmiﬂ? ‹slamc›lar, generaller,
belediye baﬂkanlar› bu gizlili¤e bir aç›klama getirmeliler; siyonistlerle fazla içli
d›ﬂl› görünmek mi istemediler, gizlenen nedir?

ﬁ›rnak’›n Beytüﬂﬂebap Ceviza¤ac› Köyü’nde
korucu aﬂiretleri Biksi, Kanas, Kalaﬂnikof, M-16 silahlar›yla dü¤ün kutlamas› yapt›lar. Üstelik de kulland›klar› mermiler “ddevl et i n zi mmet li m e r m i si”ymiﬂ. Burjuva bas›nda bir tantana, bir eleﬂtiri...
Bas›n o kadar gürültü ç›kar›nca savc›lar da iﬂ olsun
diye soruﬂturma açm›ﬂlar.. Kaymakaml›k da suç duyurusunda bulunmuﬂ, jandarma komutanl›¤› da korucular hakk›nda ayr› soruﬂturma baﬂlatm›ﬂ..
Bu aﬂiretler, o kurﬂun ya¤murunu havaya de¤il
de, halk›n üzerine yapt›¤›nda bu kadar üzerinde durmuyordu burjuva medya...

Hukuka Sayg› An›t›!
Devlet Bakan› Cemil Çiçek demiﬂ ki,
“Hukuk devletinde senaryo laf› bile hukuka sayg›s›zl›kt›r. Ne senaryosu, Türkiye senaryolar ülkesi oldu. Önüne gelen senaryo yaz›yor. ”
Elbette can›m, önüne gelen yazmas›n, siz yaz›n
yeter.
Çiçek’in sözlerini duyan da san›r ki, adam “hukuka sayg› an›t›” sanki...

Komplo teorilerine ilave:
“Ergenekon soruﬂturmas›n› yürüten birimler, bu
suikast› Özdemir Sabanc›’n›n yapmay› planlad›¤›
büyük otomobil yat›r›mlar›na karﬂ› ’Alman istihbarat biriminin’ ya da kimyasal yat›r›mlar› önlemek
için ’Belçika istihbarat›n›n’ organize etmiﬂ olabilece¤ini düﬂünüyor. (Bugün, 23 Temmuz...)
Efendim, Frans›z ve Japonlar’dan sonra iﬂe Alman ve Belçika emperyalistleri de kat›lm›ﬂ oluyor.
Özdemir Sabanc› çevresinde me¤erse zaten 3.
dünya savaﬂ› patlayacakm›ﬂ, her emperyalistin
onunla hesab› varm›ﬂ!
Ha gayret; bir ad›m sonras›nda Marsl›lar var
s›rada.

Recep’in at›ﬂ köﬂesi:
“Vatandaﬂ›n cebindeki paray›
sinsice çalan bir iktidar olmad›k,
olmayaca¤›z. Eme¤e haketti¤i
de¤eri vermek için çal›ﬂ›yoruz.”
(Baﬂbakan RTE)
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Ak›ll› kiﬂi, hatalar
iﬂlemeyen kiﬂi
de¤ildir. Böyle insan
yoktur, olamaz da.
Ak›ll› kiﬂi, önemli
hatalar iﬂlemeyen,
hatalar›n› kolayca
ve çabucak düzelt mesini bilen kiﬂidir.
Lenin

Cevap
Ankara’da 8 Mart’a kat›ld›klar› için tutuklananlar›n yaﬂad›klar›ndan bir kesit;
“Mahkemeye giderken yol boyu türkü-marﬂ söyledik.
Savc›l›k bizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Daha hakim karﬂ›s›na bile ç›kmam›ﬂken, polisler kutlama yapmaya baﬂlad›lar. Tatl›lar, kolalar geliyor, karﬂ›l›kl› "çak"
yap›yorlar... Bu durum dikkatlerimizden kaçmad› elbette.
Bu kutlama neyin kutlamas›yd›? Mahkemeye ç›kt›¤›m›zda
hakime sorduk: 9'umuzu tutuklayarak cevap verdi.”
(V›zgelir, Nisan 2008 tarihli say›s›ndan)

Ne haliniz varsa görün
“T.C. Baﬂbakan› R. Tayyip Erdo¤an, bu pazar Sarkozy ile yapt›¤› görüﬂmede ... AB’nin 27 ülkesinin AKP
kapat›ld›¤› takdirde Ankara ile koordineli tepki göstermelerini istedi.”
AKP, Avrupa’ya baﬂvururken, Genelkurmay da Ergenekon operasyonuna karﬂ› milletin tepki göstermesini istemiﬂ.
Bir yandan AKP; bir yandan Genelkurmay boyuna bir
yerlere ça¤r› yap›p duruyorlar.
‹ﬂte bizim ça¤r›lar›na cevab›m›z:
Bizi kar›ﬂt›rmay›n; yiyin birbirinizi, ister AB’nizi
ça¤r›n, ister ABD’nizi, ister abinizi, ne haliniz varsa görün. Sizin kavgan›z baﬂka, bizim kavgam›z baﬂka.

S›radaki model neresi?
“Örnek ald›¤›m›z ‹spanya'n›n konut balonu sonunda
patlad›. Ekonomi yönetiminin örnek gösterdi¤i ‹spanya'da konut balonu patlad›. Geri dönmeyen mortgage
kredi miktar› 1.7 trilyon dolar› buldu, iflaslar kap›da.”
Böyle yazd› 22 Temmuz günkü gazeteler.
Bu oligarﬂik yönetimin kaç›nc› modeli, kaç›nc› patlayan balonu...

Say›: 156

Temel
Haklar
üyeleri,
AKP’nin halk› kuru ekme¤e
mahkum ederek her geçen gün
zamlara bo¤mas›n› Okmeydan› ve Kad›köy’de yapt›klar› eylemlerle protesto ettiler.

Zamlara Karﬂ› Direnelim,
Gücümüzü Gösterelim
19 Temmuz günü Dikilitaﬂ Park›’nda biraraya gelen
Okmeydan› halk› “AKP’nin Zam Tablosu” ad›yla yap›lan
zamlar› gösteren bir pankart ve “Zamlara Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir” pankart›n› açt›lar. Mahallenin ev kad›nlar›,
gençleri, ellerinde boﬂ tencereleriyle, tencerelere sürekli
vurarak açl›klar›n› ve yoksulluklar›n› dile getirdiler.
“Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Yoksullu¤umuz Kader
De¤ildir, AKP Önce Yoksullaﬂt›r›yor Sonra Dilencileﬂtiriyor” yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eyleme halk balkonlardan
alk›ﬂlarla destekler sunarken, kimileri de balkonlar›nda
tencerelere vurarak eylemi desteklediler. Zamlar› protesto eden sloganlar atan kitle bir saat mahallede yürüyüﬂ
yaparak Sa¤l›k Oca¤› önüne geldi ve burada bir aç›klama
yapt›. Aç›klamay› okuyan Aysu Baykal “yoksul halk›n
AKP iktidar›nda insanca yaﬂayamayaca¤›n› söyleyerek
eme¤imizin hakk›n›, yoksullu¤umuzun hesab›n› Amerikanc› AKP’ den soral›m” dedi. Baykal, halka örgütlenme
ve mücadele ça¤r›s› yapt›. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem alk›ﬂlar ve z›lg›tlar eﬂli¤inde sona erdi.
***
Temel Haklar üyeleri 19 Temmuz günü bir protesto
da Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yaparak AKP’nin zam,
zulüm, sömürü politikas›na sessiz kal›nmayaca¤›n›
hayk›r›ld›lar.
Grup Umut Ya¤muru’nun türkülerle baﬂlatt›¤› eylemde yap›lan aç›klamada zamlar› protesto eden pankart ve
dövizler taﬂ›nd›. Aç›klamada “Bize dayat›lmak istenen bu yaﬂam›
kabul etmeyelim. Zama ve zulme dur diyelim” ça¤r›s› yap›ld›.
Halk›n çevredeki ilgisinden rahats›z olan bir
sivil polisin provokasyon yaratma çabas› da
sonuçsuz kald›.
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Göçmen kuşlar

Sabah ayaza
kesmiﬂti havaland›rma. ‹nsan›n içini ürperten bir so¤ukluk. Al›ﬂkanl›ktan galiba, ne zaman havaland›rmaya ç›ksak, gökyüzünün o muhteﬂem mavili¤ine tak›l›r kal›r gözlerimiz. Her sabah o
maviden al›r›z yüreklerimize. Maviye keser yüre¤imiz.
Ayaza kesen havaland›rman›n
belki de en güzel yan› gö¤ün mavisidir. Göçmen kuﬂlar› gördük bu
mavide. Pay›m›za düﬂen kare gökyüzünde uçuyorlard› sal›na sal›na.
Avucunu açsan, onlar› avucuna s›¤d›rabilecekmiﬂsin gibi geliyor insana. Bir avuç göçmen kuﬂu. Nereden
gelir, nereye giderler bilmiyorum.
Gözlerim yine göçmen kuﬂlar›na tak›l›yor. Kara kara uçuﬂuyorlar gökyüzünde. F›rat geliyor akl›ma. Göçmen kuﬂlar ve F›rat, F›rat’›n ﬂiiri:
“Göçmen kuﬂlar giderken aç
olaca¤›z
döndüklerinde yine aç”
Hemen havaland›rmam›z›n üzerindeler. Onlara bakarken solu¤um
kesilecek gibi. Daha baﬂ›m yukar›dayken kara ufak bir top havaland›rmam›z›n duvar›na sürtünerek
h›zla yere düﬂüyor. Bir kuﬂ. Göçmen kuﬂlar›n belki en küçü¤ü. Daha
yavru. Avucumun içine al›yorum.
Solu¤umla ›s›tmaya çal›ﬂ›yorum.
Belli ki hasta. Buna ra¤men gözleri
p›r›l p›r›l.
Ürkek ürkek bak›yor. Korkuyor.
Ona nas›l anlatabilirim ki, gözle-
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göç me n
kuﬂlar giderken uzaklara
h o ﬂç a k a l› n d i y e ce k b iz le re
u¤urlarken onlar› aç olaca¤›z
dönd üklerinde aç olaca¤› z
bel ki az kalacak,
belki hiç kalm ayacak
kal ›r sak dik ,
ö l ür s e k y i¤ i t o la c a ¤› z
b i r m e vs i m a ç o l a c a ¤ ›z
h er m evsi m o nur lu ol mak içi n
rimle onlar› izledi¤imi, yüre¤imle
konuﬂtu¤umu. Ve ona nas›l anlatabilirim ki korkmamas› gerekti¤ini.
Avucumda hala kanat ç›rp›yor. Tüm
gücüyle kanatlar›na yükleniyor.
Ama onlar› harekete geçiremiyor.
Gözleri sürekli ak›yor. Gökyüzüne
bak›yorum yine. Di¤erleri gittikçe
yükseliyor, uzaklaﬂ›yorlar. Ufak bir
karart› halindeler art›k. Bir, avucumda kanat ç›rpmaya çal›ﬂan kuﬂa,
bir gökyüzündekilere bak›yorum.
‹çim s›zl›yor. Sürüsünden kopuyor
bu kuﬂ. Kimbilir neler neler düﬂünüyordur. Avucumun içini h›rsla gagalamaya çal›ﬂ›yor. Güçsüz, öyle güçsüz ki, o bütün gücüyle avucumu
gagalamaya çal›ﬂ›rken, ben sadece
bakt›¤›mda bunu farkediyorum.
‹çeri al›yoruz onu. Di¤erleri çoktan
gözden kayboldular. Siz rahat olun
diyorum arkalar›ndan. Ama onlar
duymayacak kadar uzaktalar ﬂimdi.
Avucumdaki kuﬂ ›s›nd›kça daha bir
hararetle kanat ç›rp›yor. Belli ki tek

derdi so¤uk. Gözleri gözlerimde.
...
Gözlerini gözlerime dikme göçmen kuﬂu. Sana bakt›kça bizimkiler
geliyor akl›ma. Bilir misin sen açl›¤›m›z›? Y›llar önce sizler uzak, s›cak ülkelere giderken biz açt›k.
Döndünüz yine açt›k. Sonra yine
gittiniz ve yine döndünüz ve biz yine açt›k... 122 kez açl›ktan öldük.
Neden diyorsun ha? Kafese koymuﬂlar bizi.
Sen kafese dayan›r m›s›n, diyorum avucumdakine. Beni anl›yormuﬂ gibi kanat ç›rp›yor tüm gücüyle. Anlard›m diyorum, kalamazs›n.
Hele de yan›nda beraber ﬂak›yaca¤›n bir yoldaﬂ›n yoksa, bu kafes daha da kötü. Ben konuﬂtukça kanat
ç›rpmaya çal›ﬂ›yor minik kuﬂ. Anl›yor diyorum bu, anl›yor beni.
Hani y›llar önce bizim F›rat size
seslenirken “aç›z” dedi¤inde, belki
de siz bunu hiç unutmad›n›z. Anlatt›n›z hep birbirinize.
Bundand›r belki de, yavru kuﬂ
beni anl›yor. Is›t›yoruz onu. Is›nd›kça daha da canlan›yor. Canland›kça
daha da h›zl› kanat ç›rp›yor.
Kap›lar kapan›yor. Minik kuﬂ
kanatlar›n› ç›rpmaktan vaz geçiyor.
Öylece kal›yor.
Sabah kalkt›¤›m›zda minik kuﬂun
yan›na koﬂuyoruz. Daha da canlanm›ﬂ, alt katta koﬂturuyor. Avucuma
al›p havaland›rmaya ç›k›yorum.
Gökyüzü yine maviye kesmiﬂ. Bugün onu yolcu edece¤iz. Avucumun
içine e¤iliyorum, ona f›s›ld›yorum:
“Döndü¤ünüzde belki yine aç olaca¤›z. Açl›¤›m›z› uzak ülkelere götürün. 122’lerimizi anlat›n. F›rat›m›z› anlat›n” diyorum. Avucumu
gagal›yor yine. Bu kez gagas›n› hissediyorum. Canlanm›ﬂ. Kanatlar›n›
h›zl› h›zl› çarpmaya baﬂl›yor. Avucumu aç›yorum. Vakit kaybetmeden
hemen uçuyor. Havaland›rmam›z›n
üzerinde bir iki tur at›yor. Belki vedalaﬂ›yor bizle, belki... Sonra gö¤ün
mavisine do¤ru kanat ç›rp›yor. Hava ayaz. Gök mavi. Yürek mavi.
Göçmen kuﬂlar gidiyor, biz voltaday›z...
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