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Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

12 Eylül’le birlikte devrimci örgütler a¤›r
darbeler alm›flt›. Solun büyük bir ço¤unlu¤u
mültecili¤i, teslimiyeti seçip umutsuzlu¤u, y›l-
g›nl›¤›, teslimiyeti halka yay›yorlard›. Bu ko-
flullarda Ali Hüseyin mültecili¤e ve teslimiyete
meydan okurcas›na savafla koflmufltu. Evet 12
Eylül örgütlülüklerimize darbe vurup hareke-
timizi zay›flatm›flt›. Ali Hüseyin süren direnifli-
mizde bir nefer olarak bir an önce savafla gir-
mek için sab›rs›zlan›yordu. Dü¤üne gider gibi
vard› gerillaya. 

Mevsim k›flt›. Her yan› karlar kaplam›flt›.
Devrimci Sol gerillalar› do¤an›n ve sürecin
tüm zorluklar›na ra¤men Çemiflgezek bölge-
sinde faaliyet yürütüyorlard›. Her zamankin-
den daha özenli, disiplinli ve tedbirli hareket
etmek zorundayd›lar. Çünkü 12 Eylül yaln›z-
ca halk› korkutup sindirmekle kalmam›fl, ken-
di iflbirlikçilerini de yaratm›flt›. Bir ihbar sonu-
cu bulunduklar› E¤nik Köyü’ne operasyon dü-
zenlendi. 3 fiubat 1984’teki bu ilk operasyo-
nu farkeden gerillalar çemberden ç›k›p Hadi-
flar Köyü’ne vard›lar. 

Fakat Hadiflar’da ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p
köyden ç›kmak için hareket ettiklerinde onla-
r› yine hain bir pusu bekliyordu. Ali Hüseyin
birli¤in öncüsüdür. Köyün alt k›sm›na vard›k-
lar›nda bir gürültü kopar. Gürül gürül akan su
sesi, yerini silah ve bomba seslerine b›rak›r.
Ali Hüseyin ilk ateflte dizinden yaralan›r. Ama
yaras›ndan akan kan onu durduramaz. Silah›-
na davran›r ve karfl›l›kl› çat›flma bafllar. Geril-
la grubu hemen mevzilenir. 

Birlik komutan› Ali Hüseyin’in yan›na yak-

lafl›r ve yaral› oldu¤unu görünce Ali Hüseyin’e 

- “Yoldafllar seni buradan ç›kars›nlar, ben
çat›flmay› sürdürürüm” der. Ali Hüseyin ko-
mutan›n bu önerisine 

- “Ben yaral›y›m, siz birli¤i al›p gidin, ben
düflman› oyalar›m” diye cevap verir. 

Yoldafllar› için, ö¤retmeni Nurettin gibi te-
reddütsüzce, hiç hesaps›z ölümün üstüne gi-
der. Ali Hüseyin’in sözlerinin ard›ndan Komu-
tan birli¤i alarak çemberden ç›kar›r. Küçük
bir kaya parças›n› kendine siper yapan Ali Hü-
seyin’in silah› çal›flt›¤› sürece, düflman bir
ad›m bile ilerleyemez.

Çat›flma sürerken bir kurflun Ali Hüse-
yin’in silah›n›n mekanizmas›na isabet ederken,
bafl parma¤›n› da kopar›r. Silah› art›k çal›fl-
maz. Ali Hüseyin silah›n›n o haliyle de olsa
düflman›n eline geçmesini istemez, tafla vura-
rak parçalar.   

Ezki fliyo kou
To berbe Daye
D›smen gurs›n naym›ra
Cigerato lete biye Daye

(Ben da¤a gidince
Sen a¤lad›n ana
Düflman kurflun s›kt› bana

Ci¤erin parçaland› ana)

Pane b›ra pane heval
to çekaxo meverdera
Vere na koye H›zan d›
Nuro bra Usen bra
Pane vaye pane bra
To çekaxo serdin mek›

(S›k kardafl›m, s›k yoldafl
Sen silah›n› b›rakma
H›zan Da¤›’n›n ete¤inde
Nurettin kardefl Hüseyin kardefl
S›k bac› s›k kardafl
Sen silah›n›n mermisini so¤utma)

Art›k üzerine ya¤an kurflunlara sloganlar›y-
la karfl›l›k verir. Karfl›dan silah sesi gelmemesi
üzerine askerler, köylüleri öne sürerek Ali Hü-
seyin’e yaklafl›rlar. Silahs›z ve yaral› oldu¤unu
gören subay hemen  sald›rmaya bafllar. Daha
düflman subay›n›n ilk hareketi ve sald›r›s›nda Ali
Hüseyin subay›n yüzüne tükürür. 

‹flkence yaparak Ali Hüseyin’den yoldafllar›n›
ele vermesini isterler. Ali Hüseyin satmaz yol-
dafllar›n›. ‹flkencecilerin hiçbir hareketini cevap-
s›z b›rakmaz. Köylülere devrimcilerin aciz oldu-
¤unu göstermeye çal›flan düflman, kendi acizli-
¤inden baflka bir fley sergileyemez. Ve bir sonu-
ca varamayaca¤›n› anlayan düflman subay›, Ali
Hüseyin’i orada katleder, bedenine onlarca kur-
flun s›kar. 

Cunta koflullar›nda Ali Hüseyin’in cenazesine
kat›lan yüzlerce insan, sloganlar›yla Ali Hüse-
yin’i ba¤›rlar›na basarlar. 

������������			
Ali HHüseyin AAVCI

Tav›r
fiubat 22006 
say›s› çç›kt›!
Bayilerde

TAYAD’l› Aileler’in Ça¤r›s›:

Bugün bir kez daha hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas› ve
ölümlerin durdurulmas› için Ankara yollar›nday›z...

6 y›ld›r tecrit sürüyor, evlatlar›m›z ölmeye devam ediyor.

6 y›ld›r omuzlar›m›zda evlatlar›m›z›n tabutlar›n› tafl›yoruz.

6 y›ld›r evlatlar›m›z›n tecrit zulmüyle yaflad›klar›n› anlatmaya ça-
l›fl›yoruz.

6 y›ld›r hala tek bafl›na tutulan evlatlar›m›z var.

6 y›ld›r çalmad›¤›m›z kap›, afl›nd›rmad›¤›m›z yol kalmad›.

6 y›ld›r evlatlar›m›z›n ölmemesi için en do¤al hakk›m›z olan ey-
lemlerimize bile tahammül gösterilmedi. Yerlerde sürüklendik,
copland›k, tekmelendik, iflkence gördük, bask› gördük...

Y›lmad›k! Çünkü evlatlar›m›z›n F Tipi hücrelerde ölmesini iste-
medik. Evlatlar›m›z›n yaflad›¤› bask›lar›n, iflkencelerin, ölümlerin
karfl›s›nda yüreklerimiz da¤land›. Ald›rmad›k, y›lmad›k, seslerine
ses, soluklar›na soluk olmaya çal›flt›k. 

6 y›ld›r tecrit zulmü, bizden can almaya devam ediyor,

6 y›lda tüm çabalar›m›za karfl› siyasi iktidarlar›n tecrit zulmünde-
ki ›srar› sonucu 121 evlad›m›z› kendi ellerimizle topra¤a verdik.

Zorla müdahale sonucu 600'den fazla evlad›m›z›n haf›zalar› çal›n-
d› ve  "yaflayan ölüler" haline getirildiler, sakat b›rak›ld›lar. 

Tecrit zulmünün devam etmesi ile birlikte evlatlar›m›z›n koflullar›
da günden güne a¤›rlaflt›. Yeni ç›kar›lan yasalarla adeta soluk al-
malar› bile ceza almalar› için birer neden haline getirildi. 

6 y›ld›r tecritin insana, hukuka, mant›¤a ayk›r› oldu¤unu, zulüm
oldu¤unu anlatmaya çal›flt›k.

Bugün bir kez daha tecrit zulmünü anlatmak, evlatlar›m›z›n
sesini duyurmak, F Tipi hapishanelerde tutuklu ve hükümlü-
lerin yaflad›klar› zulmü anlatmak, tecritin insana en büyük ifl-
kence oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha hayk›rmak ve sorunlar›-
m›za çözüm bulunmas› için bir kez daha Ankara yollar›nday›z...

Ankara'ya gidiyoruz çünkü; evlatlar›m›z›n tabutlar›n› tafl›mak ve
yaflayanlar› da sakat almak istemiyoruz.

Tecritin kald›r›lmas›n›, evlatlar›m›z›n yaflamas›n› istiyoruz.

Tecrite karfl›y›m, tutuklu ve hükümlülerin daha fazla ölmesi-
ni istemiyorum, temel hak ve özgürlüklerini savunuyorum di-
yen tüm kifli ve kurumlar› yan›m›zda görmek istiyoruz.

Bir kez daha evlatlar›m›z›n seslerine ses olmak için

Ölümlerin durdurulmas› için Ankara yollar›nday›z.

‘TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN’

Tecrit Zulmüne Son!

‹dil KKültür MMerkezi 
Film GGösterimi: 
Filler vve ÇÇimen
Tarih: 111-12.02.2006
Saat: 118.00

Üç halk kur-
tulufl savaflç›s›, 9
fiubat 1996’da
‹stanbul Bahçeli-
evler’de bulun-
duklar› evde ku-
flat›ld›lar ve polis
taraf›ndan katle-
dildiler. 

1971 Tunceli-Ovac›k do¤umlu Fuat Perk, lise y›llar›nda DLMK içinde mücadele etti.
Daha sonra Esenler-Ba¤c›lar mahalli çal›flmas› içinde yerald›. 1974 ‹stanbul do¤umlu, as-
len Erzurumlu olan Meral Akp›nar, 92 sonunda devrimci hareketle tan›flt›. Çeflitli defalar
gözalt›na al›nd›, direndi. 95 May›s’›nda bir savaflç› olarak istihdam edildi. 1975 Erzincan,
Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü do¤umlu Ayten Korkulu, 1992’den itibaren Devrimci Sol
Güçler faaliyetleri içinde yerald›. O da iflkencelerden geçti, y›lmad›, direndi, kavgaya de-
vam etti.

Ayten KKorkulu Meral AAkp›nar Fuat PPerk

Karadeniz K›r
Birli¤i Komutan› Ba-
hattin ANIK, 9 fiubat
1994’te Ordu’nun
Kumru ‹lçesi’ne ba¤l›
Eskiçokde¤irmen Kö-
yü’ne girerken oli-
garflinin kiral›k katil-
lerinin kurdu¤u pusu-

ya düfltü ve direnerek flehit düfltü. 
Bahattin ANIK, 1962’de Trabzon Çarfl›ba-

fl›’nda do¤du. Laz milliyetindendi. 12 Eylül
döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bitti¤inde,
‘88’de silahl› örgütlenme içinde yerald›.
1992’de Sivas-Tokat Ahmet Karlangaç K›r Bir-
li¤i’ne kat›ld›.

Bahattin AANIK

1953 Yozgat Bo¤az-
l›yan’da do¤du. Lise y›lla-
r›nda Bo¤azl›yan ‹lçesi
halk›n›n anti-faflist örgüt-
lenmesinde yerald›. Bur-
sa’da devrimci hareketin
örgütlenmesinde sorum-
luluklar üstlendi. Bir fa-
flistin cezaland›r›lmas› ey-

leminde deflifre olunca mücadelesini ‹zmir’de sür-
dürdü. Ege Bölge Komitesi’nde yerald›, cunta ko-
flullar›nda bölge sorumlulu¤unu üstlendi. Cuntan›n
iflkencelerine karfl› sürdürülen kampanyada, Ke-
meralt› Polis Karakolu’nun bas›lmas› eylemi son-
ras›nda tutsak düfltü. 12 fiubat 1981’de ‹zmir
Emniyeti’nde iflkencede katledildi.

Ömer AAYDO⁄MUfi

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan Köyü’nde do¤du. 1979’da
Ankara’da ö¤renci gençli¤in anti-faflist mücadelesi içinde yerala-
rak devrimci mücadeleye bafllad›. 1983 y›l›ndan itibaren bir sü-
re tutsak kald›. 1991 Eylül’ünde Ortado¤u’da kamp alan›nda
görevlendirildi. Daha sonra Ortado¤u Komitesi üyeli¤ine atand›.
14 fiubat 1995’te üç köylüyle birlikte ülke s›n›rlar›ndan girer-
ken ç›kan çat›flmada flehit düfltü.‹rfan BBARLIK

Elaz›¤ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. 14 fiubat 1984’te Tunceli
Çemiflgezek bölgesi Hadiflar Köyü’nde jandarmayla girdi¤i çat›flmada flehit
düfltü. 

Ali Hüseyin, ortaokul ve liseyi Hozat’ta okudu. Genç yaflta örgütlenme fa-
aliyetleri içinde yerald›. Korkunun ve terörün kol gezdi¤i 1983’te gerillaya ka-
t›ld›. fiehit düfltü¤ü çat›flmada 4 gerilla kuflat›lm›fllard›; çat›flarak yoldafllar›n›n
kuflatma d›fl›na ç›kmas›n› sa¤lad›. Oligarflinin askeri güçleri, yaral› ele geçir-
dikleri Ali Hüseyin’e iflkence yapm›fl, konuflturamam›fl ve infaz etmifltir.Ali HHüseyin AAVCI      



"Bir kervan çölde Ba¤dat yönünde
ilerlerken ayn› flehre do¤ru koflarak
giden 'VEBA'ya rastlad›.
Kervan bafl› 'VEBA'ya: “Neden sen
de Ba¤dat'a gitmek istiyorsun?" di-
ye sordu.
Veba, “5000 kiflinin can›n› almak
için," dedi.
Bir müddet sonra, Ba¤dat'tan geri
dönen kervan yine 'VEBA'ya rastla-
d›. Kervan bafl› 'VEBA'ya: "Beni al-
datt›n!" diye ba¤›rd›. "5000 yerine
50.000 cana k›yd›n!"
"Hay›r," diye cevap verdi 'VEBA'.
"Ben 5000 kifli öldürdüm. Geri ka-
lan› korkudan öldü..."

Tecrit, 121 insan›m›z› öldürdü
bugüne kadar. Peki tecrit’in

yayd›¤› korkudan kaç kifli öldü, kaç
kifli ‘kendini’ kurtarmak için düflün-
celerini, inançlar›n›, politikalar›n›
öldürdü? Kaç kifli, kaç kitle örgütü,
kaç parti, tecrit’le hakim k›l›nmak
istenen korkuya teslim olup kendi-
sini bulundu¤u yerde görünmeyen
tecrit hücrelerine gömdü? Hangi et-
kenler can almaya, sakat b›rakmaya

devam eden tecriti “gündem”lerin-
den ç›kartt›? Hangi nedenler, varl›-
¤›n› tutuflan bedenlerle, tabutlarla,
hücre hücre eriyen vücutlarla her
gün hat›rlatan tecriti yok sayd›rd›?

Bu gerçeklerle yüzleflmenin, bu
sorular› cesaretle cevaplaman›n

zaman› geçmedi mi? Son 6 y›l için-
de, halka yöneltilmifl en fliddetli sal-
d›r›lardan biri olan tecrit sald›r›s›
karfl›s›nda, sald›r›n›n niteli¤ini do¤-
ru de¤erlendiremeyenlerin, hayat›n
di¤er alanlar›ndaki politika ve tak-
tiklerinde de isabetsiz de¤erlendir-
meler yapt›¤›, isabetsiz ittifaklar pe-
flinde oldu¤u aç›k seçiktir. Bu da
do¤al bir sonuçtur. Çünkü tecrit ve
baflka alanlardaki sald›r›lar, nitelik
ve program olarak birbirinden ba-
¤›ms›z de¤ildir. 

Ülkemiz demokratik güçlerinin
en temel zaaf› da, olan biteni

bütünselli¤i içinde kavrayamamak-
t›r. IMF politikalar›yla F Tipleri ara-
s›ndaki, devrimcilerin tecrit edilme-
siyle iflçi s›n›f›n›n sendikas›zlaflt›r›l-
mas› aras›ndaki, devrimci demokra-

tik muhalefeti tasfiye politikas›yla
Kamu Reformu gibi ekonomik poli-
tikalar aras›ndaki, linç sald›r›lar›yla
özellefltirme aras›ndaki ba¤lar, te-
orik kimi tahliller yap›lsa da, pratik-
te kurulamam›fl, kitlelere bu ba¤›
gösterecek politikalar gelifltirileme-
mifl ve bu da sonuçta bütünlüklü bir
karfl› koyuflu güçlefltirmifl, muhale-
fetin da¤›n›k, etkisiz kalmas›na yo-
laçm›flt›r.

Ülkemizdeki kitle örgütlerinin,
reformist gruplar›n büyük bö-

lümü, tecriti kendine yönelik bir
sald›r› olarak görmedi, linç sald›r›-
lar›n›n, faflist terörün tüm halk mu-
halefetine karfl› devreye sokuldu¤u-
nu anlamad›. Sendikalara, odalara
bak›n; bunlar› hiç üzerlerine al›n-
mam›fl, gündemlerine almam›fllar-
d›r. Bu konularda istisnai olarak
yapt›klar› aç›klamalar da yine
“kendi d›fllar›ndaki” bir  soruna
yönelik tav›r aç›klama muhtevas›n›
aflmam›flt›r.

Oysa ardarda gelen ekonomik,
siyasi sald›r›lar, bu bak›fl aç›s›-

n›n çarp›kl›¤›n› defalarca kan›tlad›.
En çarp›c› biçimde kan›tlanan hiç
kuflkusuz tecrit sald›r›s›yd›. Tecrit
politikas›n›n 19 Aral›k katliam›yla
tutsaklar› “ko¤ufl”lardan hücrelere
atmaktan ibaret olmad›¤›, halk›n
her kesiminin, tek tek her fabrika-
n›n, iflyerinin, her kitle örgütünün
nas›l kendi kabu¤unda tecrit edil-
mek istendi¤inin onlarca örne¤ini
çok somut olarak yaflad›k. Bu poli-

Her sald›r› bizedir. Her direnifl bizimdir. Sosyalistler, ilericiler, 
demokratlar! Tecrite ve ondan ayr› olmayan hayat›n her alan›nda-
ki sald›r›lara karfl›, bu anlay›flla birleflik bir mücadeleyi örgütleme 

sorumlulu¤unu üstlenelim! 

Tecrit, bütünsel bir 
politikan›n parças›d›r

3   Tecrit, bütünsel bir politikan›n parças›d›r
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tikan›n etkisinin derinleflmesine pa-
ralel olarak, devrimci tutsaklar›n di-
reniflinden SEKA’l› iflçilerin direni-
fline kadar onlarca direnifl yaln›z b›-
rak›ld›. Herkes sadece “kendi” mü-
cadelesini verir hale geldi.  

Linç sald›r›lar› da bu konuda çar-
p›c› bir örnektir. ‹lk linç sald›r›-

s› yafland›¤›nda da hedefin tüm dev-
rimci demokratik muhalefet oldu-
¤uun söyledik. O günden bu yana
onlarca linç giriflimi yafland›. Son
olarak Ordu’da TKP’lilere karfl› po-
lis himayesinde linç giriflimi ger-
çeklefltirildi. Trabzon’da TAYAD’l›-
lara karfl› gerçeklefltirilen linç girifli-
mi sonras› yap›lanlar› ve yap›lama-
yanlar› hat›rlayal›m. TAYAD’l›lar›n
bu sald›r›lara karfl› birlikte mücade-
le için yapt›¤› öneri karfl›s›nda solun
davran›fl fleklini hat›rlayal›m. Linç
sald›r›s› bir yana b›rak›lm›fl, ya du-
yars›zl›k hakim olmufl ya da grupçu
hesaplar öne ç›km›fl ve sonuçta da
böyle bir birlik oluflturulamam›flt›.
Solu çeflitli olaylar karfl›s›nda kötü-
rümlefltiren nedenlerden biri de za-
ten bu anlay›fl de¤il mi? 

Böyle bir anlay›fl halk›n iktidar›-
n› kurabilir mi? Tersine, aç›k

seçik sald›r›lar karfl›s›nda halk›n
tüm kesimlerini birlefltiremeyen,
halk›n ç›karlar›n› savunamayan bir
solun halk iktidar› üzerine söyledi¤i
hiç bir söz inand›r›c› olamaz. Bu an-
lay›fl›n savunucular›, temelde, ikti-
dar iddias›nda da bulunamaz. Kaç›-
n›l sonuç, iktidar iddias›n›n küçül-
mesi giderek yokolmas›d›r. ‹flte bu-
gün AKP ve IMF’nin sa¤l›k alan›n-
daki sald›r›lar› karfl›s›nda, devrimci
demokratik güçleri birlefltirecek,
halk› seferber edecek bir birlikteli-
¤in sa¤lanamamas›n›n alt›nda da
ayn› neden yat›yor. Düflünülen, bu
sald›r›y› nas›l yaparsak püskürtürüz
de¤il, statükolar, grupçu hesaplar,
icazetçi kayg›lard›r. 

Emperyalizmin ve oligarflinin po-
litikalar›n› bütünlüklü olarak

de¤erlendirip, o bütünlü¤e denk dü-
flecek bir politika gelifltirmeliyiz.
Sald›r›lar›n önüne, tüm halk kesim-
lerini birlefltiren bir set örmek, önce
halk›n her kesiminin yaflad›¤› sald›-

r›n›n politik muhtevas›n› do¤ru or-
taya koymaktan geçer. “F Tipleri ifl-
çilerin gündemi de¤il” diyen, Se-
ka’daki özellefltirmeyi, Odalar’›n
“kendi sorunu” olarak görmeyen
anlay›fllar, halk›n bir baflka kesimi-
ne yönelen sald›r›lar karfl›s›nda o
kesimin direnifline destek verme-
yen, eylem alanlar›nda “temsili”
olarak boy gösteren anlay›fllar, daha
bafltan mücadeleyi bölen, güdüklefl-
tiren bir zemini kendileri haz›rla-
maktad›r. Uzun zamand›r karfl› kar-
fl›ya oldu¤umuz tablo, trajikomiktir;
memurlar› kölelefltiren yasa ç›kar›-
l›yor, memurlar, iyi kötü o yasaya
karfl› direniyor; iflçi sendikalar›,
odalar seyrediyor (verdikleri temsi-
li destekler, onlar› ‘seyirci’ olmak-
tan ç›karm›yor). Oysa çok k›sa süre
sonra, ayn› kölelefltirme yasalar› ifl-
çiye karfl› da gündeme getirilecek.
Bunu herkes biliyor, ama anlay›fl
de¤iflmiyor. Nitekim bir süre sonra
o yasa da gündeme geliyor. Bu kez
iflçi sendikalar› ç›k›yor alana ve bu
kez de memur konfederasyonlar›
“temsili destek” olarak alanda boy
gösteriyorlar. Bu muhalefet de¤il-
dir, bu mücadele de¤ildir, bu olsa
olsa “muhaliflik” oyunudur. 

Kendisi de aylarca tecrit hücrele-
rinde kalan Fidel Castro, o za-

man tecriti flöyle tan›ml›yordu:
"Tecrit: Farkl› Bir Kal›ba Sokul-
mak ‹çin Preslenmek.” Evet, em-
peryalizm ve oligarfli, ekonomik, si-
yasi, kültürel, ideolojik tüm araçla-
r›yla, yarg›s›, hapishaneleri, polisiy-
le, dört bir yandan presliyor herkesi.
Nas›l bir kal›ba sokmak istedi¤i ise
aç›k: Yasalar›n d›fl›na ç›kmay›n...
mücadele edecekseniz size izin ver-
di¤imiz kadar, bizim kabul edece¤i-
miz biçimlerde edin... sadece kendi
sorunlar›n›zla ilgilenin... kimseyle
dayan›flmay›n, kimseyi destekleme-
yin... devrimcilerden uzak durun,
hatta siz de onlar› tecrit edin... radi-
kal olmay›n, ›l›ml› olun... militanca
davranmay›n, sa¤duyulu olun... sivil
toplumcu örgütler gibi örgütlenin...
onlar gibi eylem yap›n... vs. vs. 

Hat›rlay›n; bir dönem klifle hali-
ne gelen “HADEP, EMEP,

ÖDP, S‹P...” bloku, tecrit politikas›-

na uygun olarak oligarflinin refor-
mizmle devrimciler aras›na mesafe
koyma politikas›n›n sonucu olarak
ortaya ç›km›flt›. Ama oligarfli için
“böl-yönet”in s›n›r› yoktur. Oligarfli
hemen ard›ndan bu “blok”u da böl-
me politikalar›na baflvurmufltur.
Blok politik olarak parçalanm›fl,
ÖDP, Kürt milliyetçili¤ine karfl› “si-
lah b›rakt›rma” kampanyalar›n›n,
PKK üzerinde bu konuda bask›
oluflturma politikalar›n›n bafl›n›
çekmifltir. Ölüm orucunda konfede-
rasyonlar›n “B›rak›n, biz takipçisi
olaca¤›z” aç›klamas›n›, devrimcile-
ri tecrit etmekte kullanan da oligar-
flidir, daha sonra ayn› konfederas-
yonlar› tecrit etmeye çal›flan da   ay-
n› oligarflidir. 

Her fley bu kadar aç›k cereyan
ediyorken, hala yönetiminde

bulunduklar› partileri, kitle örgütle-
rini “kendi” s›n›rlar› içinde tutma,
baflkalar›n›n sorunlar›na seyirci kal-
ma, tüm devrimci demokratik güç-
lerin birli¤ine karfl› ç›kma politika-
lar› izleyenler, halka karfl› büyük bir
aymazl›k ve sorumsuzluk içindedir-
ler. Bu aymazl›¤›n ve sorumsuzlu-
¤un faturas›n› bütün halk ödüyor.
Açl›kla ödüyoruz, iflsizlikle ödüyo-
ruz, ölerek ödüyoruz, afla¤›lanmay-
la, emperyalist ya¤mayla ödüyoruz.
Bugün oligarflinin tüm politikalar›-
na karfl› birleflik ve radikal bir dire-
nifli örgütleme sorumlulu¤undan
kaçanlar›n yar›n günah ç›karmalar›
veya örgütsüzlükten, duyars›zl›k-
tan, birli¤in sa¤lanamamas›ndan
yak›nmalar› bir anlam tafl›maz. Di-
yece¤i olan bugün söylemeli, yapa-
ca¤› olan bugün yapmal›d›r. Bulun-
duklar› konumlar itibar›yla engel
olmay› sürdürenler, halk›n mücade-
lesiyle önünde sonunda afl›lacaklar-
d›r. Belki halk›n ödeyece¤i fatura
daha büyük olacak ama bu engeller,
engellemeler, sonuna kadar halk›n
mücadelesinin önünde kalamaz.  

Her sald›r› bizedir. Her direnifl
bizimdir. Sosyalistler, ilerici-

ler, demokratlar! Tecrite ve ondan
asla ayr› olmayan hayat›n her ala-
n›ndaki sald›r›lara karfl›, bu anlay›fl-
la birleflik bir mücadeleyi örgütleme
sorumlulu¤unu üstlenelim! 
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TAYAD’l› Aileler bir kez daha
Ankara yollar›ndalar. 

Tecritin kald›r›lmas›, ölümlere
son verilmesi talebiyle Ankara’da
görüflmeler yapmak üzere 29 Ocak
günü ‹stanbul’dan Ankara’ya hare-
ket eden TAYAD’l›lar, sloganlarla
u¤urland›lar. Hareket edilmeden
önce ise, Galatasaray Lisesi önünde
bir aç›klama yap›larak, neden An-
kara’ya gidildi¤i anlat›ld›. 

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› pankart
açarak, “Yaflas›n Evlatlar›-
m›z›n Onurlu Direnifli,
Tecrit Zulmüne Son, Tec-
riti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun” sloganlar›n› atan
TAYAD’l› Ailelere Yazar
Bilgesu Erenus, fiair Ru-
han Mavruk, E¤itim-Sen 3
No'lu fiube Baflkan› ve
TMMOB ‹KK Sekreteri
Meftun Gürdallar destek
verdi. Birçok ayd›n, sanat-
ç›, köfle yazar› ve demok-
ratik kuruluflun ailelerin
bu giriflimine destek ver-
meleri için davet edilmele-
rine karfl›n, 121 insan›n flehit düfltü-
¤ü bir sorunda, ölümlerin durdurul-
mas›ndan “daha önemli ifllerinin”
olmas› düflündürücüydü.

“6 y›ld›r omuzlar›m›zda 
evlatlar›m›z›n tabutlar›n› 
tafl›yoruz”
Galatasaray Lisesi önünde ilk

konuflmay›, TAYAD’l› Aileler’den
Ahmet Kulaks›z yapt›. Kulaks›z bir
kez daha hapishanelerdeki tecritin
kald›r›lmas› ve ölümlerin durdurul-
mas› için Ankara yollar›nda olduk-
lar›n› kaydederek, “6 y›ld›r tecrit
sürüyor, evlatlar›m›z ölmeye devam
ediyor. 6 y›ld›r omuzlar›m›zda ev-
latlar›m›z›n tabutlar›n› tafl›yoruz. 6
y›ld›r çalmad›¤›m›z kap›, afl›nd›r-

mad›¤›m›z yol kalmad›.

Bugün bir kez daha tecrit zulmü-
nü anlatmak, evlatlar›m›z›n sesini
duyurmak, F Tipi hapishanelerde
tutuklu ve hükümlülerin yaflad›klar›
zulmü anlatmak, tecritin insana en
büyük iflkence oldu¤u gerçe¤ini bir
kez daha hayk›rmak ve sorunlar›m›-
za çözüm bulunmas› için bir kez da-
ha Ankara yollar›nday›z” diye ko-
nufltu. 

Ankara’da yap›lacak görüflmele-

re iliflkin de bilgi veren Kulaks›z,
Cumhurbaflkanl›¤›, TBMM Bafl-
kanl›¤›, Milletvekilleri, ‹nsan Hak-
lar› Komisyonu, Adalet Komisyonu
Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, AB
Komisyonu Delegasyonu, CHP ve
AKP genel merkezleri, Ceza Ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü’yle
görüfleceklerini kaydetti. 

Kulaks›z’›n konuflmas› “Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz, Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” slo-
ganlar›yla desteklenirken, Ruhan
Mavruk, Bilgesu Erenus ve Meftun
Gürdallar da birer konuflma yapt›-
lar. Erenus, “analar, babalar sizler
evlatlar›n›z için, onurunuz için An-
kara'ya gidiyorsunuz. Sizler tarihe
iz b›rak›yorsunuz. Sizlerin yan›nda-
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TAYAD’l›lar ‘Tecrite Son’ 
Talebiyle Ankara’da

Demokratik Kitle Örgütleri, sen-
dikalar ve ayd›nlar›n talepleri:

1. Adalet Bakanl›¤› temsilci-
lerimize randevu vermeli-
dir.

2. Tecrit uygulamas›n›n
“tart›fl›labilir” oldu¤unu
kabul etmelidir.

3. Tart›flma süreci boyunca,
yani ilgili bilim adamlar›,
meslek örgütleri, tutuklu
ve hükümlüler ile yak›nlar›,
infaz idaresi bu konudaki
tart›flmay› tamamlay›ncaya
kadar;

Sorun yeni uygulamalarla
a¤›rlaflt›r›lmamal›d›r.

Bu süre boyunca temel tecrit
uygulamalar›ndan; “tart›fl-
ma zeminine elverecek tür
ve say›da” uygulamadan
vazgeçilmelidir.

Bakanl›kça bu zeminin sa¤-
lanmas› halinde; tüm tar-
t›flma zemininin takipçisi
olaca¤›m›z› ve ölüm orucu
eyleminin bu sürece durdu-
rulmas›n› sa¤lamak için
giriflimlerde bulunaca¤›m›z›
bildiririz.

ÇHD Genel Merkezi, SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt, BES
MYK üyesi Kenan Akbaba, BES
MYK üyesi Abidin fiimflek, D‹SK
GENEL-‹fi Sendikas›, Yap› Yol-
Sen Genel Sekreteri, Mazlum-Der,
TAYAD, Ankara Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, Yazar Haluk
Gerger, fiair Ahmet Telli, fiair
Mehmet Özer, Tiyatro Sanatç›s›
Y›lmaz Demiral, Yazar Zerrin
Taflp›nar, fiair Özgen Seçkin, Fo-
to¤raf sanatç›s› Cengiz O¤uz
Gümrükçü, Sendikac› Mahmut
Konuk, Ender Büyükçulha (Hal-
kevleri G. M. Yöneticisi), Prof.
Dr. Mehmet Bekaro¤lu



y›m" diye seslendi. Yaklafl›k 150 ki-
fli kortej oluflturarak bir süre slogan-
larla yürüdükten sonra, bir otobüsle
TAYAD’l›lar› u¤urlad›. 

Adalet Bakanl›¤› Ölümlere 
Son Vermelidir
Ac›l› yürekleri, 6 y›ld›r tüken-

meyen kararl›l›klar›yla bir Ankara
yolculu¤una daha ç›kan TAYAD’l›-
lar, yol boyunca o¤ullar›n›n, k›zlar›-
n›n, efllerinin, kardefllerinin, yoldafl-
lar›n›n direniflini konufltular, de¤er-
lendirmeler yapt›lar. 

Ankara’ya ulaflt›klar›nda, heyet-
ler oluflturularak görüflmelere bafl-
lanmadan önce, Yüksel Cadde-
si’nde bir aç›klama yap›ld›. Anka-
ral› ayd›n ve sanatç›lar, sendika ve
DKÖ temsilcilerinin de destek ver-
di¤i eylemde, TAYAD Baflkan›
Mehmet Güvel, baz› TAYAD’l›lar›n
yaklafl›k bir haftad›r Ankara’da ol-
du¤unu ve sendikalar, ayd›nlar,
DKÖ’ler ile görüflmelerde buluna-
rak, davet ettiklerini anlatt›. Tecritin
kald›r›lmas›, ölümlerin durdurulma-
s› için ça¤r› yapt›klar›, bizzat görüfl-
tükleri kurumlar aras›nda; D‹SK
Ankara Bölge Temsilcili¤i, ÇHD,
Mazlum- Der, HKP, SDP, EMEP,
Genel-‹fl, BES, SES, Yap› Yol-Sen,
‹HD Genel Merkezi, Halkevleri, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Hac›
Bektafl Veli Kültür Derne¤i, E¤itim-
Sen, Tüm Bel-Sen, Tar›m Orkam-
Sen ve ayd›n-sanatç› ve gazetecileri
sayan Güvel, bugün bu kurumlar-
dan heyetlere kat›lanlarla birlikte
görüflmelere bafllayacaklar› bilgisini
verdi. 

“Dile¤imiz bu kanayan yaran›n
art›k bir çözüme kavuflturulmas›-

d›r” diyen Güvel, ancak henüz ran-
devu taleplerine cevap alamad›kla-
r›n› sözlerine ekledi. 

“Bu vesile ile, buradan baflta
Adalet Bakanl›¤› olmak üzere soru-
nun muhattab› olan tüm kurumlar-
dan ve yetkililerinden randevu tale-
bimizi yineliyoruz” fleklinde konu-
flan Güvel’in ard›ndan, giriflime
destek veren kurumlar›n ortak im-
zal› aç›klamas›n› D‹SK Genel-‹fl
Genel Sekreteri Kani Beko okudu.

“Evlatlar›m›z›n, kardefllerimizin
ölümlerine son verilmesi için birlik-
telik sa¤lad›k. Buradan milletvekil-
lerine, bakanl›klara, iktidara bu
ac›lara, ölümlere son vermesi için
ça¤r›da bulunuyoruz” diyen Beko,
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan cezaev-
lerinde tecrit uygulamalar›n›n orta-
dan kald›r›lmas›na yönelik somut
ad›m at›lmas› gerekti¤i düflüncesin-
de olduklar›n› ifade etti. 

Somut ad›mdan ne anlad›klar›n›
da maddeler halinde anlatan (giriflte
aktard›¤›m›z talepler) Beko’nun
yapt›¤› aç›klamadan sonra flair
Mehmet Özer söz alarak, “Analar›n
ve babalar›n yaflam› art›k ac› ile be-
lirlenmifltir. Onlar›n düflleri kara-
basand›r. Onlara o¤ul sevinçleri ar-
ma¤an etmek için Adalet Bakanl›-
¤›’n›n, bakanl›klar›n insan vicdan›-
n› göreve ça¤›r›yoruz. Tecritin kal-
d›r›lmas› için temsilcilerle görüflün
ve tecriti tart›fl›labilir bir sorun ha-
line getirin” dedi.

Heyetlerin Görüflmeleri
Giriflime imza atan kurumlar›n

temsilcileri ile TAYAD’l›lardan olu-
flan heyetler, dergimiz haz›rlan›rken
halen süren görüflmelerine 30 Ocak

günü bafllad›lar. 

‹lk görüflme, Ceza ve Tevkif Ev-
leri Genel Müdür Yard›mc›s› Türker
Tok ile yap›ld›. TAYAD’dan Ünzile
Araz, Ali Koyup›nar, Ahmet Kulak-
s›z, D‹SK/ Genel-‹fl’ten Kani Beko
ve HALKEVLER‹ Genel Merke-
zi’nden Av. Ender Büyükçulha’n›n
kat›ld›¤› görüflmede Tok, “sorunun
fark›nda olduklar›n›, üzüldüklerini,
Adalet Bakan›’n›n ailelerle görüfl-
mesini istedi¤ini, ayr›ca verilen bel-
geleri inceleyece¤ini ve rapor ha-
linde bunlar› Adalet Bakanl›¤› müs-
teflarlar›na ve Adalet Bakanl›¤›’na
iletece¤ini” söyledi.

Ard›ndan, CHP milletvekilleri
ile görüflmeler yap›ld›. 

CHP Artvin Milletvekili Yüksel
Çorbac›o¤lu, “siyasi de¤il, insani
yönüne vurgu yapmak” gerekti¤ini
vurgulad›¤› görüflmede, “Bu konu-
da Mecliste bir bas›n aç›klamas›yla
yetkilileri göreve ça¤›raca¤›m. Ken-
dim gibi düflünen birkaç milletvekili
ile olabilir. Bas›n ne kadar ilgilenir
bilemem. Ben bu soruna duyarl›-
y›m. Gücü elinde bulunduranlar›n
bu sorunu yok saymamas›, tart›fl›la-
bilir oldu¤unu kabul etmesi laz›m.
Annelerin ac›s›n› derinden hissedi-
yorum. Adalet Bakan›’na randevu
talebinizi iletirim ama kabul eder
mi bilemem” diye konufltu.

Görüflmeye BES Genel Merke-
zi’nden Kenan Akbaba, D‹SK/Ge-
nel-‹fl’ten Erol Ekici, TAYAD ad›na
Lerzan Taflç›er, Niyazi A¤›rman,
Ayfle Arapgirli kat›ld›lar. Ayn› heye-
tin görüfltü¤ü CHP milletvekillerin-
den biri de Ahmet Y›lmazkaya ol-
du. Y›lmazkaya, muhalefet oldukla-
r› için ellerinden fazla bir fley gel-
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medi¤inden yak›narak, “Bu  konu-
da ad›m atacak olan hükümettir. Bir
fley yapacak olurlarsa sonuna ka-
dar destekleriz. Çözülmesini istiyo-
ruz” dedi. 

TAYAD’dan Mehmet Güvel, Se-
miha Eyilik, Zeynep Karademir,
Ayfle Arapgirli ve sendikac› Mah-
mut Konuk’tan oluflan heyet ise, ay-
n› gün CHP Hakkari Milletvekili
Esat Canan ile görüfltü. Canan,
“Analar›n ac›s›n› paylaflt›¤›n›” ifa-
de ederek çözüm için destek oldu. 

Akflam saatlerinde ise CHP Ge-
nel Merkezi’nde Genel Sekreter Al-
gan Hacalo¤lu ve Cevdet Selvi ile
bir görüflme yap›ld›. TAYAD’dan
Feridun Osmana¤ao¤lu, Ünzile
Araz, ‹rfan Kad›o¤lu, Ali Koyup›-
nar, Niyazi A¤›rman ile SES Genel
Merkezi’nden Meryem Özsö¤üt,
D‹SK/ Genel-‹fl’ten Kani Beko ve
‹smail Özhamarat, BES Genel Mer-
kezi’nden Bülent Kaya ve Kenan
Akbaba’n›n kat›ld›¤› görüflmede,
Cevdet Selvi “Bu iflin kolay olmad›-
¤›n› biliyorum. Sansür var. Çözül-
mesini isterim” diye konufltu. Algan
Hacalo¤lu ise “Sorunu, MYK top-
lant›s›na getirece¤ini, çözülmesini
istedi¤ini” ifade etti. 

“Adalet Bakan›’n›n Tecriti 
Kabul Etmemesi, Sorunun 
Kilit Noktas›”
Heyetler ertesi günü de görüfl-

melerine devam ettiler. Üç TA-
YAD’l› ve BES temsilcisinden olu-
flan heyetin görüfltü¤ü CHP Millet-
vekili ‹nal Adalet, Adalet Baka-
n›’ndan randevu isteyece¤ini ifade
ederken, AKP Ad›yaman Milletve-
kili A. Faruk Ünsal’la yap›lan gö-
rüflmede, ayn› zamanda TBMM ‹n-
san Haklar› ‹nceleme Komisyonu
Baflkan Vekilli¤i görevini de yürü-
ten Ünsal, barolar arac›l›¤›yla
TBMM Adalet Komisyonu’yla gö-
rüflülmesini önerirken, kendisinin
üyesi bulundu¤u komisyonun da
gündemine getireceklerini ifade et-
ti. Ünsal’›n iktidar milletvekili ol-
du¤u halde tamamen yetkisiz her
biri bir havada, “biz ‹H‹K’da da gö-
rüflürüz ama bir fley olmuyor” diye

konufltu.  Görüflmeyi; TAYAD’dan
Ünzile Araz, Mehmet Y›lmaz ve
Prof. Dr. Fikret Baflkaya’dan oluflan
heyet yapt›.

TAYAD heyetinin görüfltü¤ü
CHP Sivas Milletvekili Nurettin
Sözen, partilerin grup baflkanvekil-
lerini adres gösterirken, CHP Grup
Baflkan› Haluk Koç’tan “randevu
almaya çal›flaca¤›n›” ifade etti. 

Heyetlerin 31 Ocak günü yapt›¤›

son görüflme ise, AKP Milletvekil-
leri Ertu¤rul Yalç›nbay›r ve Er-
sönmez Yarbay ile oldu. TA-
YAD’dan Ayfle Arapgirli ve Naime
Kara’n›n görüfltü¤ü Yalç›nbay›r,
“Her fleyin fark›nda oldu¤unu, an-
cak tecrit politikas› karfl›s›nda yal-
n›z oldu¤unu; durumun gücünü afl-
t›¤›n›” ifade ederek; “Tecritin dev-
let politikas› oldu¤unu kabul ediyo-
rum. Farkl› yollar denemek laz›m.
Toplumsal muhalefet bask› olufltur-
mal›” diye konufltu.

Ersönmez Yarbay ise, mecliste
dile getirece¤ini, ancak Adalet Ba-
kan›’n›n hapishanelerde sadece tec-
rit de¤il, hiçbir sorun olmad›¤›n›
söyledi¤ini kaydederek, “Adalet
Bakan›’n›n bu konunun sorun oldu-
¤unu düflünmüyor olmas› sorunun
kilit noktas›” sözleriyle düflüncele-
rini aç›klad›.

1 fiubat günü ise, TAYAD’dan
bir heyet TMMOB ile görüflerek;
yürüttükleri çal›flmada kendilerine
destek vermelerini ve tecritin kald›-
r›lmas› talebini desteklemelerini is-
tediler. TMMOB yöneticileri ise,
resmi bir karar almak için yönetim
kurulu toplant›s›n› beklemek zorun-
da olduklar›n›; ancak ailelere destek
vereceklerini aç›klad›lar.

TAYAD’l›lar›n ve duyarl› ayd›n,
sendikac› ve DKÖ temsilcilerinin gö-
rüflmeleri halen devam ediyor. Dergi-
miz yay›na haz›rland›¤›nda, soru-
nun muhatab› olan Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, heyete henüz randevu
vermemiflti. 
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Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdür Yard›mc›s› Türker
Tok: “Sorunun fark›nday›z,
üzülüyoruz, Adalet Bakan›’n›n
ailelerle görüflmesini isterim.” 

Ersönmez Yarbay: “Adalet Ba-
kan› hapishanelerde sadece
tecrit de¤il, hiçbir sorun olma-
d›¤›n› söylüyor. Adalet Baka-
n›’n›n bu konunun sorun oldu-
¤unu düflünmüyor olmas› so-
runun kilit noktas›.”

Ertu¤rul Yalç›nbay›r: “Tecritin
devlet politikas› oldu¤unu ka-
bul ediyorum. Farkl› yollar
denemek laz›m. Toplumsal mu-
halefet bask› oluflturmal›.”

Ahmet Y›lmazkaya: “Bu  ko-
nuda ad›m atacak olan hükü-
mettir. Bir fley yapacak olur-
larsa sonuna kadar destekle-
riz. Çözülmesini istiyoruz.”

‘Provokatif Haberler Meflrulu¤umuzu Gölgeleyemez’
Trabzon ve Rize’de gerçekleflen baz› bombalama eylemlerinin ard›ndan, linç giriflimlerini ha-

t›rlatarak TAYAD’l›lar› hedef gösteren yerel bas›n›n haberleri ve Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nun
ayn› içerikteki aç›klamas›, ‹stanbul TAYAD taraf›ndan protesto edildi.

27 Ocak tarihli yaz›l› bir aç›klama yapan TAYAD, bas›n›n elinde hiçbir veri olmadan, yasal bir
derne¤i hedef göstermesinin sorumsuzlu¤una ve bu tür haberlerin linç girifliminden bu yana sür-
dü¤üne dikkat çekti. 

Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nun; “Bunu belli bir noktaya yüklemek flu an için do¤ru de¤il. TA-
YAD veya bir baflkas› olabilir. Bu olay›n ilimiz ve bölgemiz halk›n› rahats›z etmemesi için her tür-
lü önlemi alm›fl bulunmaktay›z” fleklindeki sözlerinin hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, “Biz demokratik
bir kurumuz. Bu ülkede yaflanan her türlü bask›n›n, iflkencelerin karfl›s›nda boyun e¤meden mü-
cadelemize ayn› kararl›l›kla devam edece¤iz. Böylesi provokatif haber ve TAYAD’› hedef gösteren
aç›klamalar bizleri y›ld›ramayacak” ifadelerine yerverildi. 



S.S. isimli tutsak, tahliye edildi-
¤i 19 Aral›k 2001 tarihine kadar bir
buçuk y›la yak›n bir süre Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutul-
du. 45 yafl›nda evli, 2 çocuk babas›
S.S.’nin daha önce hiç yaflamad›¤›
rahats›zl›klar› ilk kez 2001 Ey-
lül’ünde baflgösterdi. Rahats›zl›¤›n
daha da derinleflmesi ise, tek kiflilik
hücrede tutuldu¤u süreçte oldu.
Tahliye edildi¤inde kafas›, tek kifli-
lik hücrede duvara vurdu¤u için k›-
r›klarla doluydu. Yavafl ve yalpala-
yarak yürüyor ve öldürülmekten
korkuyordu. Ailesinin kendi ailesi
oldu¤una dahi inanm›yordu. Üç ki-
flilik hücrede kald›¤› süreçte, ayn›
yerde bulunan bir arkadafl› son hali-
ni flöyle anlat›yor: 

“Yan›m›za psikologlar getirdi.
Bir hafta kadar teklilerde (tek kifli-
lik hücreler) kalm›fl. Bu süre içeri-
sinde kafas›n› duvara vurarak k›r-
m›flt›. Geldi¤inde yürümekten bile
acizdi. Çok yavafl ve bir o yana bir
bu yana yalpalayarak yürüyordu.
Bir hafta, neredeyse hiç güldüreme-
dik ve do¤ru düzgün konuflturama-
d›k. Soru sordu¤umuzda k›sa ce-
vaplarla kesip at›yordu. Psikolojik
olarak tükenmiflti. Ailesinin kendi
ailesi olup olmad›¤›na emin olmak
için onlar› sorguluyordu. K›z›n›n
göz renginin baflka oldu¤unu savu-
nuyordu. Hücrede öldürülece¤ini
san›yordu. Bundan dolay› bizden
korkuyor, gece biz yatmadan kesin-
likle yatm›yordu. Uyand›¤›nda; O
beyninde neler düflünüp tasarl›yor-
sa, yan hücredeki arkadafllar›n da
ayn› fleyleri konufltu¤unu ve yapt›-
¤›n› iddia ediyordu. fiiddet içerikli
fleylerden korkuyor, konuflmuyor-
du. Cezaevinde onun bir ikizi daha
oldu¤unu ve idarenin ikizi ile ken-
disini kar›flt›rd›¤›n› iddia ediyordu.”

S.S. çok k›sa sürede tecritin etki-
lerini yaflayanlardan biriydi ve tah-
liyesinden sonra durumu giderek
düzelmeye bafllad›. 1996 y›l›nda ya-
p›lan ölüm orucu direnifli sonras›

Wernicke-Korsakoff sendromuna
yakalanan ve A.Y. isimli tutsak da,
F Tipi’ne götürülmeden önce yol-
dafllar›n›n ilgisi ile durumunda iyi-
leflmeler görülmüfl, F Tipi sürecinde
giderek a¤›rlaflm›flt›. Tahliyesi son-
ras›nda da hücrenin yaratt›¤› tahri-
bat› üzerinden atamad›. 

Kendi kendine konufluyor
19 Aral›k Katliam›’n›n ard›ndan

önce Edirne F Tipi’ne, oradan Te-
kirda¤ F Tipi’ne sevk edilen A.Y.
önce yemek yememeye ve kendi
kendine konuflmaya bafllad›. Hazi-
ran 2001 tarihinde ise kriz geçirdi.
Kald›¤› hücrenin cam›n›, çerçevesi-
ni parçalad›. Tahliye oldu¤u Tem-
muz 2002 tarihine kadar tek bafl›na
tutuldu. Krizin ard›ndan ilaç tedavi-
sine bafllanmas›, hastanede gözetim
alt›nda tutulmas› gerekiyorken, bu
yap›lmad›. Kriz anlar›nda, uyufltu-
rucu i¤ne yap›l›p yeniden tek kiflilik
hücresine at›ld›. Bu hücrede tutul-
du¤u bir sene içinde rahats›zl›¤› gi-
derek boyutland› ve sonuçta dün-
yayla, gerçek yaflamla tüm ilgisi
koptu. Bazen a¤l›yor, bazen gülü-
yor, slogan at›yor, ba¤›ra ça¤›ra
kendi kendine, kimi zaman da y›llar
önce yaflam›n› yitirmifl arkadaflla-
r›yla konufluyordu. 

Tek kiflilik hücreye konulmadan
önce dört ay birlikte kald›¤› bir tu-
tuklu, kriz geçirdi¤i güne kadar içi-
ne kapan›k ancak genelde sakin biri
olarak anlat›yor durumunu:

“Kriz günü ö¤lene kadar nor-
maldi. Ancak bana karfl› so¤uktu ilk
kez. Yemekte masaya oturmad›. Ak-
flama kadar kesintisiz volta att›. Vol-
tada kendisiyle konufluyor, sanki bi-
riyle tart›fl›yordu. Ara s›ra banyoya
gidip kafas›n› ›slat›yor, tekrar de-
vam ediyordu. Bu flekilde hiç ko-
nuflmadan gece 12 oldu. Yatm›flt›.
Ben de yatmak için ç›kt›¤›mda h›z-
la kalk›p üstünü giydi. Bir i¤ne al›p
oturdu. ‘Uyumamak için’ dedi. ‘Ne-
den’ dedim. Önce ‘boflver yat sen’
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Fiziki, psikolojik 
etki ve sonuçlar›

Tecrit

1

19Aral›k 2000’den bugüne
befl y›ldan fazla bir za-

mand›r bir ve üç kiflilik hücre-
lerde tutuluyor devrimci tutsak-
lar. Hücrelerinin d›fl›nda bir ya-
flamlar›, iliflkileri yok, kimseyle
görüflmelerine, selamlaflmalar›-
na izin verilmiyor. Fiziki koflullar
ve tecrit politikas›n› bütünleyen
uygulamalar sonuçlar›n› da çe-
flitli flekillerde gösteriyor. Dev-
rimci tutsaklar›n birbirlerinden
kopar›ld›klar› koflullarda dahi
örgütlü yaflamda ›srarlar›, dire-
niflin gücü bu etkileri asgari dü-
zeye indiriyor olsa da, onlarca
tutsakta ortaya ç›kan fiziki ve
psikolojik tahribata iliflkin d›fla-
r›ya ulaflabilen sesler art›yor. 

Boran Yay›nlar› taraf›ndan bas›-
lan “Tecrit: Yaflayanlar Anlat›-
yor” isimli kitap, tecritin politik
amac›, uygulan›fl biçimlerinin
yan›s›ra bu etkilerini de inceli-
yor. Tecriti yaflayan tutsaklarca
haz›rlanan kitab› temel alarak,
bu yaz› dizimizde, aradan ge-
çen 5 y›ll›k tecrit deneyiminin
sonuçlar›n› aktarmaya çal›fla-
ca¤›z. 

Hemen ve kesin bir dille belirte-
lim ki, bu sonuçlar›n ortaya ç›-
kaca¤›ndan, hatta daha a¤›r
tahribatlar yarataca¤›ndan, tec-
riti uygulayanlar, F Tipi Hapis-
haneleri açanlar bilgi sahibiydi-
ler. F Tipi tecrit uygulamas›n›
ald›klar› emperyalist merkezler-
de bu sonuçlar pratikte ve çe-
flitli deneylerle ortaya ç›km›flt›.
Yani, her bir tutsak ne yafl›yor-
sa, bu ülkeyi yönetenler taraf›n-
dan bilinçli olarak planlanarak
yarat›lm›flt›r.

“Sorunlar›m› paylaflaca¤›m 
kimse olmad›¤› için kald›ramad›m”



dedi. Israr edince ‘Çünkü sen bir ca-
sussun, bana iflkence yap›yorsun,
makine var kafamda’ dedi. Konufl-
tukça k›zmaya, heyecanlanmaya
bafllad›. ‘fiimdi seni öldürürsem ne
olur’ vs. dedi. Bu arada sürekli sa-
kinlefltirmeye çal›flt›m. Kap›ya vur-
maya bafllad›, gelin bunu al›n, diye.
‘Sen de vur’ dedi. Vurdum, yukar›
ç›kt›. Art›k kontrolden ç›km›flt›.
Camlar› k›rd›, elleri kan içindeydi.
Bu arada ben gardiyanlara ‘arkadafl
iyi de¤il kap›y› aç›n’ diyordum.
‘Bekle’ diyorlard›. Bu s›rada elinde
cam parçalar›yla bana sald›rd›.

Küfürler ederek tekme ve yum-
ruk at›yordu. Sonra yine cam al›p
bo¤az›ma dayad›. ‘Çabuk aç›n yok-
sa keserim’ diye. Gardiyanlar niha-
yet açt›lar. Asl›nda daha önce de
açabilirlerdi. 5 dakika seyrettiler.  

Müdüre, ‘A'n›n tan›d›¤› arkadafl-
lar var, getirin onlar sakinlefltirir’
dedim. Müdür ‘tamam sen kar›flma’
dedi. Bu arada gardiyanlar da ‘mü-
dürün karfl›s›nda elin cebinde dura-
mazs›n’ diye elimi çekiyorlard›. Be-
ni tekli bir hücreye koyduklar›nda
A'n›n sesi hâlâ geliyordu. Duvarlar›
y›kmaya çal›fl›yordu.”

Sonunda intihara kalk›flt›
Ayn› hapishanede bulunan T.B.

isimli tutsak, katliam sonras› 1.5 ay
tek kiflilik hücrede tutuldu. Hücre
koflullar›n›n ona “hediyesi” epilep-
siye benzer bir hastal›k oldu. Ani
bay›lmalar yaflamaya bafllad›.
Birçok defa bu bayg›nl›k nöbetleri
s›ras›nda kafas›n› betona çarpt›.
Yapt›¤› baflvurular sonunda ancak
Temmuz 2002'de beyin filmlerini
çektirebildi. Doktorun söyledi¤i ise,
kendi anlat›mlar› ile flöyle olmufltu:
“Nöroloji doktoru; ‘bay›lmalar psi-
kolojiktir, kafana bir fley takmaya-
cak, üzülmemeye dikkat edeceksin’
dedi. Nas›l olacaksa...?"

Evet, nas›l olacaksa... T.B.’de ve
onlarca tutsakta bu tahribatlar› yara-
tan koflullar doktorlar› ilgilendirmi-
yor. Bu da tecrit politikas›n›n bir
parças›. Doktorlar en temel doktor-
luk ilkelerini bir yana b›rakmal›; ha-
pishane müdürleri, a¤›r psikolojik
sorun yaflayan arkadafl›n›n sorununa

çözüm bulmaya çal›flan tutsa¤a “sen
kar›flma” diye, ‘her koyunun kendi
baca¤›ndan as›laca¤›n›” hat›rlatma-
l›, asla dayan›flma, ac›lar› paylaflma
gibi erdemlere izin vermemeli; gar-
diyanlar böyle bir durumda tutsa¤›
nas›l hazrolda bekletir “devletin gü-
cünü gösteririm”i düflünmeli...

F Tipi hücrelerde yaflama geçiri-
len hiçbir uygulama, bu mekanlar›
yönetenlerin hiçbir davran›fl› “fevri,
öylesine...” de¤ildir. Tümü tecrit
politikas›n›n bir yan›n› bütünlüyor,
her fley buna hizmet ediyor. “Nor-
mal” koflullarda ciddi sorun yafla-
yan bir tutsa¤› tek kiflilik hücreye
atman›n, en küçük bir yard›mlaflma-
n›n iyileflmesinde katk›da bulunaca-
¤›n› bile bile bunu yapman›n baflka
ne gibi bir anlam› olabilir. Örnek-
ler yarat›yor tecritçiler; yaratt›kla-
r› örneklerle tüm tutsaklara “teslim
olmazsan›z, düflüncelerinizi terket-
mezseniz sa¤l›¤›n›z› da kaybedersi-
niz” diyorlar. 

fiubat 2002 tarihinde tutuklana-
rak F Tipi hapishaneye at›lan B.S.
isimli tutsak 2.5 y›l sonra bu so-

nuçlar› yaflamaya bafllayanlardan
biri. 33 yafl›ndaki B.S’nin rahats›z-
l›¤› ilk olarak 29 Temmuz 2004 tari-
hinde patlak verdi. Kafas›n› duvar-
lara vurdu, intihara kalk›flt›. 

29 Temmuz günü ziyaretten son-
ra duvarlar› yumruklamaya bafllad›-
¤›n›, tekme, tokat, yumruk adeta du-
varla bütünleflti¤ini, sonra kendi
kendine konuflmaya ve küfür etme-
ye bafllad›¤›n› anlat›yor, ayn› hücre-
de kalan arkadafl›.

Aradan belli bir süre geçtikten
sonra intihara kalk›flt› B.S. fiimdiki
durumu ise flu; sabaha kadar uyu-
muyor, bazen bir saat uyuyup ç›¤l›k
ç›¤l›¤a kalk›yor. Durup dururken
türkü söylüyor, oturup a¤l›yor, hiç
susmuyor. Ara ara sohbet ediyorum.
S›k›ld›¤›n›, duvarlar›n üstüne geldi-
¤ini, tekrardan intihar edece¤ini
söylüyor. ‹ntihar girifliminin ard›n-
dan psikolojik yönden tedavisi için
bir giriflim bafllat›lmad›. Sadece ka-
fas›n› duvarlara vururken kulakla-
r›ndan su geldi¤i için kula¤›na pan-
suman yap›ld› ve antibiyotik veril-
di. Yan›nda kalan yoldafl› rahats›zl›-
¤›n›n patlak verdi¤i günün ard›ndan
iki gece hiç uyumam›fl, intihar giri-
flimini önlemek için. Tek kiflinin,
psikolojik sorun yaflayan biriyle il-
gilenmesi, bir kriz an›nda kontrol
etmesi, bir intihar giriflimini engel-
lemesi zor oldu¤undan, yanlar›na
iyi tan›yan birinin daha verilmesi
için dilekçe veriliyor, durumun
önem ve aciliyeti anlat›l›yor. Buna
ra¤men yanlar›na bir kifli daha ve-
rilmedi. 5-6 ay üst boyutta seyreden
rahats›zl›¤›n›n ard›ndan yoldafllar›-
n›n ilgisiyle toparlanmaya bafllad›. 

Tecrit, insan› sistemli bir 
flekilde yoketmek için
B.S. kendi durumunu, nedenleri-

ni flu özlü sözlerle anlat›yor:

“Daha önce Ümraniye, Bayram-
pafla, Metris ve Eskiflehir Hapisha-
neleri’nde kald›m. Ama onlarca
yüzlerce insanla. Bir sorunun oldu-
¤unda ilgilenebilecek birçok insan
vard›, biri olmasa di¤eri sorunu at-
latmana yard›mc› oluyordu. Ama
burada, F Tipi’nde öyle de¤il. Her
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Tek kiflilik hücrede kal-
m›fl, kafas›n› duvara vu-

rarak k›rm›flt›. Geldi¤inde
yürümekten bile acizdi.
Çok yavafl ve bir o yana

bir bu yana yalpalayarak
yürüyordu. Bir hafta, ne-
redeyse hiç güldüremedik
ve do¤ru düzgün konufl-

turamad›k. 



ne kadar yard›mc› olunsa da notlar-
la s›n›rl› oluyor. Ben de, d›flar›dan
ald›¤›m bir haber yüzünden kendi-
mi kaybettim ve etraf›mda kimsenin
olmamas›, sadece bir kiflinin olmas›
nedeniyle kald›ramad›m.”

Kendisine verilen ilaçlar›n fay-
dal› olmad›¤›n› söyleyen B.S. uyu-
yamad›¤›n›, kulak ç›nlamalar› bafl-
lad›¤›n›, bu durumun bir y›l› aflk›n
sürdü¤ünü belirterek devam ediyor: 

“Uzun süre her iki hap› da kul-
land›m. Faydas› olmad›. Daha sonra
mide kanamas› geçirdim ve acil ola-
rak, ki onda da iki saate yak›n revir-
de bekletilip hastaneye kald›r›ld›m.
Bunu da ne daha önce yatt›¤›m ha-
pishanelerde ne de d›flar›da hiç ya-
flamam›flt›m. Burada yaflad›m.

Bence tecrit insan› yoketmek
için ama sistemli bir flekilde yoket-
mek için, yavafl yavafl, önce akli
sonra da bedenen iflas etmesi ve d›-
flar› ç›kt›¤› zaman bir çocuk gibi za-

rars›z, hiçbir fleye karfl› gelmeyen,
her fleye boyun e¤en, söylenen her
fleyi sorgulamadan yapan, yaflayan
ölü robotlar haline getirmek için ya-
p›lm›fl, uygulanm›fl bir fley. Hücre-
ler bunlar› yaratmak için kullan›lan
mekanlar...”

Cam› yumruklay›p ‘insan 
hücreye s›¤ar m›’ diyordu 
Bu bölümde anlataca¤›m›z son

tutsak, G.K. 19 Aral›k Katliam›’n›
Bayrampafla’da yaflad›ktan sonra
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’ne sevk
edilen G.K.’n›n üzerinde tecritin et-
kileri önce, içine kapan›kl›k, sürek-
li uyuma olarak baflgösterdi. Hazi-
ran 2002’de ise kriz düzeyine s›çra-
d›. O gün yan›nda olan bir yoldafl›
durumunu flu sözlerle anlat›yor:

“Kendinden geçmifl bir halde
pencereleri çarpmaya bafllad›. Cam-
lar› yumruklay›p k›rd›. Bir yandan
da ba¤›r›yordu. ‘‹nsan hücreye s›-

¤ar m› ulan, insan hücreye s›¤ar
m›?’ diye. Elleri kesilmifl her yan›
kan olmufltu. Duvarlar› yumrukla-
maya ve sert bir flekilde kafas›n›
vurmaya bafllad›. Engel olmak için
sar›ld›m, bir yandan da sakinlefltir-
meye çal›fl›yordum. Elimden s›yr›l-
d›, masa ve sandalyeleri savurdu,
camlar› k›rd›. Kafas›n› yeniden du-
varlara vurdu¤unda yetiflip tuttum.
Duvarlar›n üstündeki alç› kaplama-
lar yumrukland›¤› için içeri göç-
müfl, duvarlar ve yerler kanlanm›fl-
t›... 10 dakika geçtikten sonra ancak
geldiler. Geldiklerinde onu engelle-
yebilmek için hâlâ bo¤ufluyorduk." 

G.K. da, yaflad›¤› bu duruma
karfl›n hastaneye sevk edilmemifl,
revirde yap›lan uyuflturucu i¤neler
ve ilaçlarla geçifltirilmiflti. Nitekim,
temmuz sonunda yine kriz geçirdi.
“Bizi mi dinliyorsunuz, ne istiyor-
sunuz bizden” diye ba¤›rarak eline
geçirdi¤ini pencereye f›rlatm›flt›.

“Rahats›zl›¤› sonras› yemeden
içmeden de kesilmifl, zay›flam›flt›
iyice. Ya yeme¤e kalkm›yor ya da
çok az yiyordu. Sürekli gergindi ilk
aylarda. Sinirli sinirli volta at›yor,
kendi kendine konufluyordu. Uyku
düzeni bozulmufltu, geceleri sabah-
lad›¤› olurdu pencerenin önünde.
Gündüzleri ise yatard›. Tepkileri uç-
laflm›flt›. Konuflarak anlatabilece¤i
fleyleri dahi ba¤›rarak söylerdi. Bu
ruh hali zaman zaman patlamalara
dönüflürdü. Duvarlar› yumruklar,
tekmeler, kafa atard›. Yere boylu
boyunca uzan›p çocuklar gibi h›çk›-
ra h›çk›ra a¤lam›flt› bu kriz anlar›n-
dan birinin ard›ndan.

Bu ilk aylar›n ard›ndan gergin
ruh hali sona ermese de alt seviyele-
re indi. Yaflama karfl› bir kay›ts›zl›k
bafllad› sonra. 

Yaklafl›k 6-7 ay sonra toparlama-
ya bafllad›. Gazete okumaya, ilgi
duydu¤u konularda arfliv tutmaya,
arkadafllarla notlaflmaya bafllad›. Bu
durumdaki insanlar›n hemen hemen
hiçbiri rahats›zl›¤›n› kabul etmez ve
ilaç kullanmaz. Bu biliniyor olmas›-
na ra¤men sadece ilaç vermekle ye-
tinmek, bafl›ndan savmakla eflde¤er
bir tutumdur...”
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Tecritin Fiziksel Etkileri

Fiziki etkiler, mekandan kaynaklan›yor.
Dar alan insan faaliyetlerini s›n›rl›yor ve
bu hiç fark›na varmasan›z dahi bedeni
y›prat›yor. Bu y›pranmay› ancak rutin ya-
flant›n›z›n d›fl›na ç›kt›¤›n›zda anl›yorsunuz.
Dar havaland›rmada 2 tur kofltu¤unuzda
nefes kesiliyor, su kovas›n› birkaç saniye-
li¤ine kald›rd›¤›n›zda kaslar›n›zda titreme
bafll›yor. Belli bafll› etkileri s›ralayal›m.

1) Kas-iskelet a¤r›lar›:
Dar mekanda hareketsizlikten, kaslar›n tek

yönlü çal›flmas›ndan dolay› kaslar erimeye
bafll›yor. Kas demetleri k›sal›yor ve sertle-
fliyor. Bunu farkedemiyorsunuz. Her gün
yapt›¤›n›z hareketlerden farkl› bir hareket
yapt›¤›n›zda saplanan a¤r›, istem d›fl› titre-
me, kondisyon düflüklü¤ü flafl›rt›yor insan›.

S›rt bölgesindeki kaslar zaman zaman ol-
dukça a¤r› verecek bir flekilde tutuluyor.
Omuzlar da öyle... Vücut giderek esnekli-
¤ini yitiriyor.

‹skelet a¤r›lar› da hareketlerin s›n›rl› olma-
s›ndan ve sürekli beton zeminde hareket
etmekten kaynakl› olarak aç›¤a ç›k›yor.
Her ne kadar spor yapmaya çal›flsan›z da

bu düz ve esnemez zeminde yap›yorsunuz
sporu. Ve bilinçsiz bir spor eklemlerde ek
a¤r›lara neden olabiliyor. Boyun a¤r›s›,
bel a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, bacak eklemlerinde
a¤r›s› olmayan yok gibi hücrelerde.

2) Göz Bozuklu¤u:
Görüfl alan›n›z›n s›n›rl› olmas›, gözlerde

tembelli¤e ve bozuklu¤a yol aç›yor. Hüc-
rede ve en fazla birkaç metre öteye baka-
biliyorsunuz hep. Uzun süredir hücrelerde
bulunan tutsaklar›n hemen hemen hepsi
gözlük kullanmaya bafllam›flt›r.

3- Psikosomatik Rahats›zl›klar:
Psikosomatik rahats›zl›klar ne demek k›saca

bunu açal›m önce. Psikolojik sorunlar ne-
deniyle aç›¤a ç›kan ya da artan bedensel
rahats›zl›klara psikosomatik rahats›zl›klar
denir. Hipertansiyon, mide ülseri, cilt has-
tal›klar› en bilinen psikosomatik rahats›z-
l›klar. Hücrelerde aç›¤a ç›kan psikosoma-
tik rahats›zl›klar›n bafll›calar› ise; kulak
ç›nlamas›, kalp çarp›nt›s› ve ritim bozuklu-
¤u, mide ülseri, nefes darl›¤›, kol ve par-
maklarda uyuflukluk, hipertansiyon, cilt
hastal›klar› ve bafl a¤r›lar›.

Bunlar› da sonraki bölümde ayr›nt›lan-
d›raca¤›z.



7 Kas›m
2005 tari-
h i n d e
YÖK’ü pro-
testo etmek
için Anka-
ra’ya gelen
gençli¤e po-
lis sald›ra-
rak gözalt›-
na alm›fl ve
20 kifli tu-

tuklanm›flt›. Kuruldu¤u günden bu
yana gençli¤in öfkesini çeken ve
elefltirmedik kimsenin kalmad›¤›
YÖK’ü protesto suçu iflleyenler
hakk›nda aç›lan davan›n ilk durufl-
mas› Ankara 11. ACM’de 1 fiubat
günü görüldü.

F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz
Duruflma öncesi, 30-31 Ocak

günlerinde Dersim, Eskiflehir ve
Elaz›¤’da düzenlenen eylem ve et-
kinliklerle ça¤r›lar yap›ld›. 

Dersim Temel Haklar Gençlik
Komisyonu, dernek binas›nda dü-
zenledi¤i etkinlikte, YÖK’e karfl›
mücadelenin meflrulu¤una vurgu
yapt›. Eskiflehir Gençlik Derne¤i,
Adalar Migros önünde yapt›¤› ey-
lemde, tutsak arkadafllar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyerek “Halk ‹çin
Bilim Halk ‹çin E¤itim, F Tipi Üni-
versite ‹stemiyoruz” dövizleri açt›.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i üyesi 30
ö¤renci de Hozat Garaj›'nda birara-
ya gelerek, “Ne YÖK Ne AKP De-
mokratik Üniversite” pankart› açt›-
lar. “Tarihimizden ve gelene¤imiz-
den ald›¤›m›z güçle bu kuflatmay›
da yaraca¤›z" denilen aç›klama son-
ras› Ankara’ya hareket edildi.

Duruflmadan bir gün önce ‹stan-
bul’dan yola ç›kan Federasyon üye-
leri ise, Galatasaray Lisesi önünde
topland›lar. Burada pankartlar›n›,
DEV-GENÇ amblemli bayraklar›n›
açan ö¤renciler, “Ö¤renciyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite
‹stemiyoruz, Bask›lar Tutuklamalar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.

Gençlik Federasyonu ad›na yap›lan
aç›klamada, arkadafllar›n›n tutuk-
lanmas›n›n hukuki bir gerekçesinin
bulunmad›¤› kaydedilerek, 12 Ey-
lül’den bugüne YÖK’ün gençli¤in
demokratik mücadelesi önünde en
büyük engel oldu¤u söylendi. Yap›-
lan yürüyüfl sonras› otobüsle hare-
ket edildi. 

Ne YÖK Ne AKP; Demokratik 
Üniversite ‹stiyoruz
Çeflitli kentlerden gelen ö¤renci-

ler, Ankara’da Toros Sokak’ta bulu-
flarak yürüyüfle geçtiler. Yürüyüflte
“Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite” ve “YÖK’e Karfl›
Mücadele Etmek Suç De¤ildir”
pankartlar› tafl›n›rken, dövizlerde
kararl›l›¤› anlatan sloganlar vard›.  

Bayraklar›, pankartlar› ve slo-
ganlar›yla adliye önüne gelen ö¤-
renciler, tutsak arkadafllar›n› bekle-
meye bafllad›lar. Hapishane ringinin
küçük havaland›rmas›ndan zafer
iflareti yapan parmaklar hiçbir bas-
k›n›n bu gençleri teslim alamayaca-
¤›n› gösterirken, arkadafllar› onlar›
alk›fllar ve sloganlarla destekledi.
200’den fazla Federasyon üyesinin
yan›nda, mücadelenin oldu¤u her
yerde sesleri duyulan TAYAD’l›lar
da vard›. “TAYAD’l› Aileler Sizinle
Gurur Duyuyor” slogan› atan aile-
lere cevap, gençlerden geldi: “TA-
YAD’l› Aileler Onurumuzdur”.

Burada, Federasyon ad›na Ebru
Benek bir aç›klama yaparak, tutuk-
lama sürecini ve arkadafllar›n›n han-
gi politikan›n ürünü olarak tutuk-
land›klar›n› anlatt›. 20’si tutuklu ol-
mak üzere 49 arkadafllar›-
n›n ‘YÖK’e Hay›r’ dedik-
leri için yarg›land›¤›n› ha-
t›rlatan Benek, konuflmas›-
n› flöyle sürdürdü:

“6 Kas›m YÖK protes-
tolar› bizler için tarihi bir
öneme sahiptir. Yap›lan
protestolar gençli¤in 12
Eylül karanl›¤›na, emper-
yalizmin yoz kültürüne tes-

lim olmayaca¤›n›n bir göster-
gesidir. Gençlik bugüne ka-
dar tüm sald›r›lara ra¤men
de¤erlerini sahiplenmekten,

hakk›n› aramaktan vazgeçmemifltir
ve vazgeçmeyecektir.”

Nurgül Acar, Bas›n›n Hedef 
Göstermesiyle Tutuklu Kald›
Tutuklu ve tutuksuz tüm ö¤ren-

cilerin kat›ld›¤› duruflma, t›pk› sa-
lon d›fl›nda oldu¤u gibi, YÖK’ü
yarg›layan bir havada geçti. Söz
alan tüm ö¤renciler YÖK’ü protesto
etmenin en meflru hak oldu¤u vur-
gular› yaparken, YÖK’ün gençli¤e
yönelik politikalar›n› teflhir ettiler. 

Mahkeme 17 ö¤renciyi tahliye
ederken Gençlik Federasyonu üyesi
Nurgül Acar ile YDG'li Engin Aslan
ve Cihan Ç›nk›’n›n tutukluluklar›-
n›n devam›na ve duruflman›n 8
Mart’a ertelenmesine karar verildi. 

7 Kas›m eylemi sonras› bas›nda
Nurgül Acar ile ilgili ç›kan haberler
hat›rlanacakt›r. Nurgül için “profes-
yonel eylemci” içerikli haberler ifl-
levini böyle görüyor. Hukuken hiç-
bir farkl› durumu olmamas›na kar-
fl›n, provokatör bas›n›n hedef gös-
termesi ile tutuklu kald›. 

Bu arada, so¤uk havaya ra¤men
d›flar›da ö¤renciler coflkular›n› hiç
yitirmeden marfllarla, “Mahir Hüse-
yin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”
sloganlar› ve halaylarla beklediler.
Sevinci ve hüznü bir arada yaflayan
ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada,
y›lmayacaklar›n› ifade ettiler. 

Gençlik Federasyonu üyeleri,
mahkemenin ard›ndan, “Yaflas›n
Abdi ‹pekçi Direniflimiz” sloganla-
r›yla gittikleri ‘El’in alt›nda, dire-
nen ailelere destek ziyareti yapt›lar. 
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Yarg›lanan YÖK Oldu



Serdar’›n haberini dün 1
Nolu’dan at›lan sloganlarla ö¤-
rendik. Kap›lar kapan›nca radyo
içeride çekmiyor. Uzakta belli
belirsiz sesler gelince, flehit var

dedik. Tabii Serdar düfltü yüre¤e.
Sonra ismi duyulur gibi olunca biz

de kat›ld›k sloganlara. 

Bugün ö¤len haberlerinde Mesude
Anam›z›n konuflmas›n› dinledik. Metanetli,

bir o kadar da gurur doluydu anam›z. “‹stedi¤i buydu,
vasiyetini yerine getirmek için Çank›r›’ya götürüyoruz”
diye duygular›n› dile getirirken havaland›rmada onun
yüre¤inin s›cakl›¤›yla dolduk. Mesude Anam›z›n yan›n-
daym›flcas›na ona s›ms›k› sar›ld›k. Ellerinden doyas›ya
öptük. Ald›k yüre¤imizin orta yerine bast›k. 

Eminiz ki o da bizleri al›p Serdar›m›z gibi ba¤r›na
bast›. Gözün arkada kalmas›n Mesude Anam›z, nice ev-
lad›n ayn› yolun yolcusu olarak öptüler yi¤idimizin al-
n›ndan. Söz verdiler.

2005 y›l›n›n ilkiydi Faruk. 2006 y›l›n›n ilki oldu Ser-
dar›m›z. 

Çank›r›’da hiç flehit yok derdi sohbetlerinde. Buraya
geldikten sonra sadece iki mektubunu alabilmifltim. Di-
¤er taraftakiler kalm›flt›. 21 Eylül 2005 günü yazd›¤›
mektubu ald›m elime. Bizim buraya zorla sevkedilme-
miz üzerine yazm›flt› mektubunu. Bir yerinde diyorki: 

“Sevgili adafl›m, duygular›n› anl›yorum. Çünkü he-
pimiz ayn› duygular› yafl›yoruz. Zaten B‹Z’i B‹Z yapan
da bu de¤il mi? Her fleye ve herkese ra¤men kimse umut
etmezken, B‹Z umudu büyütüyor, yaflat›yoruz. ‹lginç de-
¤il mi? ‘Bir avuçsunuz’, ‘bofluna’ diyor hemen her ren-
gin umutsuz ve inançs›zlar›. Ama yine de bize yönelmek-
ten vazgeçmiyor hiçbirisi. Madem bofluna, madem bir
avucuz, niye korkuyorsunuz? Öyle ya, ‘kimsenin umu-
runda de¤il’ ise, ‘kimse ilgilenmiyor’ ise... Korku sahi-

bine her fleyi yapt›r›r. Yapt›r›yor. Bugün yaflananlar da
bunun kan›t› iflte. Sürgünlerle, cezalarla sonuç alacak-
lar›n› san›yorlar.”

Serdar da yolculu¤unun bafl›ndan beri bir çok keyfi-
yete maruz kald›. Ama son sözü kimin söyleyece¤ini
her daim anlatmaktan geri durmad›. 2005’in 19 Aral›k
y›ldönümünde bedenini tutuflturdu¤unda, yine engel
koymak istediler ama o, engellerin nas›l afl›laca¤›n› gün
gün büyük bir irade alt›nda göstermesini bildi. Mesude
Anam›z› bile ilk günlerde hat›rlayamamas›na ra¤men,
Mengeleleri ve zulmü yere çald›. 

Faruk (Kad›o¤lu) can›m›zda da öyle de¤il miydi?
Yola ç›kar ç›kmaz mektuplar›n› imha ettiler, olmad› ya-
saklad›lar. Son sözün kimin taraf›ndan söylenece¤ini o
da en güzel flekilde bir ilk yaratarak söylemiflti. Fidanla-
r›m›z›n pay›na düflen de bunlar oldu. fiimdi Fatma yol-
culu¤unu onlar›n s›cakl›¤›yla sürdürüyor. fiimdi biz on-
lar›n devrettikleriyle yol al›yoruz. 

Serdar, yukar›da bir k›sm›n› aktard›¤›m mektubunun
sonunda mektup cezas›ndan sözederek flöyle bitirmiflti:

“Belki bir daha yazamayabilirim. Zira 2 ay de¤il,
ben böyle dedikçe, ‘ceza’ ço¤al›yor... Ve dünya fani.. Si-
zi, ailemi çok seviyorum. Sevgimin, ailemin s›cakl›¤›na
sar›l›p inanc›m›n sonsuzlu¤unda yürürken hep yan›m-
dayd›n›z. Yine öyle olacak! Zafer halay›nda ben de omuz
bafl›n›zda olaca¤›m. O güzel günlerin coflkusunda hepi-
nizi s›ms›k› kucakl›yorum. Hoflçakal›n. Umutla kal›n.”

Bunun üzerine hangi söz söylenir ki... O görkemli ha-
lay er-geç çekilecek. En bafl›nda Serdarlar›m›z olacak.
Bizler de o halay›n içinde, bizden sonrakilerin omuz ba-
fl›nda olabiliriz. Bayrak koflusu bu. Dünden bugüne, bu-
günden yar›na tafl›nan ve sonunda halk›m›z›n özgürlü¤ü,
vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ile taçlanacak bir koflu... 

15 Ocak 2006 
Serdar Karaçelik, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi
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“Serdar›-
m›z› bas›ndan

ö¤rendik. ‘Öl-
dü’ diye yaz-

m›fllar üç befl sa-
t›r. Ölür mü Serdar-

lar? Üç sat›r ‘öldü’ diye
yazanlar y›llar var ki unutmufllar Ser-
darlar›n ölmeyece¤ini... Oysa bu top-
raklarda art›k her çocuk Serdarlar›n
ad›yla do¤acak, Serdarlar ço¤alacak,

gün gelecek Anadolu Serdar olacak...
Mesude Ana’ya baflsa¤l›¤› kart›

yazd›k; fakat ‘bafl›n sa¤olsun’ yaza-
mad›k. Yürüyüfl’te röportaj›n› oku-
duk Mesude Ana’n›n; bakt›k, ‘bafl-
sa¤l›¤›na’ de¤il, Serdar’›n yoluna
bafl›n› koyanlar›n çoklu¤una özlemi
var, ki bu hepimizin özlemi ve el-
bette gerçek olacak... Serdar’› slo-
ganlar›m›zla ve anma törenimizle
u¤urlad›k, yolu aç›kt› ve o yol hep

aç›k... 
Serdar’a en son mektup yasa¤›

vermifllerdi, bizim mektup yasa¤›-
m›z yeni bitmiflti. Serdar’dan ald›-
¤›m›z son fakst› o zaman. Bir faksla
yetiflmeye çal›flm›flt›k mektup yasa-
¤› bafllamadan, yetiflebildik mi bil-
miyorum. Son yaz›flmam›z olmufl-
tu... Ölüme yatanlara bile mektup
yazman›n yasakland›¤› baflka yer
var m› acaba; yani Naziler’den ve o
soyun takipçilerinden baflka!..

18 Ocak 2006 
fiadi Özbolat, Kand›ra F Tipi 

Ölür mü Serdarlar?

Son sözü Serdarlar söyleyecek!
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Mücadele Birli¤i Platformu 29
Ocak’ta yapt›¤› eylemle Ölüm Oru-
cu direniflçisi Serpil Cabadan’›n  di-
reniflin 200’lü günlerinde oldu¤unu
duyurdu. 

Taksim Tünel'den Galatasaray
Lisesi önüne kadar k›z›l flamalarla
yap›lan yürüyüfl boyunca "Serpil
Cabadan Onurumuzdur”, “Fatma
Koyup›nar Onurumuzdur”, “Ölüm
Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Ka-
dar” sloganlar› at›ld›. 

Galatasaray Lisesi önünde yap›-
lan aç›klamada flöyle denildi: “Si-
per yoldafl›m›z Serdar Demirel'in
ölümsüzleflmesiyle zindanlarda ve
d›flar›da süren ölüm orucuna destek
eylemlerinde ölümsüzleflenlerin sa-
y›s› 121'e yükseldi. fiu anda Gebze
M Tipi Zindanlar›'nda bulunan Ser-
pil Cabadan ve Fatma Koyup›nar
ölüm orucu eylemini sürdürüyorlar.

Buradan bir kez daha sesleniyo-
ruz, daha fazla sessiz kalmay›n. F

Tipi zindanlarda yeni ölümlere izin
vermeyelim. Yüreklerimizi onlar›n
yüreklerinin yan›na koyal›m.”

Mücadele Birli¤i Platformu:
"Serpil Cabadan Onurumuzdur”

29 Ocak Pazar günü Ege Temel Haklar’da
Büyük Direnifl'in 121. flehidi Serdar Demirel
için bir anma töreni düzenlendi. 

Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i  ad›-
na aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bayram ‹çlek, di-
renifle bafllanmas›n›n nedenlerinin bugün hala
geçerlili¤ini korudu¤unu vurgulayarak, devrim-
cileri tasfiye ve yok etme sald›r›s›na karfl›, dire-
nifli içeride ve d›flar›da ilk günkü kararl›l›¤›yla

sürdürmekten baflka bir yol olmad›¤›n› belirtti.  

‹çlek'in konuflmas›n›n ard›ndan Serdar De-
mirel'in cenaze töreninin görüntüleri izlendi.
Daha sonra da Grup Gün›fl›¤›, direnifli anlatan
türküleri ve marfllar› seslendirdi. Ayr›ca Serdar
Demirel'in sevdi¤i  "Gönlüm Da¤larda” türkü-
sü anmaya kat›lanlarca birlikte söylendi. 

"‹nsan Sadece Mezarda Yaln›z Kalabilir"
filminin de izlendi¤i anma, "Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z" marfl›n›n hep birlikte söylenmesinin ar-
d›ndan sona erdi. 

Serdar Demirel An›ld›!

‘Tutsak Dergiler’, Tutsaklara Yasak!
Bafl›ndan sonuna, her sayfas› tutsaklar›n ürünlerinden olu-

flan, her sayfas› “Görülmüfltür” damgal› olarak hapishaneler-
den ç›kan “Tutsak Dergiler” kitab›, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Ha-
pishanesi’nde tutsaklara verilmedi. Kenan Günyel, 24 Ocak
2006 tarihli mektubunda flöyle anlat›yor yasa¤›:

“Boran Yay›nevi’nden ç›kan Tutsak Dergiler adl› kitab›
bekliyorduk sab›rs›zl›kla. Ancak ‘kitab›n verilmemesine’ kara-
r› tutuflturuldu elimize. Hat›rlars›n, ‘Tecrit/ Yaflayanlar Anlat›-
yor’ isimli kitap da Tekirda¤ 1 ve 2 Nolu hapishanelerde veril-
memiflti. Di¤er F Tiplerine verilmiflti. 

Tutsak Dergiler adl› kitab›n yan›nda ‘Mustafa Bektafl, 1968
Albümü’ ve ‘Z›lg›t’ Dergisi de verilmedi. Gerek albüm ve der-
ginin ve gerekse kitab›n “verilmemesine” dair gerekçe, her za-
manki matbu gerekçelerden. “Gere¤i düflünüldü: Bahse konu
olan dergi ve kitaplarda, cezaevleri hakk›nda as›ls›z iddialara
yer verildi¤i, kurum güvenli¤i ve disiplini bozucu yaz›lar›n ol-
du¤u, hükümlü ve tutuklulara ›slah program› d›fl›nda yay›n
yapt›¤›...”

Tecritte mant›k yok. Baflka bir deyiflle, tecrit, zaten bir
mant›ks›zl›k rejimi. Tutsaklar yaz›p çizmifl, hapishane idarele-
rinin onay›yla d›flar›ya ç›km›fl ürünler, d›flar›da bir araya geti-
rilip kitaplaflt›r›l›yor; fakat o kitap onlar› bizzat üreten tutsak-
lara yasak!!! 

T A -
YAD’l›lar,
e l l e r i n d e
“TECR‹T”
kitaplar›yla
geçen hafta Bak›rköy’deydiler. 26 Ocak ö¤len
saatlerinde Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda
biraraya gelen TAYAD'l›lar, Bak›rköy Tren Ga-
r›'n›n önünden bafllad›lar kitab›n tan›t›m›na.

"F Tipi hapishanelerde 121 insan hayat›n›
kaybetti duydunuz mu, tecrit sadece F Tiple-
ri'nde de¤il okulda, fabrikada, hayat›n her ala-
n›nda, tecrite karfl› ölüm orucu direnifli 6. y›l›n-
da...” fleklinde halka seslenen TAYAD’l›lara
kulak verdi yüzlerce insan. Havan›n karl› ve so-
¤uk olmas›na ra¤men, onlarca insan sorularla
tecriti anlamaya çal›fl›rken, 26 Tecrit kitab› sa-
t›ld›. 

TECR‹T’i 
Duymayan 
Kalmayacak!
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Adana TEKEL iflçi-
lerinin fabrikay› terk et-
meme direnifli 30’lu
günleri geçti. Türk-‹fl
Genel Baflkan› ve yöne-
ticilerinin fabrikaya yap-
t›¤› “lüften” ziyaretinin
d›fl›nda, bu geçen süre
içinde, direnifli tüm iflçi
s›n›f›n›n gündemi yap-
mak, iktidar› zorlamak
noktas›nda att›¤› tek bir
ad›m yoktur ortada. Türk-
‹fl yönetimi bu tavr›yla bir
kez daha malumu ilan
ediyorlar. Ne özellefltir-

melere, ne fabrikalar›n kapanmas›na, ne de iflçilerin soka-
¤a at›lmas›na karfl› de¤ildir Türk-‹fl bürokrasisi. Sözde
karfl›tl›¤›n hükmünün olmad›¤› çok aç›kt›r, iflçi s›n›f›n›n
pratik olarak karfl›tl›¤›n›n biçimi de bellidir. ‹flçilerin her
eylemde hayk›rd›klar› ‘Genel Grev, Genel Direnifl’ fliar›
adeta Türk-‹fl duvarlar›na çarp›p geri dönmektedir.

Gerek Adana, gerekse Malatya’da süren direnifle, güç-
leri oran›nda destek veren, direnifli fabrikalar›n d›fl›na ta-
fl›maya çal›flanlar, baflta Temel Haklar Federasyonu ol-
mak üzere, devrimcilerdir. Devrimcilerin, direnifli destek-
leyen sloganlar› Adana sokaklar›ndan ‹stanbul’a, Malat-
ya’dan ‹zmir’e kadar yank›lanmaktad›r. 

Diliç›k›k: Adana Temel Haklar ‹lk 
Günden Bu Yana Sürekli Yan›m›zda
Adana Temel Haklar, Adana’n›n Denizli Mahalle-

si’nde 27 Ocak günü düzenledi¤i meflaleli yürüyüflle, di-
renen TEKEL iflçilerinin sesini gecekondu halk›na ulafl-
t›rd›. Dispanser önünde bafllayan yürüyüflte "TEKEL ‹fl-
çileri Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›larak sloganlar at›ld›.
Fabrikaya kadar “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, IMF De-
fol Bu Memleket Bizim” sloganlar›yla gelen Temel Hak-
lar üyelerine mahalle halk› alk›fllarla destek verirken yü-
rüyüfle kat›lanlar da oldu.

Fabrika önünde ise, direniflçi 200 iflçinin "Yaflas›n
S›n›f Dayan›flmas›" slogan› ve alk›fllar› ile karfl›land›lar.
Fabrika bahçesinde iflçilere hitap eden Dernek Baflkan›
fiemsettin Kalkan, “Bizler ancak direnirsek bir olursak
birlikte hareket edersek kazan›r›z” derken, Tek G›da-‹fl
Bölge Temsilcisi Gürsel Diliç›k›k, “Adana Temel Haklar,

fabrikan›n kapat›ld›¤› ilk günden bu yana sürekli yan›-
m›zda. Gerek burada, gerek mahallelerde yapt›¤› eylem-
lerle TEKEL’in özellefltirilmesine karfl› olduklar›n› be-
lirttiler. Teflekkür ediyoruz” diye konufltu. 

Adana Temel Haklar, bir gün önce de ‹nönü Park›'nda
5 dakikal›k oturma eylemi yaparak, "TEKEL ‹flçileri Yal-
n›z De¤ildir” pankart› açm›fl, sloganlarla ve yapt›klar› ko-
nuflmalarla halk› deste¤e ça¤›rm›fllard›. Oturma eylemi-
nin ard›ndan ise, kortej halinde D 400 Karayolu üzerin-
den TEKEL’e kadar yürüyen Temel Haklar üyeleri, gü-
venlikçilerin girmelerine izin vermemesi üzerine fabrika
önünde de bir süre oturma eylemi yapm›fl ve iflçilerin gel-
mesi ve hep birlikte at›lan sloganlarla eylemlerine son
vermifllerdi. 

Adana Temel Haklar üyeleri, direniflin 31. günü olan
31 Ocak’ta da fabrikadayd›lar. Adana Küçükdikilli Belde
Belediye Baflkan› Leyla Güven ve belediye çal›flanlar›,
mahalle muhtarlar› ve Temel Haklar üyelerinin gerçeklefl-
tirdi¤i ziyaret esnas›nda “IMF Defol Bu Memleket Bi-
zim, Buras› Adana Direnifl Var, TEKEL ‹flçisi Yaln›z De-
¤ildir” sloganlar› hayk›r›ld›. ‹flçiler, ayn› gün Adana Ba-
rosu'na ba¤l› 20 avukat taraf›ndan da ziyaret edildi. Baro
Baflkan Vekili Soner Çetin, iflçileri desteklemeye devam
edeceklerini kaydederken, Diliç›k›k, “Nas›l ki Kurtulufl
Savafl›'nda Vahdettin emperyalist, kapitalist güçlere tes-
lim olmuflsa, bugün de AKP Hükümeti emperyalist ve ka-
pitalistlerin emrindedir” diye konufltu. 

‹stanbul ve ‹zmir’den Destek
Temel Haklar Federasyonu, sadece Adana’da de¤il,

‹stanbul ve ‹zmir’de de destek eylemleri gerçeklefltirdiler.
30 Ocak günü, ‹stanbul Unkapan›’nda bulunan TEKEL
Genel Müdürlü¤ü’ne do¤ru yürüyüfle geçen Temel Hak-
lar Federasyonu üyeleri, “TEKEL ‹flçileri Yaln›z De¤il-
dir” pankart› tafl›d›lar. Genci-yafll›s›, çocuklar› ile “Baba-
lar ‹flsiz, Çocuklar Aç, AKP Halka Hesap Verecek, Emek-
çiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri tafl›nan eylemde,
Genel Müdürlük önünde aç›klama yap›larak, “TEKEL’in
kapat›lmas› IMF emridir” denildi.  

Aysu Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “özellefl-
tirmelere, kapatmalara karfl› direnmek do¤rudan em-
peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl› direnmektir. Tüm
halk›m›z› TEKEL iflçilerinin direniflini sahiplenmeye
ça¤›r›yoruz” denildi. ‹flçi direnifllerinden memur eylem-
lerine, F Tipleri’ndeki tecrite karfl› direniflten gecekondu
halk›n›n direnifline kadar halk›n de¤iflik kesimlerinin mü-

emek

Devrimciler iflçinin yan›nda
TÜRK-‹fi NEREDE?

TEKEL iiflçilerinin ddirenifli TTürk-‹fl’in ddirenifli dde¤il mmi?

istanbul
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cadelelerini hat›rlatan Baykal, “bütün bu direniflleri sa-
hiplenmek, ortak hedefler do¤rultusunda birlefltirmek
haklar ve özgürlükler mücadelesi veren herkesin görevi-
dir” diye konufltu. 

‹zmir’de ise, Ege Temel Haklar taraf›ndan 31 Ocak
günü Çi¤li Balatç›k’ta bulunan Yaprak Tütün ‹flletmesi
önünde eylem yap›ld›. “TEKEL ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”
pankart›n› açan dernek üyeleri, burada bir aç›klama yapa-
rak direnifle destek verdiler. Bu s›rada fabrika güvenlikçi-
leri ve polis, mesaisi biten iflçileri d›flar› ç›kartmayarak,
eyleme kat›l›m› engellemeye çal›flt›. Tehditlere ra¤men
30’a yak›n iflçi eyleme kat›ld›. 

TEKEL iflçisinin direniflinin tüm halk›n direnifli oldu-
¤u kaydedilen aç›klamada, “‹flte bu yüzden TEKEL iflçi-
lerinin direnifli sahiplenilmelidir. TEKEL iflçisiyle omuz omu-
za direnilmelidir” denildi. Eylemde “Direnen TEKEL ‹flçi-
si Kazanacak, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL’i
De¤il F Tiplerini Kapat›n” sloganlar› at›l›rken, polisin
ç›kmas›na izin vermedi¤i di¤er iflçiler, eylem sonunda Te-
mel Haklar üyelerinin yan›na gelerek, teflekkür ettiler ve
gururland›klar›n› kaydettiler. 

Tüm TEKEL ‹flletmelerinde Eylem 
TEKEL iflçileri 2 fiubat günü ‹stanbul’da Eminönü-

Kad›köy vapurundan bir süre inmeyerek sloganlarla ey-
lem yapt›lar. “100 bin insan›m›z aç kalacak” diye hayk›-
ran iflçilerden 7’si gözalt›na al›nd›. 

Tek G›da-‹fl Sendikas›'n›n, kapatma kararlar›na karfl›
ald›¤› eylem karar› ise, 26 Ocak akflam› fabrikalar
terkedilmeyerek hayata geçirildi. Fabrika terketmemenin
yan›s›ra yap›lan aç›klamalar ve çeflitli eylemlerle Adana
ve Malatya TEKEL iflçilerine destek verildi. 

Diyarbak›r, Tokat, Ad›yaman, Kahta ve Besni, Siirt,
Ankara, Akhisar, ‹zmir, Malatya, Band›rma, Manisa
K›rka¤aç’da bulunan TEKEL iflletmelerinde çal›flan iflçi-
ler sendikan›n karar› do¤rultusunda fabrikalar›n› terket-
mediler ve yapt›klar› eylemlerle, direnen iflçilerin yaln›z

olmad›¤›n›, onlar›n direnifllerinin kendi direniflleri oldu-
¤unu hayk›rd›lar. 

Diyarbak›r TEKEL iflçileri 1 fiubat’ta da yol kesme
eylemi yapt›lar ve direnen iflçilere destek vermek için
Malatya’ya gittiler. 

A¤layarak De¤il, Direnerek
Kapat›lma karar› alan iflletmelerden biri de Manisa

Saruhanl› Yaprak Tütün ‹flleme Müdürlü¤ü ve Osmanca-
l› ‹flleme Müdürlü¤ü. Bu iflletmelerde çal›flan iflçiler 31
Ocak günü sorunlar›n› anlatmak için TBMM’ye geldiler.
Kentlerinin milletvekili, Meclis Baflkan› Bülent Ar›nç ifl-
çilere randevu vermezken, Tek G›da-‹fl Manisa fiube Bafl-
kan› Mehmet Seçilmifl baflkanl›¤›ndaki iflçiler, ANAP ve
CHP milletvekilleriyle görüfltüler. Görüflme s›ras›nda Se-
çilmifl, Ar›nç’›n kendilerini reddetmesi ve bas›n›n sesleri-
ne kulak vermemesini anlat›rken a¤lad›. 

‹flçi s›n›f›n›, üretimden gelen, hayat› durdurma, ikti-
darlar› dize getirme gücü varken; milletin vekilli¤i ile il-
gisi olmayanlar karfl›s›nda a¤layan, s›zlayan bir konuma
düflüren kim? Bu anlay›fl nas›l geliflti, kim yerlefltirdi?
Hangi sendikal anlay›fl “hak alma yolu” olarak gözyaflla-
r›n›, yalvarmay› ö¤retti? Tüm bu sorular› sendikac›lar tar-
t›flmayacaklar m›? ‹flçi s›n›f›, onlar›n temsilcisi oldu¤unu
söyleyen sendikac›lar ne zamandan beri, soygun düzeni-
nin sahipleri karfl›s›nda gözyafl› döküyorlar? Sorun o sen-
dikac›n›n sorunu de¤ildir. Yan›l›yor olabilir; Ar›nç’›n ger-
çekten kendisinin “vekili” oldu¤unu düflünmüfl olabilir.
Belki bugüne kadar do¤rudan yaflamad›¤› için burjuva
bas›n›n sansürüne anlam verememifl olabilir, “ekme¤i
elinden al›nmak istenen insanlara nas›l kulaklar›n› t›kar-
lar” diye düflünmüfl olabilir. Mümkündür. 

Ancak as›l tart›fl›lmas› gereken, böyle trajik bir flekil-
de kendini ortaya koyan anlay›flt›r. En köklü flekilde
Türk-‹fl’te ifadesini bulan, ancak di¤er sendikalar› da
kapsayan direnmeme, çeflitli biçimlerde dilenme tavr›d›r,
icazetçi kültürdür.

Ege Temel Haklar, sadece fabri-
ka önünde eylem yapmakla yetin-
medi ve iflçileri ziyaret ederek, TE-
KEL direnifli üzerine sohbet ettiler. 

Dernek üyeleri, eksper Mustafa
Yördem ve iflçi Ercan Do¤an ile
yapt›klar› görüflmede, iflçiler fabri-
kada örgütlü bir güç olmad›¤›n›,
sendikan›n da bu konuda bir girifli-
mi olmad›¤›n› vurgulad›lar. Duyar-
s›zl›¤›n da oldukça fazla oldu¤unu
ifade eden Yördem ve Do¤an, Ban-
d›rma’da kapat›lan iflletmenin ar-
d›ndan buradaki iflçilerin Balat-

ç›k'taki iflletmeye
getirildi¤ini, baflka

yerlerde de kapat›lman›n ard›ndan
ayn› fleyin yafland›¤›n›, iflçilerin bu-
nu görmelerine ra¤men bugün Ba-
latç›k'›n kapat›lmas›yla yaflanacak-
lara duyars›z oldu¤unu anlatt›lar. 

Örgütlü bir güç olsayd› bu so-
runlar›n afl›laca¤›n› belirten iflçiler,
bugüne kadar iflçilerin direnerek
hiçbir fley kaybetmediklerini, iflve-
renin haklar› gasbetti¤ini anlatt›lar.

Fabrikada 1300 iflçi, 400 memu-
run çal›flt›¤›n› anlatan iflçiler, Genel
Merkez’in eylem program› konu-
sunda sendikan›n iflçileri bilgilen-

dirmedi¤ine dikkat çektiler ve bu
eylem program›n›n da ciddi bir ey-
lem program› olmad›¤›n› anlatt›lar.

Temel Haklar üyeleri de dernek-
lerini ve direnifle neden destek ver-
diklerini anlatt›klar› görüflmenin ar-
d›ndan, 1 fiubat günü de Tek G›da-
‹fl ‹zmir fiubesi’ni ziyaret ettiler. 

Ege Bölge fiube Genel Sekreteri
Gürsel Köse ile görüflen dernek
üyeleri, iflçilere desteklerini ifade
ederken, Köse, direnifl için iflletme-
lerde komisyonlar oluflturuldu¤unu,
Turgutlu’daki iflletmede 49 gündür
iflçilerin iflyerini terketmeme eylemi
yapt›klar›n› anlatt›. 

Balatç›k Tütün iflçilerini ziyaret



Direniflin 31. gününde; Adana
TEKEL iflçileri Süleyman fiahin ve
Ahmet Alpaslan ile görüfltük. 

8 y›ll›k iflçi olan fiahin, bafllarda
iflçilerin fabrikan›n kapat›laca¤›na
inanmad›¤›n› ancak vardiyan›n teke
inmesi ile ciddiyetini kavrayarak
kenetlendi¤ini belirterek, direniflin
bir ay›n› olumlu olarak de¤erlendir-
di. 15 y›ll›k iflçi Alpaslan ise, baz›
iflçilerin sorunun AKP ile çözülece-
¤ini düflündü¤ünü ancak yan›ld›kla-
r›n› gördüklerini kaydederek, “AKP
geri ad›m atmayacak. Bunu yapt›-
racak tek güç direniflimiz” dedi. 

Süleyman fiahin, flu ana kadar
ki, eylemlerin yeterli olup olmad›¤›
sorumuza ise flu cevab› verdi:  

“Olsayd›, sonuç al›nm›fl olurdu.
Direniflin TEKEL duvarlar›n› afl›p
d›flar›ya aç›lmas› ve d›flar›yla bü-
tünleflmesi gerekiyor. Bunu sa¤la-
mak için bedel ödemekten de kaç›-
n›lmamal›. Bedel ödemeden müca-
deleler sonuçlanamaz. Medya genel
olarak hükümetin elinde oldu¤u için
halkla bütünleflmede de gene bizim
çaba sarf etmemiz gerekiyor.”

S›k s›k vurgulanan “ses getire-
cek eylemler, radikal eylemler” iste-
¤ini hat›rlatt›¤›m›z Ahmet Alpas-
lan da sözü alarak flunlar› söyledi:

“Size kat›l›yorum. Daha radikal
olmak gerekti¤ini ben de söylüyo-
rum. Bu iste¤imizi Türk-‹fl Baflkan›
Salih K›l›ç’›n ziyareti s›ras›nda bi-

raz da protesto mahiyetinde “Söz
Bitti S›ra Eylemde” slogan›yla da
dile getirdik. Konuflmalara bak›l-
d›¤›nda tamam deniyor ama daha
bir netlik görmedik. Türk-‹fl’in bu

noktada daha net olmas› laz›m.”
Türk-‹fl’in bir aydaki tavr›n› de-

¤erlendiren Süleyman fiahin, 10
dakikal›k ziyaret d›fl›nda Türk-‹fl’in
nerede oldu¤unu sorarak cevap ve-
riyor ve ekliyor: “Bu kadar önemli
bir aflamada merkezden bir yönetici
bizimle kalabilirdi mesela.”

Direnifle destek eylemlerine va-
lilik ve polisin engellemelerine ilifl-
kin ise flunlar› söyledi iflçiler:

Süleyman fiahin: “Biz bu keyfi
uygulamalara karfl› ç›k›yoruz. Ge-
çen gün Adana Temel Haklar’›n bir
ziyaretinde ayn› sorun yafland›. ‹ti-
raz ettik, niye içeri b›rakm›yorsunuz
diye. Benim de içinde oldu¤um 6 ar-
kadafl bundan dolay› müdür taraf›n-
dan ça¤r›ld›k, adeta sorguya çekil-
dik. Bunun haks›zl›k ve keyfilik ol-
du¤unu DYP, ANAP vb. (ki bu poli-
tikalardan onlar da sorumlu) birçok
parti ve kurum rahatl›kla gelebilir-
ken neden demokrat, devrimci ku-
rumlar›n engellendi¤ini sorduk. Ce-
vap veremeyen müdür bu kez k›v›r-
maya çal›flt›. Bu engellemeler amaç-
s›z de¤il. Ama istedikleri kadar u¤-
rafls›nlar direniflimizi ve deste¤i en-
gelleyemeyecekler.”

Ahmet Alpaslan: “Çal›flanlar
içinde farkl› siyasal düflüncelerden
dolay› desteklerin de bir bölümü
farkl› de¤erlendirilebiliyor. Bu fark-
l›l›klar› yoketmek için usanmadan
anlat›yoruz. Bu çabam›z sonucunda

önyarg›lar›n ço¤unu y›kt›k diyebili-
rim. Burda temel s›k›nt› polisin yön-
lendirmesi ve söylemleri.”

Son alarak ‘bu aflamadan sonra
neler yap›lmal›?’ diye soruyoruz. 

Süleyman fiahin: “Direniflin d›-
flar›ya tafl›nmas› ve AKP’nin daha
fazla teflhir edilmesi, örne¤in top-
lant›lar›n›n bas›lmas›, onlara bu ül-
kede siyaset yapman›n haram k›l›n-
mas›” noktalar› üzerinde dururken,
Ahmet Alpaslan: “Ç›tan›n daha
yukar› çekilmesi laz›m” sözleriyle
direnifli yükseltmenin alt›n› çizdi.
Alpaslan’›n önemli bir önerisi ise:
“TEKEL çal›flanlar›n›n merkezinde
oldu¤u bütün devrimci, demokrat
yap›lar›n yer alaca¤› bir platform
oluflturulmal›” oldu. 

Adana’da kimi sol gruplarca
oluflturulan böyle bir “platformun”
oldu¤u hat›rlatmam›za karfl› ise, bu
platformda TEKEL iflçilerinin ol-
mad›¤›n› belirtti ve “iflleyen sonuç
al›c› bir platform laz›m” dedi. 

Fabrikada flu andaki beklenen
kapatma karar›n›n ellerine ulaflma-
s›. Bu durumda daha radikal eylem
düflündüklerini söylüyor iflçiler.
“Kilitlenecek ç›kmayaca¤›z” diyor
Süleyman fiahin: “Kapatma kara-
r›yla beraber bir sald›r› olursa da
biz içerde ne pahas›na olursa olsun
direnece¤iz. Biz içerde bunu yapar-
ken flu ana kadar bize destek veren
herkes de yan›m›zda olmal› ve fab-
rikay› içerden-d›flardan kuflatmal›-
y›z. Bizim düflüncelerimiz böyle.
Sendikan›n da bizimle olmas› laz›m.
SEKA’da oldu¤u gibi uzlaflmac› ol-
madan bizi sahiplenmeli.”
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Mersin Toros Tar›m’da çal›flan 20 güven-
lik iflçisi 16 Ocak günü iflten ç›kar›ld›. Mersin
Temel Haklar, yapt›¤› aç›klamada, kuruldu-
¤u 1972 y›l›ndan beri Akgübre Fabrikas›’nda
sürekli bir iflçi k›y›m› yap›ld›¤›n›, 1989-1990
y›l›nda 850 sendikal› iflçinin çal›flt›¤› iflletme-
nin özellefltirmelerle TEKFEN Holding’e pefl-

kefl çekilmesi sonras› 668 iflçinin ç›kar›ld›¤›,
bugün ise 162’ye düflürüldü¤ünü dile getirdi.

Özellefltirmenin ayn› zamanda örgütsüz-
lefltirme amaçl› oldu¤u ve tekellerin mutlak
hakimeyetini amaçlayan küresellefltirme sü-
recindan ba¤›ms›z olmad›¤› dile getirilen
aç›klamada, “bu gerçek görülmedi¤inde tek
tek direnifllerle sald›r› püskürtülemez” denil-
di. Bunun için öncelikle sendikalar›n, küre-

selleflmenin ideolojik etkisinden ç›kmas› s›n›f
sendikac›l›¤›n› benimsemesine dikkat çeken
Temel Haklar flöyle devam etti: 

“Maalesef ki son örnekte de oldu¤u gibi
sendikalar bu sald›r› karfl›s›nda hiçbir fley
yapmay›p, sadece izlemifllerdir. Bir tek
yemek yememe eylemi yapan Petrol-‹fl Mer-
sin fiubesi, tav›rs›z kalarak iflten at›lmalarda
sorumlulardan biri olmufltur.” 

Mersin’de iflçi k›y›m›

TEKEL iiflçileri: “Radikal eylem istiyoruz”



fiemdinli Soruflturmas›
‘Delil Yoketmek’ Polisin 
Uzmanl›k Alan›d›r
fiemdinli Emniyet Müdürlü¤ü de

soruflturma kapsam›na al›nd›. Buna
neden olan ise, bombac› Veysel
Atefl’in gözalt›nda oldu¤u s›rada,
‹çiflleri Bakanl›¤› Terörle Mücadele
Daire Baflkan› Selim Aky›ld›z tara-
f›ndan, bilgisayarda al›nd›¤› belirti-
len ''ilk ifade''nin ortada olmamas›
idi. Van Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nün bilgi-
sayarlar›na el koyarken, kitleye atefl
aç›lmas›yla ilgili olarak yarg›lanan
ve ilk duruflmada serbest b›rak›lan
Uzman Çavufl Tanju Çavufl'la bir-
likte emniyet müdürlü¤ünden de
atefl aç›ld›¤›n› kayda geçirdi. 

Halk› taramak, delilleri yoket-
mek; bunlar J‹TEM’in oldu¤u kadar
polisin de uzmanl›k alan›d›r. Küçük
bir ilçede kontrgerilla aleni bomba-
lamalar yapacak ve polis bu iflin
içinde olmayacak; mümkün mü?
Ama belirtelim ki, cumhuriyet bafl-
savc›l›¤›n›n bu soruflturmas›ndan da
bir fley ç›kmayacak, üzerini örtme
operasyonu polisi de içine alarak
devam ettirilecektir. 

J‹TEM Davas›
Tek Suçlu Aygan M›?
Kamuoyunda J‹TEM elemanlar›

hakk›nda aç›lan “ilk dava” olarak
bilinen ve Türkiye’nin bir hukuk
devleti oldu¤unu düflünenlerin bir
fleyler bekledi¤i J‹TEM Davas› 27
Ocak günü görüldü. Davada kimler
yok ki; J‹TEM elemanlar› ve itiraf-
ç›lar Mahmut Y›ld›r›m (Yeflil), Ab-
dülkadir Aygan, Muhsin Gül, Fethi
Çetin, Kemal Emlük, Saniye Em-
lük, Yüksel U¤ur ve Abdülkerim
K›rca.

Ölüm mangalar›n›n kurtar›lmas›
süreci, davan›n askeri mahkemeye
kayd›r›lmas› ile bafllam›flt›. Bu du-
ruflmada da bu yönde ad›mlar at›ld›.

Yeflil dahil hiçbir katile tutuklama
ç›karmayan mahkeme, sadece Ay-
gan hakk›nda tutuklama karar› ver-
di. Çünkü, eski J‹TEM eleman› Ay-
gan, itiraflarda bulunmufl ve J‹-
TEM’in ölüm mangalar›n›n bir k›-
s›m suçlar›n› kamuoyuna aç›klam›fl-
t›. Güya suçu ortaya ç›karmak ve
cezaland›rmakla görevli mahkeme,
Aygan’› cezaland›rarak amac›n› da
net olarak ortaya koydu. 

Dosyada ad› geçen Abdülkerim
K›rca gibilerinin Sezer taraf›ndan
Devlet Üstün Hizmet Madalyas› ile
taltif edildi¤i düflünüldü¤ünde bafl-
ka bir fley beklemek mümkün mü?

Devlet katilleri ödüllendirirken,
mahkemelere de aklamak düflüyor.
Aygan ise, “oyun bozan” olarak
susturulmaya çal›fl›l›yor. Ama art›k
Aygan’›n itiraflar› oligarflik devletin
kanl› tarihinin yerald›¤› arflivlerdeki
yerini alm›flt›r ve hiçbir mahkeme
geri ç›karamaz. 

Susurluk Davas›
Yerinde Bir Talep
Susurluk Davas›’nda yeniden

yarg›lanmaya bafllanan korucubafl›,
eski DYP Milletvekili Sedat Bu-

cak’›n duruflmas› 1 fiubat günü bafl-
lad›. Bucak’›n avukat› dönemin
“zirvesinin”, yani Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in, Baflbakan
Tansu Çiller ve askeri yetkililerin
‘tan›k’ olarak dinlenmesini istediler.

Çok yerinde bir istek. Bucaklar,
Susurlukçular ne yapm›flsa, A¤ar’›n
deyifliyle “devletin zirvesinde al›-
nan kararlar” do¤rultusunda yapt›-
lar. Yaln›z bir terslik var! Sözkonu-
su “zirve” tan›k de¤il, SANIK s›fa-
t›yla bulunmal›d›r. 

J‹TEM Her Yerde
Deri-‹fl Baflkan›’na Sald›r›
Deri-‹fl Tuzla fiube Baflkan› Ha-

san Sonkaya, son iki haftada iki kez
sald›r›ya u¤rad›. ‹flçilerin direniflini
k›rma amaçl› sald›r›lar›n sonuncu-
su, Sar›gazi'de gerçekleflti. Kendile-
rini polis olarak tan›tan 4 kifli tara-
f›ndan önce 34 U 2085 plakal› mini-
büse bindirilmeye çal›fl›ld›. Bunu
baflaramayan sald›rganlar, Sonka-
ya'y› bu kez döverek bir binan›n
bodrumuna soktular. Sald›rganlar›n,
olay yerine gelen Jandarma Üste¤-
men U¤ur'a 'Yakalad›k komutan›m'
diye hitap etmesi ve ard›ndan sal-
d›rganlar›n ellerini kollar›n› sallaya-
rak olay yerinden ayr›l›rken jandar-
man›n Sonkaya'y› karakola götür-
mesi, as›l faillerin kim oldu¤unu da
gösterdi: J‹TEM!
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AKP Önünde fiemdinli Protestosu
fiemdinli için biraraya gelen ve aralar›nda HÖC’ün de oldu¤u 25 kuru-

mun üyeleri, 28 Ocak günü AKP fiiflli ‹lçe Binas› önündeydi. 

"MGK J‹TEM Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, Tüm Sorumlular Aç›klans›n" pan-
kart› aç›lan eylemde, kontrgerilla devletini protesto eden sloganlar at›l›rken,
Tuncay Y›lmaz taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kontra eleman› Uzman Ça-
vufl Tanju Çavufl’un serbest b›rak›lmas›n›n, “devletin katillere sahip ç›kma
gelene¤ini sürdürdü¤ünün kan›t›” oldu¤u söylendi. fiemdinli’nin failinin bir-
kaç J‹TEM’ci olmad›¤›, onlara emir verenler, kontrgerilla politikalar›n› uy-
gulayanlar oldu¤u kaydedilen eyleme,
150 kifli kat›ld›. 

Ard›ndan Taksim'e kadar "fiemdin-
li'de Yakalanan Devletin Ta Kendisi-
dir!" bafll›kl› ortak imzal› broflür da¤›-
t›ld›. Ayn› broflürün da¤›t›m› ‹stan-
bul’un birçok bölgesinde de gerçeklefl-
tirildi. 

Kontrgerilla günlü¤ü



AKP iktidar›n›n tecrit politika-
s›yla düzene muhalif devrimcileri,
sa¤l›k politikalar› ile yoksullar› öl-
dürdü¤ü gerçe¤i teflhir edilmeye de-
vam ediliyor. Geçen hafta Malatya,
Mersin, Elaz›¤ ve Dersim’de dü-
zenlenen eylemlerle bu gerçek bir
kez daha hayk›r›ld›. 

Hükümet istifa etmelidir
Malatya Temel Haklar taraf›n-

dan 27 Ocak günü Merkez Postane-
si önünde yap›lan eylemde “AKP
Sa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldü-
rüyor, Hükümet ‹stifa Etmelidir” ve
yerel kampanyan›n slogan› olan
“Hayat›m›z Kimlerin Elinde” yaz›l›
iki pankart aç›ld›. Tecrit politikas›-
n›n en son katletti¤i Serdar Demirel
ile kufl gribinden ölen 4 çocu¤un fo-
to¤raflar› birlikte tafl›n›rken, Malat-
ya’daki ishal salg›n›n ard›ndan bafl-
lat›lan “Hayat›m›z Kimlerin Elin-
de” kampanyas›nda toplanan imza-
lar Sa¤l›k Bakanl›¤›’na postaland›. 

‹mzalar gönderildikten sonra
aç›klama yapan Nurcan Hanbayat,
kufl gribinden ölümleri ve Serdar
Demirel’i hat›rlatt›ktan sonra flöyle
konufltu: “Öldüren sa¤l›k ve tecrit
politikas› bugün AKP’ye aittir. AKP
befl çocu¤umuzu hiçbir önlem alma-
yarak öldürmüfltür. AKP zorla mü-
dahalenin öldürdü¤ünü bile bile
Serdar Demirel’e zorla müdahaleyi

onaylam›fl ve öldürmüfltür. AKP ik-
tidar› suçludur. Halka hesap verme-
li yarg›lanmal›d›r. Ve bu suçlar›n-
dan dolay› istifa etmelidir.”

Aç›klama s›ras›nda “Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun, Kufl Gribi
De¤il AKP Öldürür, Serdar Demirel
Ölümsüzdür” sloganlar› at›l›rken,
daha sonra su sorunu ile ilgili haz›r-
lanan “Hayat›m›z Kimlerin Elinde”
bildirileri merkezde halka da¤›t›ld›.

Bir baflka eylem de 26 Ocak gü-
nü Mersin’de gerçeklefltirildi. Te-
mel Haklar Federasyonu üyeleri
AKP il binas› önünde yapt›klar› ey-
lemde, iktidar›n istifas›n› istediler.
‹ktidar›n, tecrit ve sa¤l›k politikala-
r›n›n sonucu olarak yaflanan ölüm-
lerden birinci dereceden sorumlu
oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” sloganlar› at›ld›.

Dersim’de ise Temel Haklar ta-
raf›ndan 30 Ocak günü Sanat Soka-
¤›’nda bir aç›klama yap›ld›. “AKP
Sa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldü-
rüyor! Hükümet ‹stifa Etmelidir”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, kufl
gribinde ölenlerin ve Serdar Demi-
rel’in foto¤raflar› tafl›nd›. Dernek
Baflkan› Murat Kaymaz taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, düzenin uygu-
lad›¤› politikalar›n halk›m›z› yok-
sullaflt›rarak, aç b›rakarak öldürme-
ye devam etti¤i kaydedilerek, katle-

dilen çocuklar›m›z ve Serdar Demi-
rel örnekleri verildi. 

Kaymaz, “AKP, emperyalizmin
istedi¤i sa¤l›k politikas›n› uygulad›-
¤›ndan dolay›, kufl gribinden insan-
lar›n ölümüne  neden olmufltur. Em-
peryalizmin istedi¤i tecrit ise, AKP
hükümetinin  uygulad›¤› politikala-
ra karfl› mücadele eden devrimcile-
re uygulanmaktad›r. AKP iktidar›
halka dair hiçbir sorunu çözebile-
cek güçte de¤ildir. Katletmeye, yok
etmeye, devam eden AKP iktidar›
yaflananlardan sorumludur” diye
konufltu.

Elaz›¤'da da 29 Ocak günü ayn›
sloganlar duyuldu. Temel Haklar
Federasyonu üyelerinin Devlet Has-
tanesi önünde yapt›klar› eylemde
“AKP Tecrit ve Sa¤l›k Politikas›yla
Öldürüyor Hükümet ‹stifa Etmeli-
dir” pankart› tafl›n›rken, “AKP Hal-
ka Hesap Verecek, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Fe-
derasyon ad›na aç›klama yapan Hü-
seyin Çelik “Halk›m›z sa¤l›k politi-
kas›yla katledilirken tutsaklar tecrit
politikas›yla katlediliyor” dedi. 

29 Ocak günü Bursa Devlet Has-
tanesi önünde toplanan Temel Hak-
lar Federasyonu üyeleri de ayn› ko-
nuda bir aç›klama yapt›lar.
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Tecrit politikas›n›n sonucu

Sa¤l›k politikas›n›n sonucu ÖLÜM

Sa¤l›k politikalar›n› IMF belirliyor

SES ve ‹zmir Tabip Odas› 26 Ocak günü Atatürk
Kültür Merkezi'nde "Kufl Gribi ve Bulafl›c› Hastal›kla-
r›" konulu bir panel düzenledi. Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aziz Kocao¤lu’nun konuflmas›n›n ard›ndan
söz alan Ege Üniversitesi'nden Dç. Doktor Candan Çi-
çek, bulafl›c› hastal›klar›n nedenleri üzerine konufltu. 

Çiçek bulafl›c› ve ölümcül hastal›klar›n %95'nin az
geliflmifl ülkelerde ve Afrika ülkelerinde meydana gel-
di¤ine dikkat çekerek, bunun nedeni olarak da bu ülke-
lerin IMF'ye borçlu olmalar›n›, bu yüzden yoksullafl-

malar›n› ve sa¤l›¤a yeterince para ay›ramamalar›n›
gösterdi.

Gazanfer Aksako¤lu ise sa¤l›k politikalar›n› iktidar-
lar›n de¤il IMF ve Dünya Bankas›'n›n belirledi¤ini ifa-
de ederek, iktidarlar›n konuya duyars›z kald›klar›n›, ta-
r›m› öldürdüklerini ve d›fla ba¤›ml› hale getirdiklerini
söyledi. ‹zmir Tabip Odas› Baflkan› Zeki Gül, kufl gri-
binin halk› haz›rl›ks›z ve bilinçsiz bir flekilde yakala-
mas›n›n bafll›ca nedeni olarak, yoksulluk ve buna ba¤l›
olarak beslenme yetersizli¤ini gösterdi. Gül AKP’yi de
üzerine düfleni yapmad›¤›n› belirterek elefltirdi. 

SES Baflkan› Ergun Demir de, AKP'yi ülkede uygu-
lamaya çal›flt›¤› sa¤l›k politikas› nedeniyle elefltirdi.
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‹ktidar›n (olmayan) sa¤l›k politikas›na iliflkin çok
fley söylemek mümkün. Sa¤l›k kurulufllar›n›n alacakla-
r›n›n silinmesi dahi, bu iktidar›n IMF’nin emrini yerine
getirmek için halk›n sa¤l›¤›n› nas›l hiçe sayd›¤›n›n aç›k
bir göstergesi de¤il mi?

Hükümet, sosyal güvenlik kurumlar›nca karfl›l›¤›
ödenmesi gereken ilaçlar›n ödenmemesi ya da gecikti-
rilmesi konusunda tam da tüccar zihniyetine uygun
“k›rk türlü oyun” çeviriyor. 

Örne¤in; al›nan ilaçlar bitmeden yenisinin reçetesi-
nin yaz›lmamas› uygulamas›. Ya da son olarak uygula-
maya koyduklar›, bir ilac›n sadece uzman doktoru tara-
f›ndan yaz›labilmesi uygulamas›. 

‹kincisini ele alal›m. 
Hangi sa¤l›k oca¤›nda uzman doktor var? Hiçbirin-

de! Hangi kasabada, hatta birçok kentte uzman doktor
var? Hiçbirinde!

‹ktidar pratisyen hekimlere sadece belli ilaçlar› yaz-
ma izni veriyor. Bugüne kadar pratisyen hekimlerin
yazd›klar› migren, psikiatri, tansiyon, diyabet, kalp-da-

mar, göz ve üst solunum yolu ilaçlar› art›k eczanelerden
verilemiyor. 

Bunun en basit sonucu; binlerce köy, kasaba ve ilçe-
deki milyonlarca insan, ilaç yazd›rabilmek için kentle-
rin yolunu tutmak zorunda. Hatta bir kentte yaflayan bi-
ri hangi hastanede ihtiyaç duydu¤u hastal›¤›n uzman›
varsa, buraya ulaflmak zorunda. 

Bir de düflünün ki, bu ilac› sürekli kullanmas› gere-
kiyor. Biri bitmeden ikincisini de yazd›ramayaca¤›na
göre, sürekli olarak kentlerin hastanelerinin yolunu tut-
maktan baflka çare b›rakm›yor. 

Bu ilaçlar› yazd›rana kadar hasta kaybedilmemiflse!
Peki bu iflkencenin alt›nda yatan ne?
IMF’nin sosyal güvenlik kurumlar›n›n harcamalar›-

n›n k›s›lmas›n› istemesi. ‹ktidar oy hesab› nedeniyle bu
kesintinin aleni flekilde yapt›¤› k›sm›n› belli bir düzey-
de tutarken, bu tür yöntemlerle halk›n ilaç almas›n› bile
büyük bir sorun haline getirip, kendi cebinden ç›kan pa-
ralarla oluflturulan fonu afla¤› çekmeyi amaçl›yor. 

Bir baflka deyiflle, Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›klar›,
özellikle k›rsal kesimde yaflayan halk›m›z› reçete yaz-
d›rmaktan bezdirmek istiyor.

Hükümetin yaklafl›m› flu: IMF’nin istekleri yerine
gelsin de, halk ölürse ölsün!

1Böyle öldürüyorlar!

Halk›n sa¤l›¤›n› hiçe saymak ve halktan gerçekleri
gizlemek, tüm iktidarlar›n politikas›d›r. AKP ise bu ko-
nuda tam bir pervas›zl›k sergilemektedir. 

Kufl gribi bunun son örne¤iydi. Ondan önce de An-
kara’da kolera salg›n›n›n gizlenmesi vard›. Bir süre ön-
ce de Malatya’da göz göre göre halka hastal›kl› su içi-
rilmesi sözkonusu olmufltu. 

Sistem de¤iflmedikçe tekellerin ç›karlar›na de¤il hal-
k›n sa¤l›¤›na öncelik veren bir politikan›n da belirlene-
meyece¤ini söylüyoruz. S›kça vurgulad›¤›m›z bir ger-
çek de, hastal›klar›n, salg›nlar›n hep yoksullar› vurdu¤u
ve bunun bir kader olmay›p bilinçli politikalar›n, yoksul
halk›n sa¤l›¤›n›n hiçe say›lmas›n›n ürünü oldu¤udur. 

Bu gerçek bir kez daha teyid edildi. Vatan Gazetesi
yazar› Mustafa Mutlu’nun verdi¤i bilgilere göre; Bat-
man'da SSPE denilen ölümcül hastal›k kol geziyor ve
hastal›¤a yakalanan çocuklar›n say›s› 40'› aflt›. Yetkililer
ise hastal›¤› ve SSPE kaynakl› ölümleri gizliyorlar. 

SSPE hastal›¤›na, k›zam›ktan sonra beyne yerle-
flen k›zam›k virüsü neden oluyor. Bu hastal›¤a yakala-
nan çocuklarda ve gençlerde ilk olarak unutkanl›k, si-
nirlilik ve kekemelik bafll›yor. Sonra s›çramalar, titre-
meler görülüyor ve tek bafl›na yemek yiyebilmesi ola-
naks›zlafl›yor. Üçüncü dönemde yata¤a ba¤›ml› hale ge-
liyor ve sadece burnundan verilen s›v›yla besleniyor.

Son aflamada ise komaya giriyor. Ölüm, hastal›¤›n ilk
belirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan sonraki 6-24 ay aras›n-
da gerçeklefliyor. Kesin tedavisi olmayan hastal›k, en
çok k›zam›k afl›s› olmayan çocuklarda ortaya ç›k›yor.
Risk, afl› olanlara oranla 30 kart art›yor. 

‹ktidarlar›n sorumlulu¤u da tam bu noktada ortaya
ç›k›yor. Çünkü, Dünya Sa¤l›k Örgütü karar›na göre k›-
zam›k afl›s› 1998 y›l›ndan bu yana ‘çift doz’ olarak ya-
p›lmas› gerekiyor. Ancak, dönemin Sa¤l›k Bakanl›¤›
“ekonomik kriz var” diye, k›zam›k afl›s› ithal etmiyor ve
Batman’›n da içinde yerald›¤› yoksul kentlerde “tek doz
afl›” uygulamas›n› sürdürüyor. 

Bugüne kadar 100’e yak›n çocu¤umuz bu hastal›k-
tan hayat›n› kaybetti, 600 kadar› halen ölümle pençele-
fliyor. ‹ktidar›n bile bile iflledi¤i bu cinayet sonucunda,
dünyada görülme s›kl›¤› 300 binde 1 olan hastal›k, Bat-
man’da 10 binde 1’e kadar düflüyor. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›, Mustafa Mutlu’nun köflesinde yaz-
mas›n›n ard›ndan, “tek doz afl›lama” konusunu yalanlar-
ken, bundan daha vahim bir itirafta bulunuyor. 1998’den
sonra Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde kimi kentlerde
afl›lama oran› yüzde 30’lara kadar düflmüfl. Malum yine
“ekonomik” nedenlerle! Üstelik iktidar hala hastal›¤›n
boyutunu gizlemeye çal›fl›yor. Sadece SSPE Derne¤i
ad› alt›nda bir araya gelen hastalar›n say›s› 300 iken, ik-
tidar 30 hasta bulundu¤unu söylüyor. 

fiimdi düflünün, SSPE hastal›¤› m› öldürüyor, yoksa
iktidarlar m›? Suçlu yoksul halk m›, yoksa kasalar›n›
doldurup halka bir afl›y› bile çok görenler mi?...

2Böyle öldürüyorlar!



Belçika’n›n Bruges Ceza Mah-
kemesi’nde geçen hafta görülen
“Knokke Davas›” karar için 28 fiu-
bat’a ertelendi. 

Befl gün süren duruflmalar bo-
yunca görüldü ki, davaya bakmakla
özel olarak görevlendirilen Federal
Savc›, Amerikan emperyalizminin
Guantanamo’yla, “terör yasalar›”yla,
iflgallerle hakim k›lmaya çal›flt›¤›
hukuksuzlu¤u, bu davada uygula-
maya çal›flmaktad›r. 

‹flin içine “terör” demagojisi gi-
rince, komünizm düflmanl›¤›, dev-
rimcileri yoketme intikamc›l›¤› gi-
rince, burjuva demokrasisinin sav-
c›s›yla, faflizmin savc›s› aras›nda
fark kalm›yor. 

Duruflmalar›n bitmesinin ard›n-
dan Cephe taraf›ndan yap›lan bir
aç›klamayla, Bruges Ceza Mahke-
mesi’nde sergilenen hukuksuzluk
teflhir edilerek, iddianamenin bir
mizaha dönüfltü¤ü belirtildi.

1 fiubat 2006 tarihli, “Belçika
Federal Savc›s›, Faflizmi Aklamak
‹çin, Hukuku Yokediyor!” bafll›kl›
aç›klamada Belçika’daki davan›n
iddianamesinin “devrimcilere düfl-
man, faflizme dost” bir zihniyet ta-
raf›ndan haz›rland›¤› vurgulanarak
davan›n geliflimine iliflkin bilgiler
verildi. 

Suç yok; ceza çok! 

Federal Savc›, davada yarg›la-
nan 10 san›k hakk›nda 10 y›ldan bafl-
layarak çeflitli cezalar istemifltir. Hu-
kukta; ceza, suçun karfl›l›¤›d›r. Peki
suç nedir? Savc›l›¤›n iddianamesin-
de suç yoktur. Herbiri hakk›nda y›l-
larca ceza istenen san›klardan kim,
neyi yapm›fl, yoktur! 

Federal Savc›, derin araflt›rmalar

sonucunda bula bula “1991 y›l›nda
iki adet molotof at›lmas›n›” bul-
mufl! Üstelik 15 y›l önceki o molo-
toflar›n da ne san›klarla, ne DHKP-C
ile ba¤›n› kan›tlayan herhangi bir
belgeye sahip de¤il. Kan›ts›z iki
molotofla bu kadar ceza isteyeme-
yece¤ini bilen Federal Savc›, alenen
demagojiye baflvurup flu mant›¤›
dayatm›flt›r mahkemeye: “DHKP-C
bir savafl örgütüdür, burada eylem
yapmam›fl olmalar› önemli de¤ildir,
Türkiye’de yap›yorlar, o zaman
Türkiye’de yapt›klar› -veya yapabi-
lecekleri- eylemlerden dolay› bura-
da yarg›lanabilirler...”

Hukuku katletmeye devam edi-
yor savc›; diyor ki: “Knokke’de bir
k›s›m arfliv bulunmufltur. Arfliv bu-
lundu¤una göre, oras› örgütün mer-
kezidir. Oras› örgütün merkezi oldu-
¤una göre, orada bulunanlar da
Merkez Komite Üyesi’dir.”

Böylelikle, san›klar›n ço¤u bir
anda “Merkez Komite” yap›lm›fl,
bu “Merkez Komite” üyeleri örgü-
tün “tüm dünyada yapt›klar›ndan”
(evet, savc›n›n zihniyeti aynen böy-
le) dolay› sorumlu tutulmufl ve “ce-
za verilebilir” hale getirilmifltir!   

Savc› “‹bret-i alem 
için!” ceza istiyor; bu 
Ortaça¤’›n ve Naziler’in
hukukudur!

Sonuçta Federal Savc›, esin kay-
na¤›n› Amerikan emperyalizminin
“önleyici vurufl doktrini”nden alan
flu mant›¤› ortaya sürüyor:  

“Bugün burada bulunanlar› en
üst düzeyden cezaland›rmak duru-
munday›z. Bu, ülkemizi terör eylem-
lerinde üs haline getirmek isteyebi-

lecek olan tüm çevrelere bir örnek
teflkil etmelidir. Ayr›ca burada yar-
g›lananlar›n yar›n öbürgün serbest
b›rak›ld›klar›nda; Londra metro-
sundaki eylemlerin bir benzerini
Brüksel'de yaparak karfl›m›za ç›k-
ma ihtimali vard›r. Onun için flimdi-
den önlem almal›y›z. Bunun için ib-
ret-i alem bir ceza verilmelidir...”

Hiçbir hukukçu, hukuk ad›na bu
sat›rlar› ciddiye almaz elbette. Çün-
kü bunun insanl›¤›n yüzlerce y›ll›k
gelifliminin ürünü olan burjuva hu-
kukla da bir ilgisi yoktur. Dünya bu
zihniyeti, “flüphelileri” ibret-i alem
için herkesin ortas›nda yakan Engi-
zisyon mahkemelerinden tan›r.
Dünya bu zihniyeti, mesela bir fle-
hirde eylem yap›ld›¤›nda, karfl›l›-
¤›nda flehir halk›ndan 20-30 kifliyi
öldüren, toplama kamplar›nda bir
kiflinin protestosu nedeniyle tüm
kamp› cezaland›ran Nazi uygula-
malar›ndan tan›r. Savc› bu zihni-
yetlerden hangisinin savunuculu¤u-
nu yapmaktad›r?  

Federal Savc›, diyor ki, “Yar›n
eylem yapabilirler, o zaman flimdi-
den cezaland›ral›m”; hukuk var m›
bu mant›kta? Bofluna aramay›n, hu-
kuk ayaklar alt›nda ezilmifl, yoke-
dilmifltir.  

Federal Savc› bunlar› Ameri-
ka’dan ö¤renmifl olmal›. Amerikan
emperyalizminin 11 Eylül’den iti-
baren ç›kard›¤› terör yasalar›na ba-
k›n; hepsi bu mant›kla yap›lm›flt›r.
fiüphe y›llarca tutuklamak için ye-
terlidir Amerika’n›n “terör” politi-
kas›na göre. Federal Savc›, bu dava-
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Belçika mahkemesinde, Amerikanc› politika!
◆Faflizmin ‹flbirlikçileri Devrimcileri Yarg›layamaz!

◆Terörle, Devrimciler De¤il, Emperyalistler ve 
Faflistler Suçlanabilir!

◆Bu Hukuksuzluk Komedisine Son Verilmelidir!



da hukuk ad›na s›n›fta kalm›flt›r
ama “Amerikan’›n teröre karfl› mü-
cadele stratejisi”ne çok iyi uyum
sa¤lad›¤› için, Amerikan yetkilile-
rinden bir övgü alabilir!

Savc›, örgütün ne 
örgütü oldu¤una karar
veremiyor.

Federal Savc›, DHKP-C’yi kah
“terör örgütü”, kah “kriminal ör-
güt” olarak adland›rmaktad›r. “Te-
rör örgütü” diye suçlayabilmesi için
ortada Belçika’da yap›lm›fl bir “te-
rör” eylemi olmal›; yok! Dahas›, bu
davaya konu olan operasyon yap›l-
d›¤›nda zaten Belçika’da bir “terör
yasas›” yoktur. Federal Savc›, “terör
örgütü” suçlamas›ndan bir fley tut-
turamama ihtimaline karfl›, yedek
olarak “kriminal örgüt” suçlamas›
yap›yor. Fakat... Bir örgütün “kri-
minal örgüt” say›labilmesi için, o
örgütün yapt›¤› ifllerin “kiflisel ç›-
kar” için yap›lm›fl olmas› gereki-
yor; ama savc›n›n böyle bir kan›t›
da yok. 

Federal Savc› için asl›nda bu hu-
kuki kriterlerin hiçbir önemi yok: O
ne olursa olsun, nas›l olursa olsun,
mutlaka ceza verilmeli mant›¤›yla
hareket ediyor. ‹ddianamesi de bu
zihniyetin ürünü olarak kan›ts›z,
belgesiz her tür suçlamayla dolu;
hangisi tutarsa!

DHKP-C’yle ilgili Belçika’da
görülmekte olan dava, ülkemiz bur-
juva bas›n›n›n da büyük ilgisini

çekti; “DHKP-C’lilerin cezaland›-
r›lmas›” ihtimali, burjuva medya-
daki soyguncular›n, Susurluk savu-
nucular›n›n a¤›zlar›n›n suyunun ak-
mas›na yetti. Ancak, Belçika Savc›-
s›’n›n iddialar› onlara yetmemifl
olacak ki, iddianameye kendileri de
pek çok “katk›da” bulundular. “Ero-
in ticareti” gibi, davayla ilgisi olma-
yan iftiralar› bafll›klara ç›kard›lar.
Cephe aç›klamas›nda bu konuda
özel olarak flöyle denildi: “Bilinme-
lidir ki, devrimcilere ve özel olarak
hareketimize düflman oldu¤u son
derece aleni olan Federal Savc›’n›n
dahi böyle bir iddias› yoktur. Dava-
da asla böyle bir suçlama sözkonu-
su olmam›flt›r. Olmas› da mümkün
de¤ildir.”

Faflizmin avukatl›¤›: 
“Türkiye de¤iflti” 

Federal Savc› Johan Delmul-
le’nin davadaki en çarp›c› keflfi,
kuflkusuz “Türkiye’nin de¤iflti¤i”
tezidir. Federal Savc›, devrimcilere
art›k Türkiye’de demokrasi içinde
mücadele verme ö¤üdünde bile bu-
lunuyor. Türkiye faflizmini aklamak
için ç›rp›n›yor. Ama mahkemeye
“Türkiye gerçe¤i”ni anlatan onlar-
ca dosya sunuluyor. Her sayfas›n-
dan kan akan dosyalar bunlar.
Her sayfas›, iflkencelerle, katliam-
larla, hapishanelerdeki vahfletle,
köy yakmalarla, faili meçhullerle,
bask› ve yasaklarla dolu dosyalar
karfl›s›nda, savc›, “de¤iflti” nakarat›-

n› tekrarlamaktan öte bir fley
söyleyemiyor. 

Savc›n›n bu canh›rafl gay-
retine karfl›n, Türkiye ad›na
davaya müdahil olarak kat›-
lan avukat bile, gerçekleri
reddedemeyip, “evet bunlar
bir zamanlar ülkemizde oldu,
bir zamanlar iflkence yap›ld›,
ama gerekçeleri vard›” diyor.
Türkiye’nin avukat›, kontrge-
rillan›n zihniyetini ele ver-
mekten kurtulamad› bu mah-
kemede de. ‹flkence yap›yor-
duk ama gerekçesi vard› de-
mek, yine yapaca¤›z demek-
tir. Federal Savc› iflte böyle

bir ülkenin “de¤iflti¤ini” kan›tlama-
ya çal›fl›yor. Türkiye ad›na davaya
müdahil olarak kat›lan avukat, bu
ifli para karfl›l›¤›nda yap›yor. Peki
Federal Savc›’n›n Türkiye faflizmini
bu kadar canh›rafl savunmas›n›n ne-
deni nedir?

Bu hukuksuzluk
komedisine 
son verilmelidir! 
Bruges Mahkemesi’nde befl gün

boyunca görülen davada ileri sürü-
len iddialarda, hukuku zorlaman›n,
gerçekleri çarp›tman›n s›n›r› yoktur.
Hukuksuzluk bu davada bir mizaha,
tabii kara mizaha dönüflmüfltür. 

Türkiye faflizmi, “Belçika teröre
yatakl›k yap›yor” demekte, Belçika
Federal Savc›s›, mesaj› al›p “Belçi-
ka’n›n teröre yatakl›k yapmad›¤›n›
kan›tlamak için”, ibret-i alemlik ce-
za istemektedir. Belçika hukuku,
Türkiye faflizminin isteklerini mi
yerine getirecektir? Federal Savc›’-
n›n istedi¤i budur. 

“Belçika’da hangi 
hukuk var, görece¤iz!”

Cephe taraf›ndan yap›lan 354
No’lu aç›klamada, davan›n gidiflat›-
na iliflkin sonuç olarak flunlar belir-
tildi: “Federal Savc›’n›n tüm dema-
gojilerini cevaplamak gereksizdir.
Burada sözkonusu olan Belçika’da
hukukun uygulan›p uygulanmad›¤›-
d›r. Hiçbir suçla suçlayamad›¤›, ile-
ri sürdü¤ü suçlar› kan›tlayamad›¤›
kiflilerin “ibret-i alem” için ceza-
land›r›lmas›n› savunan, Belçika ya-
salar›na göre kurulan ve çal›flan bir
enformasyon bürosunu suçlu ilan
etmek için hukuku ve mant›¤› yoke-
den anlay›fl, ancak faflizmlerde olur.  

Belçika’da burjuvazinin demok-
rasisi varsa, Belçika’da bu demokra-
sinin bir parças› olan bir hukuk yü-
rürlükteyse, bu hukukta böyle bir
savc›ya, böyle bir iddianameye, hu-
kuku katleden böyle bir zihniyete yer
olamaz. Belçika’da burjuva hukuku-
nun mu, yoksa Guantanamo hukuku-
nun mu geçerli oldu¤unu görece¤iz.”
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“Yusuf Karatafl 
Serbest 
B›rak›lmal›d›r”

Knokke Davas›’nda, du-
ruflma salonu d›fl›nda da po-
lis terörüne tan›k olundu.
Davay› izlemeye gelen Yusuf

Karatafl keyfi olarak tutukland›. Belçika Anadolu
Halk Kültür E¤itim Merkezi (BAHKEM) çal›-
flanlar›, 29 Ocak’ta, Belçika Liège fiehri’nde Yu-
suf Karatafl’›n serbest b›rak›lmas› için bildiri da-
¤›tarak, Knokke Davas›’nda Türkiyeli devrimci-
lere yap›lan sald›r›lar› protesto ettiler.



25 Ocak Filistin genel seçimleri;
hem Filistin iç siyaseti aç›s›ndan
hem de dünyada önemli tart›flmalar›
beraberinde getirdi. Sonuçlara göre;
Hamas 74, El-Fetih 45, FHKC 3,
Demokratik Cephe’nin oldu¤u ko-
alisyon 2 sandalye kazan›rken, di-
¤erleri ise toplam 8 sandalye ald›lar.
Hamas bu sonuçlarla parlamentoda
tek bafl›na hükümet oluflturabilecek
önemli bir ço¤unluk kazanm›fl oldu. 

Hamas nas›l iktidar oldu?

Hamas nas›l iktidar oldu?

Birincisi; Hamas'›n ald›¤› oyla-
r›n az›msanmayacak bir bölümü El-
Fetih yönetim prati¤ine karfl› tepki
oylar›d›r. El-Fetih, 1993 y›l›ndan
beri yönetti¤i Filistin’de, halk›n ne-
redeyse hiçbir sorununa çözüm ge-
tirmedi. El-Fetih önderli¤inin önem-
li bir bölümü halk›n çekti¤i eziyet-
lerden ceplerini doldurma derdin-
deydi. El-Fetih her ne kadar küçük-
burjuva milliyetçi bir çizgiyi temsil
etse de yönetiminin önemli bölümü
burjuva, tüccar ve feodallerden olu-
fluyor. Rüflvet, yolsuzluk, çetelefl-
me, mafyalaflma El-Fetih'in ve Fi-
listin iktidar›n›n her köflesine sira-
yet etti. Uluslararas› yard›mlar›n
ço¤u yöneticiler taraf›ndan hortum-
land›. Di¤er taraftan Filistin yöneti-
mi kuruldu¤u günden beri halka
karfl› da anti-demokratik uygulama-
lar› ile gündeme geldi. 

Bu manzaradan El-Fetih'i müca-
deleci bir örgüt yapan yurtsever
kadrolar› ve flehitleri tenzih etmek
gerekir. Ancak genel manzara özel-
likle son on y›l içinde budur ve El-
Fetih'in ve iktidar›n›n bu yozlaflm›fl,
çürümüfl manzaras› karfl›s›nda Ha-
mas, y›llard›r uluslararas› islami
sermaye taraf›ndan finanse edilen
hastaneler, vak›flar, yard›m kuru-
lufllar› yoluyla Filistin halk›n›n gün-
lük, acil sorunlar›n›n k›smen de ol-
sa çözülmesinde rol oynam›flt›r.  

‹kincisi; Filistin halk› Oslo An-
laflmalar›’ndan bugüne, 13 y›l için-

de ‹srail'in görüflmeler yoluyla ya
da ad›na “uluslararas› kamuoyu”
denen emperyalist kurumlar arac›l›-
¤›yla geri ad›m atmayaca¤›n› yafla-
yarak gördü. Emperyalizmin, iflgal-
de, katliamlarda ‹srail'i her durum-
da destekledi¤ini; BM ve Uluslara-
ras› Adalet Divan› kararlar› vb.
uluslararas› hukuk diye adland›r›lan
oyunun sadece kendisine karfl› bas-
k› kurmakta ifllerlik kazand›¤›n›; Fi-
listin halk› lehine al›nan hiçbir kara-
r›n uygulanmad›¤›n› da gördü. 

El-Fetih, tam da bu süreçte,
(Arafat’›n ölümü ile artan oranda),
emperyalist siyonistlerle iflbirlikçi-
uzlaflmac› yönü daha belirginleflen
bir çizginin temsilcisi oldu. Seçim-
lerden hemen önce ABD’nin 2 mil-
yon dolar ‘seçim yard›m›’, ‹srail’in
Hamas’›n oyunu azaltmak için El-
Fetih’e aç›k deste¤i, bu anlamda bar-
da¤› tafl›ran son damlalar oldu.

Filistin halk› iflbirlikçili¤e tav›r
al›rken, tüm bunlara karfl› oldu¤unu
iddia eden ve silahl› direniflin ön
cephesinde yeralan Hamas'a yönel-
di. Yani Hamas en büyük oyu, isla-
mi örgüt olarak de¤il, bir direnifl ör-
gütü olarak ald›. Bunun karfl›s›nda
El-Fetih’in direnmedi¤i anlam› ç›k-
mamal›d›r. Aksine, silahl› kanad› El
Aksa fiehitleri Tugay› arac›l›¤›yla
direniflin önemli bir gücüdür. 

Bu iki temel etkenin yan›s›ra; sol
örgütlerin gerilemesi, direnifle ön-
derlik yapabilecek güçte olmamas›
ve yine bu geliflmeye paralel olarak
islamc›l›¤›n konjonktürel yükselifli;
Hamas’›n kitle çal›flmas›ndaki bafla-
r›s›; El-Fetih içindeki yozlaflman›n
yans›mas› olarak ortaya ç›kan ikti-
dar kavgalar› (birçok El-Fetih kad-
rosu, kendi listelerine karfl› ç›karak
ba¤›ms›z aday oldu) vb. birçok et-
ken s›ralanabilir. 

Emperyalist demokrasinin 
ikiyüzlülü¤ü ve “terörizm” 

Sonuçlara en büyük tepkiyi em-
peryalistler ve ‹srail gösterdi. Bun-

da flafl›lacak bir fley yoktu. Ancak flu
gerçek de bir kez daha ortaya ç›kt›:
Emperyalistler için demokrasi,
kendi istedikleri sonucun ortaya
ç›kmas› demektir.

‹srail Baflbakan› Ehud Olmert,
Hamas’l› bir hükümetin kurulmas›
durumunda Filistin Yönetimi’nin
“terörizmi destekleyen bir yönetime
dönüflece¤ini” söyledi ve “‹srail ve
dünya bunu tan›mayacak” dedi.

Emperyalist Yol Haritas›’n›n da
mimar› olan ve ‘Ortado¤u dörtlüsü’
olarak bilinen BM, Avrupa Birli¤i,
Rusya ve ABD ad›na yap›lan aç›k-
lamada; Hamas’›n ‹srail’in varl›¤›-
n› kabul etmesi ve silahs›zlanmas›
istenirken; ABD, Hamas’›n “iste-
dikleri çizgiye gelmemesi” duru-
munda, ‹srail terörüyle yerlebir
edilmifl Filistin ekonomisinin tek
geliri olan “uluslararas› yard›mlar›n
kesilece¤i” tehdidinde bulundu. Av-
rupa Birli¤i de her zamanki gibi,
ABD’nin pefline tak›ld› ve AB’nin
d›fl politika sorumlusu Javier Solana
da mali yard›m tehditleri savurdu. 

Hani “demokrasi” dedi¤iniz “hal-
k›n özgür iradesiydi?” Filistin halk›
özgür iradesini, hem de ABD bafl-
kanl›k seçimlerinden çok daha de-
mokratik bir flekilde ortaya koy-
mufltur. Emperyalistler ise, “hay›››r”
diye ba¤›r›yor ve Filistin halk›na
“senin iraden bu de¤il” diyor. Peki
nedir? Biz kimi istiyorsak onlar›
seçti¤in zaman özgür iradeni gös-
termifl olursun! Emperyalist demok-
rasi ikiyüzlü bir flekilde tam da böy-
le sürdürülüyor. Ama sanmay›n ki,
bu oyun sadece Filistin’e özgüdür.
Emperyalistler, k›ymeti kendinden
menkul demokrasilerinin istedikleri
sonuçlar› vermesi için dünyan›n bir-
çok bölgesinde her türlü entrikaya
baflvurmaktan da çekinmiyorlar. 

Ve Ortado¤u’ya demokrasi getir-
mekten sözedenler, flimdi “Ortado-
¤u ülkelerinde sand›k kurulmas›nda
acele edilmemesi”ni tart›fl›yorlar. 

Hangi hak ve yetkiyle bir halk›n
iradesine ipotek konulmaya çal›fl›l›-
yor? Kim verdi bu yetkiyi onlara?
Askeri, ekonomik güçleriyle bu yet-
kiyi zorla dayat›yorlar halklara ve
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bu zorbal›¤a direnenlere de “te-
rörist” diyorlar. 

Filistin halk› ise ezici bir ço-
¤unlukla, hem ABD’nin hem de
AB’nin “terörist” dedi¤i bir ör-
gütü iktidara tafl›yor. Asl›nda
buna benzer örnekler y›llard›r
yaflanmaktad›r. Emperyalistler
kendi ç›karlar› için terörizm dema-
gojisini istedikleri gibi kullan›rken,
halklar›n nabz› çok daha farkl› at-
makta ve terörizm demagojilerine
büyük darbeler vurmaktad›r. Ha-
mas’›n seçim zaferi terörizm dema-
gojisine vurulan son darbedir. Em-
peryalistler “teröristle” muhatap ol-
mak durumundad›rlar ve bunun aç-
maz›n› yaflamakta, kendilerine ma-
nevra alan› yaratacak olan Hamas’›
geri ad›ma zorlamaktad›rlar. 

Hamas ve iktidar

Hamas’›n kendisinin de böyle
bir seçim galibiyeti beklemedi¤ini
söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Hat-
ta Filistin davas›n›n tüm sorumlu-
luklar›n› kendi omuzlar›na y›kacak
bir sonuç istemiyordu da denilebilir.
Bilindi¤i üzere Hamas 2005’te bafl-
kanl›k seçimine özellikle aday gös-
termemiflti. Hamas'›n amac› bizzat
iktidar›n sözcüsü olmak de¤il, ikti-
darda söz sahibi olmakt›. Böylece
bir taraftan direnifli sürdürecek ve
kitleselli¤ini koruyabilecekti. Di¤er
taraftan ise siyonizm ve emperya-
lizm ile dolayl› görüflecekti. Görüfl-
melerin olumsuz etkilerini ise, El-
Fetih'e y›kacakt›. 

Hamas flimdi ayn› çerçevede El-
Fetih’le birlikte hükümet kurma
teklifleri yap›yor. Birleflik bir El-
Fetih'ten sözetmek mümkün olmasa
da genel e¤ilimi itibariyle El-Fetih
ise buna karfl› görünüyor. Onun
amac› ise, Hamas'› hükümette yal-
n›z b›rakmak ve h›zla kendi kendi-
siyle çeliflir hale getirmek. El-Fe-
tih'in baz› kadrolar› seçim yenilgisi-
ni kendi önderliklerine yükledikleri
kadar, direniflin "sorumsuzlu¤una"
da yüklemekteler. "Y›llard›r ‹sra-
il'le görüflmelerin bedelini biz öde-
dik, iktidar olman›n bedelini biz
ödedik, Hamas ise hem Filistin Yö-
netiminin nimetlerinden yararland›,

hem de bizi teflhir ederek kitleselli-
¤ini artt›rd›. fiimdi art›k kendisi be-
del ödesin" biçiminde özetlenebile-
cek bir tutum içindeler. 

Bugün Hamas bir s›navla karfl›
karfl›yad›r. ‹slami hareketlerin gene-
lindeki ç›karc›l›klar›ndan kaynakla-
nan sahte nesnelli¤i Hamas'taki en
önemli zaaf› oluflturuyor. Hamas,
ihanet anlaflmalar›n›n ürünü olan
bugünkü iktidar› ya Filistin'in kur-
tuluflu yolunda bir mevziye çevire-
cek ya da kendisi bu iktidar›n diflli-
leri aras›nda ö¤ütülecektir. ‹kinci
ihtimal daha büyük görünüyor. Ge-
nel olarak islami örgütlerin, özel
olarak Hamas'›n politik tutarl›l›k
noktas›ndaki karnelerinin k›r›klarla
dolu oldu¤u biliniyor. 

Daha seçimlere kat›l›rken kendi
en temel ilkeleriyle çeliflkiye düfl-
müfllerdi. Oslo ihanet anlaflmas›n›
reddediyor ve ‹srail'i devlet olarak
tan›m›yorlard›. E¤er El-Fetih ikti-
dara ortak olmay› kabul edip kendi-
lerini kurtarmazsa, hükümet olur ol-
maz ya Filistin halk›n› fiili bir eko-
nomik, siyasi ambargoyla karfl› kar-
fl›ya b›rakmay› göze alarak ve genifl
bir halk cephesi kurarak topyekün
bir ulusal direnifle giriflecekler ki,
bu zor görevin baflar›lmas› islamc›-
lar›n de¤il, her alanda halk›n tama-
m›n› örgütlemeyi baflaran, do¤ru
devrimci önderliklerin, Marksist
Leninistler’in baflar›yla uygula-
yabilece¤i bir politikaya ba¤l›d›r.
Veya üzerindeki bask›lara direne-
meyip, iktidar olma ad›na ilkelerin-
den tavizler vermesini izah edecek,
bir yerlerden bir fetva, hadis ya da
ayet bulup, sistem içine oturacakt›r.
Bugün emperyalistlerin, iktidara
gelen Hamas’a yönelik politikalar›-
n›n özünü de bu oluflturmaktad›r.
‹ktidardaki Hamas, ayn› zamanda
“k›vama getirilecek”, sistem içine
çekilecek bir Hamas’t›r. 

Dünden bugüne Hamas

Hamas’›n tarihi de, birçok is-
lamc› örgütün tarihi ile benzer-
dir. Bugün direnifl çizgisinde ol-
mas›na karfl›n, onun tarihi, yar›n
ne yapaca¤›n› da belirsiz hale
getiren bir tarihtir. Filistin özgü-
lünde farkl› flekillenmeler müm-

kün olsa da, islamc› pragmatizmin
temel özelliklerini ba¤r›nda tafl›d›¤›
unutulmamal›d›r.

Müslüman Kardefller’den do¤an
ve onun politik tüm özelliklerini ta-
fl›yan Hamas, birçok ülkede bu kö-
kenden gelen örgütlenmeler gibi,
Arap ulusalc› güçleri ve sol ile ça-
t›flma halinde do¤du. El-Fetih
1960’larda ‹srail’e karfl› gerilla sa-
vafl› bafllatt›¤›nda, Hamas ona kar-
fl›yd›. El-Fetih ve baflta FHKC ol-
mak üzere devrimci örgütlerin za-
y›flat›lmas› için ‹srail ve ABD tara-
f›ndan geliflimine gözyumuldu. 

Filistin ulusal hareketi ve El-Fe-
tih’e destek veren M›s›r Devlet Bafl-
kan› Abdülnas›r’a yönelik 1965’te
suikast girifliminde bulunan Ahmed
Yasin, ayn› zamanda Hamas’›n ku-
rucusudur. 1960’lar boyunca komü-
nistlere, devrimcilere karfl› savaflan
Müslüman Kardefller, Filistin prati-
¤inde de Hamas ad›yla 1970’ler ve
1980’ler boyunca FKÖ ve El-Fe-
tih’e, FHKC, FDKC gibi devrimci
örgütlere karfl› 20 y›l boyunca sald›-
r›lar düzenledi. ‹slamc› pragmatiz-
min en belirgin oldu¤u Müslüman
Kardefller, Ürdün Kral›’n›n 1970’de
Filistinliler’e karfl› bafllatt›¤› ‘Kara
Eylül’ katliam operasyonuna da des-
tek vermekten geri durmad›lar.

1983’te, Hamas Lideri Ahmed
Yasin ‹srailliler taraf›ndan tutuklan-
d›¤›nda, evinde bulunan çok say›da
silah› “Filistinli örgütlere karfl› kul-
lan›lmak üzere saklad›¤›” fleklinde
aç›klayacak ve b›rak›lacakt›. Ancak
kullanma-kullan›lma politikas›n›n
tüm dünyada oldu¤u gibi, Filis-
tin’deki akibeti de farkl› olmad›.
Gözyumulan Hamas, Filistin dava-
s›n›n gelifliminin zorunlu sonucu
olarak ‹srail’e yöneldi ve bu aflama-
dan sonra yokedilmesi için say›s›z
katliam yaflad›, liderlerini suikast-
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lerde kaybetti.

Ayn› Hamas, flimdi iktidar koltu-
¤una oturmaya haz›rlan›rken, Ame-
rika’ya “s›cak mesajlar” vermeye
çal›fl›yor. Hamas'›n liderlerinden
Mahmut Zehar, Amerikan CBS
TV'sine verdi¤i demeçte, “Ameri-
ka'ya düflman gözüyle bakmad›k-
lar›n›” belirterek, bölge bar›fl›n›n
anahtar›n›n Baflkan Bush'un elinde
oldu¤unu söylüyor ve Bush'un “ada-
leti tecelli ettirmesini”(!) istiyor.
Bütün milliyetçi, islamc› pragma-
tistler gibi, Zahar da ‘Amerikan ç›-
karlar›’ söylemiyle ABD emperya-
lizmini ikna etmeye çal›flarak, “‹n-
sanlar Irak, Afganistan ve Filis-
tin'de olup bitenler aras›nda ba¤
kuracak, bu da Amerikan ç›karlar›-
na hiç uymayacakt›r” diyor. 

‘Filistin Davas›’n›n zaferi 
devrimci çizgidedir

Kuflkusuz, Filistin tüm dünya
halklar›n›n gönlünde taht kuran bir
‘dava’ haline geldiyse, bunda belir-
leyici olan sol ve ulusalc› güçlerdir,
El-Fetih’tir, FHKC ve di¤erleridir...

Milliyetçilik El-Fetih nezdinde,
elde etti¤i baflar›lar›n yan›nda as›l
olarak iflas›n› yaflam›flt›r. Bunda en
temel nokta, emperyalistlerin rota-
s›na girerek ideolojisizleflmesidir.
Çürüme, yozlaflma, uzlaflmac›l›k
her fley bunun üzerine oturmaktad›r. 

Hamas’ta ifadesini bulan islam-
c›l›k da, Filistin davas›n› zafere tafl›-
yacak bir ideolojiye sahip olmad›¤›
gibi, böyle bir kararl›l›¤› ve Filistin
gibi bir davan›n zaferi için olmazsa
olmaz olan anti-emperyalizmi de ta-
fl›mamaktad›r. Kendi halk›na karfl›
da özgürlükler ve halk için demok-
rasi gibi bir amac› zaten yoktur. 

Kimsenin kuflkusu olmas›n ve
“dünün Leyla Halidler’inin yerini
çarflafl› Hamasl›lar’›n ald›¤›n›” dü-
flününler kayg›lanmas›n ki, Filistin
davas› yine solun zafere tafl›yaca¤›
bir dava olmaya devam edecektir.

Elbette; sol, devrimci iddias›n-
daki Filistinli örgütler ideolojik ola-
rak net ve tavizsiz yürüyebildikleri,
örgütlendikleri oranda bu süreci
omuzlayabilirler. 
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‹flgalcilerin ve iflbirlikçi kukla Irak hükümetinin
devrik lider Saddam Hüseyin’i yarg›lama giriflimi 29
Ocak günü devam etti. Hat›rlanaca¤› gibi, davan›n
önceki “Kürt” yarg›c›, Saddam Hüse-
yin’e “yeterince sert davranmad›¤›”
fleklinde iflgalciler taraf›ndan eleflti-
rilmifl ve istifa etmiflti. Yerine atanan
da (ne tesadüf) yine bir “Kürt” yarg›çt›. Ve
kendisine söylendi¤i gibi “sert” davranmaya çal›flt›. 

Kendisine ba¤›ms›z bir mahkemenin hakimi po-
zu vermeye çal›flan yarg›ç, davay› s›radan bir adli
dava haline getirme girifliminde bulundu. Sanki kar-
fl›s›nda bir ülkenin emperyalist iflgalle devrilmifl li-
deri de¤il, s›radan bir “katil” var muamelesi yapmak
istedi. Daha duruflman›n bafl›nda, “politik aç›klama-
lar yapt›rmayaca¤›n›, buna uymayan avukatlar›n du-
ruflmadan ç›kar›laca¤›n›” söyledi.  

Elbette bu talimat Amerika’dan gelmiflti. Ameri-
ka, Saddam yarg›lamalar›n› bir tiyatroya dönüfltür-
mek ve karfl›s›nda “süklüm püklüm” bir Saddam res-
mi çizmek istiyordu. fiu ana kadar bunu baflarama-
m›fl, aksine direnen bir lider bulmufltu karfl›s›nda. Yeni yarg›ç da amac›na
ulaflamad›.

Önce, Barzan Tikriti, “Bu mahkeme bana göre gayri meflrudur” dedi.
Yarg›çla yaflanan tart›flman›n ard›ndan aya¤a kalkan Saddam Hüseyin,
“Kahrolsun hainler, kahrolsun Amerikal›lar” diye slogan atarak salonu
terketti. Ard›ndan tüm avukatlar salonu terkettiler. 

Saddam ddavas›: ““Sert yyarg›ç”
oyununa kkarfl› ““militan” ttav›r

Emperyalistlerin ve iflbirlikçi hükümetlerin bulufltu¤u WEF (Dünya Ekonomik Zirvesi) 25-29
Ocak tarihleri aras›nda ‹sviçre'nin Davos Kasabas›’nda düzenlendi. Emperyalistler sömürü-
yü daha nas›l katmerlefltireceklerini tart›fl›rken, d›flar›da anti-kapitalist, anti-emperyalist
gösteriler düzenlendi.

Kasabada tam bir s›k›yönetim ilan edilirken, ülke genelinde günlerce önce bafllayan zirve kar-
fl›t› eylemlerin temel slogan› ise "emperyalist iflgaller" ve "sosyal hak gasplar›na hay›r" ol-
du. ‹lk gösteri 14 Ocak'ta Bern'de bafllad›. 18 Ocak'ta birçok kentte bilgilendirme toplan-
t›lar› düzenlenirken, 21 Ocak'ta ülke genelinde ufak çapl› eylemlerle teflhir kampanyas›
yürütüldü. 26 Ocak'ta Bern'de yap›lan eylemin ard›ndan 28 Ocak günü, polisin yolu ka-
patmas› sonucu Davos’a ulaflamayan 2 bin kifli, Lanquart Kasabas›’nda gösteri düzenledi. 

Aralar›nda Türkiyeli örgütlerinde oldu¤u yürüyüfle DHKC taraftarlar› “Emperyalizm Halklar›n
Direnifliyle Yenilecek!Yaflas›n Sosya-
lizm!” pankart› ve bayraklarla kat›ld›-
lar. Ölüm orucu flehitlerinin resimleri-
nin de tafl›nd›¤› eylemde, “Mahir, Hü-
seyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl",
“Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma”
vb. sloganlar› att›lar. 

Davos’da PProtesto EEylemleri



F Tipi denilen cezaevlerinin varl›¤› sür-
dükçe benim bu türden yaz›lar›m da süre-
cek. Çünkü en bafl›ndan beri içime sindire-
medi¤im bir uygulama bu. Geçen y›l›n
TÜYAP Kitap Fuar›'nda, orta yafllarda bir
anne-babayla gözlerimizde biriken yafllar›
birbirimizden gizlemeye çal›flarak konuflu-
yorduk. Belli ki mütevaz› bir memur aile-
siydi bu. Üniversite ö¤rencisi o¤ullar› F
Tipi cezaevlerinden birinde tutukluydu.
Tek suçlanma nedeni, ''örgüt üyesi'' olmak-
t›... Ve flu anda, F Tipi cezaevlerinde ''tec-
rit'' koflullar›nda tutulan (say›lar›n› tam
olarak bilmedi¤im, fakat birkaç bin oldu-
¤unu tahmin etti¤im) ''siyasi'' tutuklular›n
pek ço¤unun y›llard›r hapiste ve pek ço¤u-
nun ak›l almaz a¤›rl›kta hapis cezalar›na
çarpt›r›lm›fl olmalar›n›n genellikle tek bir
gerekçesi var: ''Örgüt üyesi'' olmak...

(...)

Birkaç gün
önce de gazetede-
ki masam›n çevre-
sinde TAYAD'dan
konuklar›m vard›.
‹çlerinden biri, F
Tipi cezaevinde ço-
cu¤u olan bir baflka
anneydi. Bir halk an-
nesi. Ona, geçen y›l
kitap fuar›nda ziyare-
time gelen tutuklu an-
nesine söyledi¤im fley-
leri söyledim. Bizi ken-
dilerinden ayr› görme-
sinler. Benim annem, ba-
bam, baflka kuflaktafllar›-
m›n anneleri babalar› da
cezaevleri kap›lar›na ay-
larca, y›llarca gidip geldiler... Sonra birlik-
te, neler yap›labilece¤ini konufltuk. TA-
YAD'l›lar Büyük Millet Meclis'ine bir zi-
yaretin haz›rl›¤›ndalar. Ankara yolculu¤u-
na 29 Ocak Pazar günü saat 18.00'de Gala-
tasaray Lisesi önünde bir bas›n aç›klama-
s›yla bafllayacaklar. (Sanatç› ve ayd›nlar›
da dayan›flmaya ça¤›rd›klar› bu demokra-
tik haklar›n›n engellenmeyece¤ini umuyo-
rum ve diliyorum.) TAYAD'›n mücadelesi,
bir kahramanl›k öyküsüdür. Her türlü bas-
k›ya, gözalt›na al›nmalara, dernek lokalle-
rinin bas›l›p kapat›lmas›na, tehdide, iflken-

ceye gö¤üs geren bu insanlar, F tiplerinde
tecrit koflullar›n›n sona ermesi, bu hücre
hapishanelerinin büsbütün ortadan kalk-
mas› için savafl›mlar›ndan vazgeçmiyorlar.
Toplumu ayd›nlatma, daha duyarl› k›lma
çabalar›n› inatla, inançla sürdürüyorlar. Bu
çaba bence F tiplerinin s›n›rlar›n› çoktan
aflm›fl, Türkiye'de demokrasinin gerçekten
var olup olmad›¤›n›n sorgulan›fl›na dönüfl-
müfltür.

****

TAYAD'dan ziyaretçilerimin getirdi¤i
birkaç dergi ve broflür aras›nda bir de kitap
vard›. Boran Yay›nevi'nce, ''TAYAD'l› aile-
lerin katk›lar›yla'' bas›lm›fl bu kitap ''Tut-
sak Dergiler'' ad›n› tafl›yor. F Tipi cezaev-
lerinden ald›¤›m mektuplarda, zaman za-
man, orada yaz›lm›fl fliirler, çizilmifl kari-
katürler olur. Yaklafl›k 600 sayfal›k bu ki-
tap, bu türden fliir, yaz› ve karikatürlerden
derlenmifl... Girifl yaz›s›nda ''Tutsak Dergi-

ler'' flu sözlerle tan›t›l›yor:
''Bu kitap bir 'dergiler kitab›'
. 17 dergiden seçmeler göre-
ceksiniz bu kitapta. Bu der-
giler, dünyan›n baflka hiç-
bir yerinde bu flekilde bir
araya gelmedi. Çünkü
dünyan›n hiçbir yerinde,
böyle bir 'hapishane ba-
s›n›' na rastlanmad›. Do-
lay›s›yla elinizdeki ki-
tap, büyük olas›l›kla,
dünyada ilk 'hapishane
dergileri' kitab›d›r'' .

''Tutsak Dergiler''
deki yaz›lar›, çizim-
leri elefltirebilir, kimi-
lerini fazlaca ama-
törce, ya da ''sekter''
bulabilirsiniz. Fa-

kat üretildikleri koflullar düflünüldü-
¤ünde bütün bu de¤erlendirmeler anlams›z
kalacak, yap›lacak tek fley onlar› içeride
üretmeyi ve d›flar›da yay›mlamay› bafla-
ranlar› alk›fllamak olacakt›r. As›l yap›lmas›
gereken ise ''tecrit'' koflullar›n›n bir an ön-
ce sona erdirilmesi ve asl›nda ''düflünce su-
çu'' demek olan ''örgüt üyeli¤i'' suçlamas›-
n›n (ülkenin üzerindeki bu utanc›n) bütün
sonuçlar›yla ve tümüyle ortadan kald›r›l-
mas›d›r.

ATAOL BEHRAMO⁄LU
Cumhuriyet 28 Ocak 2006
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TAYAD'›n müca-
delesi, bir kahra-
manl›k öyküsü-
dür. Her türlü

bask›ya, gözalt›-
na al›nmalara,

dernek lokalleri-
nin bas›l›p kapa-
t›lmas›na, tehdi-
de, iflkenceye gö-
¤üs geren bu in-

sanlar, F tiplerin-
de tecrit koflulla-
r›n›n sona erme-
si, bu hücre ha-
pishanelerinin
büsbütün orta-
dan kalkmas›

için savafl›mla-
r›ndan vazgeçmi-
yorlar. Toplumu

ayd›nlatma, daha
duyarl› k›lma ça-

balar›n› inatla,
inançla sürdürü-
yorlar. Bu çaba
bence F tipleri-
nin s›n›rlar›n›
çoktan aflm›fl,

Türkiye'de de-
mokrasinin ger-
çekten var olup
olmad›¤›n›n sor-
gulan›fl›na dö-

nüflmüfltür.

'Tutsak Dergiler...'
�

Bas›ndan



Herkesin bildi¤i ancak
burjuva bas›n›n ç›kar he-
saplar› nedeniyle günde-

me getirmedi¤i, AKP’nin yolsuzluk-
lar›, Erdo¤an’›n malvarl›¤›, Unak›-
tan’›n serveti ve kaçak villalar› gün-
demde. Tart›flma Maliye Bakan› Ke-
mal Unak›tan’›n kaçak villalar› ile
bafllad›. Erdo¤an’›n Unak›tan’a sa-
hip ç›karak, “biz dostlar›m›z›, arka-
dafllar›m›z› bunlara yedirmeyiz” de-
mesi ile kendisine s›çrad›.

Tayyip’in korudu¤u yoksulun,
yetimin hakk› de¤ildi, aksine yok-
sulun, yetimin hakk›n›n yenilmesini
savunuyordu. “Müslüman faizsiz
bankac›l›k kurumu” ad›yla halk› so-
yan Al Baraka Türk’ün yönetimin-
deyken, ‘naylon fatura haz›rlad›¤›’
tespit edilip 3 y›la kadar hapis iste-
miyle dava aç›ld›¤›nda milletvekili

olup ‘dokunulmazl›k’ z›rh› kazanan
Unak›tan’a ikinci z›rh da baflbaka-
n›n kendisi oluyordu. 

Unak›tan’›n kaçak villalar› ve
yoksullar›n gecekondular›

Unak›tan Beykoz Küçük Çaml›-
ca’da 50 dönümlük orman arazisini
“hat›r senedi” ile al›yor ve villa
yapt›r›yor. Tapusuz araziye tapu ka-
zand›rmak için ‘2B Yasas›’n› haz›r-
l›yor. Bu da yetmiyor; villan›n bah-
çesine iki villa da o¤ullar› için yap-
t›r›yor. Elbette kaçak! (Erdo¤an'›n
da kaçak bir apartman› yok muydu!
Hem de belediye baflkan›yken)
AKP’li belediye, mahkeme karar›na
ra¤men villalar› “ifl makinas› bula-
mad›¤› için” y›llard›r y›k(a)m›yor.
S‹T alan› kurallar›na ayk›r› olarak
yap›lan villalar, Büyükflehir Beledi-

yesi'nin onay›ndan geçmedi¤i halde
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koru-
ma Bölge Kurulu karar› ile affedili-
yor ve bu karar yine AKP’li meclis
üyelerinin oylar›yla onaylan›yor.
Villalar› meflrulaflt›rmak için Küçük
Çaml›ca'da % 6 olan imar hakk›, %
20'ye ç›kar›l›yor. 

Tam üç kez ç›kar›lan y›k›m kara-
r›na ra¤men Unak›tan’›n villalar›
y›k›lmazken, bu süre içinde ayn›
AKP’li belediyeler taraf›ndan bin-
lerce yoksul gecekondu dozerlerle,
kepçelerle, çevik kuvvet deste¤i ve
panzerlerin ac› sirenleriyle, TV’ler-
den canl› yay›nlarda y›k›ld›. Çocuk-
lar sokaklara at›ld›, aileler günlerce
otobüs duraklar›nda yaflad›lar, bin-
lerce aile kendilerine dayat›lan kre-
di ba¤›ml› konut aldatmacas›na pa-
ra yat›rmak durumunda kald›, ken-
tin üzerinde gecekondulardan yük-
selen ç›¤l›klar hiç eksik olmad›. 

Halkla alay eder gibi, “dozer bu-
lunamad›, ihaleye ç›kard›k kat›lan
olmad›” gibi gerekçelere s›¤›nmak,
resmen iktidar yetkisinin kiflisel ç›-
kar için kullan›lmas›d›r. Bunun lite-
ratürde de, bolca “yolsuzlukla mü-
cadele” nutuklar› at›lan AKP seçim
bildirgesindeki tan›m›yla da, ad›
YOLSUZLUKTUR. 

Ofer’le, Tayyip’in eflli¤inde otel
odalar›nda görüflerek ülkenin zen-
ginliklerini yok pahas›na peflkefl çe-
kenler, o¤lunun m›s›r ithalat›ndan
vurgunlar›n› “aç m› kals›n” diye ar-
s›zca savunanlar, “Kar da etse zarar
da etse her fleyi sataca¤›m” yüzsüz-
lü¤üyle emperyalist ve iflbirlikçi te-
kellere hizmet edenler iflte bunlar-
d›r. Bir yandan tekellere hizmet
ederken, öte yandan kendi kasalar›-
n› doldurmufllard›r. 

Bakan olunca ilk ifli vergi aff› ç›-
kar›p, kendisini de affetmek olan
Unak›tan, bu iktidar›n prototipidir.
Unak›tan’da ne varsa AKP’de de
o vard›r. Baflbakan’›n dahi kendi
partisini kastederek “burnuna kötü
kokular geldi¤ini” söylemesi, vur-
gunun ulaflt›¤› boyutu göstermekte-
dir. Ancak, kendini “sütten ç›km›fl
ak kafl›k” gibi pazarlamaya çal›flan
Erdo¤an’›n kendisi soygun sistemi-

26

5 fiubat 2006 / 38

Yüzlerinde islamc›l›k perdesi, kasalar›nda vurgun dolarlar›; 
fiimdi iktidar nimetleri onlar›n ceplerine ak›yor

Din, iman deyip halk› uyutuyor

Soygunu sürdürüyorlar



nin bafl›d›r. Bu yüzden bugün mal-
varl›¤›n› aç›klamaktan kaçmaktad›r.

Baflbakan neyi sakl›yor?

Baflbakan›n, herkesi “malvarl›-
¤›n› aç›klayacak” beklentisine sok-
tu¤u konuflmas›n› inkar etmesinin
ard›ndan sal› günü yap›lan AKP
grup toplant›s›ndaki konuflmas› sa-
dece demagojiyle doluydu. Sab›k
AKP destekçileri dahil kimseyi ikna
etmeyen konuflmas›nda, bas›n› ve
CHP’yi suçlad›, Mustafa Kemal’in
vasiyetini kar›flt›rd›, bolca demagoji
yapt›. Dokunulmazl›klarda, “bürok-
ratlar›n da dokunulmazl›klar› var,
hepsini birlikte kald›ral›m” ipine
sar›lan Erdo¤an, malvarl›¤› konu-
sunda da ayn› demagojiye baflvur-
maktan çekinmedi. K›saca, kendisi-
ni yönetenlerin malvarl›klar›n› bil-
mek bu ülke halk›n›n en do¤al hak-
k› iken, Tayyip k›rk dereden su geti-
rerek gizlemeye devam etti.

Peki bu ketumlu¤un nedeni ne? 
Halk›m›z›n güzel bir sözü vard›r.

“Çi¤ yemedim ki karn›m a¤r›s›n”
diye. Tayyip çi¤ yemifltir! Erdo-
¤an’›n kursa¤› (kasas›) halk›n eme-
¤i, al›nteri ile doldurulmufltur. fiim-
di gerçek bir hesap sorma da de¤il,
burjuva politikas›n›n “cilvesi” kar-
fl›s›nda dahi yan çiziyor. 

Konufltukça batan, batt›kça de-
belenen Baflbakan, elbette servetini
aç›klayamaz. Nas›l aç›klayacak, ne
diyecek? Yine, “o¤lumun sünnet
dü¤ünündeki tak›lardan geldi bun-
ca para” m› diyecek? 

Dönemin Baflbakan› Tansu Çil-
ler de flaibeli servetini, “kay›nvali-
desi Muazzez Çiller öldükten sonra
ç›k›n›ndan ç›kan ve kendilerini de
flafl›rtan mücevherat›” olarak aç›k-
lam›flt›. Bu tür ucuz söylemler “res-
mi evraklarda” belki bir kabul göre-
bilir ama halk›n vicdan›nda Çil-
lerler h›rs›zl›kla damgalanmaktan
kurtulamam›fllard›r. Erdo¤an’›n so-
nu da farkl› olmayacakt›r.

Kald› ki, Erdo¤an malvarl›¤› ko-
nusunda hep flaibeli olmufltur. AKP
Genel Baflkan› oldu¤u günlerde
malvarl›¤›ndaki ciddi art›fl nedeniy-
le 5 y›l 10 aya kadar hapis istemiy-

le yarg›lanm›fl ve ancak iktidar ol-
duktan sonra bu davadan beraat etti-
rilmifltir. Kimi davalar›ndan doku-
nulmazl›k z›rh›yla, kimilerinden ik-
tidar gücünün sa¤lad›¤› beraatle
kurtulmak, Tayyip’i aklamaz. 

Peki aç›klamaktan kaç›nd›¤› bu
serveti maafl›yla elde etmedi¤ine
göre, nas›l elde etmifltir?

Bu sorunun birinci cevab›, “tüc-
car siyaseti yapaca¤›z” sözündedir.
Bu kültür bütün yolsuzluklara, soy-
guna aç›kt›r. Kapitalizmde tüccarl›k
halk› soymadan yap›lamaz. Hele bu
tüccar yönetim gücünü de elinde tu-
tuyorsa, vay o halk›n haline!

“Böyle yapmazsak, ekonomideki
s›çramay› yapamay›z” diyordu Er-
do¤an, ayn› sözün devam›nda. As›l
s›çraman›n “kendi ekonomisinde”
oldu¤u aç›k ki, gizliyor. 

Baflbakanken, burjuva politika-
s›n›n genel kabul görmüfl kurallar›-
na ayk›r› flekilde flirket ifllerini yü-
rütmeye, yeni flirketler kurmaya de-
vam eden Tayyip’in resmi s›fatla
Ülker reklamlar› yapmas› dahi, aç›k
bir flekilde makam›n› kiflisel ç›kar-
lar› için kullanmas›d›r. Ülker ürün-
lerinin ‹stanbul Anadolu Yaka-
s›’ndaki da¤›t›m›n› yapan üç flirke-
tin orta¤›d›r Erdo¤an. Emniyet G›-
da, ‹hsan G›da Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limitet fiirketi ile ‹hsan G›-
da Pazarlama ve Ticaret Anonim
fiirketi'nin AKP taraf›ndan ç›kar›lan
vergi aflar›ndan yararland›¤› gerçe-
¤i, bu iktidar›n kime çal›flt›¤›n›n ör-
neklerinden sadece biridir. Üstelik,
bu sayede “flirket kay›tlar›n›n ince-
lenmemesini güvence alt›na alm›fl-
t›r” bu flirketler. Sadece bunlar m›? 

Kapitalizmin bir baflka kural›;
komisyonsuz “pazarlama” yap›la-
mayaca¤›d›r. Ve o Erdo¤an ki, b›ra-
k›n Ülker ürünlerini, “ülkeyi pazar-
lamakla mükellef oldu¤unu” söyle-
yen bir baflbakand›r. Onlarca örne¤i
ortaya ç›kan özellefltirmelerin, iha-
lelerin nas›l bir aleni peflkeflle yap›l-
d›¤›n›n cevab› da buradad›r. Ucuza
kapat›lan K‹T’leri alan tekeller ki-
me “komisyon” veriyorlard›?

Bir ülkenin baflbakan› için bü-
yük utanç olmas› gerekirken, Erdo-

¤an’›n s›k s›k otomobil, alt›n gibi
“hediyeler” almas›, verilmedi¤inde
aç›kça istemesi ile gündeme gelme-
si, “avantaya-komisyona” ne denli
yatk›n oldu¤unun kan›t› de¤il mi?

Seçim meydanlar›nda 
ne sözler vermifllerdi?

fiimdi biraz daha gerilere gide-
rek, verdi¤i hiçbir sözü tutmayan bu
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Bu partiden ne beklenir!
Nas›l ki, tarihi kanla dolu MHP
meclise en eli kanl› katilleri tafl›-
m›flsa, AKP de doland›r›c›lar›,
zimmetçileri tafl›d›. Onlarca baka-
n›, milletvekili hakk›nda yüz k›zar-
t›c› suçlardan dosyalar bulunuyor.
Bunlardan baz›lar›n›n ssadece rres-
mi kkay›tlara ggeçenleri:

Görevi iihmal, zzimmet, kkamu ttafl›-
ma bbiletlerinde kkalpazanl›k, rresmi
evrakta vve kkay›tlar›nda ssahtecilik-
le ccürüm iifllemek iiçin tteflekkül
oluflturmaktan yyarg›lanan: Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an.

‹haleye ffesat kkar›flt›rmak, eemniyeti
suistimal, zzimmet, kkalpazanl›k,
resmi eevrakta vve kkay›tlar›nda ssah-
tecilikle ccürüm iifllemek iiçin tteflek-
kül ooluflturmaktan yyarg›lananlar:
‹dris Naim fiahin, Mehmet Musta-
fa Aç›kal›n, Mikail Arslan.

Naylon ffatura ddüzenlemek: Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan. 

‘Kay›p TTrilyon’ ddavas›nda öözel eev-
rakta ssahtecilik yyapanlar: Abdül-
kadir Aksu, Abdullah Gül, Meh-
met Emin Tutan ve Ali Temur.

Zimmet, nnitelikli zzimmet, iihaleye
fesat kkar›flt›rmak, yyetkiyi kkötüye
kullanmak, hh›rs›zl›k, rresmi eevrakta
sahtekârl›k vve kkamu kkurumunu
doland›rmak ggibi ssuçlardan yyarg›-
lan AAKP mmilletvekilleri: Nevzat
Pakdil, Adem Bafltürk, Hüseyin
Besli, Mahfuz Güler, Abdurrah-
man Müfit Yetkin, Özkan Öksüz,
Halil Ürün, Akif Gülle, Zülfü De-
mirba¤, Selami Uzun, Mustafa Il›-
cal›, Mehmet Erdemir, As›m Ay-
kan, Hanefi Mahçiçek, Öner Gül-
yeflil ve Ayhan Sefer Üstün...

Uzay›p giden liste, Tayyip’in neden
malvarl›¤›n› aç›klamad›¤›n›n, ne-
den dokunulmazl›klar› kald›rma-
d›klar›n›n da cevab›d›r.



iktidar›n, yolsuzluklar konusunda
seçim meydanlar›nda neler söyledi-
¤ini hat›rlayal›m. AKP’nin seçim
kazanmas›ndaki en etkili söylemle-
rinin bafl›nda “yolsuzlukla mücade-
le”nin geldi¤i bilinmektedir. 

“Sosyal, ekonomik, kültürel, si-
yasal ve her fleyden önemlisi ahlaki
çöküntü ve çürümüfllü¤ün ürünü ve
göstergesi olan yolsuzlu¤un, halk›n
bürokrasiye, siyaset kurumuna ve
genel olarak devlete ve adalete gü-
ven duygusunu zay›flatt›¤›” belirti-

len AKP Seçim Bildirgesi’nde bu
konuda flu vurgular yap›l›yordu:

“Öncelik, siyasetin ve kamu
yönetiminin yolsuzluktan ar›nd›-
r›lmas› olmal›d›r.” Sonuç; bugün
AKP’lilerin ve onu destekleyen hol-
dinglerin hükümet olanaklar›n› kul-
lanarak nas›l köfleyi döndükleri tar-
t›fl›l›yor. Örne¤in; Denizcilik ‹fllet-
meleri'ne ait Ankara Feribotu ihale-
siz olarak Ulafltırma Bakanı Binali
Yıldırım'ın o¤luna kiralan›yor. Una-
k›tan ve Sanayi Bakanı Ali Cofl-
kun'un da yararland›¤› Vergi Barıflı
Yasası'ndan birçok AKP’li holding
ve tüccar yararlan›yor. 23 dönüm-
lük ET‹BOR Dinlenme Tesisleri'nin
iflletmesi, Unakıtan'ın o¤lu Abdul-
lah Unakıtan ile Ulafltırma Bakanı
Yıldırım'ın o¤lu Erkan Yıldırım'ın
ortak oldu¤u Denport ‹nflaat ve Li-
man ‹flletmecili¤i flirketine peflkefl
çekiliyor. Tayyip’in flirketlerinin
ürünlerini da¤›tt›¤› Ülker’in orta¤›
olan ABD tatland›r›c› tekeli Cargill
için özel kanunlar ç›kar›l›yor. 

Baflka ne deniyordu bildirgede?

“Siyaset-sermaye iliflkilerinde
fleffafl›k sa¤lanmal›d›r.” Sonuç;
tüm bilinen ve bilinmeyen örnekler
bir yana, Baflbakan ve Maliye Baka-
n›, Ofer’le lüks otel odalar›nda ba-
kanl›k makamlar›nda gizli kapakl›
görüflmeler yap›yor ve bu görüflme-
lerin sonucunda Galataport gibi gö-
rülmedik bir peflkefl ortaya ç›k›yor.
Bu öyle bir peflkefl ki, bir AKP’li
bakan dahi buna isyan etmek duru-
munda kal›yor. 

Devam edelim bildirgenin alt›
bofl vaatlerinden:

“Siyasetçilerin ve kamu yöne-
ticilerinin mal varl›klar› fleffaf
hale getirilecek.” Sonuç: Baflbakan
malvarl›¤›n› gizliyor, öteki bakan
ve milletvekilleri ne düzeyde soy-
dular bu da belirsiz. 

“Siyasetin finansman›n›n flef-
faf hale getirilmesi ve objektif
kriterlere ba¤lanmas› için Siyasi
Partiler Yasas›’nda gerekli düzen-
lemeler yap›lacakt›r.” Sonuç; b›ra-
k›n böyle bir yasal düzenlemeyi,
RP'ye verilen hazine yard›m›n› iç
etmekten hüküm giyen Erbakan'›n

hapse girmemesi için seferber oldu-
lar ve cezas›n› evinde çekmesini sa¤-
lamak için özel yasa ç›kar›ld›. 

“Bir y›l içinde yolsuzlukla mü-
cadele konusu bafll› bafl›na bir alan
olarak ele al›nacak, fleffafl›k teme-
linde, üzerine net bir flekilde gidile-
cektir.” (AKP Acil Eylem Plan›)
Sözü unutulmufl, göstermelik yol-
suzluk davalar›n›n arkas›na s›¤›n›la-
rak soygun düzeni sürdürülmüfl, o
tesbitini yapt›klar›, “çürümenin”
büyümesine katk› sunulmufltur. Tür-
kiye’de soygun düzeni ony›llard›r
nas›l iflliyorsa, halk nas›l bu vurgun-
cular taraf›ndan soyuluyorsa, karfl›-
s›nda güçlü bir halk muhalefetinin
olmay›fl›n› f›rsat bilen AKP de ayn›
sistemi sürdürmektedir. 

Daha 1994 y›l›ndaki servet bildi-
riminde kilolarca alt›nlar›, binlerce
metrekarelik arsalar›, Emine Ha-
n›m’›n tak›lar› ve lüks otolar› ile
“halktan biri” olmad›¤› aç›k olan
Erdo¤an hanedanl›¤›n›n, burjuva si-
yasetin halk› aldatma yöntemleriyle
“halktan biri, sizden biri” diye pa-
zarland›¤› unutulmamal›d›r.

“Teflekkül” art›k hükümetin
kendisi olmufltur

Erdo¤an milletvekili seçilme-
seydi, flu anda “zimmet, kalpazan-
l›k, sahtecilik” ve “cürüm ifllemek
için teflekkül oluflturmak” suçla-
r›ndan yarg›lan›yor olacakt›.

“Teflekkül” büyümüfl, ad› “hükü-
met” olmufltur. “Cürüm” geniflle-
mifl, Akbil yolsuzluklar›n›n, Albay-
raklar’a flaibeli ihalelerin yerini on-
larca özellefltirmenin avantas›, dev-
let ihaleleri, hükümet gücünü kulla-
narak elde edilen pazarlar, o¤ullara,
k›zlara verilen avantalar alm›flt›r. 

H›rs›zl›k, yolsuzluk, nitelikli do-
land›r›c›l›k, suistimal san›klar›ndan
oluflan, yöneticilerinin yüzde 42’si
sermayedar olan bir partinin iktidar-
da ayn› iflleri sürdürmesinden daha
do¤al ne olabilir ki? Ç›karlar› için
düflüncelerini, inançlar›n› reddeden-
ler, eski dava arkadafllar›n› satanlar,
iktidar koltu¤unda “küplerini dol-
durmaktan” baflka neyi düflünecek-
lerdi?
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Halk› soyanlar hep affedildi
Burjuva parlamenter sistemde bü-
tün partilerin ortak özelliklerinden
birincisi, emperyalizmin iflbirlikçi-
leri olmalar› ise, ikincisi vurguncu-
lar›, halk› soyanlar› çeflitli yasalar,
düzenlemelerle affetmeleridir. 

Çeflitli kurulufllarca haz›rlanan ra-
porlara göre; 1950’lili y›llardan bu
yana hükümetler mali aflar, vergi
aflar› ile halk› soyanlar› affediyor.
Bu durum tam 37 kez tekrarland›.  

‹lk vergi aff›n›n 1924’te ç›kar›ld›¤›
kay›tlarda yer al›rken, özellikle
1960’larla birlikte neredeyse her
y›l mali aflar gündeme geldi. Böy-
le bir durumda, elbette kapitalist-
ler vergilerini ödemeyip aflarla
kurtulurken, emekçilerin maaflla-
r›ndan kesilenlerle devlet çark›
döndürüldü. Ancak belirtmek ge-
rekir ki, AKP iktidar› neredeyse her
yasan›n aras›na s›k›flt›rd›¤› düzen-
lemelerle, ya da do¤rudan aflarla
bu konuda kendinden öncekileri
sollam›flt›r. Haklar›nda onlarca
yolsuzluk dosyalar› bulunanlardan
oluflmufl bir parti olarak bu yasa-
larla kendilerini affeden iktidar›n
ç›kard›¤› belli bafll› aflar flöyle:

Unak›tan’› da kurtaran naylon fatu-
ra suçlar›na af, spor klüplerinin ver-
gi borçlar›na erteleme, iflyerlerine
verilen kapatma cezas›n›n kald›r›l-
mas›, alt›n, gümüfl, platin üreticile-
ri ve liman hizmetlerine KDV istis-
nas›... Kaçak villalara af yasas›...
Türk Telekom’un özellefltirilmesi
yasas›yla getirilen af... El konulan
bankalar›n kredi kart› ve kredili
mevduat hesap borcu faizlerinin
indirimi... Birinci s›n›f tar›m arazisi
üzerine fabrika kuran ABD tekeli
Cargill için özel af... 
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AKP’nin, savundu¤u ideolojiyi
yans›tan, yani bir liberal, bir milli-
yetçi partiden fark›n› koyan ekono-
mi-politikas› var m›? Daha geniflle-
terek soral›m; islamc›l›¤›n kendine
özgü bir ekonomi-politikas› mevcut
mudur?

“fieriatla” yönetilen ‹ran gibi ül-
kelerin durumu, AKP’nin iktidar
prati¤i, böyle bir fleyin olmad›¤›n›
gösteriyor. Böyle bir aray›fllar› da
yoktur. Tek yapt›klar›, “hay›r iflleri-
ni” kurumlaflt›rmakt›r. Ki, bu da sö-
mürü sisteminin halk taraf›ndan iti-
razs›z kabul edilmesine, flükürcülü-
¤ün gelifltirilmesine, adaletin ve
eflitli¤in oldu¤u bir düzen için mü-
cadele yerine, eflitsizli¤in kabulleni-
lip dilencili¤in kan›ksat›lmas›na
hizmet etmektedir. Yani, kapitalist
sömürü politikalar›n› uygulamak
kadar, emekçi halka karfl› yap›lm›fl
en büyük kötülük olmaktad›r. 

AKP iktidar›, IMF’ye tam sada-
katle, tekellerin ç›karlar› do¤rultu-
sunda ülkeyi yönetmektedir. Sadece
AKP de¤il, hiçbir islamc› partinin
kapitalizmin d›fl›nda ekonomik prog-
ram› olmad›¤› gibi, böyle bir aray›fl
içinde de de¤illerdir. Tek dertleri
mevcut sömürü sisteminin çarklar›-
n›n kendi ç›karlar›ndan yana döndü-
rülmesidir. 

Yani, “islami ekonomi” diye bir
kavramdan somut olarak söz etmek
mümkün de¤ildir. Bir devleti vare-
den temel ö¤eler yan›yla, gerçekte
“islami devleti” oluflturacak ideolo-
jiden, hukuk felsefesinden de yok-
sundur bu anlay›fl. 

O zaman flu soru gündeme gel-
mektedir. AKP, ad›n› koysun ya da
koymas›n kapitalizmde ezildi¤ini
gören ve sistemin de¤iflmesini iste-
yen yoksul halk kesimlerini nas›l
bir argümanla aldatmaktad›r? Dini
duygular›n do¤rudan kullan›m› bir
yana, ekonomi-politikada “dindar-
lar daha dürüsttür” anlay›fl›n›n pro-
pagandas›n› yapt›¤›, çeflitli biçim-
lerde bunu yerlefltirmek istedi¤i

aç›kt›r. 

Bir baflka deyiflle, buradan ç›kan
sonuç; islamc›lar kendilerine özgü
bir ekonomi-politikaya ihtiyaç duy-
mamaktad›rlar. Yani, onlar›n halka
“sömürü düzenini kökünden de¤ifl-
terece¤iz, flöyle bir düzen kuraca-
¤›z” söylemi somut bir politik öner-
meyi de¤il, “biz daha dürüstüz, din-
dar›z, Allahtan korkar›z, öyleyse bi-
zim yönetece¤imiz devlet, yap›s› ne
olursa olsun daha adaletli olacakt›r
ve mutlaka baflar›ya ulaflacakt›r”
safsatas›n› ifade etmektedir. 

Bilimsel olarak, alt yap›n›n üst
yap›y› belirledi¤i gerçe¤i göz önüne
al›nd›¤›nda, kapitalizme itiraz› ol-
mayan bir anlay›fl›n, o sistemin hal-
ka verdi¤i zararlar› yok etmesi müm-
kün mü? Bir baflka deyiflle, kapita-
lizmle özdefl olan sömürüyü, ranti-
yeyi, faizcili¤i, vurgunlar› vb. nas›l
yok edecekler? Bireysel yetenekle-
riyle mi? ‹dealist felsefede belki ye-
ri olabilir ama bilimsel hiçbir yan›
olmad›¤› nettir. 

Öte yandan, bu safsatalar› bir an
gerçekleflebilir kabul etmifl olsak
dahi, islamc› partilerin ve yönetici-
lerinin prati¤i ortadad›r. Hangisinin
“laikiz” diyenlerden daha dürüst ol-
du¤u söylenebilir?

RP’nin kasas› Mercümek olayla-
r›, Bosna için “müslüman kardeflle-
rimiz” diye toplanan paralar›n yok
olmas›, RP'nin kaybedilen trilyonla-
r›, Erbakan’›n nereden buldu¤u hala
meçhul kilolarca alt›nlar›, görünür-
de hiçbir ticari faaliyeti olmamas›na
karfl›n dünyan›n dört bir yan›nda
okullar açabilecek devasa bir serve-
te hükmeden Fethullah Gülen’in
durumu, Erdo¤an'›n serveti, ‹stan-
bul Belediyesi'nde sa¤›r sultan›n
duydu¤u yolsuzluklar, AKP’nin flu
k›sac›k iktidar›nda Tayyip’in burnu-
nu bile s›zlatan yolsuzluk kokular›,
bakanlar›n o¤ullar›na, k›zlar›na ve
islamc› holdinglere yap›lan iltimas-
lar... ilk elden akla gelenlerdir.

Ve tek bafl›na çarp›c› bir vurgun

hikayesi oluflturan ve ço¤u tarikat-
lara ait islamc› holdinglerin durumu
bilinmektedir. ‹slamc› holdinglerin
yurtd›fl›ndaki emekçilerin, Türki-
ye’deki tasarruf sahiplerinin dini
duygular›n› kullanarak toplad›klar›
paralar›n akibeti ortada. Kombas-
san’dan Yimpafl’a hepsi bo¤az›na
kadar pisli¤in içindedir. Camilerde
dualar eflli¤inde toplanan paralar ta-
rikat fleyhlerinin kasalar›na ak›t›l-
m›fl, büyük bir aldatma olan ve ka-
pitalizmde gerçekleflmesi mümkün
olmayan “faizsiz kazanç” elde et-
meyi bekleyen inançl› insanlar›n
‘ah’› kalm›flt›r geriye. Alman Der
Spiegel Dergisi’nin 2004 bafl›nda
yay›nlad›¤› bir habere göre; sadece
Almanya’da, aralar›nda Kombas-
san, Jet-Pa ve Yimpafl'›n da oldu¤u
islamc› rantiyeci flirketler, 200 bin
Türkiyeli emekçiden 5 milyar Eu-
ro'yu, “günahs›z ve çok kârl› gelir”
vaatleriyle aldatarak toplam›fl ve fle-

Çark böyle dönüyor
Milliyet yazar› Güneri Civao¤lu
gayri-meflru yollarla halk› soyan-
lar›n paralar› nereye aktard›klar›n›,
nas›l aklad›klar›n› flöyle anlat›yor:

“Her ay Türkiye’ye, küresel dev
bankalardan, off-shore bankala-
r›ndan ziyaretçilerin geldi¤ini, pa-
hal› otellerin özel salonlar›nda
servet sahibi Türkler’in paralar›n›
çekmek ve saklamak için çeflitli
önerilerde bulunduklar›n› dinleriz.
K›sacas› minarenin k›l›flar›, ulusla-
ras› finans/kapital a¤ içinde mo-
del model bu müflterilere otel de-
filelerinde sunuluyor.” (1 fiubat,
Milliyet)

Hiçbir soygun yoktur ki, kapitalist
sistemin iflleyifline ra¤men ger-
çekleflsin. Kendisi soygun ve sö-
mürü üzerine kurulu kapitalizm;
bizim gibi sömürge ülkelerin yö-
netecilerinin pervas›z soygunlar›-
n›, diktatörlerin hayas›z vurgunla-
r›n› ve elbette o anl›-flanl› tekelle-
rin kirli ifllerden elde ettikleri pa-
ralar› bu tür yollarla sistem içine
çekiyor. 

Soru: Erdo¤angiller, islamc›l›¤›
soygunun k›l›f› yapanlar hangi off-
shore banka ile çal›fl›yor? 

‘‹slamc› kapitalizm’ ve AKP



riat ekonomisinin karanl›k dehlizle-
rinde yutmufllard›r. Tarikat holding-
lerinin pislikleri ortaya ç›kt›¤› kadar
da de¤ildir. ‹ktidar taraf›ndan özel-
likle üzeri örtülmekte, ‹HLAS Hol-
ding’i korumak için özel yasa ç›kar-
ma örne¤indeki gibi çeflitli yollarla
çarklar›n› döndürmeleri sa¤lanmak-
tad›r.

Bunlar m› daha dürüst? 

Bugün AKP nezdinde yaflanan
yolsuzluklar, Tayyip’in malvarl›¤›,
kapitalist sömürü sisteminden ba-
¤›ms›z ele al›nd›¤›nda yanl›fl sonuç-
lara ulafl›lmaktan kurtulamaz. Bü-
tün burjuva politikac›lar›n oldu¤u
gibi, bu iktidar›n yöneticilerinin ki-
flili¤ini, prati¤ini belirleyen de bu
sistemdir. fiu, bu politikac›n›n akça-
l› iflleri bir yana, böyle bir sistemin
yöneticisi olmak dahi en büyük h›r-
s›zl›k de¤ilse nedir? 

Tarihsel bir gerçektir; din her za-
man varolan düzeni meflrulaflt›rmak
için egemen s›n›flarca kullan›lan en
önemli ideolojik araçt›r. Bu araç,
bugün “islamc›” kimlikleriyle tekel-
leflen tarikat holdingleri ve onlar›n
AKP gibi yönetici elitlerinin elinde-
dir. Bu kesimler s›n›fsal olarak bur-
juvad›rlar. Halk›n dini duygular›n›
ve islamc›l›¤› kapitalist sömürü
çarklar›n›n perdesi haline getirmek-
ten baflka farkl› olarak hiçbir fley
yapmam›fllard›r. 

fiu gerçek art›k tart›flmas›zd›r:
“‹slamc› kapitalizm” de vurgun,
ç›kar, haks›z kazanç ve sahtekar-
l›k düzenidir... 

Bu pislikleri bugün AKP’de tar-
t›fl›yoruz. Dün ANAP’›n Yüce Di-
van’l›k h›rs›zl›klar› ile, milliyetçili-
¤i kimseye b›rakmayan MHP’nin
büyük bir ahlaks›zl›k örne¤i olan
deprem vergilerini çalmas›yla tar-
t›flm›flt›k. Yar›n da baflka bir parti
iktidar›n›n halk› nas›l soydu¤unu
tart›flaca¤›z. 

Ne zaman ki, kapitalizm bütün
kurum ve kurulufllar› ile yerlebir
edilir, sömürüye dayal› sistem orta-
dan kalkar, bu tart›flmalar da o za-
man bitecektir. Ve bunu baflaracak
olan islamc›l›k de¤il, sosyalizmdir,
Marksist-Leninistler’dir. 
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Yeni Devlet Baflkan› Evo Mo-
rales’in yemin törenine kat›lmak
için gitti¤i Bolivya’dan dönerken
kalp krizi geçiren ve 24 Ocak günü
hayat›n› kaybeden Schafik Jorge
Handal, 29 Ocak günü El Salva-
dor’da son 25 y›l›n en görkemli kit-
lesinin kat›ld›¤› bir törenle u¤urlan-
d›. 

Bir gerilla komutan›na yarafl›r
flekilde 100 binin üzerinde insan›n
kat›ld›¤› törende, k›z›l bayra¤a sa-
r›lan Handal, Filistin göçmeni, El
Salvador gerilla mücadelesinin ön-
der isimlerinden biriydi. 

1972’den bu yana El Salvador
Komünist Partisi (PCS) lideri olan
Handal, emperyalist iflgale ve oli-
garflik devlete karfl› savaflan FMLN
gerillalar›n›n da 12 y›ldan fazla bir
süre komutanl›¤›n› yapm›flt›.
1990’lar›n yenilgi y›llar›nda
FMLN’nin silah b›rakmas›n›n ar-
d›ndan legal alana ç›kan Handal,
mücadelesini yine Komünist Parti
lideri olarak sürdürdü.

Bir çok Latin Amerika ülkesin-
den liderlerin ve devrimcilerin ka-
t›ld›¤› devasa törende konuflan,
San Salvador Baflpiskopos Yar-
d›mc›s› Rosa Chavez, Handal’›n
tüm Latin Amerika’ya malolmufl
bir lider oldu¤unu belirttikten son-
ra O’nu flöyle anlat›yordu:

“Komutan fiefik, bütün hayat›
boyunca ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› ve
demokrasi için savaflt›. O, El Sal-
vador halk›n›n, kendi kaderini ken-
disinin tayin etmesini istiyordu.
Onun tafl›d›¤› bayra¤› flimdi bizler
tafl›yaca¤›z.”

El Salvador’da ve yabanc› ay-
d›nlar aras›nda büyük bir sayg›nl›-
¤› olan Handal, bir röportaj›nda,
silahl› mücadeleye uzun y›llar re-
formist bir çizgide legal zeminde
mücadele yürüttükten sonra kat›-
lan PCS’nin bu karar›n›, “baflta ifl-
çi s›n›f› olmak üzere tüm halk›n
kurtuluflunu sa¤layacak tek yolun

silahl› mücadeleden geçti¤i” so-
nucuna var›larak al›nd›¤›n› söylü-
yordu.

Handal, “evet geç kald›k” dedi-
¤i silahl› mücadele yolunu seçme-
lerinde, halk›n “parlamenter yolun
ç›kmaz oldu¤unu görmesi için se-
çimlere kat›lmam›z gerekiyordu”
fleklinde izah ederken, El Salvador
devrimci hareketinin ana gövdesi-
ni oluflturan ve Farabundo Marti
taraf›ndan 1930’larda kurulan
PCS’nin hiçbir zaman silahl› mü-
cadeleyi reddetmedi¤ini de ekli-
yordu. 

PCS’nin kat›l›m› ile birlikte,
FMLN çat›s› alt›nda toplanan si-
lahl› mücadele cephesi büyük güç
kazanarak ülkenin yar›s›n› kontrol
alt›na alacak güce ulaflm›flt›. Ancak
1992 y›l›nda hükümetle masaya
oturuldu¤unda, El Salvador devri-
mi de halk›n›n kurtuluflunu sa¤la-
yacak tek yolu terk etmifl oluyordu.

Bu stratejik düzeydeki hatal›
karara ra¤men, Handal; ony›llara
varan devrimci yaflam›yla, sayg›n
ve mücadeleci kiflili¤iyle, 1980’ler
boyunca El Salvador ve Latin
Amerika halklar›n›n mücadelesin-
de oynad›¤› rolle, an›lmaya devam
edecektir. 

“Ömür boyu devrimcili¤in”
sembollerinden biri olan Handal’›n
kavgas›-
n›n ezi-
len halk-
l a r › n
d e v r i m
ve sos-
y a l i z m
mücade-
l e s inde
yaflaya-
ca¤›n›n
alt›n› çi-
z i y o r ,
sayg›yla
a n › y o -
ruz.

Handal’a Görkemli U¤urlama



21-22 Ocak 2006 ta-
rihlerinde Irak’ta ‹flgale
Hay›r Koordinasyonu ta-
raf›ndan düzenlenen ‘Em-
peryalizm Yenilecek Di-
renen Halklar Kazana-
cak’ sempozyumunun so-
nuç deklerasyonu 30 Ocak
günü düzenlenen bas›n top-
lant›s›yla aç›kland›. Irak’ta
‹flgale Hay›r Koordinasyonu,
Birleflik Filistin Kad›nlar Der-
ne¤i, Irak Yurtseverler Birli¤i,
Araflt›rmac› -yazar Temel De-
mirer ve Grup YORUM Üye-
si Cihan Keflkek imzas›yla yay›nla-
nan deklerasyon flu flekilde:

*

Günümüzde baflta ABD olmak
üzere emperyalizm dünya halklar›-
na yönelik ekonomik, politik, ide-
olojik ve askeri sald›r›lar›n› yüksel-
terek sürdürmektedir. Bizim de bir
parças› oldu¤umuz Ortado¤u co¤-
rafyas› ise bu sald›rganl›ktan en bü-
yük pay› almaktad›r.

Emperyalist sald›rganl›¤›n art›fl›-
na paralel olarak dünyan›n her ye-
rinde halklar›n öfkesi büyümekte,
mücadelesi yükselmektedir. Orta-
do¤u'da baflta Irak ve Filistin olmak
üzere iflgale ve emperyalist sald›r-
ganl›¤a karfl› direnifl büyümekte,
Latin Amerika'da halk›n emperya-
lizme karfl› öfkesi çeflitli flekillerde
patlamakta, dünyan›n dört bir ya-
n›nda ulusal ve s›n›fsal kurtulufl
mücadeleleri geliflmektedir.

Bizler, Irak'ta ‹flgale Hay›r Koor-
dinasyonu'nun düzenledi¤i "Emper-
yalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak" bafll›kl› sempozyum
vesilesiyle;

◆ Baflta Ortado¤u'da ve bu co¤-
rafyada yeralan Filistin ve Irak'ta ve
dünyan›n her yerinde süren direnifl
mücadelelerini; önderliklerinin ni-
teli¤inden ba¤›ms›z olarak, emper-
yalizme vurduklar› darbe temelinde
savundu¤umuzu ve destekledi¤imizi,

◆ Emperyalizmin, özelde ABD
emperyalizminin, siyonizmin uygu-
lad›¤› teröre ve uluslararas› terör
politikalar›na karfl› halklar›n müca-
delesinin yan›nda olaca¤›m›z› ve

gelifltirece¤imizi,

◆ ABD emperyalizminin öncü-
lü¤ünde bugün hedef tahtas›na ko-
nan Suriye, ‹ran, Kuzey Kore, Ne-
pal, Küba ve Venezüella gibi ülke
halklar›n›n ayr›ca emperyalizme ve
iflgale direnen Kürt halk›n›n yan›n-
da oldu¤umuzu ve tüm gücümüzle
bu ülkelere yönelik sald›rganl›¤a
karfl› duraca¤›m›z›,

◆ Tüm dünya halklar› ve ezilen
uluslar›yla enternasyonalist temelde
dayan›flmay› sürdürece¤imizi,

◆ Emperyalizmin ve onun iflbir-
likçilerinin sald›r›lar›n›n en a¤›r bi-
çimine maruz kalan uluslararas› po-
litik tutsaklar ve savafl esirleriyle özel-
de Irak ve Filistin'deki politik tutsak-
lar ve savafl esirleriyle dayan›flma
içinde olaca¤›m›z›,

◆ Emperyalizmin ve Siyoniz-
min savafl suçlar›na ve suçlular›na
karfl› de¤iflik biçim ve yöntemlerle
mücadele edece¤imizi,

◆ Emperyalizmin ç›karlar›yla
çeliflti¤i noktada çeflitli ülkelerin ve
bunun yan›nda ulusal ve s›n›fsal
kurtulufl mücadelesi veren örgütlere
ve önderliklerine yönelik oluflturdu-
¤u kara listelere karfl› mücadele yü-
rütece¤imizi,

◆ E m p e r y a l i z m i n
özellikle iflgal sald›r›lar›-
na ortak olan ve bu mis-
yonu tafl›yan ülkemiz ifl-
birlikçilerine karfl› müca-
deleyi büyütece¤imizi bir
kez daha ilan ediyoruz.

*

Yukar›da vurgulad›¤›m›z
maddeler temelinde anti-em-
peryalist mücadeleyi gelifl-
tirmek için önümüzdeki sü-
rece dair flu kararlar› ald›¤›-
m›z› tüm devrimci, demok-

rat, ilerici, yurtsever, anti-emperya-
list kamuoyuna duyuruyoruz:

◆ Emperyalizme karfl› sadece
bölgesel temelde de¤il, ayn› zaman-
da uluslararas› alanda alternatif güç
oluflturma çabas›n›n bir parças› ve
örgütleyicisi olmak,

◆ Latin Amerika'daki anti-em-
peryalist direnifllerle ba¤ kurmak,

◆ ABD emperyalizminin özel-
likle Ortado¤u'ya yönelik sald›r›la-
r›nda kulland›¤› emperyalist askeri
üslerin kapat›lmas› ve yenilerinin
aç›lmas›n› engellemek için mücade-
le yürütmek,

◆ Emperyalizmi temsil eden ki-
fli ve kurumlar›n ülkemizi ziyaretle-
rine karfl› çeflitli eylemler gerçeklefl-
tirmek,

◆ Irak ve Filistin ile ilgili ileride
belirlenecek bir hafta boyunca da-
yan›flma eylem ve etkinlikleri ör-
gütlemek,

◆ Uluslararas› alanda örgütle-
nen anti-emperyalist toplant›, kon-
ferans vb. etkinliklere kat›lmak,
özellikle Ortado¤u'da yap›lacak ifl-
gal karfl›t›, anti-emperyalist etkin-
liklerin örgütleyicilerinden olmak,

◆ Irak iflgalinin y›ldönümü ulus-
lararas› iflgal karfl›t› gün olarak pro-
testo etmek, o gün çeflitli eylem ve
etkinlikler örgütlemek;

◆ Sempozyumdan, en az›ndan
ilk elde sempozyuma kat›lan örgüt
ve kiflilerden oluflan bir ortak ileti-
flim a¤› kurmak ve bu a¤› genifllet-
mek.
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Yaz› dizimizin bu bölümünde Filistin halk örgütlen-
melerini ele alaca¤›z. Filistin; denilebilir ki, taban ör-
gütlenmeleri aç›s›ndan en zengin, en yayg›n örnekler-
den birini oluflturmaktad›r. Yaz›m›z›n ilerleyen bölüm-
lerinde görece¤iniz gibi, bu örgütlenmelerin en temel
niteli¤i, hem yaflam› hem direnifli örgütlemeleridir. 

***

Filistin: Tüm Halk›n Direnifli
Tüm Halk›n Örgütlenmesi
Filistin halk›n›n iflgal alt›nda y›llara yay›lan direnifli-

nin yenilmezli¤i, her alana, her kesime yay›lm›fl halk ör-
gütlülüklerinin sonucudur. Halk örgütlülükleri aç›s›n-
dan intifada süreci bir dönüm noktas› özelli¤i tafl›r. O
güne kadar Filistinli örgütler esas olarak, iflgal alt›ndaki
topraklar›n d›fl›ndad›r. Örgütlerin askeri kollar›/gerilla-
lar, çeflitli Arap ülkelerinde üslenmifltir. Her örgütün
mülteci kamplar›nda asgari bir örgütlülü¤ü olsa da, bun-
lar da esas olarak dar siyasi yap›lard›r. 

1980’lerin bafl›nda Filistinli örgütler için Lübnan bü-
yük bir üs durumundayd›. Filistinliler, burada “devlet
içinde devlet” durumundayd›lar. Ancak 1982’de emper-
yalistlerin deste¤indeki siyonist sald›r› sonucu Filistinli
örgütler, kahramanca direnmelerine ra¤men, Lübnan’›
terketmek zorunda kald›lar. Örgütlerin kimi Tunus’a, ki-
mi Yemen’e, kimi Suriye’ye gitti. ‹flte bu savrulufl, tüm
Filistinli örgütleri iflgal alt›ndaki topraklarda örgütlen-
meye yönelten bir rol de oynad›. 

‹flgal alt›ndaki topraklarda örgütlenme çabas›, 1985-
’86’larda sonuçlar›n› vermeye bafllad›. ‹ntifada asl›nda
iflte bu örgütlenmelerin sonucu olmufltur. Filistin direni-
flinin halk örgütlenmeleriyle bütünleflmesi, intifadan›n
hemen öncesindeki bu sürece dayan›r. Bu örgütlenmele-
rin genel özelliklerine geçmeden önce, bunlardan birini,
ilklerden birinin nas›l olufltu¤unu aktarmak istiyoruz:

Öncü ve örnek bir örgütlenme; Balata
Mülteci Kamp›(*): Balata Mülteci Kamp›, 1948'de
‹srail birliklerinin sald›r›s›nda yerlerini-yurtlar›n› terke-
den Filistinliler’in topland›klar› bir yerdir. Bat› fieria'da-
ki Nablus Kenti’nin güneyine düfler. 

Balata'daki gençlik “bu orduya karfl› konulabilir” dü-
flüncesine ulaflt›ktan sonra, Balata Kamp› ‹srail ordusuna
karfl› “kapal› bölge” ilan edildi. Ancak gençlerin 1985'te
ald›klar› bu karar ancak 1987'de hayata geçecekti.

Kamp gençli¤i, ilk baflta bir Gençlik Klübü kur-
mufltu. ‹srail ordusu, "El-Fetih'e üye kazand›ran bir mer-
kez" oldu¤u gerekçesiyle klübü kapatt›, buldozerlerle bi-
nay› y›kt›. Gençler, Genç Çal›flma Kurullar› ad›yla yeni
bir oluflum gerçeklefltirdiler. Amaç toplumsal aç›dan
kamp mültecilerine yard›mc› olmakt›. Çok geçmeden bu
kurullar, halk›n hizmetinde komitelere dönüfltüler. Ben-
zer örnekler birçok köy ve kentte yayg›nl›k kazand›.

Komitenin önderli¤i, üniversiteli gençlerle hapisten
ç›km›fl siyasilerin elindeydi. Hareketin geliflim aflamala-
r›nda kampta bulunan ajanlarla ‹srail iflbirlikçileri pani-
¤e kap›ld›lar. O kadar ki kampta kal›p piflmanl›k getir-
mekle kamp› tümüyle terketmek aras›nda bir seçim yap-
mak zorunda b›rak›ld›lar.

Akflam karanl›¤› çöker çökmez, kamp gençli¤i mas-
keler giyip sokaklar› dolafl›p dururlar, baz›lar›n›n elle-
rinde demir çubuklar ya da zincirler bulunur. Maskeli
devriyeler, sadece ajanlara karfl› de¤il, ayn› zamanda
uyuflturucu tafl›y›c›l›¤› yapan, muhabbet tellall›¤› ya da
beyaz kad›n ticaretiyle u¤raflan ve bilardo masalar›nda
gününü gün edenlere de çeflitli tav›rlar al›rlar. 

Böylece genel anlamda kamptaki toplumsal ahlâk›
ve ulusal de¤erleri korumak, ‹srail'in kamp üzerindeki
günlük denetimini zay›flatt›.

Bu çerçevede El-Fetih örgütü, yap›s›n› dört bir yana
yayg›nlaflt›rd›. Bu arada birçok örgüt de, ayn› türde ya-
p›lanmalara giriflti. Yayg›n örgütlenme aflamas›nda ör-
gütsel yap›lar›n› ve mekanizmalar›n› gelifltirerek onbin-
lerce kifliye ulaflt›. Teorik aç›dan iflgal alt›ndaki toprak-
larda her türlü örgütlenme yasa¤› vard›. Ama pratikte
her fley El-Fetih'in kumandas›na ba¤lanm›fl, aç›ktan aç›-
¤a legal toplumsal örgütlenme faaliyeti yürütülüyordu.

Kamptaki toplumsal faaliyetler, örgütlü gönüllülük
esas›na dayan›yordu. Sokaklar›n ve kald›r›mlar›n temiz-
lenmesi, parke tafllar›yla kaplanmas›, kanalizasyon ya-
p›m›, su flebekelerinin düzeltilmesi ve camilerin onar›m›
gibi ifller yap›l›yordu. Ancak, gençler spora, özellikle de
futbola merakl›yd›lar. Örgüt futbol sahas›n› Filistin ha-
reketine asker kazand›rmak için e¤itim alan›na dönüfl-
türdü. Buradan yola ç›k›larak bir at›l›m daha yap›ld›.
Sporla bafllayan örgütlenme, e¤itimsel ve siyasal bir ni-
telik kazan›yordu. Örne¤in mezarlara toplu çiçek koy-
malar, semt aralar›nda düzenlenen gece folklor gösteri-
leri, ulusal marfl al›flt›rmalar› ve tutuklu ailelerine birer
kilo baklava, helva göndermeler bu faaliyetler aras›n-
dayd›.

Örgütlenme gelifltikçe, kamptaki gençlik toplumsal
inisiyatifler koymaya bafllad›. Örne¤in bafll›k paralar›-
n›n azalt›lmas› ya da tümüyle ortadan kald›r›lmas› yo-
lunda toplumsal bask› uygulad›lar. Nablus'taki zengin
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doktorlar›n kamp yerlilerine ücretsiz tedavi uygulama-
s›n› zorunlu k›ld›lar.

Böylece "örgüt", kendilerini her yönden ihmal edil-
mifl sayan ve her fleyden yoksun k›l›nan gençli¤in temel
baflvuru kayna¤›, birinci adresi oluverdi. Adrese baflvu-
ran her genç gittikçe geliflerek ba¤›ms›z inisiyatifler
kullanmaya bafllad›; birço¤u halk›n fliddetini uygulayan
savaflç›lar oldular. ‹lk elde ajan ve iflbirlikçi unsurlar
kamptan kovuldu. Ard›ndan ‹srail'de çal›flmakta olan ifl-
çilerin, grev günlerinde ifllerine gitmemeleri sa¤land›.
Sonunda, ‹srail askerlerinin kampa giriflini önlemek ana
hedef haline geldi. 

Böylece karakol polisleriyle askerler tafllanarak, ya-
vafl yavafl kamp d›fl›na ç›kar›ld›. Örne¤in karakol ve
benzeri yerler, gecenin belirsiz saatlerinde taflland›, ate-
fle verildi, kundakland›. Olaylarda art›fl olunca, ‹srail as-
kerleri kampa çok az girebildiler...

Böylece Balata Mülteci Kamp›, flimdiye kadar ya-
flanmam›fl bir direnifl biçimini gerçeklefltirdi.

Balata Mülteci Kamp›’nda flekillenen bu örgütlen-
meler ve direnifl biçimleri, h›zla tüm mülteci kamplar›-
na, köylere yay›ld› ve intifaday› gerçeklefltirecek örgüt-
lenmenin alt yap›s› olufltu. Her kampta, baflta Gençlik
Kurullar› olmak üzere, hayat›n her alan›na iliflkin onlar-
ca halk komiteleri kuruldu. 

Elbette tümüyle kendili¤inden, tümüyle “tabandan
gelen” bir örgütlenme süreci de¤ildir bu. Bu sürecin ba-
fl›nda oluflturulan, Halk Komiteleri’ni ve intifaday› mer-
kezilefltiren, süreklilefltiren bir baflka örgütlenme daha
vard›r: YBÖ. 

‹ntifadan›n ve halk örgütlülüklerinin
Genelkurmay›: Yurtsever Birleflik Önderlik:
1987 Aral›k ay›nda iflgal alt›ndaki topraklarda ‹srail as-
kerlerinin sald›r›s› sonucunda bafllayan intifada, önceden
planlanm›fl bir eylem de¤ildi. Ama intifadan›n bir “tep-
ki” olarak kalmay›p süreklileflmesi, elbette y›llara yay›-
lan ve bir yaflam biçimine dönüflen örgütlenme ve müca-
dele seferberli¤inin sonucudur. Bu seferberli¤in merke-
zinde de Yurtsever Birleflik Önderlik (YBÖ) vard›r.

YBÖ iflgal alt›ndaki topraklarda oluflturulan bir ön-
derliktir. ‹ntifadadan 1.5 y›l önce, 1986 ortalar›nda ku-
ruldu. El-Fetih, FHKC, FDHKC, FKP aras›nda bir güç
birli¤i olarak kurulan YBÖ, ilk kuruldu¤unda kendisini
“Uyum Kurulu” olarak adland›rd›. YBÖ’nün amac›,
da¤›n›k örgütlenmeler ve kitleler aras›nda uyum sa¤la-
mak, eylem an›nda tüm kitleyi seferber edebilmektir. 

‹flgal alt›ndaki topraklarda gerçeklefltirilen bu birlik,
d›flar›daki Filistin örgütlerinin birleflmesi için de bir bas-
k› unsuru olmufl ve bu birli¤in sa¤lanmas›nda da büyük
ölçüde etkili olmufltur. 

YBÖ yönetiminde 4 ila 12 aras›nda temsilci yeral›-
yordu. YBÖ gizliydi. YBÖ yönetimi, örgütlerin sorum-
lular›n›n güvenli¤ini sa¤lamak, örgüte süreklilik kazan-

d›rmak için örgütlerin 2. dereceden sorumlular›ndan
oluflmufltur. “Nöbetlefle Önderlik” yöntemi benimsen-
mifltir. Kamplardaki çeflitli halk örgütlülükleriyle YBÖ
aras›nda do¤rudan hiyerarflik bir ba¤ yoktu; ancak tüm
örgütlülükler k›sa süre içinde YBÖ’nün önderli¤ini ka-
bul edip, onun gösterdi¤i hedefler do¤rultusunda çal›fl-
maya bafllad›. 

‹ntifaday› süreklilefltiren, ona önderlik eden, halk ko-
mitelerini yönlendiren, FKÖ ile uyumu sa¤layan YBÖ
olmufltur. (**) YBÖ’nün uzun vadeli hedefi kurulacak
ba¤›ms›z bir Filistin’in toplumsal ve ekonomik alt yap›-
s›n› direnifl sürecinde infla etmekti. Ki halk örgütlenme-
lerinin yayg›nlaflt›r›lmas›yla da bu do¤rultuda önemli
ad›mlar at›ld›.

Halk Komiteleri’nin Kuruluflu ve hayat›n
her alan›n› bir a¤ gibi sarmas›: Halk Komitele-
ri, iflgal alt›ndaki bölgelerde, ‹srail askerlerinin ve yer-
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Yafllar›,
5, 6, 7...

Oyun-
cak bir si-
lah de¤il

ellerinde-
ki. Oyun
oynam›-

yorlar.  
Bir

mülteci
kamp›nda

silah e¤iti-
mi yap›yorlar. Çünkü al›flmak zorundalar silaha.
Silah seslerinden korkmamay›, silahlar›n üstüne

yürümeyi,  ö¤renmek zorundalar... 
‹ntifadan›n en ay›rdedici özelliklerinden biri

çocuklar› ve kad›nlar› soka¤a dökerek, Filistin
ulusul kurtulufluna yeni bir güç ve dinamizm ka-
zand›rmas›d›r. 

Halk Komiteleri’nden biri olan “Nöbetçi Ko-
miteleri”, ço¤unlukla çocuklardan oluflur. Çeflit-
li yerlerdeki güvenli¤i ve evleri gözler. Yahudi
yerleflimcilerinin sald›r›lar›nda ya¤ma ve talan›
önler, ‹srail birliklerinin zorla açt›klar› esnaf dük-
kanlar›n› saptar. Grev s›ras›nda esnaf›n iflgalcile-
re karfl› tutumunu gözler, gerekli yerlere bildirir...

‹ntifada, çocuklar›n sürekli eylemlilikleriyle,
‹srail ordusunu, basit bir kolluk kuvveti olarak
çal›flmaya zorlad›. Ordu y›prand›, morali bozul-
du. Moral üstünlük halka geçti. ‹flte bunda çocuk-
lar›n pay› çok büyüktü... 



leflimci Yahudiler’in dur-durak bilmeyen sald›r›lar›na,
Filistinliler için yaflad›klar› her yeri bir hapishaneye çe-
viren s›k›yönetim uygulamalar›na karfl›, halk›n en haya-
ti ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, savunmas›n› ve dayan›flmas›-
n› sa¤lamak amac›yla gündeme geldi. 

Komitelerin temel esprisi, ‹srail’e ba¤›ml› olmayan
bir yaflam› kurabilmekti. Komitelerin k›sa sürede yay›l-
mas› ve tüm halk› kucaklayabilmesinin nedeni iflte bu
koflullardad›r. 

Kurulufluna üniversite gençli¤i ve hapishaneden ç›-
kan kadrolar›n öncülük etti¤i Halk Komiteleri'nin olu-
flum süreci, Balata Mülteci Kamp› örne¤inde oldu¤u gi-
bi, ‘85-’86 y›llar›na dayan›r ve elbette geçmiflte kurulan
komitelerin deneyimleri üzerinde flekillenir.

‹lk bafllarda iki türlü Halk Komitesi oluflturulmak-
tayd›.  

Birincisi; iflgalci birliklerle hergün karfl› karfl›ya ge-
len, direnen güçleri yönlendiren komiteler. ‹simleri kimi
yerde “Vurucu Güçler” kimi yerde “Gezici Maskeli-
ler”dir. Her an her türlü araç ile eylem yapmaya haz›r
olan güçleri kapsamaktad›r. Eylemleri, gösterileri yön-
lendirmek ve sald›r›lara karfl› savunma haz›rlamak ve
yönetmek de bu komitelerin görevidir. 

‹kincisi; ayaklanman›n süreklili¤i için gerekli olan
toplumsal, ekonomik ve insani ihtiyaçlar› karfl›lamak
üzere oluflturulmufl komitelerdir.

Bu komiteler, Kad›n Komiteleri, Tar›m Komiteleri,
Beslenme Komiteleri, ‹lk Yard›m Komiteleri, Ticaret
Komiteleri, Enformasyon Komiteleri, Destek Komitele-
ri, Gözlem Komiteleri, Demirci Komiteleri, Nöbetçi
Komiteleri, Gönüllü ‹fl Komiteleri, Araflt›rma-Sorufltur-
ma Komiteleri gibi isimler alt›nda örgütlenmifllerdir.
Komitenin niteli¤ine göre çocuklar, yafll›lar, kad›nlar,
iflsizler, esnaflar k›sacas› halk›n her kesimi bu komite-
lerde yeralmaktad›rlar. 

Mesela bu komitelerden ikisinin pratik içinde nas›l
çal›flt›¤›n› anlamak için flu k›sa al›nt›y› aktaral›m:

“Demirci Komiteleri: Sürekli olarak ‹srail devriyele-
rinin ard›ndan gezer. Bu devriyelerin k›rd›¤› kepenk, ki-
lit, kap›lar› an›nda onar›r. Ya da mühürlenmifl kap›lar›n
mührünü bozar.

‹srail yetkilileri, grevler s›ras›nda Filistin halk›n›n
ulusal disiplinini bozmak için çeflitli yöntemlere baflvu-
rurlar. Örne¤in her dükkan›n bafl›nda birçok ‹srail as-
keri dikilir. Kepenk kapat›lmas›n› önlemeye çal›fl›r. Sö-
ver, tehdit eder, cam-kilit k›rar. Kepenk mühürler. Böyle
bir durumda hemen Demirciler Komitesi devreye girer.
K›r›lan cam, kilit ve kepenkleri onar›r. Aç›k b›rak›lan
yerleri kapat›r. Mühürleri söker. Gözlemci Komitele-
ri'nin de çal›flma saati bafllam›flt›r art›k. Zorla aç›lan
dükkanlar› tek tek saptar. Eksik-gediklerini belirler. De-
mirci Komiteleri'ne gerekli raporu verir. Cadde ve so-
kaklarda sürekli devriye gezerek, dükkanlardan mal ça-
l›nmas›n› önler. Esnaf› k›smi greve teflvik ediyor gerek-
çesiyle yakalanan Filistinli çocuklar›n bulunduklar›
yerleri ve durumlar›n› gerekli yerlere iletir...”

Bunun d›fl›nda her komitenin iflte böyle sürekli dina-
mik, sürekli uyan›k olmay› gerektiren görevleri vard›r.
Mesela, iflgalciler defalarca herhangi bir kamp›, günler-
ce kuflatma alt›na almakta, baz› sokaklarda, semtlerde
haftalarca soka¤a ç›kma yasa¤› uygulamaktad›rlar. Fa-
kat beslenme komitelerinden ilk yard›m komitelerine
kadar tüm komitelerin seferber olmas›yla, kuflatma, ya-
sak alt›ndaki halk aç susuz habersiz b›rak›lmamakta,
halk›n kuflatmaya direnifli her yoldan desteklenmekte-
dir. 

Bat› fieria'da 20, Gazze fieridi’nde ise 8 mülteci
kamp› bulunmaktad›r. Ve her bir kampta, büyük kamp-
lar›n çeflitli bölgelerinde bu komitelerin yüzlercesi her
an görev bafl›ndad›r. 

Komiteler, kendi içinde demokratik bir iflleyifle sa-
hiptir. Komitelerin oluflumunda yukar›da belirtilen ör-
gütlerin önderli¤i sözkonusudur fakat kurulduktan sonra
komitelerin her fleyini belirleyen halk iradesi ve inisiya-
tifidir. Bu iflleyiflin istisnas› YBÖ’dür. Belirtti¤imiz gibi,
YBÖ’lerle Halk Komiteleri aras›nda hiyerarflik bir iliflki
yoktur, ço¤u durumda organik, örgütsel bir ba¤ da yok-
tur. Fakat komiteler YBÖ’nün önderli¤ini kabul etmifl,
onun verdi¤i görevleri gerçeklefltirmeyi amaçlar› olarak
belirlemifllerdir. YBÖ’ler halk taraf›ndan seçilmemifltir.
Dahas›, YBÖ üyeleri, halk taraf›ndan tan›nmazlar da.
Üyeleri, YBÖ’yü oluflturan örgütlerin atad›¤› temsilci-
lerden oluflur ve tamamen gizlilik koflullar›nda çal›fl›rlar.
Fakat bu YBÖ’nün Halk Komiteleri taraf›ndan do¤al
önder olarak kabul edilmesine engel olmam›flt›r.

Halk Komiteleri’nin varolufl gerekçesi: ‹s-
rail iflgal boyunca, toplumsal yaflam› tamamen kendisi-
ne ba¤layacak, Filistinliler’i günlük, hayati ifllerini hal-
letmek için iflgalcilere baflvurmak zorunda b›rakacak
düzenlemeler yapm›flt›r. 

Filistinliler’in sahip olduklar› arazilerin yar›s›na el
konulmufl, birço¤unun üzerine Yahudi Yerleflim Mer-
kezleri kurulmufltu. PTT ve benzeri iletiflim tümüyle ‹s-
rail devlet ayg›tlar›na ba¤lanm›fl, Filistin ekonomisi ifl-
galcinin ekonomisine tabi k›l›nm›flt›. Su kaynaklar› ifl-

‹ntifada; kad›n-erkek, yafll›-genç-çocuk, iflçi, köylü,
esnaf...
Tüm Filis-
tin halk›-
n›n direni-
fliydi ve
onlar› bu
alanlara
sevkeden
Halk Komi-
teleri’ydi. 
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galci taraf›ndan denetim alt›na al›nd›. Tar›m, sanayi iyi-
ce yap›lamaz hale getirildi.  

Halk Komiteleri, iflte bu koflullarda Filistinliler için
iflgale ra¤men yaflayabilmenin, asimilasyona direnebil-
menin, tüm halk›n ekonomik ve siyasi zorla teslim al›n-
mas›n›n önüne set çekebilmenin araçlar›yd›lar. Bir kez
iflgalci ‹srail Devleti’ne ba¤l› olmadan yaflama ve iflgal-
ci orduya direnilebilece¤i düflüncesi filizlendikten son-
ra, bu düflünce kendi örgütlülüklerini de ortaya ç›kara-
cakt›. 

Direnifl; “evde, bahçede, bostanda, tarlada, atölye-
de ve dükkanda” k›sacas›, Filistinli’nin bulundu¤u her
yerde ve günün 24 saatinde sürdürülecekti. ‹flgalcinin
Filistinli’yi eritmesinden, kimliksizlefltirmesinden kur-
tulman›n tek yolu buydu. Halk Komiteleri, iflte bunu
sa¤laman›n arac› oldular. 

YBÖ önderli¤indeki Halk Komiteleri, sadece direni-
fli de¤il, bütün olarak hayat› örgütlüyordu. 

Bunu YBÖ taraf›ndan yay›nlanan bildirilerde çok
somut olarak görürüz. Filistin’de hafta bafl› cumad›r.
YBÖ, her hafta bafl›nda bir bildiri yay›nlayarak o hafta-
n›n görevlerini belirler, ça¤r›lar yapard›.

YBÖ bildirilerinde, hem o hafta içinde yap›lacak an-
malar, kutlamalar, protesto ve iflgal karfl›t› eylemlere,
çat›flmalara iliflkin taktikler belirlenir; hem de halk›n
ekonomik yaflam›n› sürdürmesi için görevler s›ralan›rd›. 

Mesela, bu bildirilerde “belli bir zaman dilimi için-
de belli bir ürünü üretmek ya da üretmemek, belli bir
dönem için ya da süresiz biçimde topra¤› ifllemek, ta-
r›msal kesimlere yönelmek, tavuk, kümes hayvanlar› ye-
tifltirmek, kuflatma alt›nda bulunan bölgelere yard›m
için yeni yard›m noktalar› açmak, seyyar sat›fl merkez-
leri yapmak (soka¤a ç›kma yasa¤› olsa bile), eyleme ka-
t›ld›klar› için evleri y›k›lan kifli ya da ailelere imece yo-
luyla ortaklafla ev yapmak...” gibi görevler de yeral›rd›. 

Halk Komiteleri’nin bu alanlardaki baflar›s›, tüm Fi-
listinliler’in bu örgütlenmeler etraf›nda kenetlenmesini
beraberinde getirdi. O güne kadar direniflin d›fl›nda kal-
m›fl Filistinliler’i mücadeleye çekti. ‹ntifada yay›ld›¤›
zaman, ‹srail ordusunun ilk yöneldi¤i kesimler, hapisha-
neden ç›kan veya hakk›nda dosya tutulan kiflilerdi. Fa-
kat ‹srail bir süre sonra gördü ki, intifada eylemleri s›ra-
s›nda yakalad›¤› Filistinli gençlerin hiçbirinin adli-siya-
si kayd› bulunmamaktad›r. 

Farkl› bir olguyla karfl› karfl›ya kald›¤›n› anlayan ‹s-
rail, bu geliflmeyi önlemek için Halk Komiteleri’ni ya-
saklad›¤›n› ilan etti. 

Halk Komiteleri, iflgalci yönetime karfl› alternatif bir
yönetim gibiydi. Halk, art›k birçok konuda iflgalcilere
ihtiyaç duymadan kendi yaflam›n› sürdürebiliyordu.
YBÖ; bu örgütlenme belli bir düzeye ulaflt›ktan sonra
halka “günlük yaflamlar›n› bu komiteler arac›l›¤›yla
sürdürmeleri, iflgalci yöneticilere baflvurmamalar›" ko-
nusunda ça¤r› yapt›. Bu ça¤r›ya büyük ölçüde uyuldu.

Komiteler gelifltikçe, iflgal güçsüzlefliyor, dayan›ks›zla-
fl›yordu. 

‹flgalcinin daha fazla terörden baflka yolu yoktu.
1988’de ç›kar›lan genelgeyle, “Komite kuran, ona üye
olan ve yard›m edenler hakk›nda” 10 y›ldan az olma-
mak kayd›yla hapis cezas› verilece¤i ya da yurtd›fl›na
sürgün edilip mallar›na el konulaca¤› ilan edildi. 

‹flgalci yönetim, bu komitelerde politik olarak geri
kesimlerin de bulundu¤undan hareketle, hapis cezas› ve
mallara el konulmas› gibi cezalar›n etkili olaca¤›n› um-
mufltu. Fakat yan›ld›. Çünkü iflgal topraklar›ndaki bu ör-
gütlenmeler arac›l›¤›yla Filistin halk› onuruyla, kendi
çözümlerini üreterek yaflaman›n yolunu açm›flt›. Art›k
bundan vazgeçmeyecekti. 

‹flgal alt›nda oluflturulan yüzlerce halk komitesi, flu-
nu bir kez daha göstermiflti. Direnifl, savafl ve zafer için
büyük silahlar de¤il, büyük ve yayg›n örgütlenmeler ge-
reklidir. Gereken tüm silah ve donan›m›, o örgütlenme-
ler yarat›r. Filistin örgütlerinin 1970’lerin ortas›na kadar
bafll›ca mücadele yöntemi, iflgal alt›ndaki topraklar d›-
fl›nda gerçeklefltirdikleri uçak kaç›rma, siyonistlere yö-
nelik sald›r›lar gibi eylemlerdi. Bu eylemlerin politik
amac›, Filistin davas›n› dünyaya anlatmakt›, nitekim bu
eylemlerle bu amaca da ulafl›lm›flt›r. Ancak bu aflama
geçildikten, FKÖ’nün kuruluflunun ard›ndan da ‹srail ve
iflgal alt›ndaki topraklar d›fl›nda baflka yerlerde eylem
yapmama karar› al›nd›ktan sonra, Filistin topraklar› d›-
fl›ndaki tüm güçler, bir anda ifllevsizlefltiler.  Mücadele,
1970’lerin ortalar›nda adeta bir t›kan›kl›kla karfl› karfl›-
ya kald›. T›kan›kl›¤›n sonucu, Filistin mücadelesinin
“diplomasiye” mahkum olmas›yd›. Askeri, politik an-
lamda güçlü örgütleri vard› Filistinliler’in, ama bu ör-
gütlülükler iflgal alt›ndaki topraklar›n d›fl›ndayd›, belli
propagandif, örgütsel, diplomatik çal›flmalar d›fl›nda el-
leri kollar› ba¤l›yd›. Halk Komiteleri, YBÖ ve onlar›n
yaratt›¤› intifada iflte bu dü¤ümü çözdü. Filistin direni-
flini yeniden aya¤a kald›rd›, diplomasi masalar›na mah-
kum olmaktan kurtard›. ‹flgalcilerin karfl›s›nda TÜM F‹-
L‹ST‹NL‹LER’‹N oldu¤unu tüm dünyaya gösterdi. 

(*) Bu bölümde, Faik Bulut’un “‹ntifada Dersleri” adl›
kitab›ndan yararlan›lm›flt›r. 

(**) Bugün Filistin’deki son seçim sonuçlar› de¤erlendi-
rilirken, genellikle “tabanda bire bir çal›flma”n›n,  yoksul

halk›n ihtiyaçlar›na dönük organizasyonlar›n  Hamas’›n se-
çim zaferinde önemli bir etken oldu¤u belirtilmektedir. Bu

yorum yanl›fl de¤ildir. Fakat, burada anlat›lan Halk Komite-
leri olgusunda görülece¤i gibi, ‹ntifada sürecinin bafl›nda di-
¤er örgütlerin de benzer çal›flmalar› vard›r. El-Fetih hareketi-

nin oluflturdu¤u "Gençlik Kurullar›" ve Halk Cephesi'nin
"Gönüllü Çal›flma Komiteleri”, sürecin en baflta gelen örgüt-
lenmeleridir. El-Fetih’in iktidar yozlaflmas›n› yaflamas›, Halk

Cephesi’nin örgütsel ve askeri olarak gerilemesi nedeniyle
bu alanda do¤an bofllu¤u Hamas doldurmufltur. 

- devam edecek -
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AKP iktidar› ve Susurluk huku-
ku, Birtan Altunbafl’› gözalt›nda ifl-
kenceyle katleden polisleri cezalan-
d›rmama politikas›n› sürdürüyor. 27
Ocak günü görülen duruflma bu ger-
çe¤i bir kez daha göstermifltir. 

Duruflmaya iflkenceciler; Hasan
Cavit Orhan, ‹brahim Dedeo¤lu ka-
t›l›rken, daha önce ifadeleri al›nan
ve “Birtan’a kendilerinin fiziki bir
müdahalede bulunmad›klar›n›, sor-
gu görevlilerinin getirip götürdü¤ü-
nü” söyleyen iki nezarethane görev-
lisinin dinlenmesine karar verildi.

‹flkencecileri kurtarman›n bu ye-
ni hamlesine karfl› ç›kan, Birtan Al-
tunbafl’›n avukatlar›ndan Oya Ay-
d›n, daha önce befl nezarethane gö-
revlisinin ifadelerini hat›rlatarak,
“fiimdi 2 nezarethane görevlisinin
tan›k olarak dinlenmek istenmesinin
san›klar›n lehine kullan›lmak isten-
mekte oldu¤u kan›s›nday›m. San›k-

lar›n suçu sabittir. Bu yüzden tan›k-
lar›n dinlenmesinin gerekli olmad›-
¤› kan›s›nday›z” diye konufltu.

‹flkencecilerin avukat› dinlenme-
lerinde ›srar ederken, mahkeme he-
yeti de her zaman oldu¤u gibi bu ta-
lebi dikkate ald› ve “tan›klar›n din-
lenmesi” için duruflmay› 24 fiubat
2006 tarihine erteledi.

AB raporlar›nda art›k yeralmad›-
¤› için AKP iktidar›n›n iflkencecileri
koruma tavr›n› aleni sürdürdü¤ü bu
dava, “iflkenceye s›f›r tolerans”
söyleminin bütün sahteli¤ini iktida-
r›n surat›na çarpmaya devam et-
mektedir. Hiçbir tart›flmaya yer b›-
rakmayacak flekilde “iflkenceyle
adam öldürme” suçlar› sabit olan
polislerin tam 15 y›ld›r ellerini kol-
lar›n› sallayarak dolaflmalar›n›n

baflka bir anlam› olabilir mi?

Bu davada art›k mevcut iflkence-
cilerin flu veya bu flekilde cezaland›-
r›lmas› da hiçbir fleyi ifade etmeye-
cektir. Zira, iflkencenin devlet poli-
tikas› oldu¤u bu kadar aleni flekilde
bu dava ile gündeme oturmufltur. Bu
gerçek ortaya konularak mahkum
edilmeden, bu davada adalet de ye-
rini bulmayacakt›r. 

Ankara Temel Haklar her durufl-
ma ç›k›fl›nda oldu¤u gibi, yine bu
gerçekleri ifade ederek, katillerin
cezaland›r›lmas›n›, iflkence politi-
kas›n›n mahkum edilmesini istedi. 

Dernek ad›na konuflan Mehmet
Y›lmaz, Birtan Altunbafl’›n ba¤›m-
s›z ve özgür bir vatan istedi¤i için
katledildi¤ini hat›rlatarak, “Bu da-
vay› sahiplenmek yar›nlar›m›z› sa-
hiplenmektir” diye konufltu.

“Birtan Altunbafl’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n” pankart› ve Al-
tunbafl’›n foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤›
aç›klamada, “‹nsanl›k Onuru ‹flken-
ceyi Yenecek” slogan› at›ld›. 

Dersim’de demokratik kitle örgütleri ve sendikalar
üzerinde bask›lar sürüyor. Son olarak; keyfi tutuklamala-
ra, sürgünlere, hak gasplar›na karfl› bas›n aç›klamas› yap-
mak, Tunceli Savc›l›¤› taraf›ndan suç say›ld› ve cezalan-
d›r›ld›. Sürgünlere karfl› ortak yap›lan bas›n aç›klamas›n›
okuyan E¤itim-Sen fiube Baflkan› Hanifi Pekmezci’ye
“3000 YTL para cezas›” verildi. Yine Dersim Festiva-
li’nin yasaklanmas›na karfl› bas›n aç›klamas›n› okuyan
Hüseyin Ser’e ayn› ceza verildi. 

Tunceli Savc›l›¤›, DKÖ’leri, devrimci demokratlar›
y›ld›rmak ve sindirmek için “suç üretiyor”. Dersim Te-
mel Haklar ile ESP’nin birlikte düzenledi¤i, 19 Aral›k
Katliam›’n› protesto eylemine iliflkin haz›rlad›¤› iddiana-
me de bunun ürünü. Aç›klamay› okuyan Derya Ula¤’dan
dövizleri tafl›yanlara kadar herkesin cezaland›r›lmas›n›
isteyen savc›n›n iddianamesi ise tam bir komedi. Savc›ya
göre; tecrit “sözde”, tutsak “sözde”, ortada ölümlerin ya-
ralanmalar›n oldu¤u sald›r›lar “sözde”, 19 Aral›k’›n kat-
liam oldu¤u “sözde”, ölüm oruçlar› bir k›s›m tutsa¤›n kö-
tü niyetle bafllatt›klar› bir eylem... 

En çarp›c› suçlama ise, halk› sald›r›lar karfl›s›nda ba-
rikat olmaya, birleflmeye ve mücadele etmeye ça¤›rmak. 

Tam da mant›k bu, cezalar bunun için; halk birleflme-
sin, mücadele etmesin ki, faflizm istedi¤i gibi yönetsin.

Erzincan’da son bir hafta içinde yaflanan sald›r› ve
bask›lar, 31 Ocak günü Gençlik Derne¤i, Partizan,
Tunceliler Derne¤i, DHP, E¤itim-Sen, ÖDP taraf›ndan
Vak›flar ‹fl Han› önünde protesto edildi. “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› ve dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde konuflan
E¤itim-Sen’li Hakk› Özkan, sald›r›lar karfl›s›nda y›l-
mayacaklar›n› dile getirdi. 

29 Ocak günü Ulalar Beldesi’nde ‹flçi-Köylü Dergi-
si da¤›t›m› engellenmifl, ertesi günü de belde giriflleri
jandarma taraf›ndan tutularak halk ma¤dur edilmiflti. 

30 Ocak günü ise, bas›n aç›klamas› yapan Partizan
grubu, da¤›lmak üzereyken kolluk güçlerince çembere
al›narak faflistler üzerlerine sal›nm›fl, ard›ndan da jan-
darma müdahale ederek sekiz kifliyi gözalt›na alm›flt›.

Katiller AKP’nin Korumas›nda

Dersim’de bask›lar Jandarma terörü

AKP’nin
Türkiyesi!

TAYAD Baflkan›’na da para cezas›
Linç örgütleyicisi Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü, ‹s-

tanbul TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel hakk›nda
17.11.2005 tarihinde Trabzon Adliyesi önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas› nedeniyle 100 YTL para cezas› veril-
mesi yönünde “‹dari Yapt›r›m Karar›” ald›. Karara ge-
rekçe olarak, “ilan edilen yerler d›fl›nda aç›klama yap-
mak” gösterildi. 
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28 Ocak günü Ordu’da dergi sa-
t›fl› yapan TKP üyeleri bir grup fa-
flistin sald›r›s›na maruz kald›. Sald›-
r›da bir TKP’li yaralanarak hastane-
ye kald›r›l›rken, sald›r› ertesi günü
bir gösteriyle protesto edildi.

Sald›r› esnas›nda polisin hiçbir
müdahalede bulunmad›¤› bilgisi ve-
rilirken, bunun nedeni ertesi günkü
protesto eylemine yönelik sald›r›da
daha da net olarak ortaya ç›kt›. 

Devletin denetiminde tutarak
yönlendirdi¤i faflistler, bir gün ön-
ceki sald›r›y› protesto eden TKP’li-
lere yine polis denetiminde sald›rd›-
lar. TKP olay› “polis provokasyo-
nu” olarak de¤erlendirirken, yafla-
nanlara iliflkin flu bilgileri verdi:

“29 Ocak günü, yaflanan sald›r›-
y› k›namak ve partimizin siyasal ça-
l›flmalar›na dönük emniyet güçleri-
nin ve onlar›n kontrolündeki faflist-
lerin olas› provokasyonlar›na ve en-

gellemele-
rine karfl›
bir bas›n
aç›klamas›

yapmak üzere biraraya gelen TKP
üyelerine bu kez de polis taraf›ndan
sald›r› gerçeklefltirilmifl ve bir dizi
üyemiz yaralanm›flt›r. Polis hiçbir
yasal gerekçe göstermedi¤i gibi sal-
d›r›y› k›namak için biraraya gelen
üyelerimize silah çekmifl ve tehdit-
ler savurmufltur. Anayasal bir hak
olan bas›n aç›klamas›na tahammül
edemeyen ve "Her ilde yapabilirsi-
niz ama Ordu'da yapamazs›n›z" di-
yen Ordu Emniyet Müdürlü¤ü, sal-
d›r›n›n bizzat sorumlusudur.”

Sald›r›n›n ard›ndan, il binas›na
giren TKP’lilerin saatlerce “halk
tepkisi” ad› alt›nda faflist bir kuflat-
maya maruz b›rak›ld›¤› belirtilen
TKP aç›klamas›nda, “daha sonra
binadan ç›kmaya çal›flan TKP üye-
l e r i ,

araçlar›n›n tahrip edilmesine ma-
ruz kalm›fllard›r. Senaryo bildik se-
naryodur. Vali Kemal Yaz›c›o¤lu,
ayanl›¤›n› ilan etti¤i Ordu'da bildi-
¤ini okumaktad›r” denildi.

***
Faflist sald›r›lara her gün bir ye-

nisi eklenmeye devam ediyor. Vali-
si, emniyet müdürleri ile kontrgeril-
la tarz›nda örgütlenen oligarflik dev-
let, el alt›nda tuttu¤u faflistleri piya-
saya sürerken, 12 Eylül öncesi
“devletin yard›mc› güçleri” misyo-
nunu katliamlar, cinayetler, suikast-
lerle gerçeklefltiren faflist hareket,
bugün ayn› misyonu “vatandafl tep-
kisi” k›l›f› alt›nda kitlesel sald›r›lar-
la gerçeklefltiriyor. Faflist güruhun
aleni terörüne “vatandafl tepkisi”
ad›n› veren AKP hükümeti ve tüm
burjuva partileri ile ayn› söylemle
faflist terörü meflrulaflt›ran burjuva
bas›n, bu terörün bafl sorumlular›d›r. 

Ve bir kez daha hat›rlatmak iste-
riz ki; faflist terör kimseye “uzak”
de¤ildir ve birleflik mücadele ertele-
nemez bir sorumluluktur. 

Ankara Elmada¤ Çocuk Cezaevi'nde 178 çocukla görü-
flerek rapor haz›rlayan Ankara Barosu Hukuki Yard›m Bü-
rosu’nun tespitleri, en çok çocuk tutuklayan ülkeler aras›n-
da bafl s›ralarda yeralma “onurunu” tafl›yan oligarflinin, ço-
cuklar› tam bir esir kamp›nda tuttu¤unu yeniden hat›rlatt›. 

Rapora göre; çocuklar hastane ve adliyeye götürülürken
dayak yiyorlar, zorla çal›flt›r›l›yor, doktora ç›kart›lm›yor ve
hastal›klar› tedavi edilmiyor. Avukatlar›n görüfltü¤ü çocuk-
lar›n hemen hepsinde darp izleri, morluklar var.

Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, bu tablonun flafl›rt›c› ve ilk olmad›¤› kaydedilerek, “Ba-
k›rköy'deki çocuk tutuklular›n yaflad›klar› zulme isyan edifl-
lerinin üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Ya Buca'daki
çocuklar›n nas›l dövüldüklerini kim unutabilir? Çocuklar›-
m›z daha fazla daya¤› göze al›pda herkesin gözüne sokar-
cas›na ç›¤l›k ç›¤l›¤a zulmü hayk›r›yorlard›. Oysa sesleri
bizzat TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu'nun gayretleriyle
bo¤uldu” denildi. 

Bask› ve iflkencenin yönetme tarz› oldu¤una dikkat çe-
ken Federasyon, çocuklar›n, gençlerin de bunun d›fl›nda ol-
mad›¤›n› belirtti. Aç›klamada, çözümün; yetimlerine, has-
talar›na, yafll›lar›na, çocuklar›na de¤er veren adaletli bir dü-
zen yaratmak oldu¤u kaydedilerek, “Bunun için hak ve öz-
gürlükler mücadelesinde birleflmeliyiz” denildi. 

◆ Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Genel Baflkan›
Kaz›m Genç hakk›nda, TCK’n›n 216. maddesin-
den, “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik” gerekçe-
siyle Ba¤c›lar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
soruflturma aç›ld›. Radikal Gazetesi’nde Nefle
Düzel’le söylefli nedeniyle aç›lan soruflturmaya
iliflkin aç›klama yapan Genç, kendisini ifade eden
herkesin “bölücü”, “düflman” olarak alg›lanmas›-
n› elefltirerek; kendilerinden özür dilenmesini is-
tedi ve “alevili¤in islam›n içinde olmad›¤›” sözle-
rinin kendilerinin düflüncesi oldu¤unu ifade etti. 

◆ Cizre Belediye Baflkan› Ayd›n Budak’a, ‘Say›n
Öcalan’ dedi¤i için para cezas› verildi. 

◆ Diyarbak›r Belediye Baflkan› Osman Bayde-
mir’e, Kürtçe yeni y›l mesaj›na iliflkin soruflturma
aç›ld›. Baydemir, davaya dönüflmesi beklenen so-
ruflturmay›, “Kürtçe konuflmaya devam edece-
¤im” diye de¤erlendirdi.

◆ 12 Eylül faflist cuntas›n›n 25. y›ldönümü dolay›-
s›yla bas›n aç›klamas› yaparak generalleri  ve 12
Eylül uygulamalar›n› elefltiren ‹HD Genel Yöne-
tim Kurulu Üyesi R›dvan K›zg›n hakk›nda dava
aç›ld›. Ne de olsa cunta uygulamalar› sürüyor, dü-
zen kendine yönelik elefltiriyi cezaland›r›yor.

TKP’lilere Faflist Sald›r›

Çocuklara iflkence Herkesi susturun!

AKP’nin
Türkiyesi!



Merhaba! Güncel ve ayn› za-
manda stratejik bir konu olarak
gündemimize ald›¤›m›z “devrimin
yolu” bafll›kl› sohbetimize devam
ediyoruz. Sohbetimizin birinci bö-
lümünün sonunda, emperyalizmi ve
devleti do¤ru çözümleyemeyenlerin
do¤ru bir devrim anlay›fl›na da sa-
hip olamayaca¤›na vurgu yapm›fl-
t›k. 

Önceki bölümde dikkat çekti¤i-
miz önemli bir nokta da, “bar›flç›l
geçifl” teorisiyle proletarya diktatör-
lü¤ünün reddinin hemen her zaman
yanyana bulunmas› idi. Bu da “sos-
yalizme bar›flç›l geçifl” teorilerinin
asl›nda “sosyalizme geçmeme” te-
orileri olmas› demektir. Proletarya
diktatörlü¤ünü reddedenler, burju-
vaziyi tasfiye edip sosyalizmi infla
etme gücüne ve iradesine de sahip
olamazlar. 

Yine önceki sohbetimizden son
bir hat›rlatma; Özlem belirtmiflti sa-
n›r›m; bu teoriler, yüzy›ld›r savu-
nulmas›na ra¤men, bu teoriler do¤-
rultusunda sosyalizme geçilebilen
tek bir örnek yok. fiimdi bar›flç›l ge-
çifli teorilefltiren reformizmin, re-
vizyonizmin çeflitli dönemlerdeki
ortaya ç›k›fl biçimlerine ve o dö-
nemlerde devrim ve sosyalizm mü-
cadelesine ne gibi “katk›”larda bu-
lundu¤una bakmaya devam edelim.
San›r›m bu bölüm, Mazlum arkada-
fl›n özel ilgisinin oldu¤u bir döneme
tekabül ediyor. 

Mazlum: Ben Latin Ameri-
ka’daki son seçim sonuçlar› üzerine
ayaklar› havada, zafer sarhofllu¤una
kap›lm›fl abart›l› de¤erlendirmeler
okudu¤umda akl›ma hep II. Enter-
nasyonal partilerinin seçim baflar›la-
r› sonucunda kap›ld›klar› zafer sar-
hofllu¤u geliyor. II. Enternasyonal
partilerinin reformizminin derinlefl-
mesi de ardarda seçim zaferleri ka-

zanmalar›n›n arkas›ndan gelmifltir.
Bu sürecin hiç de¤iflmeyece¤ini, öy-
le bar›fl içinde sosyalizme ilerleyebi-
leceklerini düflünmeye bafllad›lar.
Ama bu gidiflat bildi¤imiz gibi onla-
r› sosyalizme götürmedi.

Süreçlerin gelifliminde, dayan›-
lan toplumsal kesimlerde çeflitli
farkl›l›klar olsa da, bir nokta dikkat
çekici bir benzerlik tafl›yor. Mahir
bu döneme iliflkin flunlar› belirtiyor: 

“Kapitalizmin burjuva anlamda
refah› sa¤lad›¤› bu ‘bar›fl’dönemin-
de, Avrupa'daki II. Enternasyonal
partileri, parlamenter yollardan bü-
yük baflar›lar sa¤lad›lar. Özellikle
Almanya'daki iflçi partisi dev seçim
zaferleri kazand›. (Pek çok seçim
bölgesinde oylar›n % 50'sinden faz-
las›n› ald›.) 

Bu dönem, bütün bar›fl dönemle-
rinde oldu¤u gibi solda pasifist ve
sa¤ e¤ilimlerin palazland›¤› bir dö-
nemdir.” 

Ayn› dönemi Stalin de flu flekilde
özetliyor:

“Bu devre, kapitalizmin nisbeten
sakin bir geliflme devri, emperyaliz-
min felaketli çeliflkilerinin henüz
aç›kça belirmeye vakit bulamad›¤›;
iflçilerin ve sendikalar›n ekonomik
grevlerinin az çok 'normal' bir fle-
kilde geliflti¤i; seçim mücadelesinin
ve parlamento gruplar›n›n 'bafl
döndürücü' baflar›lar sa¤lad›¤›, le-
gal mücadele flekillerinin övgüleri
ile göklere yükseltildi¤i ve legalite
yoluyla kapitalizmin yenilece¤ine
inan›ld›¤› bir çeflit savafl öncesi
devre idi. Bir kelime ile bu devir,
‹kinci Enternasyonal partilerinin
kendilerini besiye çekip semizlen-
dikleri ve devrimi, kitlelerin dev-
rimci e¤itimini ciddi surette düflün-
mek istemedikleri bir devir idi.”
(Leninizmin ‹lkeleri, s: 17)

O zaman bu zafer sarhofllu¤u sü-

rerken, Engels, II. Enternasyonal re-
formistlerinin “bar›flç›l geçifl”e ilifl-
kin pasifist ve parlamenter hayal-
lerini sert bir dille elefltiriyor. Eleflti-
riler ifle yaram›yor, onlar parlamen-
tarizmin bata¤›na iyice saplan›yor-
lar. Ve emperyalist paylafl›m savafl›
gelip çat›yor. 

O zaman ne yap›yor dersiniz bu
“sosyalist” partiler? Emperyalist bir
savafla giriflmekte olan burjuvazi, ar-
t›k “bar›fl” döneminin burjuvazisi
de¤ildir; sert, gaddard›r. Ya direne-
rek savaflarak sosyalizmi savuna-
caklar, ya da burjuvaziye tabi ola-
caklard›r. II. Enternasyonal partileri,
ikinci yolu seçiyorlar. Ve emperya-
list savaflta, “kendi” burjuvalar›n›
destekleyip iflçi s›n›f›na ihanet edi-
yorlar. Sosyalizme geçifl falan unu-
tuluyor tabii. 

Kemal: Bundan sonras›na ben
devam edeyim. “Bar›flç›l geçifl te-
orileri”, bundan sonra uzun bir dö-
nem geri planda kald›. Sovyet dev-
rimi de “zor”la, silahl› ayaklanmay-
la gerçeklefltikten sonra, bu teorileri
fazla savunan kalmad›. 

Ta ki 1950’lerin sonlar›na kadar! 

Revizyonizmin ve buna ba¤l›
olarak “bar›flç›l geçifl”, “parlamen-
ter mücadele” teorilerinin revaçta
hale geldi¤i ikinci dönem ise,
1950’lerin sonlar› ve 1960’l› y›llar-
d›r. (Bir önceki dönemde sözünü et-
ti¤imiz T‹P reformizmi de esas ola-
rak bu dönemin ürünüdür.)

Bu dönem bar›flç›l geçifl teorile-
rinin bafl›n› çeken ise, –ki bu döne-
min orjinal yan› buras›d›r– sosyaliz-
me emekçilerin silahl› ayaklanmas›
yoluyla geçen SBKP’den baflkas›
de¤ildir. 

Evet, bu dönemde, dünyan›n üç-
te birinde halk iktidarlar› kurulma-
s›na, onlarca ülkede ulusal sosyal
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Zor’un reddi, devrimin
ve sosyalizmin 
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kurtulufl savafllar› mayalanmas›na
ra¤men, 2. Paylafl›m Savafl› öncesi-
nin “dünyadaki tek sosyalist ülkeyi
koruma” anlay›fl›n› dayatan, bunun
d›fl›nda bir fley göremeyen revizyo-
nist bir anlay›fl, SBKP önderli¤ini
ad›m ad›m ele geçirmifl ve ard›ndan
da SSCB’nin ç›karlar› ad›na, tüm
dünya devrimlerini kurban etmifltir. 

Revizyonizmin ilk ifli, 1956’daki
SBKP 20. Kongresi’nde Stalin'i
"mahkum etmek" oldu. Ard›ndan
“bar›fl içinde birarada yaflama”
politikas›n›n tümüyle revizyonist,
uzlaflmac› yorumuyla silahl› dev-
rimleri, silahl› mücadeleyi reddetti-
ler. 

SSCB’nin emperyalizmle “uz-
laflma”y› esas ald›¤› o koflullar için-
de, SBKP ideolojik olarak tüm dün-
ya soluna “parlamenter mücadele-
yi” empoze etmeye bafllad›. Dünya
çap›nda devrimci hareketler politik
ve maddi anlamda desteksiz b›rak›-
l›rken, tüm ülkelerde uzlaflmac›, pa-
sifist, parlamenterist Komünist Par-
tiler yarat›l›p desteklendi. Ülkelerin
kendi özgün koflullar›ndan dolay› il-
legal durumdaki Komünist Partiler
de tüm mücadelelerini “yasallaflma”
amac›na endekslediler. Yasallafl›p
parlamenter yoldan iktidara gele-
ceklerdi! 

SBKP’deki bu geliflme, emper-
yalizmin zaten pompalay›p durdu¤u
Stalin düflmanl›¤›na sol’dan da ge-
nifl bir koronun kat›lmas›na yolaçt›.
Stalin düflmanl›¤›n› proletarya dik-
tatörlü¤ünün reddi, diktatörlü¤ün
reddini zora dayanan devrimin red-
di izliyordu. Revizyonizmin bu ç›-
k›fl›, o güne kadarki yenilgilerine,
y›lg›nl›klar›na sorumlu arayanlar
için düzene dönüfl yolunu açm›flt›r.
Bu koroya gecikmeden Avrupa'n›n
üç yenik komünist partisi kat›ld›.
Bunlar, iktidar›n efli¤ine gelen ama
iktidar› alacak cüret ve kararl›l›¤›,
politik önderli¤i gösteremeyen ‹s-
panya, ‹talya ve Frans›z Komünist
Partileri'dir.

Bunlar›n önderli¤inde “Avrupa
Komünizmi” diye bir anlay›fl gelifl-
tirildi. Bu anlay›fl da isim olarak ye-
ni ama bildik bir anlay›flt›. 

Avrupa komünizminin temel
tezleri; anti-Stalinizm, proletarya
diktatörlü¤ünün reddi, silahl› müca-
dele ve ayaklanman›n reddi idi. 

Mazlum: Yanl›fl bir kavram›n
yerleflmemesi için hemen burada bir
ek yapabilir miyim? fiunu belirtelim
ki, “anti-Stalinizm” diye bir fley
yoktur. Çeflitli kesimler kendilerini
böyle ifade etti¤i için biz de zaman
zaman kullan›yoruz bunu. Fakat,
Stalinizm diye bir düflünce sistemi
yoktur ve Stalin Marksist-Leninist-
tir. Anti-Stalinizm, özünde anti-
Marksizm, anti-Leninizm’dir. Evet,
buyur Kemal arkadafl.

Kemal: ‹flte bu temel tezlerle,
burjuvazinin kabul edebilece¤i s›-
n›rlar içinde bir “komünizm” anla-
y›fl› gelifltirildi. Asl›nda, olan biten,
II. Enternasyonal, ideolojisi ve mil-
liyetçili¤inin hortlamas›ndan baflka
bir fley de¤ildi. 

Mesela nas›l ki, II. Enternasyo-
nal partileri, emperyalist savaflta
kendi burjuvalar›n› desteklemiflse,
Avrupa Komünizmi’ni savunan par-
tiler de, mesela, NATO konusunda
“ittifak›n yeniden gözden geçirilip,
anlam› ve temellerinin sa¤lamlaflt›-
r›lmas›n›” öneriyorlard›. Kendi ül-
kelerinin emperyalist politikalar›n›
yer yer elefltiriyor görünseler bile,
asla o politikalarda karfl› cepheden
mücadele etmiyorlard›. 

Özlem: San›r›m, reformizmin,
legalizmin yeniden revaçta oldu¤u
üçüncü dönem olarak da 1990’lar›
göstermek yanl›fl olmasa gerek.
Çünkü özellikle 70’li y›llar devrim-
ci mücadelenin, ulusal veya sosyal
temelde silahl› kurtulufl mücadele-
lerinin geliflti¤i y›llar. Revizyonizm,
ülkemiz özgülünde 12 Eylül’ün ar-
d›ndan ama dünya genelinde esas
olarak sosyalist sistemin y›k›lmas›-
n›n ard›ndan yeniden bafl›n› kald›r›-
yor... Bu aç›dan, II. Enternasyonal
reformizmi, 60’lar›n reformizmi ile,
günümüzün reformizmi aras›nda ne
gibi farklar vard›r?

Mazlum: Benim ve Kemal ar-

kadafl›n anlatt›¤› iki dönem, esas
olarak reformizmin tüm karakteris-
tik özelliklerini ve tüm klasik tezle-
rini içeriyor. Bu anlamda söylem,
argüman farkl›l›klar› d›fl›nda günü-
müz parlamenteristlerinin bir fark›
yok. Bugünkü “bar›flç›l geçifl” anla-
y›fllar›n›n, parlamenter yoldan, “de-
mokrasi içinde”, zora baflvurmadan
mücadeleyi savunan tüm anlay›flla-
r›n kayna¤›, iflte bu süreçlerdedir.
Fikir babalar›, s›ras›yla Bernste-
in’dan, Kautsky’den, SBKP reviz-
yonizminden ve Avrupa Komüniz-
mi’nden baflkas› de¤ildir. 

“Emperyalizm de¤iflti”, “zor dö-
nemi kapand›”, “art›k demokrasi
içinde mücadele vermek gerekir”,
“ça¤›m›zda proletarya diktatörlü¤ü
savunulamaz” vb. vb. Bugün Kürt
milliyetçili¤inden ÖDP’ye kadar
tüm reformistlerin, revizyonistlerin
söyledikleri, neredeyse kelime keli-
me, ta o dönemlerde vard›r. 

Ve bu anlay›fllar her dönemde,
devrimi yolundan sapt›rm›fl, burju-
vazinin düzenini sa¤lamlaflt›rm›fl-
lard›r. Bunun da pek istisnas› yok-
tur.

Kemal: “Parlamenter geçifl”i
mahkum ederken, eksik bir anlafl›l-
ma olmamas› için flunu da k›saca
belirtelim. 

Marksistler-Leninistler, “prole-
tarya devleti ancak zor’a dayanan
devrimle kurulabilir” derken legali-
tenin olanaklar›ndan, burjuva parla-
menterizminin olanaklar›ndan ya-
rarlanmay› da ihmal etmezler.
Marksistler’in en gerici parlamen-
tolarda bile çal›flabilecekleri, bunu
devrimi gelifltirmek için bir araç
olarak kullanabilecekleri, Le-
nin’den bu yana dile getirilen, savu-

B ugünkü “bar›flç›l geçifl” savunucu-
lar›n›n, parlamenter yoldan, “de-
mokrasi içinde”, zora baflvurma-
dan mücadeleyi savunan tüm anla-
y›fllar›n kayna¤›, iflte bu süreçler-
dedir. Fikir babalar›, s›ras›yla
Bernstein’dan, Kautsky’den, SBKP
revizyonizminden ve Avrupa Ko-
münizmi’nden baflkas› de¤ildir. 



nulan bir anlay›flt›r. Burada ayr›m
noktas›, parlamentonun “amaç veya
araç” olarak ele al›nmas›ndad›r. 

Marksist-Leninist teori, kapita-
list düzen içinde, parlamenter mü-
cadele verilirken de, parlamentarist
yolla proletarya devletinin kurulma-
s›n›n imkans›z oldu¤unun bir an ol-
sun bile unutulmamas›n› öngörür.

Bu unutuldu¤unda, tersine parla-
mentoda parmak hesab›yla devrim
yapmak, oy ço¤unlu¤uyla sosyaliz-
mi infla etmek hayalleri kurulmaya
baflland›¤›nda, o art›k parlamenter
mücadelenin devrimci de¤il, refor-
mist, revizyonist halidir. 

Özlem: Sohbetimizin ilk bölü-
münde fiili örne¤ine -bar›flç›l geçi-
flin olumsuz bir örne¤i olarak- de¤i-
nilmesi nedeniyle fiili’deki duruma
iliflkin birkaç yere bakt›m. Bunlar-
dan birinde çok çarp›c› bir belgeye
rastlad›m. Bana hem o zaman ola-
caklar› adeta önceden görmüfl olma-
s› aç›s›ndan, hem de bizim geçen
hafta Latin Amerika’daki yeni se-
çim zaferleri üzerine yapt›¤›m›z de-
¤erlendirmelere paralel tespitler bu-
lunmas› aç›s›ndan çarp›c› geldi. Bu-
nu aktarmak istiyorum. 

Allende’nin baflkanl›k seçimleri-
ni kazanmas›n›n ard›ndan 13 Ekim
1970’de, fiili’de silahl› mücadeleyi
savunan MIR (yani Devrimci Sol
Hareket) flöyle bir de¤erlendirme
yapm›fl: MIR diyor ki;

“Halk Birli¤i (Unitad Popular)
eriflilen oy ço¤unlu¤u temelinde bir
hükümet kurmak için mücadele et-
mektedir. Sol yönelimli bir hüküme-
tin kurulmas› sadece baflkanl›k, ba-

kanl›k gibi belirli kamusal makam-
lara Halk Birli¤i üyelerinin gelmesi
anlam›na gelir. Devlet ayg›t›na do-
kunulmad›¤› müddetçe o, flimdiki
bürokratik ve askeri yap›s›n› afla-
mayacakt›r. O daima bir bask› ara-
c› olacak ve klasik rolünü oynamay›
sürdürecektir...”

Evet, MIR da diyor ki, birinci
mesele, mevcut devlet ayg›t›n› par-
çalay›p parçalamamakt›r. MIR’in
de¤erlendirmesinde, Halk Birli¤i’nin,
Allende’nin mevcut devlet yap›s›yla
göreve bafllayaca¤›ndan dolay› za-
ten bir askeri darbe tehdidi alt›nda
olaca¤›n› da daha o günden, üç y›l
önceden belirtiliyor ve devam›nda
flunlar söyleniyor:

“Sol yönelimli bir hükümetin
sosyalizmin inflaas›nda ileri bir
aflamaya ne çapta varabilece¤i, bi-
zim kapitalist devlet ayg›t›n› parça-
lay›p parçalamamam›za ba¤l›d›r.
Bu da, hem emperyalizme, hem de
mali, sanai ve tar›m sermayesine
karfl› al›nacak önlemleri saptayan
siyasal kurullar›n, kitlelerin fiili ka-
t›l›m›na ba¤l›d›r. Bunlar›n hepsi,
egemen s›n›fla iflçiler aras›nda si-
lahl› bir çat›flma anlam›na gelir.”

E¤er seçimle iktidara gelmifl
sosyalist bir parti, bunlara, yani
devlet mekanizmas›na, emperyaliz-
me, tekellere dokunmazsa, bir fley
olmaz ama o zaman o iktidar›n sos-
yalistli¤inin de bir anlam› olmaz. 

E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeye
yönelirse, o zaman yine zora daya-
nan bir kavga, silahl› bir çat›flma ka-
ç›n›lmazd›r. Yani buradan flu ç›k›-
yor; flu veya bu koflullar›n sonucu
parlamenter yoldan iktidar olundu-
¤unda da, e¤er devrim ve sosyalizm
yolunda ilerlenirse yine çat›flma ke-
sin gibidir... 

Mazlum: Evet, devrimde zor’un
zorunlulu¤u iflte bu gerçekten kayna-
¤›n› al›yor. Tart›flmam›z›n ilk bölü-
münde vurgulam›flt›k; bugün Latin
Amerika’daki sosyalist iktidarlar
Allende gibi bir askeri darbeyle kar-
fl›laflmad›lar. Ama henüz! Konjonk-
tür darbeler için uygun mu de¤il, o
zaman emperyalizmin ve oligarflile-

rin baflka sald›r› yöntemleri devreye
girecektir. II. Enternasyonal partile-
ri gibi, “Bu dönemin hep böyle de-
vam edece¤ini sanmak” siyasi kör-
lükten baflka bir fley de¤ildir. Oli-
garflilerin iktidar›, tekellerin ç›kar-
lar›n› çat›flmas›z b›rakaca¤›n› dü-
flünmek için emperyalizmin demok-
rasi masallar›na fazlaca kanm›fl ve
emperyalizmi, burjuvaziyi, s›n›flar
savafl›ndaki iktidar gerçe¤ini anla-
mam›fl olmak gerekiyor. 

Darbelerin, ekonomik ambargo-
lar›n, askeri sald›r›lar›n olup olma-
mas›, konjonktüreldir. Ama devrim
sadece bir konjonktüre dayan›larak
sürdürülemez. Latin Amerika’daki
bu “sosyalist” iktidarlar, emperya-
lizmi kovacaklar m›, tekellerin tüm
varl›klar›na el koyacaklar m›? Da-
has›, bunlar› konjonktür de¤iflikli-
¤inde savunabilecekler mi? Ona gö-
re örgütleniyorlar m›, örne¤in silah-
l› halk örgütlenmeleri oluflturuyor-
lar m›? Devrim her halükarda çat›fl-
mad›r, zor’dur, y›kmak ve yeniden
yapmakt›r. Dolay›s›yla mevcut ge-
liflmeler, en fazla “devrimin önünü
aç›c›” bir misyon yüklenebilir; bu
da tabii bunu de¤erlendirebilecek
devrimci bir gücün varl›¤›nda an-
lam kazan›r. De¤ilse, bütün bu “sos-
yalist” iktidarlar›n tarihteki yeri, yi-
ne konjonktürel olarak emperya-
lizm karfl›s›nda halklar›n cephesini
güçlendiren ilerici bir geliflme ola-
rak kal›r. 

Kemal: Buradan yeniden ülke-
mize gelirsek; ülkemiz reformizmi
Latin Amerika’daki geliflmeler kar-
fl›s›nda ne kadar öykünmeci davra-
n›yor olursa olsun, mevcut siyasal
konumlar› daha geridir. Çünkü
“devrim” ve “sosyalizme geçifl” di-
ye bir söylemleri bile pek yoktur.
Devrimci, sosyalist s›fatlar›n› za-
man zaman kullan›rlar ama progra-
matik olarak, siyasal bir hedef ola-
rak devrimden ve sosyalizmden pek
sözetmezler. 

Mesela ÖDP, Avrupa Birli¤i’ne
üyeli¤i savunan tutumuyla zaten
bafltan emperyalist tahakküme bo-
yun e¤mifl bir görüntü arzetmekte-
dir. Daha iktidar olmadan tekellerin
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¤er seçimle iktidara gelmifl sosyalist
bir parti, devlet mekanizmas›na, em-
peryalizme, tekellere dokunmazsa, bir
fley olmaz ama o zaman o iktidar›n sos-
yalistli¤inin de bir anlam› olmaz. 
E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeye yönelirse,
o zaman yine zora dayanan bir kavga,
silahl› bir çat›flma kaç›n›lmazd›r.
... Devrimde zor’un zorunlulu¤u iflte 
bu gerçekten kayna¤›n› al›yor.

E



hükmetmesine karfl› olmad›klar›n›,
sadece “tekellerden daha fazla ver-
gi alacaklar›n›” aç›klayarak, bafltan
emperyalizme ve oligarfliye güven-
ce vermektedirler. fiimdi böyle bir
parti, iktidar olsa ne olur? Daha bafl-
tan ben sizin ç›karlar›n›za dokun-
mayaca¤›m ve sizinle çat›flmayaca-
¤›m diyor. 

Tüm strateji ve taktiklerini “par-
lamenter mücadele” içinde yeral-
mak ve parlamentoya girmek üzeri-
ne kuran di¤er legal partilerin duru-
mu da farkl› de¤ildir. Daha bafltan
oligarflinin çizdi¤i s›n›rlar içinde ör-
gütlenmeyi, burjuva parlamenteriz-
mi içinde mücadele etmeyi kabul
ederek, “ihtilalci yol”u reddetmifl-
lerdir. Proletarya diktatörlü¤ü gibi
fleyleri telaffuz bile etmezler zaten. 

Bugün “reel sosyalizm” söyle-
mini kullanan, bunun yerine “öz-
gürlükçü sosyalizm”, “demokratik
sosyalizm” gibi kavramlar geliflti-
renler, bu kavramlarla esas›nda bur-
juvazinin “komünist totaliter dikta-
törlük” suçlamas›n›n dayatmas› al-
t›nda proletarya diktatörlü¤ünü ve
sosyalizmi reddedifllerini, burujuva-
ziye ifade etmektedirler. 

Burjuvazinin tüm dünya çap›nda
politikas›d›r; solu iktidar için ne öl-
çüde tehlike teflkil etti¤ine göre, ka-
tegorilere ay›r›p her kesime ayr› po-
litikalar gelifltirir. En tehlikelilere
yönelirken, ötekilere belli bir icazet
alan› sunar. ‹flte burjuvazinin solu
kategorilere ay›r›rken en temel öl-
çülerinden biri proletarya diktatör-
lü¤ünü savunup savunmamakt›r. 

Düzenin s›n›rlar› içinde, parla-
menter yoldan mücadeleyi benim-
seyenler her dönem bu noktada pro-
letarya diktatörlü¤ünü reddettikleri-
ni vurgulamaya özel bir önem atfet-
mifllerdir. Ülkemizde günümüzün
reformistleri, büyük bir keflif yapm›fl
gibi, “özgürlükçü sosyalizm”den,
“demokratik sosyalizm”den sözedi-
yorlar. Halbuki onlardan ony›llarca
önce M. Ali Aybar “Güleryüzlü
sosyalizm” diyerek “keflfetmiflti”
onu. Çünkü Aybar da ayn› çizgidey-
di. 

Reformizm ve revizyonizm geri-

ledikçe, Marksist-Leninist tahlil ve
tespitlerinden, devrimlerin meflrulu-
¤u anlay›fl›ndan iyice uzaklafl›r. Ve
neticede halklar›n “zor”a baflvurma-
s›n› gayri-meflru, anti-demokratik
ilan etme noktas›na gelir. 

Burjuvazinin ony›llardar tekrar-
lay›p durdu¤u “haklar›n›z› demok-
ratik yoldan aray›n”, “sosyalizm
için mücadele edecekseniz demok-
ratik yoldan mücadele edin” anlay›-
fl›, sonuçta onlar›n da anlay›fl› olur.
1980 öncesi dönemin revizyonistle-
rinin bir k›sm› en az›ndan “zor’u il-
kesel olarak reddetmediklerini”
söylerlerdi. Bugün tam tersine, bur-
juva hümanist anlay›fl›n, sivil top-
lumculu¤un içsellefltirilmesiyle zor
“ilkesel olarak” reddedilmektedir. 

Zor’u ilkesel olarak reddedenler,
burjuvaziden iktidar› alamayacakla-
r› gibi, iktidar› almaya cüret bile
edemeyeceklerdir. Bugün devrim
yolundan, sosyalizme geçiflten hiç
sözetmemeleri zaten bunun sonucu-
dur. 1960’lar›n sonunda Mahir Ça-
yanlar’›n mücadele etti¤i reformiz-
min temsilcilerinden biri olan Ke-
nan Somer daha o zamandan bu dü-
zeniçili¤i flöyle formüle etmiflti:
“Bar›flç› yol = parlamenter yol =
demokratik yol; bar›flç› olmayan yol
= ihtilâlci yol = anti-demokratik
yol.” 

Ölçü, Mahir’in dedi¤i gibi, bur-
juva parlamenterizmi’dir. O za-
manlar fazla revaçta olmayan bu
düflünce, Özlem’in dedi¤i gibi,
1990’larda legalizmin, parlamento-
culu¤un yeniden revaçta hale gel-
mesiyle, bu kesimlerin savundu¤u
görüfl haline geldi. Bugün kendine
solcu, sosyalist diyenler bile dev-
rimci fliddet eylemlerini “k›n›-
yor”lar, silahl› mücadeleyi b›rak
ça¤r›lar› yap›yorlar. 

Özlem: Ölüm orucu karfl›s›nda
“demokratik mücadele verin” söy-
lemi de bunun bir yans›mas› asl›nda
de¤il mi? Bu örnek bile, devrimcile-
rin bu ve benzeri tüm eylem biçim-
lerinin “anti-demokratik”, “demok-
rasi d›fl›!” görülmesi anlay›fl›n›n ne
kadar derinlere nüfuz etti¤ini göste-

riyor. 

Kemal: Tabii, parlamenter yol-
dan sosyalizme geçifl diye bafllay›p
burjuva parlamenterizmine tabi
oldu¤unda, demokrasi ne, demokra-
tik mücadele siyasi mücadele nedir,
demokratik olan ne, anti-demokra-
tik olan ne, bunlar›n hepsi birbirine
kar›fl›yor. Sohbetimizi toparlamak,
sonuçland›rmak aç›s›ndan flunu ek-
leyelim buraya:

Bizim devrim kavram›yla kastet-
ti¤imiz, sadece siyasi iktidar›n al›n-
mas› de¤ildir. Bu “politik dev-
rim”dir. Bizim devrim derken kas-
tetti¤imiz “politik ve sosyal dev-
rim” ise iktidar› almakla beraber,
afla¤›dan yukar› devlet mekanizma-
s›n›n parçalanmas› ve yukar›dan
afla¤›ya sosyalizmin inflas›d›r. Dev-
rim öncesi zor, iktidar› devralmak,
mevcut devlet mekanizmas›n› par-
çalamak için; devrim sonras› zor
(yani baflka deyiflle proletarya dikta-
törlü¤ü) ise, “burjuvazinin direncini
k›rmak ve kendi düzenini kurmak
için, burjuvazinin alt ve üst yap›da
geliflece¤i veya geliflmesine zemin
olabilecek tüm koflullar› ortadan
kald›rmak için” gereklidir. Devrim-
ci iktidar bunu yapmad›¤›nda, “bur-
juvazinin yüzy›llara dayal› yönetme
al›flkanl›klar›, gücü, emperyalizm-
den ald›¤› destekle proletaryay› ala-
fla¤› edip yeniden iktidar› almas› hiç
de zor olmayacakt›r.” ‹flte bu an-
lamdad›r ki, zor’un reddi, devrimin
de, sosyalizmin de reddidir.

Sevgili okurlar›m›z, bu konuda-
ki tart›flmam›z› burada noktal›yo-
ruz. Haftaya yeni bir sohbette bu-
luflmak üzere flimdilik hoflçakal›n.
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evrim öncesi zor, iktidar› devral-
mak, mevcut devlet mekanizmas›-
n› parçalamak için; devrim sonra-
s› zor (yani baflka deyiflle proletar-
ya diktatörlü¤ü) ise, “burjuvazinin
direncini k›rmak ve kendi düzeni-
ni kurmak için” gereklidir... ‹flte
bu anlamdad›r ki, zor’un reddi,
devrimin de, sosyalizmin de 
reddidir.

D



42

5 fiubat 2006 / 38

NEPAL Halk› Ayakta!
Gerillalar›n ateflkesi sona erdirmesinin ve ülkede bulu-

nan 7 politik parti ile monarfliye karfl› mutabakat sa¤lama-
s›n›n ard›ndan, askeri eylemler ve kitle gösterileri yo¤unluk
kazand›.  

Geçen hafta Komünist Parti’nin ça¤r›s› ile gerçeklefltiri-
len genel grevle ülkede hayat dururken, 31 Ocak günü
NKP(M) gerillalar› Baflkent Katamandu'nun 400 km bat›-
s›nda bulunan Palpa Kasabas›'na bask›n düzenlediler. 

Yaflanan çat›flmada 20 polis ve asker öldürülürken, geril-
lalar kay›p vermeden üslerine çekildiler. 

Seçim oyunu için yeterli aday yok!
8 fiubat’ta yap›lacak yerel seçimler ise, monarflik iktida-

r›n siyasi olarak tükendi¤ini flimdiden gösteren emareler ta-
fl›yor. 

NKP(M) ve di¤er muhalif partiler seçimi boykot ediyor-
lar ve halka bu yönde ça¤r›lar yap›yorlar. Bu ça¤r›lar›n so-
nucu, 600 aday seçimlerden çekildiklerini aç›klad›lar. Ge-
rillalar›n adaylara yönelik uyar›lar›n›n bu kitlesel çekiliflte-
ki etkisi belirleyici olurken, seçimler öncesinde ilginç bir
tablo olufltu. 

Toplam 4146 sandalye için seçim yap›lacak. Yani bu sa-
y›da aday ç›kt›¤› koflulda, hiçbir aday›n kaybetme diye bir
sorunu yok. Ancak, flu anda seçimler için baflvuran aday sa-
y›s› sadece 1000 civar›nda. Adayl›kta ›srar eden gerici, mo-
narfli yanl›s› kifliler, “monarflik demokrasi oyunu”na tam da
yak›flan flekilde, çeflitli bölgelerdeki gizli noktalara tafl›na-
rak, devlet güçleri taraf›ndan s›k› bir flekilde korunuyor. 

Birçok aday›n ise, seçime kat›lmak istemedikleri halde
devlet güçleri taraf›ndan zorla aday yap›ld›klar› gelen bilgi-
ler aras›nda. Seçim Komisyonu Sözcüsü Tejmuni Bajrac-
harya’n›n aç›klamas› da, siyasi tükeniflin adeta itiraf› niteli-
¤inde. Sözcü, seçimlerin sadece 36 bölgede yap›laca¤›n›,
22 bölgede ise yeterli say›da aday olmad›¤›n› bildirdi. 

Kral Gyanendra hükümeti ise, arkas›na ald›¤› ve iktida-
r›n›n halen y›k›lmamas›n›n tek güvencesi olan ABD, AB
emperyalistlerinin ve onlar›n bölge iflbirlikçisi Hindistan re-
jiminin deste¤iyle, seçimlerin “demokrasiye dönüfl” için bir
ad›m olaca¤› yalan›yla öfkeyi yat›flt›rmaya çal›fl›yor. 

Son olarak, 1 fiubat günü ö¤rencilerin düzenledi¤i ve
binlerce kiflinin kat›ld›¤› gösteriler, Gyanendra’n›n bu ucuz
taktiklerinin halk taraf›ndan kabul edilmedi¤inin bir örne¤i-
ni oluflturdu. 

Anlafl›lan o ki, gayr›-meflru kraliyet rejimini meflrulaflt›r-
ma amaçl› seçimler de çare olmayacak. 

“Dünyan›n tepesi”nde gerillalar›n ve halk güçlerinin ik-
tidar› sarsan yürüyüflleri tüm görkemiyle yükselmeye de-
vam edecek. Devrimci güçlerin siyasi cüreti ve kararl›l›¤›
kuflanmas› karfl›s›nda, emperyalist destek de, köhnemifl
rejimi kurtaramayacak, yoksul Nepal halk› kazanacak!

✔✔ Bir MM‹T’çi bbaflka nne yyapar!
Eski M‹T’çi, kontrgerillac› Mehmet Eymür Türki-
ye’ye döndü. Malum M‹T içindeki it dalafl›, koltuk
kavgas› yüzünden y›llarca hizmet etti¤i as›l vata-
n›na, Amerika’ya gitmifl, orada yafl›yordu. M‹T
yönetimindeki de¤iflimin ard›ndan ülkeye dönen
Eymür, ne ifl yap›yor dersiniz? Sola karfl› “so¤uk
savafl” döneminin kara propagandalar›n› sürdür-
menin d›fl›nda gazino, otel ve kumarhaneler zin-
ciri bulunan Sudi Özkan’›n dan›flman› oldu. Ken-
disi, “güvenlikçi olarak de¤il, dan›flman olarak”
diye de alt›n› çiziyor. 

Eski bir M‹T’çi baflka ne yapabilirdi ki! Y›llarca
kimle düflüp kalkt›, kimle dost olduysa emekli
olunca da ona hizmet edecek. Bu Eymür’e özgü
bir durum da de¤ildir. M‹T’çilerin deflifre olmufl
bütün iliflkilerine bak›n; faflist çeteler, mafyac›lar,
ihale vurguncular›, uyuflturucu tacirlerini görürsü-
nüz. Bu arada “dan›flman” olarak Sudi Özkan’a
hangi konularda ak›l verece¤i ise ayr› bir konu. 

✔✔ Bir ““ihaleci” ggeneral ddaha! 
Yolsuzluk san›¤› generallere bir yenisi daha eklen-
di. Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›’n›n, 3’üncü KKo-
lordu KKomutan› KKorgeneral EEthem EErda¤› hakk›n-
da bafllatt›¤› soruflturma tamamland›. Savc›l›k,
Korgeneral Erda¤› hakk›nda 3 y›la kadar hapis
istemiyle dava açt›. Suçlama: Erda¤›’n›n 8’inci
Kolordu Komutanl›¤› s›ras›nda inflaat ihalesinde
usulsüzlük yapmas›. 

Bunlar su üstüne ç›kanlar! Gerçek bir soruflturma,
yayg›n söyleyiflle “temizlik harekat›” yap›ls›n, siz
görün o zaman, bin türlü oyun ve demagojiyle
halka “en güvenilir kurum” diye dayat›lan orduyu
ve onun “milli” komutanlar›n›n halini. 

not düflüyoruz

Ülkeyi yöneten baflbakan ve bakanlar ne yap›-
yor? TBMM’de kameralar karfl›s›nda törenle
tavuk yiyorlar. Niye? Çünkü tavukçuluk sektö-
rü kufl gribi nedeniyle zarardaym›fl, halka
“bak›n biz yiyoruz, salg›n geçti, siz de yiyin”
demeye getiriyorlar. Bu arada ayn› gün bas›-
na “Kufl gribi görülen il say›s› 32'ye yüksel-
di” haberi yans›yor. Sorumsuzluk, utanmazl›k
diz boyu. Sermayenin kâr› için yapmayacak-
lar› yoktur bunlar›n.



Komünizmi
faflizmle özdefl-
lefltirerek, komü-
nist ideolojiye
karfl› sald›r›ya
geçen emperya-
listlerin, komü-
nizm ideolojisini

ve eski ve halen devam eden sosya-
list yönetimleri yarg›lamak için Av-
rupa Konseyi Parlamenterler Mecli-
si’ne (AKPM) verdikleri tasar›n›n
bir k›sm› kabul edilirken, bir k›sm›
reddedildi. 

Önceki say›m›zda bask›ya girer-
ken ald›¤›m›z bilgiler, AKPM’ye
sunulan bu tasar›n›n reddedildi¤i
fleklindeydi. Ancak dergimiz yay›n-
land›¤›nda bu bilginin eksik oldu¤u-
nu ö¤rendik. Evet, tasar›n›n bir k›s-
m› reddedilmiflti, ancak bir bölümü
de kabul edilmiflti. Bu sonuç ideolo-
jik aç›dan sald›r›n›n niteli¤ini ve bu
anlamda bir önceki say›m›zda söy-
lediklerimizi de¤ifltirmemekle bir-
likte, dergimizde yanl›fl bir kay›t
düflmüfl olmamak için bunu düzelti-
yoruz. 

Parlamenterler Meclisi’ne sunu-
lan tasar›, esas olarak birbirine çok
yak›n kelimelerle ifade edilmifl an-
cak aras›nda önemli bir ayr›m olan
iki bölümden oluflmaktayd›:

Tasar›n›n bir maddesi,  

“totaliter komünist rejimlerin
uluslararası alanda mahkûm edil-
mesi” yönünde karar al›nmas›n› is-
tiyordu. Di¤er madde ise, “totaliter
komünist rejimlerde ifllenen insan-
l›k suçların›n uluslararası ölçekte
mahkûm edilmesi” fleklindeydi. 

Daha düzlefltirerek ifade edersek,
birincisinde sosyalist rejimlerin “top-
yekün” mahkum edilmesi sözkonusu
iken, di¤er maddede sosyalist rejim-
ler alt›nda ifllendi¤i iddia edilen “in-
san haklar› ihlalleri” vb. suçlar›n
mahkum edilmesiyle s›n›rl› idi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nde tasar›n›n ilk bölümü
reddedilmifl, daha s›n›rl› olan ikinci
bölümü kabul edilmifltir. 

As›l amaç, elbette birincisini Av-
rupa emperyalistlerinin karar› hali-
ne getirmekti. Fakat bir hamlede bir
karar› ç›karman›n zor olaca¤›n› dü-
flünen Nazi art›klar›, sald›r›y› bu fle-
kilde gündeme getirmifllerdir. 

Tasar›n›n AKPM’de kabul edilen
k›sm›, bir ön sald›r›d›r. Önceki say›-
m›zda da belirtti¤imiz gibi, sald›r›
sürecektir. 

Çünkü, emperyalizm komü-
nizmden tarihsel bir intikam alma
peflinde oldu¤u gibi, yarat›c›s› oldu-
¤u faflizmi aklamak peflinde oldu¤u
gibi,  ayn› zamanda bugün komü-
nizmi savunan tüm Marksist-Leni-
nist ülke yönetimlerini ve örgütleri
de hedef tahtas›na oturtarak onlar›
yoketmek peflindedir. 

Tasar›n›n bütününde;

Sosyalist rejimleri yönetenlerin
de, savunanlar›n da mahkum edil-
mesi, proletarya diktatörlü¤ünü, Le-
ninist örgütlenme anlay›fl›n› savu-
nanlar›n engellenmesi, geçmiflte ve
halen proletarya diktatörlü¤ünü uy-
gulayanlar›n ve bunlar› savunanla-
r›n aynen Naziler gibi yarg›lanmas›-
n› öngören bir anlay›fl vard›r. 

Emperyalizm, “tek kutuplu dün-
ya” diye tarif etti¤i hegomanyas›n›
süreklilefltirmek, pekifltirmek ve
halklar›n emperyalist vahflete, ya¤-
maya karfl› tepkilerinin sosyalizm
kanal›na akmas›n› önlemek için,
hem bir ideoloji olarak komünizmi
yoketmeyi, hem de bu ideolojiyi sa-
vunanlar› yoketmeyi hedefliyor. 

Fakat bu konuda, emperyalistle-
rin s›kt›¤› her kurflun kendilerine
dönecektir. 

AKPM’den ç›kard›klar› karar,
asla emperyalizm için bir “kaza-
n›m”, bir “zafer” anlam›na gelmi-
yor. Çünkü emperyalizm, 1917’den
bafllay›p günümüze kadar süren dö-
nemin muhasebesini halklar önünde
aç›kça yapamaz.

Bu anlamda sosyalizmle ger-
çek anlamda tarihsel bir hesap-
laflmaya giremez. Çünkü, bu he-
saplaflmada, insanl›¤a, halklara kar-

fl› ifllenmifl tüm suçlar, emperyaliz-
min hanesindedir. Nazizm’le komü-
nizmi ayn› kefeye koyup birlikte
yarg›lamaya kalk›flmak da, kaç›n›l-
maz ve mutlak olarak emperyaliz-
min kendisini vuran bir silaha dönü-
flür. Çünkü o yarg›n›n ortaya koya-
bilece¤i ve asl›nda tarihin çoktan
tescil etti¤i tek bir gerçek vard›r:
Nazileri yaratan ve baflka halklar›n
üzerine süren Avrupa emperyaliz-
minin bir parças› olan Alman em-
peryalizmidir. Halklar› Naziler’den
kurtaran›n kim oldu¤u ise, tarihe 20
milyon mezarla yaz›lm›flt›r. 

Emperyalistler böyle bir he-
saplaflmaya giremezler; çünkü,
emperyalistler, daha dün denecek
kadar yak›n bir geçmiflte sosyaliz-
min halklara getirdi¤i refah, sosyal
ve siyasal haklar, halk›n yönetime
kat›l›m› konusunda kurdu¤u meka-
nizmalar karfl›s›nda eziliyordu. Sos-
yalizmle rekabet edebilmek için Av-
rupa’da halklara sosyal haklar tan›-
yor, halklar›n sosyalizme sempatisi-
ni k›rabilmek için, tatl› kârlar›n›n
bir k›sm›ndan vazgeçerek refah se-
viyesini daha da yükseklere çeki-
yordu. 

Emperyalizm asl›nda komü-
nizmle de¤il, tarihi gerçeklerle sa-
vafl›yor. Tarih karfl›s›nda hiçbir gü-
cün böyle bir savafl› kazanmas›
mümkün de¤ildir. 

Emperyalizm böyle bir sald›r›n›n
galibi olmayacakt›r. Düne kadar
“öldü” dedi¤i sosyalizme karfl› bu-
gün savafl açmas› bile, kendi kendi-
ni tekzip etmesi, dünyan›n günde-
mine yeniden sosyalizmi tafl›mas›-
d›r. Komünizmi yoketmek için bafl-
latt›¤› sald›r›, dönüp onu vuracakt›r.  

Hala süren ve önümüzdeki sü-
reçte kurulacak olan sosyalist rejim-
ler, emperyalizmin sald›r›s›n› geri
püskürtecek as›l mevziler olacakt›r.
Ve emperyalistler emin olsunlar ki,
70 y›ll›k tarihi tecrübelerinden ya-
rarlanan, emperyalist kuflatma karfl›-
s›nda enternasyonalizmi gelifltirmifl
bir sosyalizm, dünden daha güçlü ve
y›k›lmaz olacak. 

43

5 fiubat 2006 / 38

Avrupa, sald›r›s›n›n alt›nda kalacakt›r!
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Hz. Muhammed’in çizildi¤i kari-
katürler, önce Danimarka'n›n
Jyllands-Posten Gazetesi’nde ya-
y›mland›. Onu Norveç, Danimar-
ka ve Fransız gazeteleri izledi.
Son olarak ise, “bas›n özgürlü¤ü
ve karikatürleri yay›nlayan gaze-
telerle dayan›flma” ad› alt›nda,
‹zlanda, Meksika, Alman gazete-
leri bu kervana kat›ld›lar. 

‹slam inanc›na göre resmedilmesi
dahi “kutsal de¤ere hakaret” ola-
rak alg›lanan Hz. Muhammed’in
karikatürize edilmesi, birçok müs-
lüman ülke halk›n›n olay› protes-
to etmesine neden oldu. Ortado-
¤u’dan Asya’ya gösteriler düzen-
lendi, sözkonusu ülkelerin yöne-
timlerinin “özür dilemesi” istendi.
Halklar›n protestolar›, Arap dev-
letlerini de harekete geçmek zo-
runda b›rakt› ve elçilikleri geri
çekme gibi protestolar gündeme
geldi. 

(Burada bir not olarak düflmeden
geçmeyelim. Dünyan›n onlarca
ülkesinde müslüman halklar gös-
teriler düzenlerken, bu yaz› yaz›l-
d›¤›nda halen Türkiye’deki islam-
c›lardan ses yoktu. ‹ktidarla bü-
tünleflmenin ve AKP iktidar›n›n bu
Avrupa ülkeleri ile iliflkilerinin za-
rar görmemesi gibi pragmatist
hesaplar›n›n yüzünden olmas›n
sak›n bu sessizlik!)

***
Yaflanan› ne “bas›n özgürlü¤ü” ile
de¤erlendirmek mümkün, ne de
kimilerinin yapt›¤› gibi, “medeni-
yetler çat›flmas›” diye de¤erlendi-
rilebilir. Almanya’daki “Vicdan
Testi”, Bush’un “haçl› seferi” söz-
leri, Avrupa ülkelerinde özellikle
müslüman ülke halklar›n›n inanç
ve yaflam tarzlar›na yönelik uy-
gulamalar düflünüldü¤ünde, tek
bafl›na bir gazetenin “iflgüzarl›-
¤›, provakatif tavr›” diye de ele
al›namaz.

Avrupa emperyalizminin sömürge-
cilik tarihi, bu konuda yeterince

ayd›nlat›c› binlerce örnekle dolu-
dur. Ayak bast›klar› bütün Afrika
ülkelerine kendi kültürlerini, inanç-
lar›n›, kiliselerini, yaflam tarzlar›n›
dayatt›lar. Bu topraklarda yafla-
yan hiçbir halk›n de¤erlerine zer-
re kadar sayg› göstermedikleri
gibi, bu de¤erlerini paramparça
etmek için özel politikalar gelifltir-
diler. Sözünü etti¤imiz bu politi-
kalar “misyonerlik” faaliyetlerinin
ötesinde; k›l›ç zoru dahil her tür-
lü yolu ve yöntemi içeriyordu. 

Sömürgecilik politikalar›nda biçim-
sel de¤ifliklikler yaflanm›fl olsa da,
bu öz hiçbir zaman de¤iflmedi.
Bu kez de, emeklerini sömürmek
için getirdikleri halklara kendi ül-
kelerinde dillerini, kültürlerini, ya-
flam tarzlar›n› dayatmaya devam
ettiler. Emperyalistler için, kendi
yaflam tarzlar›n›n d›fl›ndaki her

fley de¤ersiz ve onlara yönelik
her türlü sald›r› mübaht›r. Irkç›l›-
¤›n siyasal ve ekonomik nedenle-
rini bir yana not edersek, kültürel
zeminini güçlendiren de bu anla-
y›flt›r. 

Sözkonusu gazetenin böyle bir ka-
rikatürü yay›nlamas›, ortaya ç›-
kan tepkilere ra¤men di¤erlerinin
onu takip etmeleri, bizzat devlet-
lerin yabanc›lara, özelde müslü-
man ülke halklar›na karfl› uygula-
d›¤› politikalardan güç almakta-
d›r. Fransa’da camiye bomba
atan polisle, Almanya’da ‘Vic-
dan Testi’ ad› alt›nda bir inanc›n
yaflam tarz›n› rencide edenlerle,
müslüman ülke halklar›na “potan-
siyel terörist” muamelesi yapan-
larla; karikatürleri yay›nlayanlar
ayn› düflünce ve ruh hali ile hare-
ket etmektedirler. 

Öte yandan, emperyalistlerin böy-

le bir çeliflkiyi, yani ‘din’ temelin-
deki çeliflkiyi körüklemekteki siya-
sal ç›karlar› da hesap d›fl› de¤il-
dir. Böylece; gerek müslüman ül-
ke halklar›, gerekse de böyle bir
sürecin do¤al sonucu olarak on-
lar›n karfl›s›na ç›kar›lacak Avru-
pa halklar› gerçek çat›flmadan
uzaklaflt›r›lm›fl olacakt›r. Yani,
as›l olarak ezenle ezilen aras›n-
daki çat›flma, din eksenine kana-
lize edilmifl olacakt›r. 

Bu zeminde emperyalistler kendi
ülkelerinde de birçok bask› yasa-
lar›n› yinelemek, yenilerini ç›kar-
mak gibi “olanaklar” elde etmifl
olacaklard›r. 

***
Avrupa’n›n “çok kültürlülük”, “hofl-
görü” gibi masallar›na inananlar
11 Eylül’den bu yana yaflanan
tabloya bakt›klar›nda hala ayn›
düflünceyi tafl›ma safl›¤› gösteri-
yorlar m›, bilemiyoruz. Ancak bu
maske art›k düflmüfltür. Avrupa
emperyalizminin, Avrupa emekçi
halklar›na da ait olmayan, kendi
ürünü çürümüfl yoz kültürü d›fl›n-
da hiçbir kültüre, inanca ve ya-
flam tarz›na tahammülü yoktur.
Çünkü bütün bunlar, ayn› zaman-
da halklar aç›s›ndan çeflitli biçim-
lerde “direnç dayanaklar›”d›r.
Do¤ru ya da yanl›fl, bu ayr› bir
tart›flmad›r. 

Bu dayanaklar ne kadar y›prat›l›r,
güçsüzlefltirilirse, halklar›n mane-
vi de¤erleri “piyasaya düflürülür-
se”, kendi politikalar› önündeki
engeller de o kadar azalm›fl ola-
cakt›r. Asimilasyon da burada
ifadesini bulmaktad›r. Yoksa id-
dia ettikleri gibi, tüm mesele; “bu
ülkede yaflayacaksan, yaflam›n›
sürdürebilmen için dilini bilmen
gerekir” meselesi de¤ildir. Ezen-
le-ezilen aras›ndaki çat›flman›n
kültürel boyuttaki yans›malar›d›r. 

***
Halklar›n de¤erlerine, inançlar›na
yönelik sald›r›, ne idü¤ü belirsiz
“özgürlük” ya da baflka bir ge-
rekçeyle meflrulaflt›r›lamaz. Her
halk›n inanc›na sayg› duyulmas›-
n› istemesi, bunun olmad›¤› yer-
de meflru direnme hakk›n› kullan-
mas› en do¤al hakk›d›r.

inançlara, 
kültürlere 
sayg› ve 

emperyalizm



Alman vatandafll›¤› için Baden
Würtemberg Eyaleti’nde gündeme
getirilen ve müslüman ülkelerden
göçmenleri afla¤›layan ‘Vicdan Tes-
ti’ne karfl› protestolar büyüyor. Tür-
kiyeli çeflitli demokratik kitle örgüt-
leri bas›n aç›klamalar›, imza kam-
panyalar› düzenlerken, yap›lacak
bir mitingin ça¤r›lar› da yap›l›yor. 

Bu protestolardan biri de, Ana-
dolu Federasyonu taraf›ndan 1 fiu-
bat günü düzenlendi. Duisburg’da
federasyona ba¤l› faaliyet yürüten
Anadolu E¤itim ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›n-
da, “vatandafll›k baflvurusu yapan
Türkiyeli geleneksel bir ailenin ya-
flad›klar›n›” anlatan bir skecin ar-
d›ndan konuflan, Dernek Baflkan›
Halit Uzunçelebi, ‘Vicdan Testi’nin
ayr›mc›l›¤a, ›rkç›l›¤a son örnek ol-
du¤unu kaydetti. Sorulara bak›ld›-
¤›nda afla¤›lama, hor görme, d›flta-
lama, düflünce ve inanç hakk›na sal-
d›r›, ›rkç› uygulama ve muamele,
k›sacas› insan hak ve düflüncelerine
sald›r›n›n aç›k görülmekte oldu¤u-
nu söyleyen Uzunçelebi; “Bir kez
daha örgütlü olmam›z gerekti¤ini
söylüyoruz. Her yeni uygulama bu-
nun aciliyetini gösteriyor” dedi.

Ayn› konuda Anadolu Federas-
yonu taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›k-
lamada ise, 30 maddeden oluflan
‘test’ için flunlar söylendi:

“Çocuklar›m›z›, efllerimizi, inanç-
lar›m›z›, komfluluk ve dostluk iliflkile-
rimizi, de¤er yarg›lar›m›z› bafltan
afla¤› de¤ifltirmemizi isteyen bu tes-
tin içeri¤i bir yana; hiçbir yasa in-
sanlar›n düflüncelerini de¤ifltirmesi
için bask› uygulayamaz.”

Ayn› süreçte Hollanda’da gün-
deme gelen, insanlar›n kendi ana
dillerini sokakta konuflmalar›n› ya-
saklayan karar ve ‘Vicdan Testi’,
Anadolu-Der taraf›ndan da protesto
edildi. Rotterdam Belediyesi’nin
davran›fl rehberinde konulan konufl-
ma yasa¤›n›n, ›rkç› MHP’nin “Ya

Sev Ya Terket” slogan›nda ifadesini
buldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,
uygulaman›n ‘Ya Sev Ya Terket’in
Flamancas› oldu¤u dile getirildi. 

Aç›klamada, Avrupa ›rkç›l›¤›n›n
çok veciz bir flekilde kendini ortaya
koydu¤u ve yetkililerce sarfedilen;
“Bunlar ayak tak›m›d›r!”, “En iyi
entegrasyon asimilasyondur” gibi
sözler de hat›rlat›ld› ve “Irkç›l›k ve
faflizmin yurdu olmaz. ‹ster Türki-
ye’de, ister Avrupa’da olsun, faflizm
insana, düflünceye, örgütlenmeye,
inançlara düflmand›r. Her zaman
üstün ›rk düflüncesiyle di¤er uluslar
afla¤›lan›r, horlan›r. Bugün AB ül-
kelerinin yabanc›lar politikas›na
damgas›n› vuran bu IRKÇILIK’t›r.
Eskiden gizliden yürütülen politika-
lar, bugün aç›k olarak ifade edil-
mekte, yasal olarak güvence alt›na
al›nmaktad›r” denildi.

Almanya’da resmi olarak 2 mil-
yon 700 bin Türkiyeli yaflarken, 840
bini de Alman vatandafl› ayn› za-
manda. Bunun d›fl›nda di¤er müslü-
man göçmenler de düflünüldü¤ün-
de, uygulaman›n ne kadar büyük bir
kesimi hedefledi¤i ortada. 

***
Bu arada, ‘Vicdan Testi’ ve dil

yasa¤›n›n kent ve eyalet yönetimle-
rinin kafas›n›n ürünü olmad›¤› daha
da netlefliyor. Hollanda Uyum Ba-
kan› Rita Verdonk’un uygulamay›
Hollanda geneline yaymak ve va-
tandafll›k testini de uygulamak ge-
rekti¤i aç›klamas›n›n ard›ndan, Al-
man Federal ‹çiflleri Bakan› Wolf-
gang Schaeuble de Baden Württem-
berg Eyaleti’ndeki ‘vicdan testi’ uy-
gulamas›na sahip ç›karak, “Vicdan
Testi içerik olarak do¤ru ve man-
t›kl›. Kural›m›z› be¤enmeyen, Al-
manya’ya gelmek zorunda de¤il”
diye konufltu. 

45 y›l önceydi; biz gelmedik, ifl-
birlikçilerle yap›lan anlaflmalar so-
nucu eme¤imizi hoyratça sömür-
mek için sizler sürüklediniz yüzbin-

lerce insan›m›z› yurtlar›n›za. En pis,
en a¤›r ifllerinizi, en ucuza yapt›rd›-
n›z ve hala da yapt›rmaktas›n›z. 

Mültecili¤i de bizim insanlar›-
m›z seçmediler. Emperyalist politi-
kalar›n›z›n ürünü olarak, onlarca ül-
ke halklar›n› yoksullaflt›r›p göç yol-
lar›na sürüklediniz. Faflist rejimleri
destekleyerek güç verdiniz, silah
verdiniz, kan›m›z›n ak›t›lmas›na
görülmedik destek sundunuz, on-
binlerce insana kendi topraklar›n›
“dar” ettiniz. fiimdi kendi politika-
lar›n›z›n sonuçlar›n› yabanc› ülke
halklar›na ödetmek istiyorsunuz. 

***

Sadece Almanya m›, Hollanda
m›? Yoksa ›rkç› uygulamalarda bafl›
çekenlerden biri olan Fransa m› bü-
tün bunlar› yapan? Hay›r! Bu tür
politikalar Avrupa egemen s›n›flar›
taraf›ndan belirleniyor ve giderek
tüm ülkelere yay›l›yor. 

Avrupa demokrasisinin “örnek
ülkesi” ‹sveç de yabanc› düflmanl›¤›
kervan›na kat›ld›. ‹sveç hükümeti,
gizli servisi SAPO’yu, okullarda,
kamu kurum ve çal›flma alan›ndaki
yabanc›lar› ad›m ad›m izlemekle
görevlendirmeye haz›rlan›yor. Özel-
likle ö¤retmenlerin, ö¤rencilerini iz-
leyip, flüpheli durumunda SAPO’yu
bilgilendirmekle görevlendirilmesi
gibi yöntemler içeren uygulama,
özellikle müslüman göçmenleri he-
defliyor. 
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Avrupa Irkç› Politikalar›na Öfke Büyüyor

Vicdan›m›z Test Edilemez

Belçika: Yabanc› 
düflmanl›¤›na protesto

29 Ocak günü Liège fiehri’nde
Belçikal› sendika ve sol partiler, Bel-
çika devletinin yabanc›lar politikas›-
n› protesto etmek için bir miting dü-
zenlediler. BAHKEM'lilerin de kat›l-
d›¤› mitingde, 2500 kifli ›rkç› uygula-
malar› protesto etti. 

Belçika’da son dönemde; kimlik-
sizlere yönelik artan sürek av›nda
yüzlerce insan, çocuk, kad›n deme-
den s›n›r d›fl› hapishanelerine at›l›-
yor. Bu uygulamalar ülkedeki de-
mokratik kurumlar taraf›ndan Belçi-
ka'n›n yabanc›lar yasas›n› da tart›fl-
t›rma gündemine oturtmufl durumda. 

yurtd›fl›



Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; ön-
ceki hafta bu köfledeki yaz›m›z›n
bafll›¤› “Birleflik Mücadele” idi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› (SSGSS) ile Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) Kanun Tasa-
r›lar›’na karfl› mücadele çerçevesin-
de çeflitli Demokratik Kitle Örgütle-
ri’nin ça¤r›s›ndan hareketle, halk›n
birleflik mücadelesini örgütlemek
için, bugüne kadar izlenen çizginin
muhasebesinin yap›lmas›n›n flart ol-
du¤unu vurgulam›flt›k.  

Açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e,
emperyalist ya¤maya karfl›, baflta
Latin Amerika halklar› olmak üzere
çeflitli ülke halklar›n›n gerçeklefltir-
di¤i direniflleri ülkemizde gerçek-
lefltirememek, halktan yana hemen
herkesin hay›flanarak sordu¤u bir
sorudur. Emperyalist tekellerin sal-
d›r›s› ülkemizde daha m› az? Ülke-
miz iflçisi, köylüsü, esnaf›, memuru
daha m› az ma¤dur? 

Çeflitli ülkelerdeki mücadelelere
maddi, siyasal temeli olmayan öy-
künmelerin, hay›flanmalar›n yarar›
yoktur. Bizim neden birleflik bir
mücadeleyi örgütleyemedi¤imiz
tart›fl›lmal›d›r. Bunun neden yap›la-
mad›¤›n›n küçük çapl› bir örne¤ini
geçen hafta yaflad›k. Ve bu nedenle
de, bu say›m›zda da “Birleflik Mü-
cadele” konusuna devam etme gere-
¤i do¤du. 

‘Tepeden ‹nmecilik’le 
Direnifl Örgütlenemez!
27 Ocak’ta çeflitli sendikalar›n

ve odalar›n ‹stanbul flubelerinin
ça¤r›s›yla bir toplant› yap›ld›. 

Toplant›da, ça¤r› sahipleri, ikti-
dar›n sa¤l›k alan›nda her kesimi il-
gilendiren sald›r›lar›na karfl› yayg›n
kamuoyu oluflturmaktan, sald›r›y›
durdurmaktan, hatta genel grevden
sözettiler. Ancak sunduklar› yakla-
fl›m, izledikleri yöntem, bu amaçlar-
la uyum içinde de¤ildi. 

Toplant›ya kat›lanlar, flöyle bir

yöntemle karfl› karfl›ya kald›lar: Biz
karar ald›k, biz program yapt›k, biz
eylem takvimi ç›kard›k, gelin bize
tabi olun, haz›rlad›¤›m›z bildirileri,
broflürleri da¤›t›n.... 

Bu yöntemde, ne birleflik müca-
dele anlay›fl› vard›r, ne de halk›n di-
reniflini örgütleme iradesi. 

Toplant› davetinin alt›nda ‹stan-
bul Tabip, Eczac›, Difl Hekimleri,
Veteriner Hekimleri odalar›n›n,
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon
Kurulu ve Dev Sa¤l›k-‹fl’in ve de
KESK, Türk-‹fl ve D‹SK’in ‹stan-
bul flubelerinin  imzalar› vard›.  

Yani imzac›lar aras›nda ‹stan-
bul’daki odalar›n, sendikalar›n bü-
yük bir bölümü vard›r. Bu imzalar›
esas ald›¤›m›zda, buradaki imzala-
r›n›n hakk›n› verirlerse, bu güçler
‹stanbul’da hayat› durdurabilir. Bu
güçler, iktidara geri ad›m att›rabilir. 

Fakat bu noktada iki sorun var:
Birincisi; imza atan bu kurumlar
sald›r›y› püskürtmekte, bunun için
NE GEREK‹YORSA yapmakta ka-
rarl› m›d›rlar, bunun için her fleyi
göze alm›fllar m›d›r? ‹kincisi; kendi
tabanlar›n› bu mücadele sürecine
katabilecek durumda m›d›rlar? 

Ne yaz›k ki, iki soruya da kesin,
tereddütsüz “evet” cevab› verile-
mez. Normalde, üç büyük iflçi me-
mur konfederasyonunun TÜM ‹S-
TANBUL fiUBELER‹ ve odalar›n
birço¤unun imzas›n› yanyana gören
bir iktidar, durup düflünür. Fakat,
y›llard›r ekonomik, siyasi sald›r›lar
karfl›s›nda bu kesimlerin izledikleri
çizgi sonucunda, iktidarlar böyle bir
korku duymamaktad›rlar. Gerek ön-
ceki iktidarlar, gerek AKP iktidar›,
bu konfederasyonlar›n, odalar›n
hepsinin içinde yerald›¤› birliklerin
bundan önceki daha kapsaml› sald›-
r›lar karfl›s›nda bile, “flöyle yapar›z,
böyle yapar›z” deyifllerinin arkas›-

n›n gelmedi¤ini görmüfllerdir. Ben-
zeri kanunlar bir bir meclisten geç-
mifl, fakat karfl›s›nda s›radan protes-
to eylemlerini aflan bir direnifl, ge-
nel grev, bir kararl›l›k olmam›flt›r. 

‹flte bu nedenle, birinci soruya
(imza atan kurumlar sald›r›y› püs-
kürtmekte, bunun için NE GEREK‹-
YORSA yapmakta kararl› m›d›rlar,
bunun için her fleyi göze alm›fllar
m›d›r?) evet denilemiyor. 

‹kinci sorunun (kendi tabanlar›-
n› bu mücadele sürecine katabilecek
durumda m›d›rlar?) cevab›n›n ne-
den olumsuz oldu¤unu da, 27 Ocak
toplant›s›nda sergiledikleri anti-de-
mokratik tutum gösteriyor zaten.
Kendi tabanlar›na karfl› da ayn› an-
ti-demokratik, dayatmac›, tepe-
den inmeci politikalar› uyguluyor-
lar çünkü. 

Bu kurumlar taraf›ndan kararlafl-
t›r›lan ve sola dayat›lan eylem prog-
ram›, bu örgütlerin üyelerinin kat›l›-
m›yla flekillendirilmemifltir; onlar›n
iradesini ve inisiyatifini ortaya ç›ka-
racak bir yaklafl›m yoktur. Sözko-
nusu imzac›lar›n örgütlü oldu¤u
yüzlerce fabrikada, iflyerinde, atöl-
yede, hastanede “bu konuda neler
yapmal›y›z, nas›l yapmal›y›z?” diye
bir tart›flma örgütlenmemifltir. Ge-
rek örgütlenme anlay›fl›yla, gerekse
de bugüne kadar ki sonuçsuz müca-
dele “takvimleriyle”, tabanla arala-
r›ndaki ba¤ giderek gevflemifl, ör-
gütsüz kesimleri örgütlemek bir ya-
na, kendi tabanlar›n› bütünüyle se-
ferber edemez duruma gelmifllerdir.  

Birlik, iflte bu seferberli¤i yay-
g›nlaflt›rmak ve kitlelere güven ve-
ren bir mücadele hatt› yaratmak için
de gereklidir. Tüm halk kesimleri-
nin ve tüm devrimci demokratik ör-
gütlülüklerin birlikte mücadelesin-
den kaçanlar, asl›nda bundan da
kaçm›fl oluyorlar.
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halk›n
Cephesi Tekrar Birleflik

Mücadele Üzerine



‘Emek Cephesi’ kimdir? 
Devrimcilerle niye birlikte
imza atmazs›n›z?
27 Ocak toplant›s›nda, devrimci-

ler, AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki sal-
d›r›lar›na karfl› tüm devrimci de-
mokratik örgütlenmelerin kat›l›m›y-
la bir platform oluflturulmas›n›
önerdiler. Fakat cevap “imzalar de-
¤iflmeyecek, genifllemeyecek”, “ke-
sinlikle örgütlerle ayn› metnin alt›-
na imza at›lmayacak” oldu. Dikka-
tinizi çekeriz; burada sözkonusu
olan ayn› odalar, sendikalar gibi,
ayn›  kendileri gibi, Demokratik
Kitle Örgütleri’dir. Bir sendikan›n,
odan›n illegal devrimci örgütlerle
birlikte imza atmay›z demesi anlafl›-
l›rd›r, fakat yasall›k/meflruluk için-
de hareket eden, o zeminde temsil
edilen ve bu anlamda da kendileri-
nin davetiye gönderdikleri örgütlen-
melerle birlikte imza atmamalar›n›n
bir izah› olmal›d›r. “‹mzac›lar ge-
nifllemeyecek” diyen, böyle bir ben-
merkezcilik sergileyen anlay›fl, so-
runu tüm kamuoyuna maledebilir,
birlikte mücadeleyi sa¤layabilir mi? 

Karar al›rken, program yapar-
ken, eylem takvimi ç›kar›rken bu
Demokratik Kitle Örgütleri’ni, siya-
si yap›lanmalar› yok sayacaks›n›z,
sonra gelin bize tabi olun diyeceksi-
niz. Bir kere bunun kabul edilemez-
li¤i ortadad›r.  

Ça¤r›lar›nda, konuflmalar›nda
s›k s›k “emek cephesi”nden söze-
den imzac›lara sormak isteriz: Peki,
“emek cephesi” kimlerden oluflur?
Dünyada devrimci hareketleri içer-
meyen, onlar›n d›fl›nda bir emek
cephesi var m›d›r acaba?  

“Siz emekçilerin d›fl›ndas›n›z”;
devrimci hareketleri böyle görüyor
olmal›lar. 

Devrim ve sosyalizm için müca-
dele edenleri hala “gençler” diye
adland›ran, tüm rakamsal gerçekle-
rin tersini göstermesine ra¤men
ölüm orucunda flehit düflenler için
“gençler” söyleminde ›srar eden, 1
May›s meydanlar›n›n defalarca or-
taya koydu¤u gerçeklere ra¤men,
devrimci hareketi hala “gençlik ha-

reketi” olarak, “marjinal” olarak gö-
renler, devrimcilere burjuvazinin
göstermek istedi¤i pencereden bak-
maktan kurtulamam›fllar demektir. 

“Kesinlikle” birlikte imza atma-
yaca¤›n›z› söyledi¤iniz bu örgütlen-
meler, “emek cephesinde” de¤iller-
se, hangi cephedeler? 

Birlikte imza atmazsan›z, “far-
k›n›z›” koymufl olacaks›n›z ve oli-
garfli de size karfl› “hoflgörülü, es-
nek” davranacak. Böyle mi düflünü-
yorsunuz?

Birlikte imza atmad›¤›n›zda
“içinize provokatörler kar›flm›fl, ya-
sad›fl› örgüt militanlar› tahrik edi-
yor” demagojilerinden kurtulaca¤›-
n›z› m› san›yorsunuz?

“A¤›rbafll›” olursa, “sa¤duyu-
lu” davran›l›rsa, “radikallik”ten
uzak durulursa, hak verilece¤ini mi
san›yorsunuz? 

Biz bunlar› sorular olarak dile
getirdik ama birço¤unun düflüncesi-
nin böyle oldu¤unu y›llara dayanan
tecrübelerimizden biliyoruz. Bu dü-
flüncelerle bugüne kadar bir fley el-
de edemediklerini de biliyoruz. Fa-
kat onlar bunu görmemekte ›srar
ediyorlar. 

Evet, burjuvazi, devrimcilerle
araya mesafe koymay›, radikal dire-
nifllerden uzak durmay›, zaman za-
man ödüllendirir. Ama bu ödüller
asla emek cephesinin kazan›mlar›
hanesine yaz›lmaz. Bu olgun, sa¤-
duyulu “taktikler” emekçilere, hal-
ka hak ve özgürlüklerini kazand›r-
maz. 2000’den bu yana peflpefle ç›-
kar›lan IMF yasalar› ortada; gasbe-
dilen haklar ortada. Bir sendika, bir
oda kalk›p, flu sald›r›da, bu taktikle-
ri izleyip flu haklar›m›z› koruduk di-
yebilir mi? Diyemez!

O halde hâlâ bunlarda ›srar niye?

Hangi statükolar› korumak için? 

Sald›r›y› püskürtmek mi, 
yasak savmak m› isteniyor?
Böyle bir mücadele anlay›fl› ve

bu tarzdaki “birlik” anlay›fl›yla, iflçi
s›n›f›n›n, memurlar›n, hekimlerin,
eczac›lar›n, mühendislerin statüko-
lar›n›n yani mevcut haklar›n›n koru-

namad›¤› ortada. O zaman bir tek,
bu kurumlar›n ve yöneticilerinin
kendi statükolar› kal›yor geriye.
“Bu sald›r›ya karfl› ‘direnifli’ de ka-
zas›z belas›z atlatal›m” anlay›fl›yla
sald›r›lar püskürtülebilir mi? Öyle
ya; kaç kezdir ayn› senaryo geliyor
emekçilerin önüne; sald›r› yasalar›-
n›n ç›kmas›na yak›n bildiri da¤›t-
malar, bölge toplant›lar›, bir Ankara
mitingi yap›l›p, güya sald›r›ya karfl›
direnilmifl, yasak savulmufl oluyor.
Yasa da geçiyor ve haklar gasbedili-
yor.  

Emekçileri böyle bir “mücade-
le” anlay›fl›na mahkum etmeye
kimsenin hakk› yoktur. Emekçile-
ri bu flekilde oyalamaya kimsenin
hakk› yoktur. Bu anlay›fl›n sonucu,
emekçilerin örgütlü kesimlerinin bi-
le gün geçtikçe mücadeleden uzak-
laflmas›, umutsuzlaflmas›d›r. Kimse-
nin buna hakk› yok. 

Toplant›da “bu sald›r›lar›n dur-
durulabilece¤ini, AKP'nin teflhir
edilebilece¤ini düflünüyoruz. Yayg›n
kamuoyu oluflturmal›y›z.”

“Bir büyük Türkiye mitingi yap-
may› düflünüyoruz. Genel grevin
dahi hesab›n› yap›yoruz... Bunu ya-
pabilirsek halk›n onay› olmadan
fleklinde bir referanduma götürmeyi
de düflünece¤iz” denilmifltir.

Evet; bunlar baflar›lamaz de¤il-
dir; fakat baflarabilmek için, farkl›,
bugünkünü reddeden bir bak›fl aç›s›
gereklidir. Sendikalar›n, odalar›n
böyle grupçu, benmerkezci, kendi
isimlerinin ön planda olmas›n› da-
yatan bir tutum içinde olmalar›, De-
mokratik Kitle Örgütü olma nitelik-
lerine terstir her fleyden önce. 

Elbette devrimciler, baz› sendika
ve odalar böyle yapt› diye, kenara
çekilmeyecekler; bulunduklar› her
alanda, örgütlü olduklar› sendika ve
odalarda iktidar›n sa¤l›k politikala-
r›na karfl› mücadele edecekler. Fa-
kat bu herkesin kendi sloganlar›,
kendi program›yla sürdürece¤i
“birlefltirilememifl” bir mücadele
olacakt›r, sonuç almas› güçleflecek-
tir ve tart›flt›¤›m›z da budur. Yukar›-
da ad› geçen sendika ve odalar da
bunu tart›flmal›d›r. 
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24-27 Kas›m 2005 tarihlerinde
düzenlenen ve polisle çat›flmalar›n
yafland›¤› "Büyük E¤itimci Yürüyü-
flü"ne kat›lan E¤itim-Sen üyeleri ce-
zaland›r›lmak isteniyor. 

Reformizmin barikat›na ra¤men
polise karfl› direnen emekçilerin ey-
lemine iliflkin, polis kay›tlar› CD'le-
re aktar›larak ‹l Milli E¤itim Müdür-
lükleri’ne gönderiliyor. Müdürlükler,
bu görüntüleri okul müdürlerini ça-
¤›rarak de¤erlendiriyor ve tek tek ki-
fliler belirlenerek haklar›nda sorufl-

turma aç›l›yor. Tam da polis devleti-
ne yak›flan bir uygulama. 

Soruflturmalar ve ek ders ücretle-
rine iliflkin 28 Ocak günü bas›n top-
lant›s› düzenleyen E¤itim-Sen Bafl-
kan› Alaaddin Dinçer, bu tavr›n anti-
demokratik oldu¤unu kaydetti.

‹ktidar üzerine düfleni, s›n›fsal
tavr›n› göstererek, emekçilere; “ra-
dikal olmayacak, haklar›n›z› sokakta
aramayacaks›n›z” diyor. Bunun kar-
fl›s›nda s›n›fsal tav›r ne olmal›? 

Her fleyden önce direnifl çizgisi-

nin savunulmas› ve bunun pratik-
le ifade edilmesi. ‹ktidar soruflturma
m› aç›yor böyle bir eyleme; çok da-
ha kitlesel ve haz›rl›kl› olarak ayn›
tarzda, hatta onu da aflan bir eylem-
le cevap verilmeli örne¤in. Sald›r›la-
r›n cevaps›z b›rak›lmas› ya da böyle
bir iktidar ve süreç aç›s›ndan hiçbir
yapt›r›m› olmayan aç›klamalarla ge-
çifltirilmesi, oligarflinin cüret ald›¤›
temel etkenlerin bafl›ndad›r. 

E¤itim-Sen’in üyelerine sahip
ç›kmas›, soruflturmalar karfl›s›nda
barikat olmas› da, sadece bir örnek
olarak verdi¤imiz kararl› bir duruflla
mümkün olabilir.

‘Büyük E¤itimci Yürüyüflü’ne Soruflturmalar

‹nternet Kafelere Karfl› Kampanya
Okmeydan› Temel Haklar, mahallelerinde her geçen gün say›lar› daha

da artan ‘internet kafe’ler konusunda bir kampanya bafllatt›. Bu amaçla 25
Ocak günü bir toplant› düzenleyerek, “‹nternet Kafe De¤il Kütüphane
‹stiyoruz” slogan›yla yürütülecek çal›flmay› duyurdu. 

Toplant›ya dernek üyeleri ve halktan insanlar kat›l›rken, çocuklar›n bu
mekanlara nas›l çekildikleri, çözüm için neler yap›lmas› gerekti¤i gibi ko-
nular tart›fl›ld›. Çal›flmay› örgütleyecek bir komisyonun da belirlendi¤i top-
lant›da, ailelerin bu konudaki flikayetleri de¤erlendirildi. ‹lkokul ça¤›ndaki
çocuklar›n okuldan kaçarak bu mekanlara gittiklerine dikkat çekilirken,
“yasaklaman›n” çözüm olmad›¤› da vurguland›.

Çözüm olarak, ailelerle internet kafe sahiplerinin biraraya gelmesiyle,
belirli bir standart oluflturulabilece¤i, ailelerin ve çocuklar›n e¤itimlerinin
önemli oldu¤u gibi olgular üzerinde duruldu. 

Çocuklara “internet kafelere gitmeyin” demenin yeterli olmayaca¤› vur-
guland›ktan sonra, “Onlara alternatif bir mekan sunaca¤›z, bu da kütüpha-
ne, kültür merkezi gibi yerler olabilir” denildi. Bunun için de ilk ad›m ola-
rak imza kampanyas›, belediyeye baflvuru karar› al›nd›. 

“Emperyalizmin kor-
kusu komünizmdir.
Hiçbir bask› bizi
orak çekiçli bayra¤›-
m›z› emperyalizmin
ve faflizmin baflkent-
lerinde dalgaland›r-
maktan al›koyama-
yacak.”

Geçen hafta dergimizin kapa¤›ndan yola ç›k›larak yap›lan bu
anons, 29 Ocak günü Gülsuyu gecekondular›nda, ertesi günü
de fiirinevler Meydan›’nda duyuldu. Gülsuyu’nda 40 okurumu-
zun kat›ld›¤› tan›t›m ve sat›fl faaliyetinde 160 dergi yeni okur-
lar›m›za ulaflt›r›l›rken, fiirinevler’de polisin bütün engelleme gi-
riflimlerine, tacizlerine, insanlar› tedirgin etmek için ellerinden
geleni yapmalar›na ra¤men 26 dergi sat›ld›. 

Esenler Temel Haklar 

Film gösterimi

Esenler Temel Hak-
lar’da 29 Ocak’ta
“Karanl›kta Dans”
isimli filmin göste-
rimi yap›ld›. Mahal-
le halk›ndan insanla-
r›n izledi¤i film gös-
terimi öncesi, k›sa
bir konuflma yap›la-
rak, örgütlenme, bir-
likte hareket etme
ve kolektif yaflam
üzerinde duruldu.

Temel Haklar 
Federasyonu’ndan

Kütüphaneli ‹flkencehaneler
Hizmetinizde

Emniyet Müdürlü¤ü iflkenceha-
nelerinin kötü 'ünü'nü tersine çevir-
mek için yeni bir ata¤a geçmifl...
"Art›k nezarethanelerde kütüphane
kurulmufl zanl›n›n okuyaca¤› 56 ki-
taptan oluflan bir liste var. Hatta
içinde Naz›m'›n fliirleri bile var...". 

... Bu ülkede iflkence bir devlet
politikas›d›r, sokaklara meydanlara
taflm›flt›r. Ne yaparlarsa yaps›nlar
düzenin iflkenceci yüzünü bütün
halk biliyor. Vitrinlerine koyduklar›
hiçbir fley bu ülkede iflkence oldu¤u
ve devlet taraf›ndan sahiplenildi¤i
gerçe¤ini de¤ifltiremez. 

‹flsizlikle Yokedilen Haklar
Örgütlenmeyle Kazan›l›r!

Türkiye ‹statistik Kurumu’na
göre ekim ay›nda iflsiz say›s› 64 bin
kifli daha artarak 2 milyon 487 bin
kifliye yükselmifl. 

... ‹flsizli¤e çözüm ne AKP ne de
kurulu düzen içindeki bir baflka hü-
kümetten gelebilir. Onlar sadece
halk›n sefaletini artt›rabilirler. Bü-
tün yapt›klar› da bundan ibarettir.
Bu haklar› kazanmak için haklar ve
özgürlükler mücadelesinde birlefl-
mek, yaflayabilmek için bile tek ç›-
kar yoldur.



‘Plaza de Mayo Anneleri’ olarak
bilinen, Arjantinli kay›p aileleri, 25
y›ld›r her hafta sürdürdükleri gele-
neksel 24 saatlik yürüyüfllerinin so-
nuncusunu 25 Ocak günü yapt›lar.
Yafllar› 74 ile 93 aras›nda de¤iflen
anneler, sol gruplar›n da kat›ld›¤›
eylemde, art›k ilerleyen yafllar› yü-
zünden “yolun sonuna kadar gidebi-
leceklerini” düflünmediklerinden,
“direnifl yürüyüfllerine” son vere-
ceklerini aç›klad›lar.

Kay›p Politikas›

1976’da yap›lan darbeyle Gene-
ral Videla’n›n bafl›nda bulundu¤u
cunta iktidara gelmiflti. Generaller
çok geçmeden sokaklar› kan gölüne
çevirecek, bütün di¤er darbeciler gi-
bi, ülkenin dört bir yan›nda katliam-
lar düzenlemeye bafllayacakt›. Em-
peryalistlerin, sermaye çevrelerinin
ç›karlar› u¤runa y›llarca halka kan
kusturulacakt›. “Detenidos desape-
ricidos”, (gözalt› kay›plar›) kavram›
da, darbenin hemen ard›ndan Arjan-
tin halk›n›n yaflam›na karanl›k bir
kabus gibi çöktü. Ç›kar›lan yasalar-
la gözalt›na alma süresi istenildi¤i
kadar uzat›lm›fl, kiflinin yak›nlar›na
haber verme zorunlulu¤u ortadan
kald›r›lm›fl, kaybetme için alabildi-
¤ine genifl bir zemin yarat›lm›flt›.
Kay›p politikas›, halk› sindirme po-
litikalar›n›n bafl›nda geliyordu. 

“Önce y›k›c›lar› yok edece¤iz”
diyorlard› generaller, sonra; “sonra
iflbirlikçilerini... Sonra; sempati-
zanlar›n›... Sonra; kay›ts›z kalanla-
r›... Sonra; zaaf içinde olanlar›...” 

Binlerce insan ülkenin birçok
yerinde oluflturulan iflkence mer-
kezlerinde her türlü iflkenceden ge-
çiriliyor ve daha sonra kay›plara ka-
r›fl›yordu. Bask›, iflkence ve her tür-
den ideolojik, psikolojik sald›r›n›n,
CIA yetifltirmesi iflkenceci uzman-
lar taraf›ndan uyguland›¤› say›s›z
yer vard›. Buralar kay›plar›n adre-
siydi asl›nda. Bu amaçla kullan›ld›-
¤› aç›¤a ç›kan toplama kamplar›n›n,
hapishanelerin say›s› 365 civar›nda-

d›r. Bu tür yerlerde “Ulusal Güven-
li¤e yönelik bir tehdit” oldu¤u dü-
flünülen herkes "rehin" olarak tutu-
luyorlar. Sürekli ismi duyulan ve
kay›plar›n sorumlusu olarak göste-
rilen Anti-Komünist Arjantin ‹ttifa-
k›, kontrgerilla yöntemlerinin as›l
uygulay›c›s›yd›. Bu paramiliter ör-
gütlenmenin merkezleri "Donanma
binalar› ve Askeri k›fllalar"d›. T›pk›
bizim ülkemizde oldu¤u gibi. 

“33 Orietales” adl› gemi bu ifl-
kence merkezlerinden biriydi. Bu-
rada iflkence gören birçok siyasi da-
ha sonra kaybedilmiflti. Bir baflka
geminin kaptan› ise daha sonra yap-
t›¤› itiraflarda, her çarflamba 15-20
kiflinin uçaklardan denize at›ld›¤›n›
söylüyordu. Bu yöntemle kaybedi-
lenlerin say›s› kaptan›n anlatt›klar›-
na göre 2000’i buluyordu. Cunta
y›llar› boyunca 30 bin Arjantinli
kaybedilmiflti. Bir k›sm› okyanu-
sun karanl›k sular›na at›lm›fl, bir
k›sm› da birer iflkence merkezi olan
k›fllalar›n içinde bulunan toplu me-
zarlara gömülmüfltü. Daha sonra su-
yun alt›nda tafllara ba¤lanm›fl olarak
bulunan ya da toplu mezarlardan ç›-
kar›lan cesetlerde yap›lan inceleme-
lerde yap›lan iflkenceler bir kez da-
ha belgelenecekti. 

Analar Meydanlarda

Ne var ki uygulad›klar› vahfletle
halk› susturmay› sindirmeyi hedef-
leyen cunta flefleri istedikleri sonu-
cu elde edemediler. Arjantinli ana-
lar, o süreçte halk›n susturulamaya-
ca¤›n›n da simgesi haline geldiler.
Cuntan›n denetimindeki bas›n ise
onlar için, “Perflembe delileri”, “te-
röristlerin analar›” diyordu. 

Dünyada “kay›p”lara karfl› mü-
cadele ilk kez, 1977 y›l›nda, cunta
genel merkezine 100 metre uzakl›k-
ta olan Plaza de Mayo'da (May›s
Alan›) bafllad›. Bir kay›p anas› olan
Azucina Villaflor de Vicenti'nin ön-
cülü¤ünde bir Perflembe günü bir
araya gelerek eylemlerine bafllad›-
lar. Say›lar› her geçen gün artt›.

Takt›klar› beyaz bafl örtüleri ile di-
lekçeler yazd›lar, mumlar yakt›lar,
kendilerini resmi kurumlar›n kap›-
lar›na zincirlediler, ilanlar verdiler...

1971 y›l›nda o¤lu kaybedilen 81
yafl›ndaki bayan Pargament, tan›d›-
¤› bütün “itibarl›” dostlar›n›n kap›-
s›n› afl›nd›rm›fl, hatta cuntan›n adeta
alay edercesine kurdurdu¤u “Kay›p
Bürosu”na bile baflvurmufl ama bir
sonuç alamam›flt›. Bundan sonras›n›
flöyle anlat›yor bayan Pargament: 

“Bu s›rada bizimle birlikte çocu-
¤unun peflinde umutsuzca koflturan
bir anne, Villaflor de Vicenti bir gün
flöyle dedi: 'Biz boflu bofluna kofltu-
ruyoruz. Bu flekilde hiçbir yere va-
ramayaca¤›z. Niçin Mayo Meyda-
n›'nda gidip oturma eylemi yapm›-
yoruz. Orada derdimizi insanlara
anlat›r ve ilgili yerlere mektup ya-
zar›z'. O gün takvim 30 Nisan
1977'yi gösteriyordu. ‹lk perflembe
günü Meydan'da oturduk.

Polis neyin peflinde oldu¤umuzu
sordu. Onlara 'Çocuklar›m›z› geri
istiyoruz. Mektup yaz›yoruz’ diye
yan›t verdik. 'Öyleyse bu ifli yürüye-
rek yapmak zorundas›n›z' dediler.
Bunun üzerine yürümeye bafllad›k.
Tek s›ra halinde resmi dairelerin
çevresinde yürüyorduk. Hem yürü-
yüp hem de mektup yazabiliyorduk.
Tahmin edece¤iniz gibi polis bizi
engellemeye kalkt›. Ancak biz anne-
ler hiçbir fleyden korkmuyorduk.”
(Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)
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‘Plaza de Mayo Anneleri’

Plaza Del Mayo'dan toplay›p k›r›lan difllerini 
yeniden geldiler / Yerlerde sürüklenen ak saçlar›n›

taray›p yeniden / Yüzlerindeki morluklarla, çürüyen
etleriyle, s›z›lar›yla / O¤ul kokan umutlarla, onlar-
dan bir eflyayla / Onlar›n dudaklar›nda susmufl bir

flark›yla geldiler. / Uykusuz geceleriyle a¤›rlaflan kir-
pikleriyle, kanla / K›r›k bilekleriyle dik tutmaya

çal›flarak o foto¤raflar›. / O parke tafl› döfleli mey-
dan / Eskitti tafllar›n›, diktatörlükleri eskitti / Asla

eskitmedi Plaza Del Mayo analar›n›n yüre¤ini.
Eduardo Galenno

ASLA AFFETMEYECEKLER



Üçüncü hafta eyleminden itiba-
ren polis sürekli sald›r›r, yerlerde
sürükler fakat ailelerin direnifli kar-
fl›s›nda geri çekilmek zorunda kal›r.
Art›k bu meydan bir mevzi haline
gelecektir bu kararl›l›k sayesinde. 

Onlar› tüm dünyan›n tan›mas›
ise, 1978 y›l›nda Arjantin’de düzen-
lenen Dünya Futbol Kupas›’nda
olur. Cunta da ayn› süreçte kaybet-
meye devam etmektedir. Sadece ku-
pan›n haz›rl›klar› ve kupa s›ras›nda
413 insan kaç›r›ld›, kaybedildi. 

Arjantinli analar verdikleri mü-
cadeleyle, Arjantin halk›n›n cuntaya
karfl› direniflinin simgesi oldular.
Bütün dünya art›k onlar›, “May›s
Alan› Analar›” olarak tan›yor, fafliz-
me karfl› olan herkes onlar›n müca-
delesine destek veriyordu. Bedeller
de ödediler. Örne¤in, kay›plara ey-
lemleri ilk örgütleyen Vicenti de ek-
lendi. Art›k annelerin elinde Vicen-
ti'nin resmi de vard›r... Ayn› süreçte
birçok kad›n ve analar›n sözcülü¤ü-
nü yapan avukat da kaybedilir. Bü-
tün annelere ve Arjantin kamuoyu-
na "yokederim" mesaj› verilmektir. 

Arjantin halk›n›n mücadelesi so-
nucu, 1983’te cuntan›n yerini, yap›-
lan seçimlerle birlikte “demokrasi-
cilik oyunu” ald›¤›nda da kay›plar›n
peflini b›rakmad›lar. Cuntac›lar yar-
g›lanarak çeflitli cezalara çarpt›r›ld›-

lar. Fakat göstermelik olmaktan öte-
ye gitmiyordu. Nitekim çok geçme-
den ç›kar›lan af yasalar›yla, faflist
cunta flefleri de dahil olmak üzere,
1976-83 y›llar› aras›nda gerçekleflti-
rilen faflist politikalardan sorumlu
olanlar serbest b›rak›ld›. Bu s›rada
analar, “katiller affedilmesin” diye
mücadele ettiler. 

Onlar›n mücadelesi ile cunta flef-
lerinin kaybetme politikas› su yüzü-
ne ç›kart›lm›fl, 1995’te Arjantin Ge-
nel Kurmay Baflkan› Martin Balza,
“yaflad›¤›m›z dehfleti daha fazla in-
kar edemeyiz” itiraf›n› yapmak zo-
runda kalm›flt›. 

Mücadelelerini bitirmek için
devletin terörü sökmeyince, bir tür
rüflvet önerildi. Analar çocuklar›n›n
kan bedeli olan paralar› ellerinin
tersiyle ittiler. “fiimdi devlet baflka-
n›m›z kay›p bafl›na bir milyon dolar
vereceklerini söylüyor. Devletin
kanl› paras›na ihtiyac›m›z yok. Pa-
ray› kabul etti¤imiz takdirde sesimi-
zi k›s›p oturmak zorunda kalaca¤›z.
Bizi tan›m›yorlar. Çocuklar›m›z›n
kan›n› satmayaca¤›z. Katilleri affet-
meyece¤iz ve unutmayaca¤›z. Mü-
cadelemizi kan›m›z›n son damlas›na
kadar sürdürece¤iz. Annelerin mü-
cadelesi tümüyle politik bir nitelik
tafl›yor. Biz tüm ailelere bafllar›n›n
üzerinde bir dam, babalara ifl, ço-

cuklara da okuma olana¤› sa¤lan-
mas›n› istiyoruz. Biz yaflanabilir bir
ülke istiyoruz. Bunu bizim çocukla-
r›m›z da istiyordu ve s›rf bu yüzden
yitip gittiler. 30 bin kay›p çocuk da-
ha iyi bir dünya için mücadele veri-
yordu. Biz anneler, bunu ancak ço-
cuklar›m›z› yitirdikten sonra anla-
d›k. Do¤ru yolu biz evlatlar›m›zdan
ö¤rendik.” (Bayan Pargament:
Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)

Hareket politiklefltikçe, onlar
IMF protestolar›nda, Arjantin halk›-
n›n aya¤a kalk›fl›nda, Irak’ta iflgale
karfl›, anti-emperyalist eylemlerde
de ön saflardayd›lar. Peru'da, Tupac
Amaru gerillalar›n›n Japon büyü-
kelçili¤i bask›n›nda ‘onlar bizim
çocuklar›m›z’ diyerek arabulucu
olarak, Che’yi son yolculu¤una
u¤urlayanlar aras›nda gördük onla-
r›. Ancak, gerek Arjantin’in siyasal
koflullar› gerekse baflka etkenlerden
dolay›, örgütlenme ve mücadeleleri-
nin hedefleri anlam›nda daha ileriye
tafl›nan bir hareket niteli¤ine bürü-
nemedi, örgütlü bir halk hareketinin
parças› olamad›. Buna ra¤men, “ka-
y›p aileleri hareketi” olarak, baflta
Arjantin olmak üzere, ‘kay›p’ politi-
kalar›n›n teflhiri gibi önemli bir iflle-
vi yerine getirdiler. 

Mücadeleleri ile halklar›n deste-
¤ini, sayg› ve sevgisini kazand›lar.
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1998 y›l›nda Adana'da katledilen
Kurtulufl Dergisi temsilcisi Meh-
met Topalo¤lu ile Cephe savaflç›la-
r› Bülent Dil ve Behsat Ayy›ld›z
Adana’da an›ld›lar. 

‹lk anma, Buruk Mezarl›¤›'ndaki
Mehmet Topalo¤lu'nun mezar› ba-
fl›nda 28 Ocak günü yap›ld›. ‘Kah-
ramanlar Ölmez Halk Yenilmez’
pankart› ve flamalar tafl›yan HÖC
üyeleri, "Mehmet Yoldafl Ölümsüz-

dür" slogan› ile geldikleri mezarl›k-
ta, devrim flehitleri için sayg› duru-
flu ile bafllad›klar› anmay›, Meh-
met’i anlatan konuflma ile sürdürdü-
ler. fiehitlerin ‘Tek Yol Devrim’ fli-
ar›n›n ülkenin dört bir yan›na yay›-
laca¤› sözü verilen anma "Bize
Ölüm Yok" marfl› ile sona erdi. 

Ertesi günü ise, Adana Temel
Haklar’da gerçeklefltirilen anma et-
kinli¤inde, Arzu Seçen flehitlerin
hayatlar›n› ve mücadelelerini anlat-
t›. Marfllar flehitler için söylendi. 

Bir baflka anma etkinli¤i de, 24
Ocak 1995’te kaç›r›lmas›n›n ard›n-
dan uzun süre “kay›p” olarak geçen
ve katledilerek mezarl›¤a gömülen
Ayflenur fiimflek içindi. Devrimci

Memur Hareketi içinde uzun y›llar
mücadele yürüten fiimflek, 28 Ocak
günü, Ankara Gölbafl›'ndaki mezar›
bafl›nda devrimci memurlar taraf›n-
dan an›ld›. Anmada yap›lan konufl-
mada; Ayflenur’un SES’in örgütlen-
mesindeki kararl›l›¤› hat›rlat›larak,
“Sendikal mücadelemizde yi¤itli-
¤iyle ön saflardayd›. Onun mücade-
lesini örnek al›yoruz" denildi.

BES Genel Sekreteri Kenan Ak-
baba, SES Genel baflkan› Köksal
Ayd›n ve SES Genel Sekreteri Er-
kan Sümer taraf›ndan yap›lan ko-
nuflmalarda, Ayflenur’un Susurluk
devleti taraf›ndan katledildi¤i belir-
tilirken, "Ayflenur fiimflek Onuru-
muzdur” sloganlar› at›ld›. 

fiehitlerimizin ‘Tek Yol Devrim’ fiiar›n› Daha Da Yükseltece¤iz


