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Adalet için
19 Aral›k’ta
6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤›
6 evlad›m›z›n kurﬂunlarla bombalarla katledildi¤i
Bayrampaﬂa Hapishanesi Önünde Buluﬂal›m!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), 19 Aral›k günü Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde olacak. HÖC; üzerinden 5 y›l geçen 19-22 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam›’n›n sorumlular›n›n yakas›na yap›ﬂmak için tüm halk›m›za, devrimci
demokratik kurumlara ça¤r›da bulunuyor:

ÇA⁄RIMIZDIR KATL‹AMCILAR CEZALANDIRILSIN!
Bundan Tam 6 Y›l Önce Ülkemiz Hapishanelerinde Bugüne Kadar Yaﬂanmam›ﬂ Bir Katliam Gerçekleﬂtirildi.
19-22 Aral›k 2000 tarihinde ayn› anda 20 hapishanede gerçekleﬂtirilen ve
ad›na “Hayata Dönüﬂ Operasyonu!” denilen katliamda, 28 tane devrimci tutsak
diri diri yak›larak, kurﬂunlanarak, gazlarla bo¤ularak katledildi. Aradan 6 y›l geçmesine ra¤men 19 Aral›k katliamc›lar› hala cezaland›r›lmad›. Katiller bir an önce cezaland›r›lmal›d›r.
19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi önündeyiz. Tüm halk›m›z› ve bas›n› ça¤›r›yoruz.
TAR‹H: 19 Aral›k 2005

YER: Bayrampaﬂa Hapishanesi

Yürüyüﬂ
Tart›ﬂt›r›yor

SAAT : 13.00

Dergimizin 29. say›s›n›n bu haftaki da¤›t›m›
‹stanbul Gülsuyu ve Bahçelievler-So¤anl›'da
yap›ld›. Gülsuyu'nda yap›lan da¤›t›ma 10
okurumuz kat›l›rken 2 saat içinde 160 dergi
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂ önlükleri
giyen okurlar›m›z her hafta yapt›klar› gibi bu
haftada megafonla dergimizin konular›n›
halka duyurdular. Kahve kahve, ev ev, esnaf
esnaf sat›ﬂ yapan okurlar›m›z, Susurluk
ﬁemdinli konular›n›, ö¤retmenlere yap›lan
sald›r›y› ve 6. y›l›na giren direniﬂi halk›n
gündemine taﬂ›d›lar.
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● 19 Aral›k Ümraniye
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yer: Üsküdar 1. ACM
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● 19-22 Aral›k Katliam›’n›
Protesto Eylemi
tarih: 19 Aral›k Çarﬂamba
saat: 13.00
yer: Bayrampaﬂa Hapishanesi
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19 Aral›k Katliam sald›r›s› s›ras›nda Malatya Hapishanesi’ndeydi.
S›ras› geldi¤inde, aln›na bant›n› kuﬂan›p 6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak direniﬂe baﬂlad›. Ölüm orucundayken tahliye edildi. Tahliye
rüﬂvetini zulmün yüzüne çarparak ‹stanbul Aksaray’da bir evde direniﬂine devam etti; ‹stanbul’un orta yerinde dalgalanan bir direniﬂ bayra¤› oldu. 16 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.

Devrimci gençli¤in 73
sonras› ilk ﬂehididir. Faﬂistler ‹YÖKD yöneticisi olarak
onu hedef seçtiler. 19 Aral›k 74’te okulunun önünde
durakta beklerken falçata
ile katledildi. Sald›r›n›n duyulmas› üzerine birçok okulda boykot ilan edildi. Cenazesine büyük bir kitle kat›l›m› oldu. 12 Mart sonras›n›n
devrimci potansiyeli ilk kez
herkesin gözünde bu kadar
somutlaﬂt›.

‹ﬂçi s›n›f›n›n direniﬂ ﬂehitlerindendir. ‹stanbul Gamak Motor
Fabrikas›'nda iﬂten ç›karmalar› protesto
eden iﬂçilerle toplum
polisi aras›nda ç›kan
çat›ﬂmada, 29 Aral›k
1969’da polis taraf›ndan katledildi. ‹stanbul'un bütün üniversitelerinde ö¤renciler
sald›r›y› protesto etmek için boykota gitti.

Berkan, 1975’de ‹stanbul ﬁiﬂli’de do¤du. Aslen Erzurumlu’dur. ‹ki kardeﬂi yoksulluktan dolay› yeterince bak›lamad›¤› için zatürreden öldü. Berkan da, sadece ilkokulu
okuyabildi. K›sacas›, gecekondu gençlerimizin önemli bir k›sm›n›n yaﬂad›klar›n› yaﬂad›.
Bir dönem fanatik bir futbol taraftar› olarak
Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› Grubu’na kat›ld›. Ancak DevBerkan Abatay
rimci Solcular’la tan›ﬂt›ktan sonra yaﬂam› de¤iﬂti. Okmeydan›’nda mücadele içinde yerald›. Daha sonra silahl› bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düﬂtü.
Hayat›n›n rotas› belliydi art›k; kendi sözleriyle “Devrimci olmak,
devrimci yaﬂamak, devrimci ölmek...”

Devrimci düﬂüncelerle okudu¤u ö¤retmen okulunda tan›ﬂt›.
‹.Ü.Hukuk Fakültesi’nde DEVGENÇ’li olarak mücadelesine devam etti. 1980 y›l›nda tutsak düﬂtü, hapishanelerdeki direniﬂlerin
ön saflar›nda yerald›. 1984 Ölüm
Orucu Direniﬂi’nde Birinci Ölüm
ﬁaban ﬁEN
Orucu Ekibinde Apolar’la, Haydarlar’la birlikte ölüme yatt›. Tahliye olduktan sonra yurtd›ﬂ› örgütlenmesinin siyasi sorumlulu¤una atand›.

4. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak, açl›¤›n koynundaki ölüm
yürüyüﬂünü tam 589 gün sürdürerek 20 Aral›k 2002’de dedi¤i gibi ölümsüzleﬂti.

Anti-faﬂist, anti-emperyalist kavgam›z›n militan›, zindanlar›n aln› k›z›l bantl›s›, 18 Aral›k 1991’de Belçika’da geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Feride HARMAN
Feride Harman, 1973 Eylül’ünde Malatya Akçada¤ ilçesinde do¤du. Kürecik Lisesi’ni bitirdi. Sekiz kardeﬂtiler. Yoksullu¤a mahkum edilen, ulusal onuru çi¤nenen, daha ilk okuldan baﬂlayarak, bask›lar, yasaklar cezalar alt›nda yaﬂayan, zulmedilen onmilyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci oldu. 1991’de Cepheyle tan›ﬂt›. 1993’de Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r SPB'lerine kat›ld›. 4 y›l gerillada kald›. Ard›ndan tutsak düﬂtü.

Marmaris'teydiler iﬂte. Yerleﬂmiﬂ, düzenlerini
kurmuﬂ, sab›rs›zca hesap gününü bekliyorlard›.
Marmaris, Ege'yle Akdeniz'in birleﬂti¤i k›y›lardan cennetten bir parçad›r. Mu¤la'dan yola ç›kt›¤›n zaman, vaktiyle Çak›rcal›'n›n kayadan kayaya
atlad›¤› da¤lar›n aras›ndan geçince, önce Gökova
Körfezi boylu boyunca uzan›r gözlerinin önünde.
Tüm bunlar›n aras›ndan geçip da¤›n doru¤una
ulaﬂt›¤›n›zda, deniz muhteﬂem ›ﬂ›k oyunlar›yla
hoﬂgeldin der size.
Sol tarafta, marinaya demirlemiﬂ yelkenlilerin
gökyüzüne uzanan direkleri görülür. Marmaris'te
ikili bir hayat vard›r. T›pk› Berkan’›n kopup geldi¤i ﬂehirdeki gibi bir yanda e¤lencenin, zevkin, sefan›n en üst boyutta yaﬂand›¤› hayat, öte yanda
günde 16-17 saat çal›ﬂ›p içinde yaﬂad›¤› do¤a parças›ndan bir lokmac›k olsun faydalanamayan
emekçi ordusunun yaﬂad›¤› iki hayat... iki z›t kutup.
Sokaklarda emekçiden çok turistler göze çarpar. Emekçiler ya bodrum katlar›nda yaz›n o s›ca¤›nda kan ter içinde çal›ﬂ›yordur ya da iki vardiya
aras› dinlenmededir.
Geceleri baﬂkad›r sahil yolu, e¤lence yerleri,
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restoranlar t›kl›m t›kl›m dolu, her ad›mda birilerine toslayaca¤›n›z kadar kalabal›kt›r caddeler. Disko-bar gibi yerlerde sak›z gibi aç›ktan sat›l›r uyuﬂturucu. Yoksul gençler böyle vakitlerde bir turist
avlay›p-ayart›p ecnebi memleketlere kapa¤› atman›n derdindedir. Hani sonunda amac›na ulaﬂanlar
da yok de¤ildir ama ço¤unlu¤u hayal k›r›kl›¤› yaﬂar. Savrulur-kopar gider. Bata¤›na gömülür içkinin, uyuﬂturucunun, çirkefin.
Berkan “k›sa hayat›m›n en özgür günlerini burada yaﬂad›m” derdi. Ama onun özgürlükten anlad›¤›, yukar›da anlat›lanlardan bambaﬂkayd› tabii. “Özgürdüm –çünkü derdi– belde silah, halk›m›z›n çekti¤i ac›lar›n, iﬂkencelerin katliamlar›n hesab›n› sormak için ad›mlad›m sokaklar›.” Özgürlük nedir derseniz, savaﬂmakt›r derdi Berkan.
Marmaris Emniyet Müdürlü¤ü'nün bir taraf›
sahile, bir taraf› Marmaris'ten ‹çmeler'e uzanan
geniﬂ caddeye bakard›. E¤lence ve al›ﬂveriﬂ yerle-

Karanfil güneﬂsiz
kökleri topraks›z
yaﬂamazm›ﬂ
Ama açl›¤a dayand› karanfil.
Daha derine
Kök salmak için
Özünü topra¤a
Verdi karanfil.
Tomurcu¤un benim karanfil
Kökümde sen oldukça
Solmam büyürüm karanfil.
Söyledi¤im türkülerde
Ad›n› dostlara
Derim karanfil.
(9 yaﬂ›ndaki Türkan Elif Aktaﬂ'›n Feride
Harman için yazd›¤› ﬂiirdir)

Asaf TUNÇ

19 Aral›k 1978’de
‹stanbul Çarﬂ›kap›’da faﬂistler taraf›ndan kurulan pusuda katledildi. 1953 Denizli Güney do¤umluydu.
‹DMMA’da anti-faﬂist mücadele içinde yeralan bir DEVGENÇ’liydi.

rinin aras›nda zulüm karargah› gibi dikilir bu üç
katl› bina. Berkan defalarca önünden geçmiﬂti.
Her geçiﬂinde kinle bakm›ﬂt› o binaya. Ama içini
görmek de nasipmiﬂ ona.
Orada herkesin yaﬂad›klar›n› yaﬂad› Berkan
da. Sonras›n› Berkan ﬂöyle anlat›yordu: “Benimle
iﬂlerinin kalmad›¤›n› düﬂündüklerinde balkondan
aﬂa¤› att›lar. Ki yapt›klar› hiçbir ﬂey duyulmas›ngörülmesin. Eh bir de bizim nas›l olup ta onca zaman gözlerinin önünde dolaﬂ›p kendi canlar›ndan
daha çok önem vererek koruduklar› cunta ﬂefini
cezaland›rmaya giriﬂmemizin h›nc› vard› mutlaka... Marmaris'ten bana kalan- anlatt›¤›m an›lar›m d›ﬂ›nda - bir eylemi gerçekleﬂtiremememin s›z›s› oldu, bir de binadan at›ld›ktan sonra sakat kalan belim.”
Ümraniye Hapishanesi'ne geldi¤inde bir kaç
ay yataktan bile kalkamad› Berkan. Ama aya¤a
kalkt›¤› andan itibaren de bir daha fazladan hiç
uzanmad› o yata¤a. Her ﬂeyin emekçisiydi o. O ve
‹brahim Erler, ayr›lmaz bir ikiliydiler. Üstlendikleri görevlerde, direniﬂlerde, barikatlarda... Yoldaﬂl›klar›n› hiç bozmadan ölümsüzlü¤e de birlikte
ulaﬂt›lar.

Kardeﬂlik Nedir?

Sömürülen Türk’le, sömürülen ve ulusal bask› alt›nda tutulan
Kürt’ün kardeﬂli¤i ve birli¤i de¤il bizim savundu¤umuz; biz
özgür bir kardeﬂlik istiyoruz.
Türk ve Kürt halk›, bu düzeniçinde birlik de¤il, bu düzene
karﬂ› birlik olal›m diyoruz!

emel Haklar Federasyonu geçen
hafta ﬁemdinli’deydi. “Temsili”
de¤il, kitlesel bir ﬂekilde oradayd›lar. Keﬂke bu kitlesellik daha büyük
olabilseydi. Mesela KESK’liler,
D‹SK’liler, baﬂka demokratik ve siyasi örgütlenmeler de bunu yapabilselerdi. Zulme maruz kalanlarla, zulme karﬂ› direnenlerle dayan›ﬂman›n
giderek güdükleﬂti¤i, yasak savmac›
biçimlere büründü¤ü ve daha vahimi, bunun teorileﬂtirildi¤i bir zamanda, her düzeyde, halk›n her kesimi aras›nda, zulmün her biçiminde
dayan›ﬂmay›, deste¤i çok daha büyütmemiz, daha somut, daha etkili
biçimlere taﬂ›mam›z gerekiyor.

T

osyalizm bir de¤erler bütünüdür.
Bu de¤erler, burjuvazinin i¤diﬂ
etti¤i, içini boﬂaltt›¤› tüm de¤erlere,
kavramlara gerçek anlam›n› kazand›r›r. Yeni ve daha ileri de¤erler ya-

S
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rat›r. Kardeﬂlik, dayan›ﬂma, dostluk,
birlik, ittifak, sosyalistlerin dilinde
ve prati¤inde halklar› maddi ve manevi olarak güçlendiren anlam›n›
bulur. Bu kavramlar üzerine demagojilerin kol gezdi¤i bir siyasi konjonktürde, tüm milliyetlerden halk›m›za kardeﬂli¤in, birlikteli¤in sosyalist anlam›n› gösterebildi¤imiz ölçüde, onlar› düzenin ayak oyunlar›na karﬂ› da uyand›rm›ﬂ ve uyarm›ﬂ
oluruz.
zerinde yaﬂad›¤›m›z bu topraklar, halklar›n kardeﬂli¤i aç›s›ndan derin tarihsel köklere sahiptir.
Ama bu kökler, ayn› zamanda son
yüzy›l boyunca y›lanlar›n, ç›yanlar›n ac›mas›z sald›r›lar›na da maruz
kalm›ﬂt›r.

Ü

u topraklarda büyük ac›lar yaﬂad›k. Büyük trajediler, büyük

B
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Uluslararas› ‘Tecrite Karﬂ› 4. Sempozyum’
Paris’te

katliamlar yaﬂad›k. Egemen s›n›flar
de¤il, biz; Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Rum, Boﬂnak, Gürcü, Tatar, Laz
yani Anadolu üzerinde kendine bir
yurt edinmiﬂ tüm halklar yaﬂad›k bu
ac›lar›. Egemen s›n›flar, gün geldi
birbirimize düﬂürdü bizi, birbirimizin katili olduk. Bunlar›n inkar› yarars›z, bunlar bu topraklar üzerinde
yaﬂand›, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Keldaniler kovuldu bu topraklardan. Tarihi geriye döndüremeyiz
ama bugünkünü muhafaza edebiliriz. Bunun ilk ﬂart›, egemen s›n›flar›n hangi nedenle, hangi biçimde
olursa olsun, bizi, halk› birbirine
düﬂürmesine izin vermemektir. Önceki say›m›zda da yazm›ﬂt›k; halklar eﬂittir. Hiçbir halk›n bir di¤erine
üstünlü¤ü yoktur. Hiçbir halk›n de¤erleri, ötekinden daha kutsal, daha
yüce de¤ildir. E¤er bu topraklar
üzerinde yaﬂayan bir tek halk›n bile
dili, kültürü yasaklan›yorsa, bundan
bu topraklarda yaﬂayan her halk rahats›z olmal›. Kardeﬂlik budur.
ugünlerde herkes “kardeﬂlikten” sözediyor. Herkes “Kürtler‘in ve Türkler’in kardeﬂli¤i”yle
baﬂl›yor söze. Fakat herkesin a¤z›ndan ç›kan “kardeﬂlik”, baﬂka baﬂka
türdedir. “Türk Kürt kardeﬂtir, ayr›m yapan kalleﬂtir” diyen kafatasç› MHP’liler de “kardeﬂlik”ten dem
vuruyorlar. ﬁunu iyi bilelim; oligarﬂinin düzenini, politikalar›n› savunanlar›n, hangi s›fat› taﬂ›rlarsa taﬂ›-
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Bas›ndan

s›nlar, kardeﬂlikten sözediﬂleri, yaland›r, riyad›r. “Halklar›n kardeﬂli¤i, ülkelerin ve milletlerin bar›ﬂ
içinde yaﬂamas›” gibi güzel sözler,
ne zaman kullansalar, burjuvazinin
a¤z›nda i¤reti duran kavramlard›r.
Onlar, yüzlerce y›ld›r halklara ac›lar
yaﬂatan “böl-parçala-yönet” politikalar›n›n mimarlar›d›r.
e anl›yorlar onlar Türk-Kürt
kardeﬂli¤inden, “birlikte yaﬂamal›y›z” derken ne kastediyorlar?
Sürekli kafas›na vurulan, ezilen,
horlanan bir kardeﬂ... Sömürülen,
kendi dilini konuﬂmas› bile yasaklanan bir kardeﬂ... Köyünün, kendisinin ismi de¤iﬂtirilen bir kardeﬂ...
Köyü boﬂalt›lan, yurdundan sürülen
bir kardeﬂ... Türk ﬂovenizminin
Kürt halk›na reva gördü¤ü kardeﬂlik
iﬂte böyle bir kardeﬂliktir? Peki söyleyin, böyle kardeﬂlik olur mu?

N

eniyorki, “birlikte yaﬂamal›y›z”! Evet, biz devrimciler de
öyle diyoruz. Ama bunu, yine tekrar
edece¤iz, s›fatlar›, siyasi görüﬂleri
ne olursa olsun, bu düzenin savunucular› diyorsa, orada durun. Çünkü
orada, Kürt halk›na reva görülen
“ezilen horlanan kardeﬂ”ten öte bir
birliktelik yoktur. Düzen savunucular›n›n Kürt halk›na “lay›k” gördü¤ü
birlikte yaﬂamak, “s›¤›nt›” olarak
yaﬂamakt›r. ‹ﬂte bir “Kürtçe serbestli¤i” yasas› ç›karal›m, televizyondan
yar›m saat Kürtçe yay›n yapal›m,
hadi bir-iki de Kürtçe dergi, kaset falan ç›kar›n... Ama sak›n ha sak›n bunun ötesine geçmeyin; “üst kimli¤inize” asla itiraz etmeyin. Evet,
AB’nin de, AKP’nin de, generallerin
de “birlikte yaﬂam” anlay›ﬂlar› üç
aﬂa¤› beﬂ yukar› bu çerçevededir.

D

ay›r, kardeﬂlik anlay›ﬂ› da, “birlikte yaﬂamak”tan anlaﬂ›lmas›
gereken da bu olamaz. Devrimciler,
iﬂte bu noktada farkl› bir kardeﬂlikten, farkl› bir birlikte yaﬂamdan sözediyorlar. Sömürülen Türk’le, sömürülen ve ulusal bask› alt›nda tutulan Kürt’ün kardeﬂli¤i ve birli¤i
de¤il bizim savundu¤umuz; biz özgür bir kardeﬂlik istiyoruz. ‹ki kardeﬂ de özgür olsun, nas›l bir devlet,
nas›l bir yönetim, nas›l bir e¤itim,
nas›l bir sa¤l›k sistemi, iki özgür

H

kardeﬂin özgür iradeleriyle belirlensin istiyoruz.
ürt ve Türk halk›, mücadelede,
örgütlenmede, devrim ve sosyalizm yürüyüﬂünde birlikte olmal›
derken de iﬂte böyle özgür bir kardeﬂli¤i mümkün k›lmak istiyoruz.
Türk ve Kürt halk›, bu düzeniçinde
birlik de¤il, bu düzene karﬂ› birlik
olal›m diyoruz! Hayat›n her alan›nda ve Edirne’den Hakkari’ye, Ardahan’dan Mu¤la’ya, Sinop’tan Mersin’e her yerde zulmün karﬂ›s›nda
birlikte dural›m diyoruz. Çünkü kardeﬂler böyle yapar. Çünkü kardeﬂler,
bomba nereye düﬂerse düﬂsün, ayn›
ac›lar› yaﬂar. Oligarﬂinin ve emperyalizmin s›n›fsal ve ulusal bask›s›
karﬂ›s›nda Türk, Kürt ve di¤er milliyetlerden halklar, s›rt s›rta veriyorsak, iﬂte o zaman kardeﬂiz.

K

endilerini Türk ve Kürt halk›n›n veya sadece Kürt halk›n›n
veya sadece Türk halk›n›n öncüleri
olarak gören tüm devrimci, demokrat, yurtsever örgütler için de geçerlidir bu k›staslar; s›rtlar›n› birbirlerine dönemiyorlarsa, oligarﬂinin karﬂ›s›nda omuz omuza duram›yorlarsa, “halklar›n kardeﬂli¤i”nden sözetmelerinin ne anlam› olabilir?

K

ürt ve Türk halk›n›n kader ortakl›¤›, ekonomik, siyasi, sosyal, tarihi, kültüreldir. Neden birlikte olmal›y›z sorusuna verilecek cevap çoktur ama neden ayr› olmal›
sorusuna verilebilecek çok az cevap
vard›r veya yoktur. Fakat bugünlerde, birlikte veya ayr› olmaktan önce, nas›l bir ülkede, nas›l bir düzeniçinde birlikten sözedildi¤i tart›ﬂ›lmal›. Biz birlikte yaﬂamak derken, “Türkiye oligarﬂisinin yönetti¤i
Türkiye’de” birlikte yaﬂamaktan sözetmiyoruz. Evet, “k›z al›p, k›z verdik” ama bu oligarﬂinin düzenine
evet demeyi gerektirmez. K›z alan
da, k›z veren de, birlikte oligarﬂiye
karﬂ› mücadele etmelidir. Birlikteli¤imiz ve kardeﬂli¤imiz bu düzen
reddedilerek güçlenir. Çünkü ne yap›l›rsa yap›ls›n, hangi “yasal” düzenlemelere gidilirse gidilsin, bu
düzen alt›nda kardeﬂlerin eﬂitsizli¤i sürecektir. Kardeﬂlerin ikisi de
sömürülmeye devam edecektir. Kar-

K
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deﬂlerin biri üzerindeki ulusal bask›
sürecektir. Ama en önemlisi, bu düzen alt›nda, kardeﬂlerin, halklar›n
gerçekte hiçbir söz hakk› olmayacakt›r. Çünkü kardeﬂlerin bugün ortak yaﬂad›¤› bu topraklar›, emperyalist a¤ababalar› yönetmektedir. Emperyalizmin a¤ababalar›n›n ve onlar›n iﬂbirlikçilerinin ise halklara nas›l
bir yaﬂam› reva gördükleri ortadad›r. Yaﬂad›¤›m›z topraklardan, “evimiz”den onlar› kovmad›¤›m›z sürece, kardeﬂli¤in ekonomik, siyasal,
sosyal, ulusal gereklerini yerine tam
olarak getiremeyiz.
nayasa’da her TC vatandaﬂ›n›n
“Türk” oldu¤u yaz›l›d›r.
“Türkiye Türklerindir” diye yazar bu ülkenin en büyük gazetesinin
logosunda. Bu nas›l kardeﬂliktir, bu
nas›l birlikte yaﬂamakt›r. Biz Marksist-Leninistler, bu ﬂovenizm karﬂ›s›nda, ayr›lma hakk› da dahil olmak
üzere, Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin edebilme hakk›na sahip olmas›n› savunuruz. Bu hakk›n kullan›labilece¤i koﬂullar› yaratmak için baﬂta birlikte mücadeleyle Devrimci bir
Halk ‹ktidar› kurmam›z gerekti¤ini
savunuruz. O noktada özgür kardeﬂler, nas›l bir devlette, –federatif mi,
özerklik mi, ayr› ayr› devletler mi–
yaﬂayacaklar›na karar verirler. Ona
da herhangi bir ayr›l›k-birliktelik
olarak bakmay›z. Biz Marksist-Leninistler, e¤er ayr›lmaktan, ba¤›ms›z bir devletten yana tercih yap›lacaksa, bu ayr› devletin “sosyalist
Kürdistan” olmas›n›, e¤er birlikte
tek devlet olmaya devam edeceksek, bunun da “sosyalist” bir devlet
olmas›n› isteriz.

A

›sacas›, deriz ki, bugün için
kardeﬂli¤in anlaml› ve mümkün
olan›, oligarﬂinin her türlü zulmüne
karﬂ› mücadele içindeki kardeﬂliktir.
Kardeﬂli¤imizin tüm ekonomik, siyasi, sosyal, ulusal gereklerini yerine getirebilece¤imiz tek yer, sosyalist bir ülkedir. ‹ﬂte bu yüzden diyoruz ki, bu düzeni savunanlar›n kardeﬂlik, birlik sözleri riyad›r. Bu yüzden diyoruz ki, bize, bu düzeniçinde
yaﬂamay› ö¤ütleyen hiçbir politika,
Kürt ve Türk halklar›n›n ç›karlar›na
uygun de¤ildir.

K

Tayyip’in ‘Son’ ﬁemdinli Yorumu:

muz yok. Kürt sorunu
sanald›r.” ◆ “Kürt
sorunu vard›r, daha
çok demokrasiyle çözülecektir.” ◆ “Kürt
sorunu Türk’ün de sorunudur. Geçmiﬂte hatalar yap›lm›ﬂt›r. Çözüm, ‘tek vatan, tek devlet, tek millet.” ◆ “Türkiye'de Kürt kökenli
vatandaﬂla Türk vatandaﬂ›n sorunu ayn›. Kürtler parlamentoya da girer, iﬂadam› da olur. Bizde etnik unsurlar› birbirine din ba¤l›yor. Türkiye'de sadece bölücülük
sorunu vard›r."
Tüm bu aç›klamalar de¤iﬂik zaman ve mekanlarda
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an taraf›ndan yap›ld›. Yani, ne
farkl› kiﬂilere ne de farkl› siyasi çizgilere ait de¤erlendirmeler. Yorumu bile gerektirmeyen, tam anlam›yla
günübirlik, soruna iliﬂkin gerçekte hiçbir politikas› olmayan, pragmatist, zerre kadar tutarl› olmayan bir kafa
çok k›sa sürelerde birbirinin tersi aç›klamalar yap›yor.
Takiyye siyaseti, politik t›kanm›ﬂl›k ve siyasi basiretsizlik konuﬂturuyor Tayyip’i. Peki bu zihniyetten “Kürt sorununu çözmesini, verdi¤i sözlerde ad›m atmas›n›” isteyenler, bu sözlerden hangisini k›stas al›yorlar? Bu tutars›zl›k hangi sözü tutabilir?

ﬁemdinli’nin üzerini örtme, Susurluk’un
devam› oldu¤unu gizleme çerçevesinde hükümetin çabalar› sürüyor. “Konu yarg›ya intikal etti, herkes sussun” ç›k›ﬂlar›n›n fayda etmedi¤ini
gören iktidar, bir yandan ‘suni gündemler’ ile ﬁemdinli’yi geri plana itmeye çal›ﬂ›rken, öte yandan yalanlarla
havay› bulan›klaﬂt›rmak istiyor.
Umut Kitabevi için “k›rtasiye bile yok, buluﬂma yeri, sahibinin sicili kabar›k” aç›klamalar› yapan Tayyip
Erdo¤an’›n, karartma giriﬂimini sürdüren, ‹çiﬂleri Bakan› Abdulkadir Aksu’nun senaryosu ﬂu oldu: “Olayda el
bombas› de¤il, çöp bidonuna büyük patlay›c› konulmuﬂ.
Bunu tespit ettik. Bomba imha ekibini ça¤›racaklar›na
kendileri kurcalam›ﬂlar. Bidon kurcalan›nca patlama
olmuﬂ. Buras› k›rtasiye bile de¤il.” (2 Aral›k tarihli
AKP Grup Toplant›s›)
Tüm ﬁemdinli halk›n›, Türkiye halk›n› aptal yerine
koyan Aksu, oligarﬂik devletin kendi suçlar›n› halka,
devrimcilere yükleme politikas›n› uyguluyor. Hem de
en kaba haliyle. Sonradan çark etse de Aksu’nun sözleri, AKP’nin ﬁemdinli’de yaﬂananlar› nas›l k›l›fland›r›r›z
gayretinin yans›mas›d›r. Tayyip Erdo¤an ise, ayn› toplant›da “Ortada provokasyon var. Abart›lacak bir ﬂey
yok. Yarg›ya intikal etmiﬂ durumda. Sonucunu bekleyece¤iz” de¤erlendirmesi yapt›.
Peki kim provokatör; buna cevap yok! Çünkü kendisinin de içinde bulundu¤u devlet mekanizmas› d›ﬂ›nda
bir provokatör aramak beyhudedir. Kontrgerilla da, halk›n tepesine bombalar ya¤d›r›lmas›nda abart›lacak bir
ﬂey görmemesi de, Susurluk politikalar›n› ne denli içine
sindirdi¤inin, uygulay›c›s› oldu¤unun itiraf›d›r.
Bu aç›klamalar “sonuna kadar gidecek” bir siyasi
iradenin sözleri olabilir mi? Aleni ﬂekilde “ne yapar
eder üzerini örteriz” deniliyor. Bu gerçe¤i görmek istemeyerek AKP’nin çözece¤i beklentisini yayan, yaratanlar›n Susurluk’un sürmesine verdikleri büyük deste¤i
bir kez daha hat›rlatarak uyarmak istiyoruz. Sald›r›y›
gerçekleﬂtiren J‹TEM timinin elemanlar›ndan Jand. Ast.
Özcan ‹ldeniz’in, valinin baﬂkanl›¤›nda yap›lan Hakkari ‹l Güvenlik Toplant›s›’na, Jandarma ‹l Alay Komutanl›¤› ad›na kat›lmas› dahi, ﬂu anda tutuklananlara bakarak, “çözülüyor” diyenleri yalanl›yor. J‹TEM timine
emir verenler, kontrgerilla politikalar›n›n kararlar›n›
alanlar koltuklar›nda oturdukça, “çözüm”e dair kimsenin söz söyleme hakk› yoktur.

Abartacak Bir ﬁey Yok!

Ayd›nlar ﬁemdinli’ye Niye Gitti?
Bir grup ayd›n, ‘Yurttaﬂ Heyeti’ ad›yla yapt›klar›
ﬁemdinli ziyaretinin sonuçlar›n› aç›klad›lar. Gencay
Gürsoy taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “yaﬂananlar›n
ayd›nlat›lmas›, Kürt sorunu konusunda AKP’nin ad›m
atmas›” istendi. “Kimlik, bar›ﬂ, özgürlük, çözüm...” kula¤a hoﬂ gelen bu tespitlerin içeri¤inin dolduruluﬂu (seçim baraj›, TV hakk› vb.) her ne kadar ‘Kürt Ulusu kendi kaderini tayin hakk›na sahiptir’ gibi, net bir belirlemeden uzak olsa da, bir “iyi niyet” taﬂ›yor. Ama ayn›
aç›klama içinde, adeta ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n sorumlusu PKK imiﬂ, sorun Susurluk Devleti de¤ilmiﬂ gibi,
yine PKK’ye ateﬂkes ça¤r›s› yap›ld›. Bunun için mi gidilmiﬂti ﬁemdinli’ye?
Halka “fildiﬂi kulelerden”
bakt›klar› için, ﬁemdinli halk›- “Oras› k›rtasiye bile de¤il”
n›n gerçekleri tüm ç›plakl›¤›y- diyerek kendi halk›n›
la anlatan politik de¤erlendir- aldatan bir Baﬂbakan
meleri karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a ve Umut
düﬂen, her ne demekse “fazla
Kitabevi’nin
politik” bulan ayd›nlar, çözüm
istiyorlarsa; tutarl› bir ayd›n›n kanl›
yapmas› gerekeni yapmal›d›r- kitaplar›...
lar ilk olarak. Bir ulusun kendi
kaderini belirleme hakk›n› tereddütsüz bir ﬂekilde savunmal›d›rlar. Susurluk Devleti’nin
karﬂ›s›na dikilmeli, hesap sormal›d›rlar. AB paralelinde manevralardan vazgeçmelidirler.

Bu Kafadan Çözüm Beklenir Mi?
“Kürt sorununun çözümü” konusunda büyük bir yan›lg› içinde AKP’den beklenti yarat›l›yor. Bu konuda
de¤iﬂik yaz›lar›m›zda de¤erlendirmelerde bulunduk, biliniyor. Sadece ﬂu aç›klamalar› aktarmakla yetinelim:
◆ “Yok sayarsan›z yok olur. Bizim böyle bir sorunu5
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Temel Haklar Federasyonu ﬁemdinli’deydi...

ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir

ﬁemdinli halk›n›n ac›lar›n› paylaﬂmak, dayan›ﬂma içinde olduklar›n› göstermek için ‹stanbul Taksim
TRT binas›n›n önünden 3 Aral›k
Cumartesi akﬂam›nda yola ç›kan
Temel Haklar Federasyonu üyeleri
yollarda onlarca aramalardan geçerek Hakkari'ye ulaﬂt›lar.

‹stanbul’dan Sloganlarla
U¤urland›lar
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, ﬁemdinli'ye gitmek üzere, 3
Aral›k günü Galatasaray Lisesi
önünde topland›lar. "Susurluk AKP
‹le Devam Ediyor. AKP Halka Hesap Vermelidir, J‹TEM Kontrgerilla
Da¤›t›ls›n, ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir" yaz›l› pankartlar eﬂli¤inde
yap›lan aç›klamada, ﬁemdinli'ye gidiﬂ amaçlar› aç›kland›. Federasyon
üyesi Edip Tarhan’›n yapt›¤› aç›klamada, bölge halk›n temsilcileriyle
ve ﬁemdinli olaylar›nda ﬂehit düﬂenlerin aileleriyle, ölüm listelerinde ad› ç›kanlarla görüﬂülece¤i ve
bombalanan yerlere gidilece¤i ifade
edildi. ﬁemdinli için biraya gelen
sol gruplar›n da destek verdi¤i

u¤urlama s›ras›nda s›k s›k “ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil
Devlet Hesap Verecek" sloganlar›
at›ld›.
220 kiﬂinin kat›ld›¤› coﬂkulu bir
yürüyüﬂle, otobüslerin bulundu¤u
TÜYAP önüne gelen kitle, burada
polis taraf›ndan durduruldu. “Siz
gösteri yap›yorsunuz, slogan atarsan›z gözalt›na al›r›z” gibi tehditler
savuran polis, AKP iktidar›n›n Temel Haklar Federasyonu’nun ﬁemdinli’ye gidiﬂinden duydu¤u rahats›zl›¤› daha baﬂtan belli ediyordu.
Federasyon üyesini taﬂ›yan iki
otobüs alk›ﬂlar ve sloganlarla ‹stanbul’dan u¤urland›. Taksim’in sloganlarla inledi¤i s›rada, burjuva bas›n›n muhabirlerinin kendi aralar›nda, “Bunlar bu çoﬂkuyla ﬁemdinli'de allah bilir ne yaparlar?” ﬂeklinde konuﬂmalar› dikkat çekti.

28 Saatlik Yol
Nas›l 51 Saate Uzat›ld›?
Temel Haklar Federasyonu üyeleri yol boyunca, girdikleri her kentte, kasabada karﬂ›laﬂacaklar› engel6
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lemeleri tahmin ediyorlard›. Gerekirse bedel ödemeyi de göze alarak
ç›km›ﬂlard› yola.
Nitekim, özellikle Elaz›¤'dan itibaren, gözalt›lar, GBT kontrolleri
aramalar ﬁemdinli’ye ulaﬂana kadar
sürdü. Elaz›¤ Maden'de Hasibe Çoban'›n g›yabi tutuklu¤u oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.
ﬁemdinli halk›yla Temel Haklar
Federasyonu üyelerinin buluﬂmas›n› engellemek için, b›kt›rma, y›ld›rma amaçl› bir politika uyguland›
yol boyunca. Normal koﬂullarda 28
saat civar›nda süren yolculuk, neredeyse iki kat›na böyle ç›kar›ld›.

ﬁemdinli Halk› Coﬂkuyla
Karﬂ›lad›
Onlarca arama, engellemenin ard›ndan Temel Haklar Federasyonu
üyeleri Yüksekova'ya ulaﬂt›lar ve
bir gece burada konaklad›lar. Sabah
saatlerinde Yüksekova DEHAP
Parti Binas› önünde toplan›ld›ktan
sonra ﬁemdinli'ye hareket edildi.
ﬁemdinli'ye gelindi¤inde, kitleyi
ﬁemdinli halk› karﬂ›lad›. "Susurluk

AKP ‹le Devam Ediyor AKP Halka
Hesap Vermelidir" ve "Temel Haklar Federasyonu" pankartlar› taﬂ›yarak ﬁemdinli giriﬂinden itibaren yürüyüﬂe geçen kitleye, 1000’e yak›n
ﬁemdinlili eﬂlik ederek, birlikte sloganlar att›, zafer iﬂaretleri yapt›.
“Biji B›rat›ya Gelan, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, ﬁemdinli Halk›
Yanl›z De¤ildir, ﬁehit Nam›r›n, Kahrolsun M‹T, CIA, Kontrgerilla" sloganlar›yla, bombalanan Umut Kitabevi önüne kadar yüründü. Yürüyüﬂ
boyunca evlerinin önüne ç›kan,
caddelerde bekleyen halk, Temel
Haklar üyelerine sevgilerini çeﬂitli
biçimlerde ifade ediyorlard›. Dayan›ﬂman›n onuru ve güzelli¤iydi karﬂ›l›kl› yaﬂanan. O andan itibaren art›k herkes ﬁemdinliliydi.

“Bize Ölüm Yok!”
Umut Kitabevi önüne gelen kitle, burada ilk olarak ﬁemdinli’de ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂunda
bulundu. Ard›ndan, ﬂair Ruhan
Mavruk okudu¤u ﬂiirle ﬁemdinli
halk›na seslendi. TAYAD'l› ﬂehit babas› Niyaz› A¤›rman, daha da kalabal›klaﬂan halka seslenerek, kendi
çocuklar›n›n da katledildi¤ini, gerillada ﬂehit düﬂen k›z›n›n katledildikten sonra cesedine bile iﬂkence yap›ld›¤›n›, halka bu ac›lar› yaﬂatan›n
ayn› oldu¤unu söyledi.
Niyazi A¤›rman’›n ard›ndan Temel Haklar Federasyonu ad›na bir
konuﬂma yapan Edip Tarhan, Susurluk Devleti’nin halka karﬂ› savaﬂ›
nas›l örgütledi¤ini anlatarak, ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n da bu
savaﬂ›n bir parças› oldu¤unu söyledi. “Trabzon'dan
Rize'ye kadar uzanan linç
sald›r›lar› ile ﬁemdinli ayr›
de¤ildir. Ayn› sistem ayn›
güç ayn› iktidar halk›n örgütlü güçlerin sindirmek
için yapt›r›yor” diyen Tarhan, böyle bir düzenden
kurtuluﬂun tek yolunun
halklar›n örgütlü mücadelesi oldu¤unun alt›n› çizdi.
Halk›n nerede mücadelesi varsa, nerede ac›lar ya-

ﬂan›yorsa 20 y›ld›r orada olan Grup
Yorum da ﬁemdinli halk›yla dayan›ﬂmak için oradayd›. Verdi¤i müzik dinletisi ile halk›n duygular›na
tercüman olurken, ‘Bize ölüm yok’
marﬂ› yumruklar s›k›l› hep birlikte
söylendi.

“ﬁemdinli’nin Direniﬂini
Selaml›yoruz”
Daha sonra Umut Kitabevi ziyaret edildi. HHB avukatlar›ndan Taylan Tanay, bu bombalamalar›n daha
önce de farkl› yerlerde yap›ld›¤›na
dikkat çekerek, ne ilk ne de son oldu¤unu söyledi. “ﬁemdinli'nin sergilemiﬂ oldu¤u ve bizlerin de katk›
sundu¤u direniﬂi selaml›yoruz, hukuk bürosu olarak da elimizden gelecek olan her ﬂeyi yapmaya haz›r›z.
Bu olay›n kapat›lmak istendi¤i görünmekte ve bunu görerek bunun
üstüne gidilmesi için üstümüze düﬂeni elimizden gelen görevi yapmaya haz›r›z" diye konuﬂtu.
Umut Kitabevi'nin sahibi Seferi
Y›lmaz ise Federasyon üyelerine hitaben yapt›¤› konuﬂmada, “sizlerin
zindanlarda ve alanlardaki direniﬂinizi, takdirle karﬂ›l›yoruz, duyarl›l›¤›n›zdan dolay› teﬂekkür ediyoruz.
Devrimci mücadelede ölüm de vard›r iﬂkence de kalleﬂçe vurulma da
vard›r" dedi.

“ﬁemdinli Halk› Sizinle
Gurur Duyuyor”
Ard›ndan bombalanan yerlere
karanfiller b›rak›ld› ve ﬁemdinli

Belediye Baﬂkan› Hurﬂit Tekin ile
görüﬂüldü. Tekin, dayan›ﬂman›n anlam› üzerine konuﬂurken, Federasyon üyelerine teﬂekkür etti.
ﬁemdinli halk›, Temel Haklar
Federasyonu'nun gelmesini sevgiyle karﬂ›larken s›k s›k “ﬁemdinli
Halk› Sizinle Gurur Duyuyor” sloganlar›n› att›. Ayr›ca sald›r›da yaﬂam›n› yitiren Zahir Kormaz'›n ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu ve
baﬂsa¤l›¤› dilendi.

Yüksekova’da Kitlesel
Karﬂ›lama
ﬁemdinli’deki görüﬂme ve ziyaretlerini bitiren ve “ﬁemdinli halk›
yaln›z de¤ildir” slogan›n› ete kemi¤e büründüren Temel Haklar Federasyonu üyeleri, yeniden Yüksekova'ya geçtiler ve DEHAP binas›
önünde aç›klamalar yapt›lar.
Pankartlar ve dövizlerle sloganlar eﬂli¤inde daha önce iki kez bombalanan Zagros ‹ﬂmerkezi önüne
do¤ru yürüyüﬂe geçen kitlenin say›s› Yüksekova halk›n›n kat›l›m› ile
1000’i geçti. Temel Haklar üyesi
Eyüp Baﬂ, yol boyunca yaﬂanan engellemelerden sözetti¤i konuﬂmas›nda, “Biz buraya geldi¤imizden
gurur duyuyoruz. Biz sadece bir
gün yaﬂad›k bu aramalar›, siz her
gün yaﬂ›yorsunuz" dedi. Ruhan
Mavruk'un okudu¤u ﬂiirler, z›lg›t ve
sloganlarla karﬂ›land›.

Halklar›n Kardeﬂli¤i ve
Birlikte Mücadelesi
Yüksekova ve ﬁemdinli’deki ziyaretini tamamlayan Temel Haklar Federasyonu üyeleri, 7 Aral›k
günü Diyarbak›r’a geçtiler. Sanat Soka¤›’nda toplanarak, pankartlar ve sloganlarla AZC Plaza’ya
yürüyen kitle, burada bir
aç›klama yapt›.
Temel Haklar Federasyonu ad›na konuﬂan ‹lker
Bo¤a, ziyaret hakk›nda
bilgi vererek, “28 saatlik
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yolculu¤u 51 saatte tamamlayabildik. Ama biz yolculu¤umuza devam
ettik. Çünkü amac›m›z; ﬁemdinli
halk›n›n yaln›z olmad›¤›n›, bu sorunun yaln›zca ﬁemdinli ve Yüksekova
ile s›n›rl› olmay›p devletin yönetim
gerçe¤i oldu¤unu anlatmakt›. Faili
meçhul cinayetlerin, katliamlar›n,
köy yakmalar›n, zorla göç ettirmelerin, bask› ve iﬂkencelerin, açl›¤›n,
hapishanelerde yaﬂanan katliam ve

izlenimler...
Umut Kitabevi'nin içinde halen kan izleri
kitaplar›n ve duvarlar›n üzerinde görülüyordu.
Bombalar›n düﬂtü¤ü yerlerde betonda oyuklar
aç›lm›ﬂ. 1 Kas›m’daki bombalamalarda harabeye dönen cadde, y›k›k, dökük evler var.
Bomban›n içinde patlat›ld›¤› arac›n bir parças›
duruyor, buraya da karanfiller b›rak›larak sald›r› protesto edildi.
Elbette ki bölgeye birçok heyet geliyor.
Baﬂbakan’dan ‹nsan Haklar› Komisyonu'na,
ayd›nlardan Deniz Baykal’a. Halk da bu heyetleri adeta kan›ksam›ﬂ durumda. Tek fark,
heyetler aras›nda devrimci demokrat kiﬂi ve kurumlara gösterilen ilgi,
sahiplenme. Di¤er heyetlerin, usulen konuﬂtuklar›n› halk çok iyi biliyor ama halk›n devrimcilerden demokratlardan beklentileri farkl›.

tecrit iﬂkencesinin
sorumlusunun Susurluk Devleti oldu¤u gerçe¤ini bir kez
daha hayk›rmakt›"
diye konuﬂtu.
Susurluk’un
AKP ile devam etti¤ini kaydeden Bo¤a,
“Baﬂaramayacaklar.
Bu kez bütün pislikleri yere dökülmüﬂtür. Gerçeklerin peﬂini b›rakmayaca¤›z” diye konuﬂtu
ve halklar›n kardeﬂli¤ine, birlikte
mücadelesinin gereklili¤ine vurgu
yapt›.
Diyarbak›r halk›n›n da zafer iﬂaretleri yaparak, alk›ﬂlar ve sloganlarla destek verdi¤i aç›klamada,
“AKP Halka Hesap Vermelidir,
ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir,
Yüksekova Halk› Yaln›z De¤ildir',
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slodu¤u konusunda ﬂaﬂk›nl›k yaﬂam›ﬂsa, Baﬂbakan da karﬂ›s›nda dövizler açan, taleplerini
ifade eden halk› görünce ﬂaﬂ›r›yor ve azarlama, tehdit, aﬂa¤›lama ile iﬂin içinden ç›kmaya
çal›ﬂ›yor. Yüksekova’da ise tehdit çok daha
aç›k. Örne¤in belediye baﬂkanlar›na yönelik
"Bundan sonra sizin can güvenli¤inizi sa¤layamay›z" diye bir söylemi var Baﬂbakan›n. Cenazede uçurulan jetleri savunmas› var...
Bölgede herkes biliyor ki, ad› konulmam›ﬂ
bir s›k›yönetim, OHAL’i aratan uygulamalar
var. ﬁemdinli halk›n›n cüreti, olay›n peﬂini b›rakmamas›, devletin bask›y› daha da s›k›laﬂt›rmas›na neden oluyor, sindirmek istiyor. ﬁemdinli ya da Yüksekova’da jandarma karargahlar›n›n namlular›n›n halka dönük olmas› bile,

ganlar› at›ld›.
Aç›klaman›n bitmesinin ard›ndan Federasyon üyeleri ‹stanbul’a
do¤ru hareket etti.

Federasyon AKP Önünde:
“Bugün Burada Bizler
ﬁemdinli Halk›y›z”
Temel Haklar Federasyonu üyeleri 8 Aral›k günü ulaﬂt›klar› ‹stanbul’da do¤ruca AKP ﬁiﬂli ‹lçe binas› önüne giderek, AKP iktidar›ndan
hesap sordular.
Burada yine Federasyon üyelerince yap›lan eyleme kat›lan kitle,
alk›ﬂlar ve z›lg›tlarla karﬂ›land›lar.
“Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor AKP Halka Hesap Vermelidir”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “bugün burada bizler ﬁemdinli halk›y›z” denilerek, Temel Haklar Federasyonu’nun halk›n ezilen, bask›
kime düﬂman olduklar›n›n aç›k göstergesi.
ﬁ›rnak’tan ﬁemdinli'ye gelene kadar, yaklaﬂ›k üç buçuk saatlik yol. Yol boyunca arama,
panzerler, tanklar, binlerce asker... Halk bunlar›n gölgesinde, bunlar› görerek yaﬂ›yor. Yüksekova’daki bas›n aç›klamas› s›ras›nda da,
halk tek tek çevrede toplanan kimi “tipleri”
gösteriyordu; “ﬂuradaki kameral› J‹TEM elaman›d›r, ﬂuradaki araban›n içindekiler J‹TEM
eleman›d›r" diyorlar.
Halk›n s›kça söyledi¤i ﬂu: "Sesimizi yeterince duyuram›yoruz. Türk halk›yla birlikte
bunun üzerine gitmek istiyoruz.”
Temel Haklar üyelerinin halkla konuﬂmalar›nda iﬂledi¤i en temel ﬂey ise ﬂuydu:
“Bu sorun, bugünün sorunu de¤il. Bu sorunu bugünkü iktidar çözemez. Çünkü sahibi iktidard›r. Bu sorunu, Kürt ve Türk halk›n›n birlikte
mücadelesi çözer.”
ﬁemdinli Yüksekova aras›nda,
önünde Temel Haklar yaz›s› bulunan
otobüsler, geçtikleri tüm köylerde zafer iﬂaretleri, el sallamalar ile selamland›, ﬂoförler kornalar çalarak bu
selamlamaya kat›ld›lar. ﬁemdinli ve
Yüksekova’da da aç›kça görüldü¤ü
gibi, devrimcileri ba¤r›na bast›lar.

Baﬂbakan›n geliﬂi ve konuﬂmalar› hala halk›n tepkisine neden oluyor. Cangüvenli¤i olmayan, ulusal
demokratik talepleri olan insanlar›
“kömür da¤›taca¤›m” diyerek avutmaya çal›ﬂmas›, bölge insan›na bak›ﬂ›n›n bir yans›mas›. Ama nas›l ayd›nlar halk›n ne düzeyde politik ol8
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gören tüm kesimlerinin yan›nda oldu¤u, onlar›n mücadelesinin sesi oldu¤unun alt› çizildi.
ﬁemdinli halk› ad›na, onlar›n yüreklerindeki öfkeyi, ac›y› taﬂ›yarak
iktidardan hesap soran Temel Haklar üyeleri, “ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir, AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar›n› çok daha gür ve
yaﬂayarak at›yorlard›.
Eyüp Baﬂ, yapt›klar› incelemelerle ilgili bilgi verdi. Ve daha ayr›nt›l› olarak izlenimlerin anlat›laca¤› bas›n toplant›s›na ça¤r› yapt›.
***

Heyetler Rapor Aç›klad›
Bu arada, ﬁemdinli'ye 23-27 Kas›m tarihleri aras›nda, 25 kurum
ad›na giden HÖC, BEKSAV, DHP
Limter-‹ﬂ, Haziran, HKM ve TÖP

Temsilcileri’nden
oluﬂan heyet, gözlemlerinin sonuçlar›n› 2 Aral›k günü
TMMOB'da düzenledi¤i bas›n toplant›s›
ile aç›klad›lar. ‹lk
olarak Hac› Orman
genel olarak heyetin
yaﬂad›klar›n› anlat›r- Temel Haklar Federasyonu Diyarbak›r’da da
ken Eyüp Baﬂ ise aç›klama yapt›
ﬁemdinli'de ortaya
¤ünü, halk›n cangüvenli¤i endiﬂesiç›kan tablonun Susurluk'un sürdünin had safhada oldu¤unu kaydetti.
¤ünü birkez daha kan›tlad›¤›n› söyleyerek, halk›n anlat›mlar›n›n, taDaha önce bölgeye giden 8 kiﬂileplerinin yerald›¤› raporu okudu.
lik KESK heyeti 2 Aral›k günü yapJ‹TEM'in bask›lar›n›n sürekli oldut›¤› toplant›da gözlemlerini aktard›¤unu söyleyen Baﬂ ﬁemdinli halk›lar. KESK Genel Sekreteri Abdurn›n yan›nda olduklar›n› dile getirdi.
rahman Daﬂdemir, bölgede tespit
edilen gücün J‹TEM oldu¤unu be"Bölge halk›nda olaylar›n üstünün örtülece¤i düﬂüncesi hakimdir.
lirterek, Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu
Bu düﬂüncenin maddi zeminleri
taraf›ndan idari soruﬂturma aç›lmas›
vard›r" diyen Baﬂ, OHAL’in sürdüzorunlulu¤unun alt›n› çizdi.

Neden ﬁemdinli’deydik?
‹ki otobüs dolusu Temel Haklar Federasyonu üyesi, 3 Aral›k günü ‹stanbul’dan yola ç›karak, ad›m baﬂ› kimlik kontrellerini, türlü engellemeleri aﬂ›p ﬁemdinli Halk› ile buluﬂtu. Geceyi evlerde geçiren 100 civar›ndaki Federasyon üyesi, Yüksekova’da da katledilen halk›n
yan›baﬂ›nda oldu¤unu gösterdi. Ve ard›ndan
Diyarbak›r caddelerini sloganlar›yla inleterek,
halka seslendi. Temel Haklar üyeleri gittikleri
her yerde coﬂkulu bir ﬂekilde karﬂ›land›lar, s›cak iliﬂkiler kuruldu. ﬁehit analar› ve babalar›,
Cephe ﬂehitlerinin aileleriyle
tan›ﬂt›, bir ﬂehit babas›n›n
konuﬂmas›n› dinledi, ayn›
ac›larla, ayn› öfkeyle, ayn›
onurla çarpt› yürekleri.

n›ﬂman›n, sahiplenmenin çok daha net olarak
gösterilece¤i böyle bir ziyaretin ﬁemdinli halk›
için çok büyük bir moral kayna¤› olaca¤› bilincindeydi.
“Ac›lar›n›z ac›m›zd›r” demek için ﬁemdinli’deydik. “Kontrgerilla devletine karﬂ›
ayn› öfkeyi ve hesap sorma kararl›l›¤›n›
taﬂ›yoruz” demek için ﬁemdinli’deydik.
“Susurluk devletinden birlikte hesap
sormal›y›z” mesaj›n› net bir ﬂekilde vermek
için ﬁemdinli’deydik.

Bu kitlesel ziyaret öncesinde HÖC Temsilcisi, bölgeye
giden heyet içinde de yeralm›ﬂ, devrimcilerin ﬁemdinli
halk›n›n yan›nda oldu¤unu
somut olarak ifade etmiﬂti.
Bu elbette siyasi anlam›
önemli bir heyet ziyaretiydi.
Ancak kitlesel ziyaret, çok
daha anlaml› olacakt›. Temel
Haklar Federasyonu, daya-

Maalesef dayan›ﬂman›n köreldi¤i, solun
ya da halk›n bir kesiminin yaﬂad›klar›n›n di¤erlerinin “lütfen” umurunda oldu¤u ya da
dönüp bakmad›¤›; “bananecili¤in”, “cepte
keklik mi sand›n”c›l›¤›n, “fark koyma” anlay›ﬂ›n›n geçer akçe olarak sunuldu¤u bir siyasal
iklime hapsedilmek isteniyoruz. Bunun için
ﬁemdinli’deydik.
Bu kuﬂatmaya girmeyece¤imizin, bu kültürün yaﬂam bulmas›na izin vermeyece¤imizin
pratik ifadesi olarak ﬁemdinli’deydik.
ﬁemdinli bizim oldu¤u için, ﬁemdinli
halk› biz oldu¤umuz için ﬁemdinli’deydik.
“Bugün burada, ﬁemdinli halk›y›z. Dün
evleri baﬂlar›na y›k›lan gecekonduluyduk, ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülke istedikleri için coplanan ö¤renci gençliktik, özelleﬂtirmelerle iﬂleri
aﬂlar› elinden al›nan SEKA iﬂçisiydik, TELEKOM çal›ﬂanlar›yd›k... Yar›n temel hak ve
özgürlükleri elinden al›nan
halk›n baﬂka bir kesimi olaca¤›z.
Halka karﬂ› yap›lan her
türden hak ve özgürlükler ihlalinde, biz hep orada burada
olup hesap sormaya devam
edece¤iz.”
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Temel Haklar Özel
Say›s›n› Toplatan Bursa
Savc›s› Hangi Gerçekleri
Örtbas Etmek ‹stiyor?

Gerçekler inatç›d›r!
Önce, 30 Kas›m’da özel say›lar›
da¤›tan Bursa Temel Haklar üyeleri
yerlerde sürüklenerek gözalt›na
al›nd›lar. Ard›ndan, Bursa Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan, Temel
Haklar Federasyonu imzal› özel say› hakk›nda toplatma karar› verildi.
2 Aral›k’ta, toplatma karar›n› gerekçe yapan Bursa polisi, Temel
Haklar’› basarak arama yapt›. Ayn›
saatlerde, derne¤in Gemlik Temsilcili¤i de bas›ld›. Savc›l›kça verilmiﬂ
arama karar› ile gelen polisler, Haklar ve Özgürlükler Cephesi Bülteni
özel say›s› olarak yay›nlanan, Temel Haklar Federasyonu imzal›,
"SUSURLUK AKP ‹LE DEVAM
ED‹YOR" baﬂl›kl› özel say›lara her
iki dernekte de el koydular.
Özel say›lar› yay›nlayan Bursa
Temel Haklar olmamas›na karﬂ›n
gerçekleﬂtirilen bask›nlarda polis,
f›rsat bu f›rsat diyerek dernek baﬂkan› Serkan ﬁenol’u da gözalt›na almak istedi. ﬁenol’un bu keyfili¤e
itiraz ederek savc›l›¤›n gözalt› için
izin belgesi istemesine, al›ﬂk›n olduklar› üzere “var, ﬂurada, burada”
türünden yalanlara baﬂvuran polis,
›srarlar›n ard›ndan apar topar böyle
bir belge almak için savc›l›¤a koﬂtuysa da, savc›l›¤›n reddetmesi üzerine amac›na ulaﬂamad›.
Özel say›n›n yay›nlanmaya baﬂlamas› ve kentlerin meydanlar›nda,
iﬂyerlerinde, evlerde da¤›t›lmas›ndan büyük rahats›zl›k duyan AKP
iktidar›n›n polisi birçok yerde hemen harekete geçti.
Ayn› gün, ‹zmir Yamanlar'da
özel say›lar›n da¤›t›m›n› yapan Ege
Temel Haklar çal›ﬂanlar› Sabahattin
Filazo¤lu, Yurdagül Gümüﬂ, Orçun
Ekeno¤lu, Emin Öztürk, Bursa'daki
toplatma karar› gerekçe gösterilerek

gözalt›na al›nd›lar.
Yine ayn› gün, yani 2 Aral›k günü, Malatya’da özel say›lar› da¤›tan Temel Haklar üyeleri, polisin
“Bursa savc›l›¤›n›n karar› var” diyerek engellemesiyle karﬂ›laﬂt›lar.
Temel Haklar üyeleri, Bursa’da verilen karar›n Malatya’da geçerli olamayaca¤›n› ifade ederek faaliyetlerini sürdürünce, polisler bildiri da¤›tanlar› kuﬂatarak gözalt›na almaya
çal›ﬂt›. Polise, yasad›ﬂ› davrand›klar›n› söyleyen Temel Haklar üyeleri,
meﬂruluklar›n› savunarak da¤›t›m›
sürdürdüler, polis ise sürekli tacize
devam etti. Bu arada, halk›n aras›na
kar›ﬂan bir sivil polis, bildiride
AKP’nin sorumlu oldu¤unun belirtilmesine at›f yaparak “AKP olmasayd› bu ülke Irak gibi olurdu” diye
ba¤›rsa da, halktan hiç kimse bu
provokatöre itibar etmedi.
Ayn› günün akﬂam› polisler, Malatya Temel Haklar’› aramak istediler. Ancak ellerinde böyle bir karar
dahi olmayan polisler geri dönmek
zorunda kald›. Ama vazgeçmemiﬂlerdi ve ertesi günü, arama karar›yla
derne¤e gelerek bir k›s›m özel say›ya el koydular. Elbette bu aramay›,
do¤al bir prosedürden öte, bask›nlar
ﬂeklinde yapmay›, gözda¤› vermeyi
de ihmal etmiyorlard›.

niyor. Ya da, bildirinin içeri¤inden
duydu¤u rahats›zl›k, “yukar›dan”
gelen emirlerle karar al›yor ve zaten
haz›r k›ta bekleyen polis, birçok
yerde harekete geçerek, bir kentin
karar›n› fiili olarak “Türkiye savc›l›¤› karar›” haline getiriyor. Hangisi
olursa olsun, aç›k bir hukuksuzluk!
Savc›l›¤›n karar›n› dayand›rd›¤›
madde, 5187 say›l› bas›n kanunun
25/2. maddesi. San›r›z bu maddeden, özel say›n›n bas›ld›¤› ‹stanbul’daki savc›lar da haberdard›r!
Özel say› bas›ld›¤›nda da¤›t›ma sürülmeden, ‹stanbul Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan görülmüﬂtür. Hiçbir sak›nca görülmedi¤i
için de aradan geçen haftalar içinde
savc›l›¤›n toplat›lmas› yönünde hiçbir karar› yoktur, hiçbir yerde böyle
bir gerekçeyle engellenmemiﬂ, engelleme giriﬂimleri daha çok keyfi
olmuﬂtur. Bir yay›n›n tüm Türkiye’de da¤›t›m›n› engelleyen tek yasal karar› alma yetkisi, ancak, bas›m›n yap›ld›¤› ildeki yetkili savc›l›kta, bas›n savc›l›¤›ndad›r.
Gerekçesi, siyasi boyutu ayr›ca
de¤erlendirilmek koﬂuluyla, Bursa
savc›l›¤› ancak kendi il s›n›rlar›
içinde böyle bir karar verebilir.
Böyle bir karar›n genelleﬂtirilmesi,
yasal de¤il sadece keyfidir. Benzeri
örnekler geçmiﬂte de yaﬂanm›ﬂt›r.
Örne¤in, bir kasetin ﬁ›rnak kentinde sat›lmas› yasakken, geri kalan
tüm kentlerde serbestçe sat›lm›ﬂt›r.
‹zmir ve Malatya’daki polise talimat veren ‹çiﬂleri Bakanl›¤› da bu
yasalar› bilir elbette. Ama amaç,
AKP iktidar›n› korumak olunca, yasalar bir kenara b›rak›lmaktad›r.

Savc› Polisin ‘H›k’ Deyicisi Mi?
Bursa Savc›s›, ‘Türkiye
Savc›s›’ M› Oldu?
‘Türkiye Savc›l›¤›’, oligarﬂinin
s›kça tart›ﬂt›¤› ama henüz uygulamaya koyamad›¤› bir statü. Böyle
bir savc›l›¤›n tüm Türkiye’de yaﬂananlara iliﬂkin iddianame haz›rlama, kararlar verme yetkisi öngörülüyor. Anlaﬂ›lan o ki, Bursa Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, henüz yasas› ç›kmasa da, ‘Türkiye savc›l›¤›’na öze10
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Savc›l›¤›n karar›, polisin iste¤iyle ve alalacele ald›¤›na iliﬂkin baz›
hukuki, teknik yanl›ﬂl›klar da var.
Evraka iliﬂkin bir haz›rl›k numaras› alma zahmetine dahi katlan›lmam›ﬂ, “2005/...” denilerek b›rak›lm›ﬂt›r. Bir baﬂka örnek; özel say›n›n, (polisin savc›l›ktan toplatma istekli baﬂvurusunda), “haklar ve özgürlükler cephesi Org isimli siteden
indirdik” demesi. Böyle bir site

re, “ﬂiddeti k›ﬂk›rAKP ‹ktidar›, Susurtan, halk› kin ve nefluk, ﬁemdinli gerçerete sevk eden dü¤inin; bu ülkenin erﬂünce” gibi k›l›flar
keklerine, kad›nlar›uydurmalar› gösterna, gençlerine, yaﬂl›meliktir. Aslolan,
lar›na, ev kad›nlar›na,
sisteme
muhalif,
iﬂçiye, memura, köyonu rahats›z eden,
lüye, ö¤renciye ulaﬂbu düzenin gerçekt›r›lmas›ndan korkulerini e¤ip bükmeyor. ‹stiyor ki, herkes
den ifade eden düﬂüncelerdir yasaksadece onlar›n yalanmak
istenen.
lanlar›n›, avutmalar›n›
Kald› ki, bir ﬂiddet
dinlesin. AKP iktidar›
ve k›ﬂk›rtma varsa,
ve Susurluk devleti,
ﬁemdinli’de bomba
tam da bu resim kapatlatanlar ve onlara
relerine yans›yanlaremir verenler taradan, bilinçli bir halkf›ndan yap›lmaktatan korkuyor.
d›r. “Halk› kin ve
nefrete sevk”ten sötinmesini,
zedilecekse, Susurluk’tan ﬁemdintabir-i cali’ye oligarﬂik devletin tüm politikaiz
ise,
lar›n›, halk›n bir kesimini “sözde
“koyun
vatandaﬂ” ilan etmeleri, Baﬂbagibi güdülmeye” sesini ç›karmamakan’›n ﬁemdinlilerin tan›kl›¤›n› ges›n› isteyenlerin karar›d›r. Kendisinçersiz sayarak ‘vatandaﬂl›ktan men’
den baﬂka hiçbir düﬂünceye yaﬂam
etmesini ve bu karar› veren savc›n›n
hakk› tan›mak istemeyenlerin, bu‘düﬂüncelerinizi demokratik yollarnun için katliamlardan yasaklamala aç›klaman›za izin vermeyece¤iz”
lara kadar her türlü yola baﬂvuranlaanlam›ndaki tutumu ile, baﬂka yolr›n karar›d›r. Bir polis ﬂefinin “bu
lara teﬂvik etmesini tereddütsüz sadernek halk›n en temel sorunlar›yla
yabilirsiniz.
ilgileniyor, engellenmeli” sözleriyle
gayet net ifade etti¤i gibi, yasal bir
Oligarﬂik ‹ktidar
kuruluﬂ olan Temel Haklar FederasGerçeklerden Korkuyor
yonu’nun faaliyetlerini her nas›l
Bu bildiride ne yaz›yor ki, savc›olursa olsun sabote etmeye dönük
lar, AKP iktidar› pani¤e düﬂmüﬂtür.
olarak al›nm›ﬂ bir karard›r.
Sayfalar›m›zda okuyacaks›n›z, tekTemel Haklar Federasyonu’na,
rar etmeyece¤iz. Tek kelime yoktur
“demokrasicilik oyununun vitrini
ki, Türkiye gerçe¤i d›ﬂ›nda bir taolursan›z, faaliyetlerinize izin verin›mlama yap›ls›n. Karar›n
riz” dayatmas›d›r.
sahipleri ve onlara emir veTemel Haklar Federasyonu bu
“Karar Geri Al›ns›n!”
renlerin korkusu da budur.
dayatmalara, engellemelere boyun
Toplatma karar› ve dernek bask›nlar›, Bursa Temel
ﬁemdinli’nin üzerini örtüp
e¤meyecektir. Federasyonun temel
Susurluku sürdürmek isteHaklar taraf›ndan 5 Aral›k günü Adliye Binas› önünde
faaliyet alan› da, bu bask›lara karﬂ›
yenlerin korkusudur, karar.
protesto edildi. ‘Susurluk AKP ile devam ediyor
mücadele de¤il midir zaten! “Bu
AKP’den hesap soral›m’ pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
AKP’nin halk› aldatmamücadele hak ve özgürlüklerimizin
konuﬂan Serkan ﬁenol, ayn› bildirilerin tüm ülkede da¤›ya, boﬂ hayaller, beklentiler
gasp edilmedi¤i; örgütlenme hakk›t›ld›¤›n› ve bas›ld›¤› yer olan ‹stanbul’daki bas›n savc›yaratmaya devam etmesini
m›za sayg› gösterildi¤i; adalet istel›¤›n›n da¤›t›m›nda bir sak›nca görmedi¤ini hat›rlatarak,
isteyenlerin telaﬂ›d›r. Türki¤imizin yerini buldu¤u; üzerimize
“Bu ülkede yasalar kiﬂilere ve koﬂullara göre de¤iﬂiyor
ye’de devlet ve iktidar gerkurﬂunlar›n ya¤d›r›lmad›¤›; linç
mu?” diye sordu. Toplatma karar›n›n siyasi oldu¤unu,
çe¤ini kimsenin bilmesini
sald›r›lar›yla, provokasyonlarla
AKP’nin teﬂhir olmas›ndan duyulan telaﬂ›n sonucu olduistemeyenlerin, herkesin
mücadelemizin engellenmedi¤i bir
anlat›lanlara inanmakla yeyaﬂam içindir.”
¤unu ifade eden ﬁenol, karar›n geri al›nmas›n› istedi.
yoktur. Bildiri Temel Haklar’›n
kendi sitesinde de bu karar al›nd›¤›nda bulunmuyordu.
Polis istemiﬂ, savc›l›k “tamam” demekle yetinmiﬂtir. Baﬂsavc›l›¤›n polisin düzenledi¤i yalana dayal› baﬂvuru ile karar almas›,
ülkemizde yarg›n›n polisle iliﬂkisine klasik bir örnektir. Polis ister,
yarg› isteneni yapar; özellikle siyasi
davalarda iﬂleyiﬂ budur. Okudu¤u
dahi kuﬂkulu olan ya da “mutlaka
toplat›lmal›” bak›ﬂ›yla okudu¤u anlaﬂ›lan savc›l›k, böyle bir sitenin
olup olmad›¤›na bakma, varsa bildirinin olup olmad›¤›n› araﬂt›rma gere¤i bile duymam›ﬂt›r.
Yani polis önce bildiriyi da¤›tanlar›, elinde hiçbir karar olmadan yasad›ﬂ› ﬂekilde gözalt›na al›yor, sonra
da¤›t›m› ‘nas›l bir oyunla engellerim’ diye düﬂünüyor ve kafas›na göre
bir site bile uydurup baﬂvuru yap›yor savc›l›¤a. Yasad›ﬂ›l›k tam da buradad›r iﬂte, polistedir.
Temel Haklar Federasyonu’nun
aç›klamas›nda dile getirdi¤i gibi,
böyle bir site olsa dahi, polisin baﬂvurusundaki bilgiler yalana dayal›
olmasa dahi, bu durum karar›n keyfiyetini etkilemeyecek, bir düﬂüncenin aç›klanmas›n›n engellendi¤i
gerçe¤i de¤iﬂmeyecekti. Bu karar
dahi tek baﬂ›na, Türkiye’de düﬂünceyi ifade özgürlü¤ü vard›r diyenleri yalanl›yor. Böyle bir özgürlük
ﬂu koﬂulla vard›r; ya devlet gibi düﬂünüyorsan, ya da en fazla sistemi
rahats›z etmeyecek düzeyde bir muhalif düﬂünceyse!
Yani, yasaklad›klar› düﬂüncele-
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Susurluk AKP’yle Devam Ediyor!

AKP’den Hesap
Soral›m!
Halk›m›z
ﬁemdinli’de bir “suçüstü”
yap›ld›. “Devlet memuru” s›fat›n› taﬂ›yan katiller suçüstü yakaland›.

halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n yarg›lanmas›na engel oldular. Düpedüz
üstünü örttüler.

Düﬂünelim; Susurluk neden çözülmedi?

9 y›l önce katiller Susurluk’ta
yine suçüstü yakalanm›ﬂlard›.
Ama Susurluk’un üstü örtüldü!
ﬁimdi ne olacak? ﬁemdinli’nin
de mi üstü örtülecek?

Herﬂey bu sorunun cevab›nda
gizlidir.

“Art›k yalanlara karn›m›z
tok!” diyebilirsek, “Gerçe¤i,
adaleti istiyoruz!” diye sesimizi yükseltebilirsek, sorumlular›n yakas›na yap›ﬂ›p hesap sorabilirsek, bu defa böyle olmayabilir.

Susurluk çözülmedi; çünkü
Susurluk devletti! E¤er Susurluk soruﬂturmas›nda “gitti¤i
yere kadar” gitselerdi, bu ülkenin yöneticilerinden bir teki bile, kendini kurtaramazd›. Çünkü hepsi o pisli¤in içindeydi.

Kardeﬂler,
hat›rlay›n!
9 y›l önce, 3 Kas›m 1996’da,
Bal›kesir’in Susurluk ilçesinde
bir trafik kazas›nda, bir Emniyet Müdürü, bir milletvekili ve
aranan bir faﬂist katil, ayn›
Mercedes’in içinden ç›kt›lar.
Ortal›k çalkaland›.
Nas›l ve ne için yanyana gelmiﬂti onlar?
Bu soruya cevap ararken,
kirli ve kanl› iliﬂkilerin bu üçüyle s›n›rl› olmad›¤›, devletin ordusu, M‹T’i, bürokrasisi ve polisinden itirafç›lara, uyuﬂturucu kaçakç›lar›ndan düzen partilerine kadar uzand›¤› görüldü.
Görüldü ama; TBMM, burjuva bas›n, genelkurmay, düzen
partileri el ele verip gerçe¤in
tamam›n›n ortaya ç›kmas›na,

Üç beﬂ özel timci katili kurban edip, kontrgerilla örgütlenmesini devam ettirdiler.
Devrimciler, 9 y›ld›r “Susurluk
sürüyor!” diye hayk›r›yorlard›.
ﬁemdinli, devrimcileri kan›tlad›.
ﬁemdinli, bu ülkeyi yönetenlerin, medyan›n halka hep yalan söyledi¤ini kan›tlad›.

Kardeﬂler,
unutmay›n!
ﬁemdinli’de, Yüksekova’da
halk›n dükkanlar›, evleri bombalarla yerle bir ediliyor. Linç
güruhu, ﬂehirlerimizde önüne
gelene sald›r›yor.
Fakat biz bunlar› yeni yaﬂam›yoruz.
Susurluk ony›llard›r devam
ediyor.
12
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6-7 Eylül 1955’te, Atatürk’ün
Selanik’teki evi, bizzat M‹T taraf›ndan bombaland›, sonra da
halk› “Rumlar Atatürk’ün Selanikteki evini bombalad›” diye
k›ﬂk›rtarak, ‹stanbul’da katliam
ve talan yap›ld›.
O günden bu yana da oyun
hep böyle oynand›. Susurluk
Devleti’nin kontrgerilla operasyonlar›, bundan sonra hiç durmad›. Kahramanmaraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta halk› birbirine
k›rd›ran Susurluk Devleti’ydi.
1977 1 May›s’›nda Taksim’de
katliam düzenleyen, 1993’te Sivas Mad›mak Oteli’nde 33 insan›m›z› yakt›ran, Gazi’de halk›
katleden yine ayn›yd›!
Parti binalar›, gazete binalar›, dernekler bombaland› bu ülkede; fail meçhul kald›. Bine
yak›n insan›m›z kaybedildi,
kaybedenler meçhul kald›.
Halk için meçhuldür bunlar,
devlet için ise hiç de meçhul
de¤ildir. Devlet, kendi yapt›¤›n›, yapt›rd›¤›n› bilmez mi? Bu
nedenledir ki, daha say›labilecek yüzlerce provokasyon, cinayet ve katliam›n hiçbiri çözülmedi, hiçbiri yarg›lanmad›.
Çünkü, hepsinin sorumlusu

devletti!

Çözmezler!
Susurluk’u, ﬁemdinli’yi hiç
bir iktidar çözemez. Hiç bir iktidar halka karﬂ› iﬂlenen bu suçlar› yarg›layamaz. Çünkü sorumlu kendisidir. Kendisini mi
yarg›layacak?
Susurluk Devleti’nin kontrgerillac› ﬂeflerinden Mehmet
A¤ar’›n bir sözü vard›. ‹nfazlar,
bombalamalar, faﬂist katillere,
mafyac›lara yeﬂil pasaportlar
verilmesi tart›ﬂ›l›rken, demiﬂti
ki: “Tüm kararlar devletin zirvesinde al›nm›ﬂt›r.”
“Devletin zirvesi” kim? Bu
“zirve”de, MGK var, hükümet
var, Genelkurmay var, polis
teﬂkilat› var, M‹T var; kim kimi
sorgulayacak? Kim kimi yarg›layacak?
Halk hakk›n› arad›¤›nda, ak›llar›na ilk gelen bask› ve ﬂiddettir. Bunu da Susurluk yöntemleriyle uygularlar. ﬁemdinli’de
yap›lan da budur. Kürt halk›n›n

hakl› ulusal taleplerine karﬂ› kontra yöntemlere baﬂvurulup
halk sindirilmek istenmiﬂtir.
Trabzon’dan Rize’ye kadar uzanan linç sald›r›lar›
ile ﬁemdinli ayr›
de¤ildir; Ayn› sistem, ayn› güç, ayn› iktidar halk›n örgütlü güçlerini sindirmek için
yapt›r›yor.
Hak ve özgürlüklerimizi
yokeden bu anlay›ﬂt›r. Hak ve
özgürlüklerimizle yaﬂayacaksak, Susurluk’tan hesap sormal›y›z.

Halk›m›z
Tekrar söylüyoruz: Yarg›layamazlar.
Bir ülkede, iktidar›n bilgisi
olmadan bunlar olmaz. “Bizim
haberimiz” yok diyen iktidar,
bilin ki, yalan söylüyor.
ﬁimdi iktidar›n baﬂ›nda AKP

vard›r. ‹ktidar koltu¤una oturdu¤u ilk gün “Susurlukçular
deﬂifre edilmemeliydi” diyen,
linç sald›r›lar›n› sürdüren AKP,
ﬁemdinli’deki çeteden de sorumludur.
O zaman hak ve özgürlüklerimizi onlardan bekleyemeyiz.
Adaleti onlardan bekleyemeyiz. ‹steyecek ve alaca¤›z. Baﬂka yolu yok. Hesap sormazsak,
hak ve özgürlüklerimiz gasbedilmeye devam edecektir. Hesap sormazsak, ülkemizi böyle
yönetmeye devam edecekler.
Hesap sormak hakk›m›zd›r,
hakk›m›z› kullanal›m!

Temel Haklar ve Özgürlükler Federasyonu

Gerçekler tüm halka ulaﬂmal›

ler, Bulvar Caddesi'ne geldiklerinde polislerce durduruldu. Polisin keyfi belge istemesi ve engellemelerine ald›r›ﬂ etmeyen HÖC üyeleri, da¤›t›m s›ras›nda kendilerini takip ederek tedirginlik yaratmak isteyen polisi de halka teﬂhir ederek da¤›t›m› sürdürdüler.

Temel Haklar Federasyonu üyeleri, ﬁemdinli’nin Susurluk oldu¤unu, sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu
hayk›rd›klar› eylemlerin ard›ndan kentlerin caddelerinde, sokaklar›nda bildiriler da¤›tmakla kalm›yor, ayn› zamanda, Federasyon’un özel say›lar›n› ulaﬂt›rmak için
evlerin kap›lar›n› çal›yor, iﬂyerlerini ziyaret ediyorlar.
ﬁiarlar›: Gerçekler tüm halka ulaﬂmal›!
Ankara Temel Haklar üyeleri 2 Aral›k günü Yüksel
Caddesi’nde bildiriler da¤›tarak, ﬁemdinli’nin içyüzünü
halka anlatt›. 3 Aral›k günü ise ﬁirintepe Mahallesi'nde
halka bildirilerini ulaﬂt›rd›lar.
Malatya’da da Federasyon üyeleri kitlesel olarak
kent merkezinde da¤›tt›klar› bildirilerle bine yak›n kiﬂiye ulaﬂt›lar. Polisin “bildirinin toplatma karar› var” diyerek engelleme ve provokasyon yaratma çabalar› ise
fayda etmedi.
Samsun’da 3 Aral›k günü bildiriler da¤›tan HÖC’lü-

Temel Haklar Federasyonu üyeleri 4 Aral›k günü ‹zmir’in Do¤ançay Köyü’nde, evleri tek tek gezerek bildiriler da¤›tt›lar ve
köylülere ﬁemdinli
gerçe¤ini anlatt›lar.
6 Aral›k günü ise
Bornova- Metro giriﬂi ve Küçükpark'ta
1500 bildiri halka
ulaﬂt›r›ld› ve AKP'ye
ve Susurluk Devleti’ne karﬂ› örgütlenme ve mücadele etme
ça¤r›s› yap›ld›.
13
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Hatay

‹stanbul / AKP önü
AKP iktidar›,
“konu yarg›ya intikal etti, TBMM’de
komisyon kuruldu,
sonuna kadar gidece¤iz” gibi söylemlerle, ﬁemdinli’de yaﬂananlara,
Susurluk Devleti’ne halk›n protestolar›n› engellemeye, nötralize edip
beklentiye sokmaya çal›ﬂ›rken, devrimci demokrat
kurumlar, gerçekleri hayk›rarak bu
oyunu bozmaya çal›ﬂ›yorlar.

at›larak
Kaz›m
Karabekir ‹lkö¤retim Okulu önünde aç›klama yap›ld›.

‘Olay Yarg›da’ Oyunu
Bozulacak!

➥ Temel Haklar
Federasyonu, 1 Aral›k günü Mecidiyeköy’deki binas›nda bas›n toplant›s›
düzenledi. ﬁemdinli’ye giden heyette yeralan Eyüp Baﬂ izlenimlerini anlat›rken, Temel Haklar Federasyonu’nun ﬁemdinli halk›n› sahiplenmeye, gerçeklerin peﬂinde olmaya devam edece¤ini dile getirdi.
Ayn› gün, ﬁiﬂli AKP binas›
önünde oturma eylemi gerçekleﬂtirilerek bir aç›klama yap›ld›. “Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor. AKP
Halka Hesap Vermelidir” pankart›
açan Federasyon üyeleri, s›k s›k
“AKP Halk› Tehdit Etmekten Vazgeçmelidir, ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. Ard›ndan,
Temel Haklar Federasyonu bildirileri ﬁiﬂli merkezinde da¤›t›ld›.
➥

Temel Haklar Federasyonu

Ankara 7 Aral›k

➥ Temel Haklar Federasyonu, 7
Aral›k’da ‹stanbul
Gülsuyu’nda meﬂaleli yürüyüﬂ düzenleyerek Susurluk iktidar›n› protesto eden bir
aç›klama yapt›.
Ayn› gün ‹stanbul’daki bir baﬂka
eylem yeri de Bahçelievler’di. Temel
Haklar Federasyonu,
ESP, Partizan, DHP
ve KÖZ taraf›ndan
yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂte “ﬁemdinli’de Ortaya Ç›kan
Kontrgerilla Devleti Hesap Verecek” pankart› aç›ld›, “ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir” slogan› at›ld›.
Yap›lan aç›klamada, bir süre önce
Bahçelievler Temel Haklar’a yap›lan sald›r›ya karﬂ› da mücadele ça¤r›s› yinelendi.

taraf›ndan 4 Aral›k günü Okmeydan›’nda yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, Sa¤l›k Oca¤› önünde büyük bir
ateﬂ yak›larak; etraf›nda konuﬂmalar yap›ld›, halaylar çekilip sloganlar at›ld›. Dikilitaﬂ Park›’ndan Sa¤l›k Oca¤›’na yürüyen kitle, s›k s›k
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Kahrolsun M‹T CIA Kontrgerilla,
ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir”
sloganlar› att›.

➥ 5 Aral›k günü Temel Haklar
Federasyonu taraf›ndan, ‹stanbul
Ba¤c›lar’da yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂte Ahmet Kabakl› Caddesi sloganlarla inledi. Yürüyüﬂ sonunda
yap›lan aç›klamada, AKP’nin sorumlulu¤unun alt› çizildi.

➥

Temel Haklar Federasyonu
üyeleri 1 Aral›k günü de yine
Ba¤c›lar ve Okmeydan›’nda
yürüyüﬂler gerçekleﬂtirdi.

➥ Esenler HÖC Temsilcili¤i, SDP, DTP, ESP,
ODAK, DHP, HKM'nin oluﬂturdu¤u Esenler Demokrasi
Platformu 5 Aral›k günü Aﬂa¤› Karabay›r 7. Cd. Trafo'dan
baﬂlayarak "ﬁemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir” pankart›yla
yürüdü. Meﬂalelerin taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂ boyunca sloganlar
14
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➥

‹stanbul’da, HÖC’ün de
aralar›nda bulundu¤u 25 kurum
üyeleri 3 Aral›k günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanarak meﬂaleli
yürüyüﬂ yapt›. ﬁemdinli için biraraya gelen gruplara üye 350 kiﬂi, "J‹TEM Kontrgerilla Da¤›t›ls›n ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir" pankart› açarak ﬁemdinli'deki sald›r›n›n
resimlerinin dövizlerini taﬂ›d›. Grup
ad›na konuﬂan Fadik Bilge Tekin,
AKP Hükümeti'nin ve devletin
ﬁemdinli zanl›lar›n› korudu¤unu,
dile getirdi. Aç›klamada, “Türkiye
halklar›, bu topyekün sald›r›lara
karﬂ›, topyekün mücadele hatt›n›
örecektir" sözlerine yer verildi.

➥ ‹stanbul Barosu Ça¤daﬂ
Avukatlar Grubu üyeleri, 1 Aral›k
günü Sultanahmet Adliyesi önünde
toplanarak, ﬁemdinli gerçe¤inin ayd›nlat›lmas›n›, sorumlular›n ortaya
ç›kar›lmas›n› istedi. Bu arada 31
Baro baﬂkan› taraf›ndan yay›nla-

nan bir bildiri ile ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n “hukuk devleti aç›s›ndan
kayg› verici oldu¤u” belirtilerek,
olaylar›n ayd›nlat›lmas› istendi.

➥ Temel Haklar Federasyonu, 5
Aral›k günü Dersim’de Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde yapt›¤› eylemde, Susurluk’un devam etti¤ini ve AKP’nin
ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n sorumlusu
oldu¤unu ifade etti. “ﬁemdinli Susurluktur AKP Hesap Vermelidir”
pankart› ile “ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir” dövizleri taﬂ›yan Temel
Haklar Federasyonu ad›na konuﬂan
Nurcan Hanbayat, “AKP iktidar› itirafç›lar› ve J‹TEM’cileri tutuklayarak olay›n üstünü örtme manevralar›na baﬂvurmaktad›r. Biz bu manevralara izin vermeyece¤iz”dedi. ESP
ve HKM’nin de destek verdi¤i eylemin sonunda polis keyfi olarak kimlik kontrolü yaparken, ESP üyesi bir
kiﬂi “aramas› oldu¤u” gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›.
➥

Temel Haklar Federasyonu,
4 Aral›k günü ‹zmir Karﬂ›yaka Yamanlar’da meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi. “Susurluk AKP’yle Devam
Ediyor, AKP Halka Hesap Vermelidir” pankart› taﬂ›yan kitle, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP” yaz›l› dövizler, k›z›l bayraklar ve sloganlarla TANSAﬁ’tan Karakol dura¤›na kadar yürüdü. Yürüyüﬂ s›ras›nda yol üzerinde bulanan esnaflar,
kahvehanelerdeki, caddelerdeki ve
evlerinden balkonlar›na ç›kan halk
alk›ﬂlar, ›sl›klar ve at›lan sloganlara
kat›larak eyleme destek verdi. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan aç›klamada,
Susurluk Devleti’nden hesap sorma
ça¤›r›s› yinelendi.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri 6 Aral›k günü de ‹zmir Bornova
AKP ‹lçe Binas› önünde oturma eylemi yapt›lar. Pankart ve dövizlerin
aç›ld›¤› eylemde k›z›l bayraklar da
taﬂ›nd›. Yap›lan aç›klamada AKP iktidar›n›n Susurluk’u sürdürdü¤ü ve
ﬁemdinli’den sorumlu oldu¤u kaydedildi. Eylemi izleyen halk› uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂan polis ise bunda
baﬂar›l› olamad›.

➥ Ankara’da ise 4 Aral›k günü
‹dilcan Kültür Merkezi, ESP, BDSP,
SDP, PSAKD Mamak ﬁubesi taraf›ndan ortak bir meﬂaleli yürüyüﬂ
yap›ld›. Tuzluçay›r Mahallesi’nde
yap›lan yürüyüﬂte “ﬁemdinli’de Yakalanan Katliamc› Devlettir. Katliamc›lardan Hesap Soral›m” ortak
imzal› pankart aç›ld›, dövizler taﬂ›nd›. “Katil Devlet Hesap Verecek”
slogan› at›lan eylemde, dün Susurluk’ta aç›¤a ç›kan gerçeklerin bugün ﬁemdinli’de bir kez daha çarp›c› bir ﬂekilde gözler önüne serildi¤i
kaydedildi.
3 Aral›k günü ise HÖC ve ESP
taraf›ndan Sakarya Caddesi’nde
“Susurluk/ﬁemdinli Devlet Hesap
Verecek ESP-HÖC” pankart› aç›larak meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂün ard›ndan ESP Temsilcisi Deniz Bak›r bir konuﬂma
yapt› ve k›sa süre oturma eylemi yap›ld›.
➥

Ankara’da Dikmen Temel
Haklar, 4 Aral›k günü PTT önünde
yapt›¤› eylemle kontrgerilla devletini protesto ederken, Dikmen PTT
ile Ziraat Bankas› aras›nda bildiriler
da¤›tt›. Eylemde konuﬂan Dernek
Baﬂkan› Mehmet Yaﬂar, “hesap sormak hakk›m›zd›r, hakk›m›z› kullanal›m!” dedi.

istanbul hesap soruyor

hatay hesap soruyor

➥ 7 Aral›k günü Ankara Gençlik Derne¤i, BDSP, DHP, ESP, Kald›raç, Temel Haklar Federasyonu,
Tüm ‹GD, Al›nteri taraf›ndan Sakarya Caddesi’nden Yüksel Caddesi’ne meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. "Susurluk-ﬁemdinli Devlet
Hesap Verecek" pankart› taﬂ›nan eylemde, gruplar kendi sloganlar›n›n
yerald›¤› dövizler taﬂ›d›lar. Yüksel
Caddesi'nde yap›lan aç›klamada,
ﬁemdinli’nin hesab›n› sorma ça¤r›s›
yap›l›rken, ‘Devletin zirvesi’nin
Susurluk’u sürdürdü¤ü belirtildi.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir",
"Kontrgerilla Hesap Verecek" sloganlar› at›ld›.

➥ Hatay'da Temel Haklar Federasyonu ile BDSP, 2 Aral›k günü
AKP ‹l binas› önünde yapt›¤› ey15
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izmir hesap soruyor

okmeydan› hesap soruyor

n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂün sonunda bir aç›klama yap›l›rken, eyleme DHP ve Partizan da destek verdi.

➥ Mersin'de, ﬁemdinEskiﬂehir
lemle ﬁemdinli’de yaﬂananlar› protesto etti. HÖC üyesi Çi¤dem Bask›n’›n okudu¤u aç›klamada, "ﬁemdinli’den hesap sormak Susurluk'tan hesap sormakt›r” denildi.

➥ Malatya’da Paﬂaköﬂkü Mahallesi’nde 4 Aral›k günü meﬂaleli
yürüyüﬂ düzenleyen Temel Haklar
Federasyonu üyeleri, geceyi ayd›nlat›rken, marﬂlar ve sloganlarla Susurluk Devleti’nin karﬂ›s›nda halk›n
kararl›l›¤›n›n ifadesi oldular. “Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor AKP
Halka Hesap Vermelidir” pankart›-

li'de yaﬂanan sald›r›lara
iliﬂkin yap›lan protesto eyleminde katledilen Murat
Demir 3 Aral›k günü karanfillerle an›ld›. Mersin Demokrasi
Platformu taraf›ndan düzenlenen
anmada yürüyüﬂ boyunca "ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, Katiller
Mersin'de Adalet Nerede” sloganlar› at›ld›. Mersin HÖC'ün de kat›ld›¤› eyleme 100 kiﬂi kat›ld›.

➥

Samsun’da 6 Aral›k günü
AKP Merkez ‹lçe Binas› önünde
toplanan Temel Haklar Federasyonu üyeleri, "Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor AKP Halka Hesap Vermelidir” pankart› açarak, iktidar›n
kendini ﬁemdinli’nin d›ﬂ›nda gös-

terme çabalar›n› teﬂhir ettiler ve
oturma eylemi yapt›lar.

➥

Meﬂalelerin, karart›lmak istenen Susurluk gerçe¤ine ›ﬂ›k tuttu¤u
yerlerden biri de Eskiﬂehir'di. 6 Aral›k akﬂam› yoksul emekçi mahallelerinden Gültepe'de toplanan Gençlik
Federasyonu, Halkevi, EHP, Yurtsever Gençlik, SDP, ESP ve Ekim
Gençli¤i üyesi 200 kiﬂi sloganlarla
yürüdü. “Susurluk’tan ﬁemdinli’ye
Katliamlara Sessiz Kalmayal›m” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Gençlik Federasyonu üyeleri, "Pisli¤i Devrim
Temizler, Susurluk AKP ‹le Devam
Ediyor, Sivas’ta Yakan ﬁemdinli'de
Katleden Devlettir" dövizleriye kitlesel kat›ld›. Çevik kuvvet taraf›ndan
kuﬂat›lan mahallede halk›n eyleme ilgisi yo¤un olurken, yürüyüﬂün ard›ndan ortak aç›klamay› yapan Eskiﬂehir
Gençlik Derne¤i sekreteri Cemal Danac›, duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›.

Susurluk Teﬂhir Oluyor, Haydi Provokatörler ‘Vatan Hizmeti’ne!
Oligarﬂinin ﬁemdinli’nin üzerini örtme, Susurluk’tan soyutlama giriﬂimlerine karﬂ›n, sokaklarda, meydanlarda, eylemlerle, bildirilerle
halka gerçekleri ulaﬂt›ran devrimcilerin sesini k›smak için provokatörler de devreye sokuldu.

Karadeniz Temel Haklar üyeleri birçok
kentte oldu¤u gibi, 1 Aral›k günü bildiri da¤›t›yorlard›. ‘Temel Haklar
Federasyonu’ yaz›l› önlükler giyerek halka gerçekleri anlat›yorlard›.
Gerçeklerden korkan iﬂbirlikçi iktidar›n polisi de “görevinin” baﬂ›ndayd›. Siyasi ﬁube polisleri bildiri da¤›t›m› süresince takipten, tacizden vazgeçmediler, terörize etmeye çal›ﬂt›lar. Ancak baﬂar›l› olamam›ﬂlard›. Bu
kez farkl› bir “yol” buldular. Her gün orta yerde olan dernek üyesi Hüseyin Aktaﬂ’›n mahkemeden “arama karar›” oldu¤unu hat›rlay›verdiler! Bildiri da¤›t›m›n› engelleme gerekçesi bulunmuﬂtu. Dernek üyelerinin resmi belge istemesine karﬂ›l›k “karakolda” yalan›na baﬂvuran polisin yard›mc›lar› da oradayd›. Olay› baﬂ›ndan itibaren izleyen bir kiﬂi
“Bunlar PKK’l›, konuﬂturmay›n” diyerek provokasyon yaratmaya
çal›ﬂt›. Polisin yönlendirmesinde oldu¤u aç›k olan provokatöre, ülkemiz
parsel parsel sat›l›rken nerede oldu¤u sorulunca küfretmekten baﬂka
bir ﬂey yapamad›. Bu arbede esnas›nda Aktaﬂ gözalt›na al›nd›.
Kendine yandaﬂ bulamayan provokatör ise görevine devam ediyordu. Di¤er dernek üyelerini hedef göstermeye çal›ﬂmas›na karﬂ›n, çevrede toplanan halk, Temel Haklar üyelerine sald›rmas›na engel oldu. Polis ise bu esnada “tezgah›n›” izlemekle yetindi.
Bu olay üzerine Karadeniz Temel Haklar, E¤itim-Sen, SDP, Halkevleri ve Ekim Gençli¤i ayn› gün bir protesto düzenlendi. “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” pankart› aç›lan eylemde, “AKP suçludur, AKP bu yüzden
ﬁemdinli’de ortaya ç›kanlar› yarg›layamaz” denildi.
Gözalt›na al›nan Hüseyin Aktaﬂ ise mahkemece ifadesinin al›nmas›n›n ard›ndan serbest b›rak›ld›.

Olay 2/ Samsun

Kurtar›n Kontrgerilla Devletini!
Olay 1/ Antakya 7 Aral›k günü Antakya’da, ﬁemdinli’ye
iliﬂkin Temel Haklar Federasyonu ve BDSP taraf›ndan meﬂaleli yürüyüﬂ
düzenlendi. Saat 18:00’de Armutlu U¤ur Mumcu Bulvar›’ndan baﬂlayan
yürüyüﬂte “Dün Susurluk, Bugün ﬁemdinli, Yar›n Neresi”, “Kahrolsun
M‹T,CIA, Kontrgerilla” sloganlar›yla Armutlu Elmas Soka¤›’na gelindi.
Aç›klama yap›laca¤› s›rada, 06 AR 6412 plakal›, gri renkli, Opel
marka bir araç kitleye yöneldi. ‹nen 4 kiﬂi bayrak açarak provokasyon
yaratmaya çal›ﬂt›. Devirmciler “bu provokasyonun daha önce de Trabzon ve Rize’de yap›lanla ayn› oldu¤unu” belirterek, “Provokasyonlar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan›yla karﬂ›l›k verdi. Provokatörlerin
“kimli¤i belirsiz”di ama polisin müdahale etmemesi, kimli¤ini de net
olarak gösteriyordu. Bunlar da, öncekiler gibi “duyarl› vatandaﬂ”lardand›! Polisin korudu¤u
Antakya
provokatörlere Armutlu
halk›ndan müdahale
edenler, gereken cevab›
verdiler. Yaﬂananlar›n
ard›ndan, devrimciler
aç›klamalar›n› yaparak
eylemi bitirdiler.
16
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Faﬂizmin ‹pote¤indeki Belçika Hukuku
29 Eylül 1999 tarihinde Belçika’n›n Knokke ﬂehrinde yap›lan bir
operasyon sonucu baﬂlayan soruﬂturma ile ilgili mahkeme, Brugges
Ceza Mahkemesi’nde 6 Aral›k günü
baﬂlad›. 11 kiﬂinin “yarg›land›¤›” ve
Fehriye Erdal'›n kat›lmad›¤› duruﬂmada; Musa Aso¤lu, Bahar Kimyongür, Kaya Saz ve ﬁükriye Akar
Özordulu ile avukatlar Jan Fermon
ve Paul Dekaert haz›r bulundular.
“Müdahil” s›fat›yla Türkiye faﬂist
devletini ise, Dries Vincken isimli
avukat temsil etti. Mahkeme, “san›klar›” yarg›lama yetkisinin bulundu¤u karar› verdi.

Belçika Hukukunda Bir ‹lk
Dosyay› “terör, suç örgütü” üzerine oturtan Belçika yarg›s›, duruﬂmay› da daha baﬂtan “bu bir terör
davas›” dedirtmek üzere planlam›ﬂt›. Senaryo bunun üzerine oturmal›yd› ki, DHKP-C’nin faﬂizme karﬂ›
savaﬂan bir siyasal güç oldu¤u gözard› edilsindi.
Bunun ilk senaryosu; polislerin
mahkeme giriﬂinde saat, kemer ve
ayakkab›lar›n› ç›kararak avukatlar›
aramak istemesi oldu. Avukatlar, bu
onur k›r›c› ve mahkemeyi terörize
etme amaçl› uygulamaya karﬂ› ç›karak solana girmeyi reddetti. Bunun
üzerine mahkeme baﬂkan›, “daha
fazla aranmamalar›n›” belirtti ve
avukatlar mahkemeye girdiler.
Bu kez de mahkeme salonunda
polis köpekleriyle karﬂ›laﬂt›lar. “Bir
köpek önünde savunma yapamayacaklar›n›” söyleyen avukatlara,
Mahkeme Baﬂkan›n›n gayri ciddi
"köpeklerin gayet evcil" cevab› ise,
Belçika mahkemelerinde ilk kez yaﬂanan bu olaylar› do¤al karﬂ›lamas›n› sa¤layan›n ne oldu¤unu düﬂündürttü. Gerekçeleri, “Fehriye Erdal’› öldürmek için Türkiye’nin
ölüm timi gönderdi¤i” üzerine, avukatlar›n talebiyle “s›k› önlem” al›nd›¤›yd›. Ama ilginçtir bu önlemler
avukatlara karﬂ› al›n›yor, davay› terörize etmekte kullan›l›yordu. Daha
bugünlerde Susurluk pisli¤inin yeniden ortaya saç›ld›¤› bir ülkenin

her türlü kontrgerilla faaliyetini
devlet politikas› olarak sürdürdü¤ü
gerçe¤ini sorgulamay›, böyle bir
düzene karﬂ› savaﬂman›n bir hak oldu¤u gerçe¤ini tart›ﬂmay› ise hiç
gerek görmüyordu mahkeme.

Bu Bir Siyasi Davad›r
Polis köpekli mahkemeyi “Belçika tarihinde ilk kez böyle bir rezalet yaﬂan›yor” diye de¤erlendiren avukatlar, davan›n siyasi oldu¤unu, DHKP-C'nin de siyasi parti oldu¤unu hat›rlatarak, yetkisizlik
karar› verilmesini istediler.
Mahkeme ise, Türkiye faﬂizminin tezlerine sar›larak “davan›n siyasi olmad›¤›, suç örgütü davas›”
oldu¤unu belirterek, yarg›lama yetkisi bulundu¤u karar› ald›.
Geçmiﬂte Belçika Jandarmas›’n›n kar›ﬂt›¤› kontra faaliyetlerde
jandarmay› aklamakla tan›nan mahkeme baﬂkan›, yine Belçika hukukunda ilk kez karﬂ›laﬂ›lan biçimde,
yüzlerce kilometre uzakl›ktaki bir
yerden getirilmiﬂti. Daha ilk duruﬂmada neden getirildi¤i de belli oldu.
Dava, güya “Belçika’da iﬂlenen
suçlar›” yarg›lamak üzere aç›lm›ﬂt›.
Ancak ortada Belçika’da iﬂlenmiﬂ
tek bir suç yoktu. Sahte pasaport taﬂ›maya “terörizm” denilmiyorsa!
Bu duruma dikkat çeken Av. Dekaert, “Bu tamamen siyasi bir olayd›r.

Kuﬂkusuz, iﬂbirlikçi tekellerin en
irilerinden biri olan Sabanc›lar’a
vurulan darbede can› ac›yanlar›n baﬂ›nda tekelci sermaye bas›n› gelmektedir. Ve bugün onlar Sabanc›’ya yaranmak için
büyük bir yar›ﬂ içindeler
17
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Terörle ba¤daﬂt›r›lmamal›. Bahsedilen suçlar
da üstelik Belçika'ya de¤il Türkiye'ye yöneliktir. Belçika'y›
tehdit eden bir durum söz konusu
de¤ildir” diye konuﬂtu.

Sabanc› Devlet Mi?
Türkiye devletinin davaya müdahil olmas›n›n alt›nda yatan nedenlerin baﬂ›nda, Fehriye Erdal, bir
baﬂka deyiﬂle Sabanc› Center Bask›n› gelmektedir. Halk›n kan›n›
emenlere yönelik eylemin oldu¤u
günden bu yana Sabanc›lar’a yaranmak için ç›rp›nan oligarﬂik devlet,
bu müdahillikte de gerçekte Sabanc›lar’› temsil etmektedir.

Faﬂizmin ‹pote¤i
Knokke Davas›, birçok yönüyle
Belçika’n›n kendi hukukunu delik
deﬂik etti¤i ve bundan sonra daha da
edece¤i anlaﬂ›lan bir davad›r.
Burada, Belçika polisi ve savc›lar›n›n hukukd›ﬂ› belge s›zd›rmalar›ndan ya da Türkiye oligarﬂisinin
resmen ve alenen Belçika’ya “hukukunuzu bir yana b›rak›n bizim
siyasi taleplerimize, terörizm demagojimize angaje olun” diye
özetlenebilecek bask›lar›n› saymayaca¤›z. Bunlar biliniyor. Knokke
Davas›’n›n ilk duruﬂmas›, bu bask›lara boyun e¤me e¤ilimini aç›kça
ortaya koymuﬂ ve Belçika’n›n Nazi
faﬂizmine karﬂ› direniﬂinde hayat›n›
yitirenlerin kemiklerini s›zlatm›ﬂt›r.
Bir baﬂka deyiﬂle, dava konusu
“DHKP-C’lilerin Belçika’da iﬂledi¤i suçlar” de¤il, Türkiye faﬂizmine
karﬂ› savaﬂ›d›r. DHKC Enternasyonal’in davaya iliﬂkin aç›klamas›nda
dile getirdi¤i gibi;
“Mahkemede saflar belli olmuﬂtur: Bir yanda onbinlerce insan›m›z› iﬂkencelerde, infazlarda, katliamlarda, gözalt›nda kay›plarda, hapishanelerde diri diri yakarak katleden
bir faﬂist rejimin temsilcileri vard›r.
Bir yanda da; iﬂkence görmek, katledilmek pahas›na, gelece¤ini feda
ederek faﬂizme karﬂ› mücadele
edenlerin temsilcileri vard›r. Bunun
için art›k bu davada yarg›lanan taraf faﬂist Türkiye rejimi olacakt›r.”

“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve
Sosyalizm” konulu seminerler
Bursa ve Hatay ile devam etti.
3 Aral›k günü Bursa Temel
Haklar’da düzenlenen seminer,
Temel Haklar Federasyonu’ndan
Sad›k Ero¤lu taraf›ndan verildi.
Dernek üyelerinin ilgiyle dinledi¤i
ve sorularla tart›ﬂmalara kat›ld›¤›

Sömürü Sosyalizmle Yok Olacak!
seminerde ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm konular› ele al›narak, sömürünün ortadan kalkaca¤›, halk›n yönetime kat›ld›¤› bir demokrasinin mümkün olaca¤›, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n son bulaca¤› tek sistemin sosyalizm
oldu¤u kaydedildi.
Ayn› konudaki seminer, ertesi günü de Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Gemlik Temsilcili¤i’nde gerçekleﬂti.
Hatay Temel Haklar’›n organizasyonu ile SES ﬁubesi'nde 5 Aral›k günü
yap›lan semineri ise Münire Demirel sundu. Salona "Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosyalizm Yürüyüﬂümüz Sürüyor" pankart›n›n as›ld›¤› seminer üç bölüm halinde verilirken, sosyalizmin halktan yana, sömürünün olmad›¤› bir
sistem oldu¤unu belirten Demirel, sosyalizmde e¤itimin, sa¤l›¤›n k›saca
halk›n en temel ihtiyaçlar›n›n paral› olmayaca¤›n› kaydetti.

Çöplük halk› belediyeye yürüdü
Ankara Çöplük Mahallesi halk›, y›k›m karar›n› protesto etmek amac›
ile 2 Aral›k günü Mamak Belediyesi’ne yürüdü. “Herkese ‹nsanca Yaﬂan›labilir Konut ‹stiyoruz! Eski Çöplük Halk›” pankart› açan halk, sloganlarla taleplerini hayk›rd›.
Belediye önünde mahalle halk› ad›na konuﬂan Cemalettin Canl›, “Belediye bugün gecekondular›m›z›n ﬂehrin geliﬂmesi ile ﬂehrin içinde kal›p,
rantsal de¤eri artt›¤› için y›kmak istemektedir. Bugün bu bölge villa ve de¤eri yüksek dairelerinin yap›lmas› planlanan bölgedir” sözleriyle y›k›m karar›n›n alt›nda yatan nedenleri s›ralad›. “Bizler rantsal ç›kar ve villa istemiyoruz” sözleriyle aç›klamas›n› sürdüren Canl› ﬂöyle dedi:
“Yaﬂamak için buralarday›z. Bu evleri biz
borç, harç alarak diﬂimizden t›rna¤›m›zdan
artt›rarak yapt›k. Bizler buralara ﬂehrin en
uzak yerleri ve kimse taraf›ndan gelinmeyen
yer oldu¤u için yerleﬂebildik. Kimse yokken
buralardayd›k. Eme¤imizin y›k›lmas›na zannedildi¤i gibi sessiz kalmayaca¤›z.”
Dilekçelerin belediyeye verilmesinin ard›ndan konuﬂan Bursal› Çuhadar, belediye baﬂkan›n›n kendileri
ile görüﬂmek istemedi¤ini söyledi. Bunun üzerine kitle yuhlayarak protesto etti ve evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z dedi. Eyleme
destek veren ‹dilcan Müzik Grubu, dilekçelerin verildi¤i s›rada
belediye önünde bekleyen halka bir dinleti verdi. Mahelleye dönen halk, burada da, Y›k›m ‹rtibat Bürosu’na kadar yürüyüﬂ
yapt› ve halka bilgi verdi. Eyleme 130 kiﬂi kat›ld›.
18
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PSAKD Sultanbeyli
ﬁubesi’nde Genel Kurul
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli ﬁubesi’nin 6. Ola¤an Genel Kurulu 4 Aral›k
günü yap›ld›. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Federasyonu Baﬂkan› Kaz›m Genç’in AKP
hükümetinin alevilere yönelik politikas›n› eleﬂtirdi¤i konuﬂmas›yla baﬂlayan kongrede, dernek yönetimi ad›na Baﬂkan Sadegül Çavuﬂ faaliyetlerini anlatt›. Cemevi yap›m›nda kararl›
olduklar›n› belirten Çavuﬂ’un konuﬂmas›n›n ard›ndan seçimler yap›ld›. 170 üyenin oy kulland›¤› seçimde, Sadegül Çavuﬂ baﬂkanl›¤›ndaki
liste, 109 oy alarak tekrar yönetime seçildi.
Seçimin ard›ndan, Sadegül Çavuﬂ teﬂekkür
konuﬂmas› yaparken, di¤er listenin baﬂkan
aday›n› da konuﬂma için davet etti.

◆

Çaytaﬂ› ﬁehitleri An›ld›
6 Aral›k 1994 tarihinde Dersim’in Çaytaﬂ›
Köyü’nde, oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen DHKC Gerillalar›, Dersim ve Elaz›¤’da an›ld›.
Dersim HÖC Temsilcili¤i’nin 6 Aral›k günü
Gülseren Beyaz ve Hüsniye Ayd›n’›n mezar› baﬂ›nda düzenledi¤i anmada, “onlar›n yerinin boﬂ
kalmad›¤›, kurtuluﬂ savaﬂ›n›n zaferle taçlanmas›na kadar kavgan›n sürece¤i” kaydedilirken,
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart› aç›ld›,
sloganlar at›ld›. Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i ise ayn›
gün, Ahmet Güder, Erkan Akçal› ve Nihat Kaya’n›n mezarlar› baﬂ›ndayd›. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› taﬂ›yan kitle, sloganlarla mezarl›¤a geldi.
Yap›lan konuﬂmalarda gerillan›n halk›n umudu oldu¤u
belirtilirken, “Bize Ölüm
Yok” ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂlar› söylendi.

Fidan Kalﬂen (12.) Ölüm Orucu Ekibi
Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar’›n
direniﬂin 6. y›l› mesaj›

“birlikte yürüyoruz”
Yoldaﬂlar...
Bugün destan›m›z›n 6. y›l›n›, Fidanca, Farukça karﬂ›laman›n onurunu,
mutlulu¤unu yaﬂ›yorum.
Beﬂ y›l önce direniﬂe baﬂlarken
Çanakkale’de sloganlar›m›z› Fidan’la, Ayﬂe’yle, Gülnihal’le, Nail
Abi ile, ‹lker’le, Özlem’le, Sergül’le birlikte hayk›rm›ﬂt›m.
‹çim buruktu o günlerde. En önde yürüyenlerimizden biri olmaman›n buruklu¤unu yaﬂ›yordum. Baﬂta
direniﬂçilerimiz olmak üzere partim
bu buruklu¤umun yanl›ﬂl›¤›n› anlat›yordu. Beﬂ y›ld›r yaﬂad›klar›mdan
ö¤rendi¤im yanlardan biri de bu
destan›n içinde hepimizin oldu¤udur. Destan›m›zda binlerce de¤er,
binlerce kahramanl›klar yaratt›k.
Yaratt›klar›m›zda her birimizden bir
parça var. Birlikte yürüyoruz.
Bugün ben de sizler gibi beﬂ y›ld›r umudu en yükseklerde tutman›n
coﬂkusunu, mutlulu¤unu yaﬂ›yorum. Direniﬂe baﬂlarken ben de bu
kadar uzayaca¤›n› düﬂünmüyordum. Ama iﬂte bizi biz yapan ideolojimizin gücünü ve do¤rulu¤unu
beﬂ y›ld›r hücrelerden, meydanlardan hayk›r›yoruz. Beﬂ y›ld›r sloganlar›m›z hiç susmad›. Ülkemizin dört
bir yan›na 120 kez umut olarak, zafer olarak ulaﬂt›.

Beﬂ y›ld›r çok ﬂey yaﬂad›k, ö¤rendik. Ben de her geçen gün partimizin gücünü, sosyalizme sonsuz
inanc›m›z›, zaferi mutlaka ama
mutlaka kazanaca¤›m›z› yeniden
yeniden ö¤reniyorum.
Yoldaﬂlar, destan›m›z›n 6. y›l›n›
selamlarken binlerce duyguyu, düﬂünceyi içiçe yaﬂ›yorum. Ama öne
ç›kan, en yo¤un yaﬂad›klar›m ise siz
yoldaﬂlar›ma, partime, halklar›m›za
ve kahraman ﬂehitlerimize lay›k olma düﬂüncesi.
Beﬂ y›ld›r dünya sosyalist tarihine ad›m›z› kan›m›zla, can›m›zla yaz›yoruz. Yaﬂad›¤›m›z sürecin tarihselli¤ini de biliyorum. Ve beﬂ y›ld›r
dünyaya umut taﬂ›yan bir partinin
içinde olman›n gururunu yaﬂ›yorum.
Yoldaﬂlar, bir zamanlar bir hayalim vard›. Anmalarda ﬂehitler panomuza bakarken, birgün benim de
resmimin orada olmas›n› hayal
ederdim. Çünkü her birimiz için oldu¤u gibi benim için de ﬂehitlerimiz, tutulan sözümüz, ideolojimiz,
süreklili¤imizin ve zaferimizin ad›d›r. Ben bu günlerde bu hayalimi
gerçekleﬂtirme yolunda olman›n,
hem de Fidanca, Farukça mutlulu¤unu, coﬂkusunu yaﬂ›yorum.
Yoldaﬂlar, destan›m›z›n 6. y›l›n›
karﬂ›larken söyleyecek çok ﬂey var

elbette. Ama ben hep söyledi¤im ﬂeyi yineliyorum. Çok ﬂansl›y›m, çok
mutluyum. Sizlerin yoldaﬂ› olmaktan, Parti-Cepheli olmaktan gurur
duyuyorum. Bu gurura, bu onura lay›k olacak, destan›m›z›n 6. y›l›n› selamlarken zaferimizin bir ad› da ben
olaca¤›m diyorum.
Sizler nezdinde önderimi, partimi, destan›m›z›n ad› olan 120 kahraman ﬂehidimizi, bütün yoldaﬂlar›m› Fidanca ba¤l›l›¤›mla selaml›yorum.
6. y›l›m›z› da yeni zaferlerle taçland›raca¤›z.
Her birinizi zafer coﬂkusuyla
s›ms›k› kucakl›yorum.
‹lk örgütlendi¤imde
Lenin’le Ekim Devrimi’nde
barikatlarda görürdüm kendimi
rüyalar›mda
Ekim günlerindeyim yine
ve yeni barikatlarda
çarp›ﬂmaktay›m
Rüyalar›n peﬂinde koﬂmak
hayalcilik
de¤ilmiﬂ me¤er
Böyle diyenler
yalan demiﬂ
11 Ekim 2005
Fatma Koyup›nar

r› ne?” gibi sorulardan, ölüm oruçlar›n›n neden sürdü¤üne dair pek çok
soru da tart›ﬂ›ld›.
Paﬂabahçe Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i'ndeki panelde de, tecritin
amaçlar›yla birlikte, tecrite karﬂ› nas›l mücadele edilmesi gerekti¤i tart›ﬂ›ld›. Sansürü, duyars›zl›¤› k›rmak için dinleyicilerden pek çok önerinin
geldi¤i panel 3 saate yak›n sürdü.
Panellerde öne ç›kan yan; kendilerine ayd›n, solcu-demokrat diyenlerin duyars›zl›¤› ve geniﬂ kitlelerin sansür nedeniyle bütün bunlardan
haberdar edilememesi oldu. Herkesin bu konuda daha fazla görev üstlenmesi gerekti¤i vurguland›. Paneller, 19 Aral›k 2005 günü Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde yap›lacak eyleme ça¤r› yap›larak bitirildi.

TECR‹T panelleri
GERÇEKLER‹ ANLATMAYA DEVAM ED‹YORUZ
4 Aral›k Pazar günü Gebze Temel Haklar ve Paﬂabahçe Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i'nde tecrit konusunda toplant›lar düzenlendi.
Gebze’de derne¤in bulundu¤u mahalleden ev han›mlar›n›n da kat›ld›¤› toplant›da, F tiplerindeki tecrit ve tecritin hayat›n di¤er alanlar›ndaki yans›malar› anlat›l›rken, dinleyicilerden gelen, "Ölüm oruçlar›nda insanlar›n öldü¤ünü duyunca üzülüyoruz ama bir yandan da orada yat›yorlarsa bir suçlar› vard›r diye düﬂünüyoruz,F tiplerine at›lanlar›n suçla19
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
damgas›n› taﬂ›yan mektubunda iﬂte
böyle deniyor.

EN HABERL
T
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AB Destekli
‘Cezaevi El Kitab›’
Bir süredir çeﬂitli hapishanelerde
da¤›t›m› yap›lan “Cezaevi El Kitab›”, F tipi hapishanelerdeki devrimci tutsaklara da da¤›t›ld›.
“El Kitab›”n›n neler içerdi¤i ve
ne menem bir ﬂey oldu¤una dair tutsaklardan ald›¤›m›z mektuplardan
Ümit ‹lter’in mektubunda yaz›lanlar› aktar›yoruz:
“Bu akﬂam ‘Tutuklu ve Hükümlü El Kitab›’ baﬂl›kl› bir broﬂür da¤›t›ld›. 31 sayfa, Adalet Bakanl›¤› Yay›nlar›. ‘Bu kitapç›k, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü Taraf›ndan Haz›rlanm›ﬂ ve Yay›nlanmas›na
Avrupa Birli¤ince Katk› Sa¤lanm›ﬂt›r”. Kitapç›¤›n baﬂ›nda yeralan bu
ibare bile içeri¤inin ne oldu¤u hakk›nda fikir veriyor. Öyle ya, 19 Aral›k ve devam eden tecrite de katk›
sa¤layan Avrupa Birli¤i’nin tutuklu
ve hükümlüler için nas›l bir ‘el kitab›’ haz›rlatt›¤› malumdur. ‘Samimi’
bir dille haz›rlanm›ﬂ gibi görünen
bu kitapç›k, daha baﬂtan mant›¤›n›
ele veriyor: “Anlat›lanlar› dikkatle
dinle, kurallara uy!”
Tabii dikte edilen emirler bununla s›n›rl› de¤il, iﬂte bir tane daha:
“Duruﬂmalarda sakin ol, taﬂk›nl›k
yapma. Mahkemeye sayg›n en az›ndan senin nedametine ölçü olacakt›r.” ‹yi de siz ne kar›ﬂ›yorsunuz duruﬂmada nas›l davran›laca¤›na, oran›n hakimi var zaten demeyi bir yana b›rakal›m, zira iﬂin püf noktas›
“nedamet” vurgusunda. Peki emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k istedi¤i için tutuklanan bir vatansever niye piﬂman olsun ki düﬂüncesinden?!
Çünkü AB öyle istiyor ve bu iste¤i-

ni bu tür kitapç›klara var›ncaya de¤in somutluyor iﬂte.
Asl›nda bu kitapç›¤›n ruhunu da
oluﬂturan yaklaﬂ›m›n özetini yine
kitapç›kta buluyoruz: “Tüm zaman›n›, kurum yönetimince belirlenen iyileﬂtirme program›na uyarak
geçirmelisin!” Yani tüm benli¤inle
bireycileﬂtirme program›na adapte
olmal›s›n deniyor. Bunun d›ﬂ›nda
baﬂka bir ﬂey yapmayacak, yazmayacak, okumayacak, düﬂünmeyecek
ve hatta düﬂlemeyeceksin!
Ve lakin, zaman›m›z, hayat›m›z,
düﬂ ve düﬂüncelerimiz bize ait ve
onlar› AB ve uzant›lar›n›n iﬂgaline
açmad›k ve açmayaca¤›z. Hal böyle
olunca kitapç›kta bahsedilen “mevzuat
çerçevesinde
ödüllendirilirsin” yaklaﬂ›m›
bize
uzak düﬂüyor; yak›n düﬂen ise kitapç›¤›n “Disiplin cezalar›”
bölümü oluyor...”
Ümit ‹lter’in 25 Kas›m 2005’te
yazd›¤›
ve
Kocaeli
1
No’lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu

Bir ﬂey eklemeye gerek yok; oligarﬂinin ve AB’nin tüm hapishane
politikas› “nedamet” (piﬂmanl›k)
getirtme üzerine dönüyor. Piﬂmanlar ödüllendirilecek, direnenler hücrelerde yokedilecek!
Ama hay›r, ne tutsaklar, ne d›ﬂar›dakiler buna izin vermeyecek.
Tecrit er geç parçalanacak. O zaman
AB katk›l› bu “El Kitaplar›” da çöplü¤ü boylayacak.

Islah Program›na
Uymayan Kitap!
Tekirda¤ F Tipi’ndeki
tutsaklardan Baysal Demircan’a gelen, ‘THKP-C Dava
Dosyas›’ isimli kitap ve
Devrimci Demokrasi Dergisi disiplin kurulu karar›yla verilmedi. Gerekçe ﬂöyle: Bahse konu gazeteler
ve kitapta; terör örgütünün meﬂru
gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›... hükümlü
ve tutuklulara ›slah programlar› d›ﬂ›nda yay›n yap›ld›¤›, hiçbir mesleki bilgi taﬂ›mad›¤›... Ayr›ca ad› geçen kitab›n bandrolsüz oldu¤u gerekçesiyle verilmedi. (Ercan Göko¤lu, 11 Kas›m tarihli mektubu)

Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu, Büyük Direniﬂin
sesini; ‘19-22 Aral›k Tecritle Mücadele
Günleri’nde, Tecrite Karﬂ› Sempozyum’da
tüm dünyan›n ezilen halklar›na, direnen
güçlerine ulaﬂt›r›yor.
20
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Uluslararas› ‘Tecrite Karﬂ›
4. Sempozyum’ Paris’te
Uluslararas› Tecritle Mücadele
Sempozyumuna; baﬂta, tutsaklara tecrit uygulamas›na karﬂ› mücadele eden aile ve dayan›ﬂma
örgütlerini; ülkelere yönelik tecrit uygulamas›na ve demokratik
örgütlenme haklar›n› engelleyen
Kara Listeler ve anti-terör yasalar›na karﬂ› olan tüm kiﬂi, kurum,
örgüt ve partileri davet ediyoruz.
Uluslararas› Tutsaklar›: 19-22 Aral›k Katliam›’n› lanetlemek ve
sempozyumumuzu selamlamak
için 19-22 Aral›k günleri Uluslararas› Açl›k Grevi ile tecrite karﬂ›
örgütlü bir tav›r koymaya ça¤›r›yoruz.
Uluslararas› Tecritle Mücadele
Platformu (UTMP) taraf›ndan her
y›l düzenlenen 16-19 Aral›k Uluslararas› Tecritle Mücadele Günleri
çerçevesinde gerçekleﬂtirilen Tecrite
Karﬂ› Sempozyumlar’›n dördüncüsü, Paris’te yap›lacak. Bir ça¤r› yay›nlayan UTMP, sempozyum içeri¤i
ve program› hakk›nda bilgi verdi.
Aç›klamada; Irak ve Afganistan
iﬂgalleri, Filistin’in gasbedilen hak-

Geniﬂ Kat›l›m
Sempozyuma kat›lacak olanlar:
Cezayir: Ahmet Bin Bella (Sempozyum Onur
Baﬂkan›) / Fransa: Yazar Henri Alleg, Komedyen
Dieudonné M’Bala M’Bala, Julien Nève (OIP),
ADEEL, Solidarité Résistance Antifasciste, Droits
Devant, Alex Moumbares / ABD: Prof. Angela
Davis, Av. Nora Dwyer (Kübal› 5’lerin avukat›),
Paulette D'Auteuil ve Efia Nwangaza (The Jericho
Movement), Robert Robideau ve Bobby Castillo
(Leonard Peltier Savunma grubu) / Kanada: ﬁair Endré Farkas, Kanada Kültür Ataﬂesi / ﬁili:
Fransa Büyükelçisi, ﬁair Elías Letelier ﬁair Jorge
Etcheverry, ﬁair Carolyn Souaid, Collectif Impunidad (Belçika-ﬁili) / Arjantin: Luis D’Elia (Federacion de Tierray Vivienda) / Peru: ﬁair ve yazar
Leo Zelada / Lübnan: Mohammed Safa, (Khiam
‹ﬂkence Ma¤durlar› Rehabilitasyon Merkezi), Hassan Jouni (Uluslararas› hukuk uzman›), Bassam

lar›, katliamlar, iﬂkencelerin sürdü¤ü
hat›rlat›ld› ve “Yüzbinlerce insan katledilip, sakat b›rak›l›rken, insanl›k de¤erleri yokedilirken, yeralt›-yerüstü ve tarihi zenginlikler talan ediliyor, tahrip ediliyor” denildi.
Küba, K. Kore, Venezüela, ‹ran,
Suriye’nin ony›llard›r hiçbir uluslararas› hukuka uymadan, ambargo,
savaﬂ tehdidi, iﬂgal ve darbe giriﬂimlerine, siyasi-iktisadi tecrite maruz
b›rak›ld›¤›n› belirten UTMP, demokratik hak ve özgürlüklerin, yeni
bask› yasalar›yla, ABD ve AB’nin
Kara Listeleriyle yokedilme tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unun alt›n›
çizdi. Ekonomik temeldeki sald›r›lara, IMF politikalar›na da yer verilen
aç›klamada, halklar›n tarihlerinin en
büyük yoksullu¤una mahkum edildikleri dile getirildi.
Sisteme muhalif kiﬂi ve örgütleri
bertaraf etmenin, muhalif düﬂünceyi
bask› alt›nda tutup, terörize etmenin
yolu olarak siyasi tutsakl›¤›n sürdü¤ünü belirten UTMP, iﬂkencenin en
a¤›r biçimi olarak hücre ve tecrit sisteminin yaﬂama geçirildi¤ini hat›rlatt›. AB ve ABD’de kullan›lan tecrit sistemlerinin Türkiye’de yayg›n
bir ﬂekilde F tiplerinde sürdürüldü¤ü belirtilirken, Ebu Gureyb, Guan-

Alkuntar (tutsak yak›n›) / Suriye: Ayman Abou
Jablé (eski tutsak) / Irak: Avni Al Kalemji, (Irak
Yurtsever Birli¤i), Dr. Abdullah Yousif Aljubouri,
Dr. Shafeeq Alsamaraie ve Mr. Diea Alkoaz (Iraqi
News Network) / Filistin: Bassam Al Salhi (Filistin
Halk Partisi Genel Sekreteri), Rula Al-Khateeb
(Hurryat), Iyad Zghiar ve Ashraf Taha (Filistin
Gençlik Hareketi), Hamdan Aldamiri (Addameer),
Stop the Wall, Saleh T. M. Nazzal, Shoukri A O Salma, Nael M I Khalil, Dr. Zuheir Elwazer (Filistin
Büyükelçisi) / Fas: Parti ‘Annahj Addimocrati’ /
Kamerun: Georges Ekane, Gottlieb Berthier EKOULE BEBE, Marie-Michèle TIOH, Adèle Nathalie ve
Bernadette NGO (Manidem-Yeni Afrika ‹çin Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Hareketi) / ‹rlanda: Siyasi tutsaklarla dayan›ﬂma örgütü IRPWA / Almanya: MLPD, Medico International, Av. Claudia
Gether, Internationale Solidarität, Basta YA, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, Nurhan Erdem
(Anadolu Federasyonu), TAYAD Komite, Antiimpe21
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tanamo hat›rlat›l›yor ve “bu haliyle
F tipleri tüm dünyada uygulamaya
konulacak kapsaml› bir projedir”
deniliyor.
Tecrite karﬂ› direniﬂe vurgu yapan UTMP, direniﬂe sahip ç›kman›n tecrit hapishanelerinin, dünyadaki yayg›nlaﬂmas›n›n önüne
geçmek anlam›na gelece¤ini kaydetti. Küba’l› 5’lerden Abu Jamal
örnek verilirken, egemenlerin amac›n›n direnenleri sindirmek, cezaland›r›lmak oldu¤u dile getirildi.
19/22 Aral›k’›n hapishaneler katliam›n›n tarihi olmas› nedeniyle
‘Uluslararas› Tecritle Mücadele
Günleri’ ilan edildi¤i belirtilen aç›klamada, sempozyum program› da
yay›nland›. Buna göre, sempozyum
kapsam›nda üç gün sürecek paneller
ﬂöyle: Savaﬂ ve ‹ﬂgal; Ambargo, Savaﬂ Tehdidi ve Uluslararas› Hukuksuzluk; Tecrit ve ‹ﬂkence; ABD ve
Tecrit; Örgütlenme ve Direnme
Haklar›n›n ‹hlali; Uluslararas› Mücadele, Neler Yapabiliriz; Tecrit,
Kara Liste ve Hukuk. ﬁiir dinletisi,
Özgür Tutsak Gecesi ve ‘Direnenler
Yaﬂ›yor Gecesi’ etkinlikleri yeralacak. Sempozyum sonunda ise Fransa Meclisi’nde bas›n toplant›s›, 19
Aral›k günü de Komünarlar Mezarl›¤›’nda Anma ve 19 Aral›k Katliam›’n› protesto gösterisi düzenlenecek.
rialistisches Lager, Gazeteci Peter Novak / Avusturya: Avrupa Parlamenteri Karin Resetarits,
Avusturya Filistin Toplulu¤u, Televizyoncu Gerhard
Tuschla, Amineh Palecek, Shadi Dr. Abu Daher,
Emad Samur / Bask Ülkesi: Askatasuna / ‹spanya: PCPE / Katalunya: Gazeteci Laia Altarriba / Korsika: Iviu Loviconi (Sulidarita Corsa), Jean-Marie Poli (CAR-Corsica), Indipendenza / Belçika: UJPA, Av. Jan Fermon / Hollanda: Tabe
Kooistra / Danimarka: Irene Clausen (Internationalt Forum) / ‹sviçre: Rote Hilfe / ‹talya: Dr.
Paola Cecchi, (WILPF), CARC, ASP, ANA, Sensa Censure / ‹ran: Organisation des Fedayin (Az›nl›k) /
Rusya: Siyasi tutsaklar› savunma komitesi / Yunanistan: Paplomatas Kostas ve Beladakis Manolis (DOE) / Türkiye: Yazar Cezmi Ersöz, Mihri Belli, Av. Taylan Tanay, Mehmet Göçebe (Temel Haklar Federasyonu), Ahmet Kulaks›z (TAYAD), P. Özlem Olgun (Gençlik Federasyonu), Sendikac› Ali
Çelenk, Cihan Keﬂkek (Grup Yorum)
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2000
y›l›n›n
19 Aral›k sabah›, onlarca ﬂehirdeki askeri k›ﬂlalar›n nizamiyelerinden binlerce kiﬂilik birlikler ç›kt›. Hedeflerinde hapishaneler vard›. Sabaha karﬂ› dört civar›nda asker ve
polis birlikleri, 20 hapishaneyi kuﬂatt›lar. Çok geçmeden sald›r› baﬂlat›ld›. Hapishanelerin bulundu¤u
bölgeleri kurﬂun, bomba sesleri
kaplad›. Kurﬂun seslerine hapishanelerin duvarlar›n› y›kan dozerlerin
sesleri kar›ﬂ›yordu. Çok geçmeden
yang›nlar kaplad› tüm hapishanelerin üzerini, bölge gaza bo¤uldu.
19-22 Aral›k Operasyonu’na 8
jandarma komando taburu, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335 asker,
binlerce gardiyan ve binlerce çevik
kuvvet ve ölüm mangalar› kat›ld›.
20 bini aﬂk›n gaz bombas› at›ld›
operasyon s›ras›nda. S›k›lan kurﬂunlar›n say›s› bilinmiyor.

Manzara, o günlerde burjuva bas›n›n kulland›¤› kelimelerle söylersek “savaﬂ gibi”ydi. Gibisi fazlayd›
üstelik. Çünkü bu bir savaﬂt›. Savaﬂlar›n en temel olan› ve hiç bitmeyeniydi.
Tarihin ak›ﬂ›na hükmeden s›n›f
savaﬂ›n›n bir muharebesiydi 19-22
Aral›k. Hapishaneleri yak›p y›kan
bu savaﬂ›n tekelci burjuvazi cephesiydi. Dört duvar aras›nda direnenler ise burjuvazinin ilan etti¤i savaﬂ› çoktan kabul etmiﬂ ve bedenleriyle, yürekleriyle, ç›plak elleriyle savaﬂ›yorlard›.
Savaﬂan iki s›n›f›n iradesiydi.
Savaﬂan oligarﬂi ile halkt›. F tipleri,
emperyalizmin dünya çap›ndaki
sald›r›p teslip alma plan›n›n bir parças›yd›. Kim ki bu çat›ﬂmay›, s›n›fsal içeri¤inden soyutlay›p basit bir
hapishaneler sorununa, devletin

Devlet
Katliam›

“ko¤uﬂlarda hakimiyet kuran devrimcilere” sald›r›s›na indirgerse,
19-22 Aral›k’tan da, 5 y›ld›r süren
direniﬂten de hiçbir ﬂey anlamam›ﬂ
demektir.

F tiplerinin gündeme
gelmesi ve çetin
muharebeye haz›rl›k
2000 y›l›n›n baﬂlar›nda hücre tipi hapishaneler yani k›sa süre sonra
ad› konulacak olan F tipi hapishaneler gündeme geldi.
F tipi hapishanelerle neyin
amaçland›¤›na dair hiçbir kuﬂkuya
yer yoktu. “Hücre tipi” hapishaneler zaten daha önce de çeﬂitli biçimlerde gündeme gelmiﬂ ve direniﬂlerle püskürtülmüﬂtü. F tipi sald›r›s›,
emperyalizmin ve oligarﬂinin yeni
planlar›yla birlikte güncelleﬂtirilmiﬂti. Bu plan, baﬂta devrimciler olmak üzere tüm muhalefeti imhayla,
gözda¤›yla, teslim alarak, inkarc›l›¤a zorlayarak tasfiye etmeyi amaçl›yordu.
Halk› sindirme ve teslim almaya
yönelik her sald›r› plan›n›n baﬂ hedeflerinden birinin hapishaneler olmas› adeta bir kurald› art›k. Kural
2000’de de bozulmad›.
E¤er devrimci tutsaklar› teslim
alarak halk› maddi ve moral olarak
çökertmek hedefleniyorsa, tutsaklar
cephesinden halk›n direniﬂini maddi
ve moral olarak güçlendirecek bir
direniﬂ gösterilmeliydi. Tutsaklar, F
tiplerini kabul etmeyeceklerini
aç›klad›lar. ‹çeride, d›ﬂar›da birçok
uyar›, protesto eylemi gerçekleﬂtirildi. Ancak oligarﬂi, ne tutsaklar›n,
ne demokratik kitle örgütlerinin, ne
da halk›n çeﬂitli kesimlerinin tepki
ve taleplerine kulak asm›yor, tut22
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saklar› hücrelere kapatma plan›n›
ad›m ad›m sürdürüyordu. Tutsaklar
cephesinden sürece iradi bir müdahalede bulunmak, kararl›l›¤› en üst
düzeyde ifade etmek an› gelmiﬂti.
Bekleyecek, görecek bir ﬂey yoktu
ancak baz› gruplar, teoride yukar›daki ﬂeyleri söyleseler de gerçekte
hala bu sald›r›n›n büyük bedeller
ödenmeden püskürtülebilecek bir
sald›r› oldu¤unu düﬂünüyor, sald›r›y› tutsaklar›n s›k s›k karﬂ›laﬂt›klar›
önceki sald›r›larla bir tutuyorlard›.
Uzun tart›ﬂmalar›n ard›ndan üç siyasi hareketten tutsaklar, direniﬂe
baﬂlama karar› ald›lar. 20 Ekim
2000’de DHKP-C, TKP(ML) ve
T‹KB davalar›ndan tutsaklar süresiz
açl›k grevine baﬂlad›lar.
‹ktidar›n sald›rganl›¤›n› sürdürmesi karﬂ›s›nda 19 Kas›m 2000’de
süresiz açl›k grevi ölüm orucuna
çevrildi. Bundan sonraki süreçte,
direniﬂi k›rmaya yönelik tehditler,
görüﬂme manevralar›, vaatler, d›ﬂar›daki demokratik güçlere sald›r›lar
h›zla birbirini izledi. Tutsaklar bu
manevralara yeni ölüm orucu ekipleriyle cevap verdiler. ‹lk üç ekipte
ikiyüzü aﬂk›n direniﬂçi ölüme yatt›.
Bu daha önceki ölüm oruçlar›nda
görülmeyen bir kitlesellikti. Oligarﬂi, direniﬂi bu yollardan hiçbiriyle
k›ramayaca¤›n› gördü¤ü noktada,
zaten uzun süredir haz›rl›¤› yap›lan
katliam operasyonu baﬂlat›ld›.
Sald›r› kapsaml›yd›, emperyalizm
ve iﬂbirlikçi oligarﬂi kararl›yd›, o halde bu muharebe çetin geçecekti.
Ölüm orucu ekiplerinde yüzlerce direniﬂçinin yeralmas› iﬂte bu gerçe¤in
bilincinde olunmas›n›n sonucuydu.
2000’in Ekim ay›nda girilen, 19 Aral›k’ta bir baﬂka boyuta s›çrat›lan bu

çarp›ﬂma, hiç kuﬂku yok ki, 1960’lar›n sonundan bu yana sürüp gelmekte olan devrim mücadelesi aç›s›ndan
önemli bir dönüm noktas› olacakt›.
Bu dönüm noktas›nda, devrimci
tutsaklar, kahramanl›klar›yla, zulmün üstüne yürüyen feda ruhlar›yla, büyük sald›r›n›n karﬂ›s›nda aﬂ›lmaz bir barikat oldular.

19-22 Aral›k’›n, tarihe
yaln›z bir katliam olarak
geçmesini engelleyen feda
“Savaﬂ gibi”ydi; ancak bu savaﬂta, taraflardan biri, kurﬂunlardan
bombalara kadar her türlü silaha sahip olmas›na ra¤men, di¤er taraf silahs›zd›. Bu yan›yla “garip”, örne¤i
fazla görülmeyen bir savaﬂt›. Bir taraf zaten devletin elindeki tutsaklard›. Ve devlet, onlar› bir kez daha
“tutsak” almaya gelmiﬂti.
Ama iﬂin püf noktas› ﬂurad›yd›:
Binlerce askerle kuﬂat›lm›ﬂ tutsaklara yap›lan “teslim ol” ça¤r›lar›n›n
bilinen, klasik anlamdaki “teslim
ol” ça¤r›lar›yla bir ilgisi yoktu. Bedenen teslim olmalar› de¤ildi istenen, çünkü dedi¤imiz gibi bedenen
zaten tutsakt›lar. ‹stenen, oligarﬂinin
düzenine boyun e¤ilmesiydi. Bedenlere de¤il, beyinlereydi bu teslim ol ça¤r›s›.
Reddetti tutsaklar bu ça¤r›y›.
“Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz” denmesine ra¤men reddettiler. Teslim olmaktansa yani bu
aﬂa¤›l›k sömürücü düzene boyun
e¤ip inançlar›n› terketmektense, ölmeyi tercih ettiler.
Cepheli tutsaklar›n bulundu¤u
hapishanelerde, ölümü göze alanlar›n “ölümle” korkutulamayaca¤›n›
göstermek için, sald›r›n›n durdurulmas› talebiyle birer direniﬂçi öne
ç›kt› ve kendilerini tutuﬂturdular.
Zulüm, bedenini tutuﬂturmuﬂ yanan tutsaklar› kurﬂun ya¤muruna tuttu. Art›k aç›kt›; sald›r› durmayacakt›,
öyleyse direniﬂ de bitmeyecekti.
Kendi vücutlar›ndan ördükleri barikatlarda direndi tutsaklar. Direniﬂ,
baz› hapishanelerde iki-üç saat sürerken, Bayrampaﬂa’da birgün, Çanakkale ve Ümraniye’de üç gün sürdü.

Sald›r›da 28 tutsak ﬂehit düﬂtü.
Kendini feda edenler d›ﬂ›nda, hepsi,
hedef gözetilerek at›lan bomba ve
kurﬂunlarla katledildi. Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde 6 kad›n tutsak
kimyasal gazlar ve alev makineleriyle diri diri yak›ld›.
Binlerce askerle sald›r›p, yak›p
y›kan ve kurﬂunlarla, bombalarla
katledenler, geride 28 ölü, yüzlerce
yaral› b›rakarak ancak 83 saat sonra
“ele geçirebildiler” tüm hapishaneleri. Yaral›lara iliﬂkin bugüne kadar
hiç kimse bir rakam veremedi. Çünkü yaralanmayan tutsak kalmam›ﬂt›
neredeyse. Kurﬂunlar, bombalar,
gazdan bay›lmalar, her tutsak bu
vahﬂetten nasibini ald›. Eskaza direniﬂin içinde vücudunu bir kurﬂun s›y›rmam›ﬂ olanlar, hapishaneler “ele
geçirildikten” sonra iﬂkenceden geçirildiler. Bulunduklar› ko¤uﬂlardan
ç›kar›lan tutsaklar, çamurlar, buz gibi sular içinde yar› ç›plak saatlerce
dövüldüler, yat›r›l›p, sürüklendiler.
K›sacas›, oligarﬂi F tipi hapishaneleri bir “savaﬂ”›n içinde, tam bir
vahﬂet sergileyerek, Naziler’in kulland›¤› tüm yöntemleri Türkiye hapishanelerine taﬂ›yarak açt›.

Oligarﬂinin büyük yalan›:
“Hayata dönüﬂ”
Hiç kuﬂkusuz bu katliamdan herkesin akl›nda kalan iki kelime “hayata dönüﬂ” oldu. Böyle bir katliam›n “hayata dönüﬂ” olarak adland›r›lmas› tarihi bir kara mizaht›.
Ölüm orucundakileri kurtarmakt›
güya resmen aç›klanan amaç. Fakat
ölüm orucunun sürüyor olmas› da
de¤ildi operasyonun nedeni.
Peki neydi bu neden? Ölüm orucu iktidar›n “mutabakat” vadiyle b›rak›lsayd› ﬂöyle olurdu, böyle olmazd› diyenlerin de bir türlü görmek istemedi¤i neden, asl›nda bizzat oligarﬂinin sözcüleri taraf›ndan
da aç›klanm›ﬂt›.
“Art›k gelece¤e daha güvenli
bakabilece¤iz... Art›k kimse devletle baﬂedilemeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›d›r.” diyen Ecevit anlat›yordu
bu nedeni. Hatta ayn› Ecevit, hala
anlamayan kalm›ﬂt›r diye, ertesi
23
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gün 19 Aral›k Operasyonu’na iliﬂkin baz› “eleﬂtirileri” hat›rlatan gazetecilere “siz sonuca bak›n” diyor
ve ekliyordu: “Terör yuvalar› temizlenmiﬂtir.”
19-22 Aral›k’›n nedenini anlamayanlar için ‹çiﬂleri Bakan› Sadettin Tantan’›n da bir aç›klamas› vard›: “Tabii as›l amaç Ölüm Oruçlar›n› bitirmek de¤il, onun yan›nda
devletin otoritesini sa¤lamakt›.”
(Sadettin Tantan, 19 Aral›k 2000)
‹ktidar orta¤› MHP’nin sözcüsü
Oktay Vural da ﬂöyle demiﬂti: “Bu
operasyon sadece insani bir operasyon de¤il, örgüte karﬂ› bir operasyondur.”
Jandarma Komutanl›¤›’n›n katliamdan birgün sonra verdi¤i bas›n
brifinginde Kurmay Albay Ali Ayd›n da ﬂöyle demiﬂti. “F tipi uygulamas›yla terör ülke gündeminden
ç›kar›lacakt›r.”
Ama NATO, MGK, AB karargahlar›ndaki plan, hapishanelere uymad›.
“Terör” dedikleri devrim mücadelesini ülke gündeminden ç›karamad›lar.
Hala bununla yat›p kalk›yorlar.
Çünkü bombalar›na ra¤men 19-22
Aral›k’ta ve hücrelerine ra¤men F tiplerinde, boyun e¤diremediler.
Hiç kimsenin
kuﬂkusu olmas›n
ki, e¤er 19-22 Aral›k’taki bu vahﬂet
püskürtülebildiyse, devrim ve sosyalizm umudu yaﬂat›labildiyse,
bunu herkesten
önce onlara,
19 Aral›k’ta
zulmün karﬂ›s›nda
kahramanca
duran 28
ﬂehidimize
borçluyuz.
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Katiller Hala
Cezaland›r›lmad›

E¤er biri, Türkiye’nin demokratikleﬂti¤ini, Türkiye’de hukukun oldu¤unu iddia ederse, bunun do¤rulu¤unu
yanl›ﬂl›¤›n› test etmek için, sadece tek bir ﬂeye,
19-22 Aral›k Katliam› davalar›na bak›n.
Yarg› mekanizmas›n›n niteli¤i ve iﬂleyiﬂi, adaletin tecelli edip etmemesi, yeryüzünün her yerinde, o ülkedeki
yönetimin niteli¤ini gösteren ﬂaﬂmaz bir ölçüdür.
‹ﬂte bu ölçüden bakt›¤›m›zda, görünen, katliam› gerçekleﬂtiren siyasi, askeri, polis kadrosunun ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂt›klar›, mevki ve makamlar›nda
oturmaya devam ettikleri, hatta kimilerinin terfi ettirildikleridir. 19 Aral›k 2000’den bu yana, 5 y›ld›r, adalete
olan açl›k daha da büyümüﬂ, tahammül edilemez bir hal
alm›ﬂt›r.
Tahammül edilemezdir çünkü; her ﬂey ayan beyand›r
art›k. Katiller, her ﬂey ayan beyan olmas›na ra¤men yarg›lanmamakta ve cezaland›r›lmamaktad›r.
Tahammül edilemezdir çünkü; katliam hala sürdürülmekte, hala ac›lara yeni ac›lar, adaletsizliklere yeni
adaletsizlikler eklenmektedir.

m›z ayn› cümleyi, Baﬂbakan, ‹çiﬂleri Bakan›, Sa¤l›k Bakan› için de yazabiliriz ve yine hiçbir savc› dava açamaz.
Çünkü onlar›n yalanc›l›klar›, daha sonra bizzat devletin Adli T›p Kurumu’nun, devletin görevlendirdi¤i bilirkiﬂilerin raporlar›yla belgelenmiﬂtir.
“Bu operasyon kimsenin can›n›n yanmamas› için
özenle haz›rland›. O bak›mdan da çok baﬂar›l› oldu” diyen Ecevit’in sözleri, katliam›n üzerinden daha iki gün
geçmeden kendi Adalet Bakan› taraf›ndan yalanland›. “
Benim tahminlerimin alt›nda bir zaiyatt›r. Çok daha fazla, bunun birkaç kat› olabilir diye öngörüyorduk” dedi
H. Sami Türk. (21 Aral›k, CNN’e demecinden)
Bugün, devletin “güvenlik” güçleri taraf›ndan bir
katliam gerçekleﬂtirildi¤i, içeride, tutsaklarda “bir askeri birli¤i donatacak” silah olmad›¤›, kurﬂunlar›n hep d›ﬂar›dan içeriye do¤ru s›k›ld›¤›, üzerinde “insan bulunan
yere atmay›n” yaz›l› binlerce gaz bombas›n›n do¤rudan
öldürme hedefiyle tutsaklar›n üzerine at›ld›¤› belgelerle
kan›tlanm›ﬂt›r.
Peki ne oldu? Devletin katliam›n› kan›tlayan Adli
T›p Raporlar›, bilirkiﬂi incelemeleri, bu davalar›n seyrini, bu davalar›n iddianamelerinde yeralan suçlular listesini de¤iﬂtirdi mi?
Hay›r!

Devletin yalanla yönetildi¤i yerde
adalet yoktur!
19 Aral›k’› izleyen günlerde “yalan›n hükümranl›¤›” vard›. Katliam da, direniﬂ de bizzat devletin yetkilileri taraf›ndan inkar ediliyordu ve burjuva medya, her
manﬂetiyle, her köﬂe yaz›s›yla yalan›n emrindeydi.
“Sahte oruç, kanl› iftar” ya da “kendileri yakt›lar, kendileri vurdular” manﬂetleri, yalan›n hüküm
sürdü¤ü o günlerin haf›zalar›m›za çak›l›p kalan bir özetiydi.
Devletin Adalet Bakan› H. Sami Türk, tüm dünyan›n, halk›n gözünün içine baka baka “operasyon s›ras›nda baz› mahkumlar›n yak›larak ya da vurularak öldürüldü¤ü tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r” diye aç›klad›.
Bu ülkenin savc›lar› yaz›lar›m›za zaman zaman
“devlet yetkililerine hakaret” iddias›yla dava açarlar.
Ama bir cümle var ki, onu yüz kez de yazsak, hiçbir
savc› dava açamaz: “TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹’N‹N
57. HÜKÜMET‹N‹N ADALET BAKANI, YÜZSÜZ
B‹R YALANCIDIR.”
Ayn› yalan›, Baﬂbakan Ecevit, ‹çiﬂleri Bakan› Saadettin Tantan ve Sa¤l›k Bakan› Osman Durmuﬂ da tekrarlad›. Dolay›s›yla, yukar›da büyük harflerle yazd›¤›-

‘‹yi çocuklar’ ve ‘iyi çocuklar’›n siyasi
askeri sorumlular› yarg›lan›rsa, nerede
kal›r Susurluk Devleti’nin devletli¤i?
Ölüm orucunun taleplerinden biri de “Buca, Ümraniye, Diyarbak›r, Ulucanlar Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen katliamlar›n faillerinin yarg›lanmas›”yd›. Buca’da 3, Ümraniye’de 4, Diyarbak›r’da 10,
Ulucanlar’da 10 tutsak sudan bahanelerin gerekçe yap›ld›¤› operasyonlarda katledilmiﬂti.
Tutsaklar›n bu talebi karﬂ›s›nda “olacak ﬂey mi -demiﬂti 57. hükümet- bunu kabul edersek nerede kal›r bizim devletli¤imiz.”
Bütün mesele buradayd›. Onlar yani katledenler, bu
devletin “iyi çocuklar›”yd›, “kahramanlar›”yd›. Onlar› yarg›lay›p da ellerini so¤utamazlard›.
Zaten, Susurluk Devleti, “devlet olmak”tan bunu
anlad›¤› içindir ki, ony›llard›r binlerce infaz, kay›p, faili
meçhuller ile ilgili dava aç›lmam›ﬂ, aç›lanlar›n bir tekinde bile katiller cezaland›r›lmam›ﬂt›.
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Mesela, Ümraniye Hapishanesi’nde 6 tutsakla birlikte bir asker de öldürülmüﬂ ve oligarﬂi, 19 Aral›k’ta “askeri tutsaklar›n öldürdü¤ünü” ileri sürerek yalanlar›na
hakl›l›k kazand›rmak istemiﬂtir. Fakat 9 Aral›k 2002’de
Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂmaya gelen belge, oligarﬂinin 19-22 Aral›k’a iliﬂkin tüm
iddialar› gibi, bunu da çürütmüﬂtür. Tutsaklarda bulundu¤u iddia edilen birkaç silah›n balistik incelemesinin
sonucu temiz ç›km›ﬂ, bu iddia da çökmüﬂtü. Oligarﬂinin
askeri, yine oligarﬂinin “kinetik enerjili” silahlar›ndan
ç›kan kurﬂunlarla ölmüﬂtü.
Fakat bütün bunlar›n hiçbiri, yarg›n›n seyrini de¤iﬂtirmedi. Burada özel olarak belirtmek gerekir ki, 19-22
Aral›k’›n yarg› aﬂamas›na iliﬂkin bu gerçeklerin büyük
ço¤unlu¤u AKP iktidar›nda devletin resmi belgeleriyle kesinleﬂmiﬂ oldu. Fakat AKP iktidar›, bunlar› da görmezden geldi.
B›rak›n AKP hükümetinin katliamc›lar› yarg› önüne
ç›karmas›n›, AKP de kendinden öncekiler gibi, katliamc›lar› ödüllendirmeye devam etti. Katliam›’n baﬂ mimarlar›ndan A. Suat Ertosun, 19 Aral›k Katliam›’ndaki ve F tiplerindeki tecrit zulmündeki “üstün baﬂar›”lar›ndan dolay› Yarg›tay üyeli¤iyle ödüllendirildi; “devlet
üstün hizmet madalyas›” bizzat AKP yetkilileri taraf›ndan tak›ld›.

Devletin ve onun yarg›s›n›n tavr›, 19-22 Aral›k Katliam›’nda da farkl› olmad›. Olmas› da beklenemezdi zaten; kimi AB’ci iﬂbirlikçilerin ve safdillerin sand›klar›n›n tersine, oligarﬂik devlette de¤iﬂen hiçbir ﬂey yoktu.
S›n›fsal niteli¤i, temel politikalar›, kadrolar›, kontrgerilla örgütlenmesi, k›sacas› hiçbir ﬂeyi de¤iﬂmeyen devletin “yarg›”s›n›n de¤iﬂmesi için bir neden yoktu.

Oligarﬂinin yarg›s› 19-2 Aral›k
Katliam›’nda nas›l çal›ﬂt›?
Susurluk Devleti’nin yarg› mekanizmas›n›n de¤iﬂmez özelliklerinden biri, her büyük katliamdan sonra,
katledilenler veya katliamdan sa¤ kurtulanlar hakk›nda
dava açmakt›r. Türkiye tarihine bak›n, bunun bir istisnas› yoktur neredeyse. Katliamlarda devletin sorumlulu¤unu ve kontrgerilla damgas›n› örtbas etmenin, belirsizleﬂtirmenin en etkili yöntemlerinden biridir bu çünkü.
Oligarﬂinin yarg›s›, bu kez de kimseyi ﬂaﬂ›rtmad›; peﬂpeﬂe direnen tutsaklar için davalar aç›ld›.
‹stisnas›z bütün hapishanelerdeki tutsaklar “isyan,
kamu mal›na zarar vermek”ten yarg›lan›rken, demagojileri sürdürmek için “kendi arkadaﬂlar›n› öldürmek,
patlay›c› imal etmek” gibi suçlar da eklediler iddianamelere; ama bunlar› kan›tlayacak tek bir belge, tek bir
tan›k ifadesi bile koyamad›lar dosyalara.
Tutsaklar›n direniﬂini yarg›lamak için bu kadar h›zl›
davranan yarg›, üç y›l boyunca katliamc›lar hakk›nda
“soruﬂturmalar›” bir türlü tamamlayamad›. Katliama kat›lan askeri birliklerin, ölüm mangalar›n›n isimleri savc›l›klara verilmedi. Valilikler dava aç›lmas›na izin vermedi. En sonunda katliam davalar›n› açmak zorunda
kald›klar›nda ise görüldü ki; hiçbir iddianamede, katliam
karar›n› alanlar olmad›¤› gibi, katliam› yönetenler, katliam› gerçekleﬂtiren özel timler, özel birlikler yoktur.
Yüzlerce asker, gardiyan, göstermelik yarg›n›n kurbanlar› olarak mahkemelere ç›kar›ld›lar.
Yarg›, oligarﬂinin yarg›s›yd› ama yine de savc›lar›,
hakimleri ‘baﬂ›boﬂ’ b›rakmaya gelmezdi; jandarma yetkililerinin savc›l›klara ziyaretleri, Bayrampaﬂa Katliam›
Davas›’n› soruﬂturan Eyüp Savc›s› Cafer Koman’›n baz› gerçekleri aç›¤a ç›karmas› üzerine, bu görevden al›n›p sürgün edilmesi müdahalelerin bilinen örnekleriydi.
Mahkemeler, katledilenlerin avukatlar›n›n olay yeri
keﬂfinden hapishane arama tutanaklar›n›n getirtilmesine, kullan›lan silah ve mühimmat listesinin ilgili yerlerden istenmesinden, operasyonda çekilen video kasetlerin istenmesi ve izlenmesine kadar birçok talebine sürekli ret cevab› verdiler. Çünkü onlar›n gerçe¤in aç›¤a
ç›kar›lmas› gibi bir amac› yoktu.
Ancak buna ra¤men belirtmek gerekir ki; mevcut haliyle bile, 19-22 Aral›k Katliam davalar›nda, katliam›n
devlet taraf›ndan planlanarak gerçekleﬂtirildi¤i konusunda yeterince bilgi, belge, tan›k, rapor vard›r. Otopsi
raporlar›, ekspertiz raporlar›, bilirkiﬂi raporlar› devletin
katliamc›l›¤›n›n belgeleridir.

Halk adalet için nereye baﬂvuracak?
19-22 Aral›k Katliam›’n›n üzerinden 5 y›l geçti. Yarg›lanm›ﬂ, cezaland›r›lm›ﬂ tek bir katil yok. Katillerin cezaland›r›laca¤›na dair de tek bir emare yok. Katliamc›lar yarg›n›n ve iktidar›n himayesinde bugüne kadar oldu¤u gibi ellerini kollar›n› sallayarak gezmeye, ayn›
“görev”lerde yeni katliamlar planlamaya devam edecekler. Peki, bu halk adalet için nereye baﬂvuracak?
A‹HM’e mi? Katliam›n destekçilerinden, teﬂvikçilerinden biri Avrupa Birli¤i de¤il mi zaten! 19-22 Aral›k
Katliam›’n› onaylayan, sadece Bayrampaﬂa’da “aﬂ›r›
dozda ﬂiddet kullan›m›”ndan sözeden AB’nin “hukuku”, “o kadar›n› öldürdünüz, iyi yapt›n›z, ama kad›nlar
ko¤uﬂundakileri de yakmasayd›n›z iyiydi” itiraz›ndan
ibarettir. K›sacas›, emperyalizmin ve oligarﬂinin “yarg›”
mekanizmalar›ndan adalet yoktur.
Buna ra¤men, aç›lan bu davalarda katillerin yakalar›na yap›ﬂmaya devam etmeliyiz. Çünkü bu davalarda
adalet için katillerin yakas›na yap›ﬂmak, “biz katilleri
biliyoruz” demektir; oligarﬂinin “terör” demagojisine,
yalanlar›na tav›r almakt›r. Halk›n adalet mücadelesi,
adaletin tecelli edece¤i bir düzenin mücadelesidir.
Halk›n adalet için baﬂvuraca¤› yer, yine kendisidir.
Katliam›n tüm sorumlular›n› san›k sandalyesine oturtacak bir iktidard›r. 19-22 Aral›k Katliam› için karar al›p
imza atanlar da, kurﬂun s›kanlar da bunun hesab›n› onlar› san›k sandalyesine oturtacak bir adalet mekanizmas›na hesap vereceklerdir. Hiçbirinin bundan kurtuluﬂu
olmayacakt›r.
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Aral›k

Gazetede gördü¤üm ﬂu resim, ﬂu kömür parças›na dönüﬂmüﬂ bedenler... Nas›l inanabilir ki
insan? Bu topac›k parçan›n ﬁefinur, Nilüfer, Gülseren, Seyhan,
Özlem ya da Gülser oldu¤una nas›l
inanabilir?
Mitinglerde birlikte yürüdü¤ümüz, birlikte bildiriler da¤›t›p sald›r›larda kolkola girdi¤imiz, hapishanelerde ayn› ko¤uﬂlarda yatt›¤›m›z,
at›lan bombalar› beraber söndürüp
geri düﬂmana f›rlatt›¤›m›z, gaz›n etkisinden korunmak için ayn› havluyla yüzümüzü korudu¤umuz yoldaﬂlar›m›z›n kömür parças›na dönmüﬂ
bedenleriydi gözümüzün önündeki.

Kömür karas›d›r
baﬂe¤mezli¤imin rengi

Bayrampaﬂa’n›nkiler? Onlar o anda
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nin çat›s›nda de¤illerdi elbette, onlar Ankara’dayd›. Hapishanelere operasyon
yapacak birliklerin onbinlerce gaz
bombas›yla, alev makinalar›yla silahlanmas›n› emrederken, “ﬂu kadar
zaiyat normaldir” diye katliam›n
yolunu açarken, ﬁefinur, Nilüfer,
Yazgülü, Seyhan, Özlem ve Gülser’in gazla bo¤ulup, kimyasallarla
tutuﬂturulup “kömür karas›na” çevrilmesinin karar›n› da vermiﬂlerdi.
ﬁefinur, Nilüfer, Yazgülü, Seyhan, Özlem ve Gülser, daha bir gece önce,
bir coﬂku yuma¤›yd›l a r
ko-

Özlem, ﬂimdi bu kömür parças›
m›yd›? O karanl›k gecede aln›ndaki
bant ›ﬂ›l ›ﬂ›l yanan Yazgülü, hangisiydi? Hangi parças›ndan bu Seyhan, bu ﬁefinur, bu da Gülser diyelim? Bu foto¤raf karesindeki beden
mi baﬂ m› oldu¤u belirsiz görüntüleri hangi yoldaﬂ›m›za benzetelim?
Elleri, gözleri yoktu. Ayaklar›
yoktu. Saçlar›, bak›ﬂlar›, gülüﬂleri
yoktu. Nas›l tan›yal›m!
*
Tan›yacaks›n gülüm, tan›yacaks›n yoldaﬂ›m, tan›rs›n, iyi

Demek yak›ld›¤›nda, hem de
kimyasal gazlarla yak›ld›¤›nda insan böyle küçücük bir kömür parças›na dönüyordu. Bu vahﬂeti insan
olan yapabilir miydi? Hayat›n›n bahar›nda alt› genç k›z› yakmak, hem
de kavurup bir top kömüre çevirmek hangi kitapta yazard›?
Asl›nda bir de¤il, onlarca kitap
hat›rl›yorum bunlar› yazan; “Böyle
Buyrun Gaza”yd› mesela onlardan
birinin ad›. Bir milyon Yahudi’nin
ve komünistin f›r›nlarda yak›larak
yokedildi¤i Auschwitz Toplama
Kamp›’n› anlat›yordu bu kitap.
Ayn› bizim gibi ama insanl›kla
hiçbir ilgisi olmayan Naziler de anlat›l›yordu kitapta. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde, kad›nlar ko¤uﬂunda
alt› kad›n› diri diri yakarken çat›dan
kahkahalar atanlar, onlar olmas›n
sak›n. Evet evet, onlard›.
Ve onlara emir verenleri anlatan
baﬂka kitaplar da vard›. Hitler, onun
bakanlar› ve generalleri, Göringler,
Goebbelsler, Rommeller, Röhmler,
Rudolf Hessler... Auschwitz’in siyasi, askeri sorumlular› onlard›. Peki

¤uﬂlar›nda.
Katillerin
kahkahalar›ndan
bir saat önce, bir inanç
topuydular ateﬂ alt›nda. Ve yakm›ﬂlard› onlar›. Yüzlerindeki gülüﬂleri,
gözlerinin karas› mavisi, her ﬂey silinmiﬂti ama onlard› iﬂte. Kömür karas›na kesmiﬂ alt› beden onlar›nd›.
Fakat seçemiyorum iﬂte yüzlerini.
Ateﬂ alt›nda, aylard›r el eme¤i,
göz nuru ile haz›rlad›¤› “insan haklar› dosyalar›”n› o haklar›n düﬂmanlar›n›n eline geçmesin diyerek tek
tek yakmaya çal›ﬂan Nilüfer, hangisiydi peki?.. Kuﬂatma alt›nda ko¤uﬂun bir o baﬂ›na, bir bu baﬂ›na koﬂup
duran, yoldaﬂlar›na sar›lan karak›z,
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bak! ‹yi
bak kömür karas›na. Kömür karas› en aleni iﬂarettir
onlar›n onlar oldu¤una.
Zalimin zulmü alt›nda kömüre
dönmüﬂse bir beden, bileceksin ki,
o baﬂe¤meyendir. Yak›larak yokedilmek istenmesinden tan›yacaks›n
ki, o zalimin korkusu, halk›n›n dostu bir direnendir.
Vars›n yüzü seçilmiyor olsun;
yüre¤ini seçeceksin. Vars›n gözleri
görünmüyor olsun, her k›vr›m›nda
devrimin iradesinin dolaﬂt›¤› beynini göreceksin. Onlar› gördü¤ünde,

kömür karas›ndan yay›lan ›ﬂ›¤›, kömürleﬂmiﬂ bir elin verdi¤i müjdeyi
fark edeceksin.
*
Tan›yacaks›n gülüm, tan›yacaks›n yoldaﬂ›m, tan›rs›n, iyi bak! ‹yi
bak kömür karas›na. Vahﬂetin tan›¤›d›r onlar›n resimleri. Gözlerinizi
alamazs›n›z bu görüntüden. ‹nanamazs›n›z onlar›n yoldaﬂlar›n›zdan
kalan son parça oldu¤una? Onlar›n
so¤uk bedenlerini son bir kez olsun
al›p ba¤r›n›za basamazs›n›z.
Bu ölüm baﬂka ölüm. Dört duvar
aras›nda kurﬂunlar, bombalar ve
kimyasal gazlarla gelen ölüm. Küle
dönmüﬂ ölüm. Kömüre dönmüﬂ
ölüm. Gözda¤›n›n doru¤uydu bu
ölüm. Zulmün zirvesiydi diri diri
yakma. Kömürleﬂmiﬂ bedenleri gören gözler körolsun, kömür karas›na
de¤en eller tutulsun, beyinler karars›n istemiﬂlerdi.
Biliyor musunuz, Seyhan Do¤an’›n cenazesini y›kayamam›ﬂlard›. O kadar çok yanm›ﬂt› ki, bir kömür parças›n› nas›l y›kayacakt›n›z?
Ama biliyor musunuz, o kömür parças›n›n parmaklar› hala zafer iﬂareti
yapar haldeydi. Birazdan kömürleﬂecek bedeninde yenilmezliklerini,
boyun e¤mediklerini anlatan bir iﬂaret olsun istemiﬂti. Alevlerin içinde
kömürleﬂirken o an›nda, son an›nda
zaferi müjdelemiﬂti bize.
Tan›r›z gülüm, tan›r›z yoldaﬂ›m.
Gözlerini, gülüﬂlerini yoketseler de,
yine de tan›r›z onlar›. ‹ﬂte bu Seyhan’d›r, iﬂte bu ﬁefinur’dur, iﬂte bu
Nilüfer’dir, iﬂte bu Yazgülü’dür, iﬂte
bu Özlem’dir, iﬂte bu da Gülser’dir;
çünkü onlardan baﬂka kim gösterebilir bu iradeyi! Özgür tutsaklardan
baﬂka, Cepheli kad›nlardan baﬂka
kim ateﬂ alt›nda, alevler içinde yanarken eliyle, yüre¤iyle zafere durabilir!
*
Ey ülkem, seviyoruz seni, lakin
bu halinle de¤il; çünkü gecende yang›n var, kokunda insan eti. Kokunda
ﬁefinur’un, Nilüfer’in, Yazgülü’nün,
Seyhan’›n, Özlem’in ve Gülser’in
kömürleﬂmiﬂ bedenlerinin kokusu
var. Gecende katillerin kahkahalar›

N

var. Gündüzünde yalan,
dolan, riyaBülent Ecevit
Devlet Bahçeli
Mesut Y›lmaz
H. Sami Türk
karl›k, zorbal›k. Sevemem
Elbette yapt›klar›n›n
seni bu halinle. Sevemem
hesab›n› halka
yoldaﬂlar›m›n
verecekler!!!
kömürleﬂmiﬂ
cesetleri gözHüseyin K›vr›ko¤lu
lerimin önündeyken. Bunlars›z sevdi¤imden seni,
bunlara karﬂ›
ölümüne bir
kavgaday›m. Sadettin Tantan Ali Suat Ertosun Tayyip Erdo¤an
Cemil Çiçek
Biliyorum,
vurulup düﬂmek
Katliam›n sorumlular›ndan Ecevit, ﬂimdi Vahdettin’in havar bu kavgada.
in olmad›¤›n› kan›tlamakla ve Fethullah ya¤c›l›¤› yapmakla
Biliyorum, Seymeﬂgul... Mesut Y›lmaz, kumar masalar›nda “al papaz› ver
han gibi kömür
k›z›” yap›yor, yolsuzluktan san›k... Devlet Bahçeli, iktidarolmak da var. Olda IMF programlar›n› ve emperyalizmin emirlerini harfiyen
sun diyorum, oluygulad›ktan sonra ﬂimdi hala AB’ye karﬂ› “ulusall›k” nusun,
ülkemin
tuklar› at›yor... Sadettin Tantan, mevcut partilerde bir kolufuklar›n› kara
tuk umudu kalmay›nca naylon bir parti kurup baﬂ›na geçti,
bulutlar kaplayahala, o partiyi pazarl›k arac› yap›p koltuk peﬂinde ama kimca¤›na, halk›m›n
senin kaale almad›¤› bir polis eskisi... Sami Türk, korkularbaht› kararaca¤›la
kuﬂat›lm›ﬂ dünyas›nda güya ö¤retim üyeli¤i yap›yor...
na benim ceseKorumalar›
azalt›l›nca a¤lay›p s›zl›yorlar.
dim kömür olBizi katledenler iﬂte bunlard›; “vatan millet” diye diri disun.
ri yakanlar iﬂte bunlard›... Emperyalizmin ﬂimdi onlara
Kömür de bir
ihtiyac› yok, 19 Aral›k sonras› hepsini alk›ﬂlayan burjuva
›ﬂ›k kayna¤› demedyan›n onlar› hat›rlad›¤› yok... Ama herkes unutsa da
¤il mi? Kömür
biz asla unutmayaca¤›z onlar›... Ve asla affetmeyece¤iz!
közün özü de¤il
Aralar›nda adaletten yakas›n› eceliyle kurtaranlar olabilir (ki
mi? Vars›n köhiçbiri için “Allah gecinden versin” demeyece¤iz) ama ne
mürleﬂsin bedeolursa olsun, katiller güruhu hesap vermekten kurtulamayanim, kömürleﬂircak. Onlar› halka karﬂ› iﬂledikleri suçlardan yarg›layabilecek
ken saçt›¤›m ›ﬂ›k
bir adalet mekanizmas› iﬂleyecek bu ülkede de.
yeter, kömürleﬂirken ç›kan k›v›lc›mlar›mdan
Bayrampaﬂa naml› ﬂehrinden
tutuﬂur her yer. Tutuﬂsun büyük kavanalara yas taﬂ›yan resimlere bak.
gan›n ateﬂi. Biliyorum ki, birgün,
mutlaka birgün, tutuﬂturacak bir k›Bayrampaﬂa naml› ﬂehrinden alevv›lc›m bozk›r›. O k›v›lc›m belki
lerin içinden direnin, direnin, asla
Gülser olacak, belki Seyhan, belki
ve asla boyun e¤meyin diye hayk›ben, belki de bu sat›rlar› okuyan sen.
rana bak. Bak kömürleﬂen evlatlar›na. Bak da gör, nas›l bir kavga bu,
Ey ülkem, da¤lar›n, bozk›rlar›n,
gör de bil, neyin kavgas›. Bak diyor
ovalar›n ve ﬂehirlerin ülkesi; uyan
ki, baﬂe¤mezli¤imin kan›t›d›r gövuykular›ndan. Bak neler oluyor gedemdeki kömür karas›. Bak diyor
cende. Onlar› duysan, uykundan
utan›rs›n. Bak neyin kokusu var soki, kara baht›n de¤iﬂsin diye yand›m
ludu¤un havada; bilsen ald›¤›n nekarard›m, de¤iﬂsin diye kaderin elfesten utan›rs›n.
lerimi zafere ayarlad›m...
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Zenginlere vergi indirimi

Bin Holdingin ‹ktidar›!
AKP hükümeti sermayenin ç›karlar›na yeni bir icraate daha imza
at›yor. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre;
2006 Ocak ay›ndan itibaren, %30
olan kurumlar vergisi %20'ye, %40
olan gelir vergisi oran› da %35'e düﬂürülüyor. Bu aç›klamayla TÜS‹AD, TOBB bayram yaparken, ço¤u
yabanc› üç bin rantç›n›n at koﬂturdu¤u borsada rakamlar f›rlad›!
Adeta bu indirimden tüm çal›ﬂanlar, halk yararlanacakm›ﬂ gibi
pazarlamaya çal›ﬂsalar da, Baﬂbakan Erdo¤an’›n, indirimin gerekçesini, sermayenin “baﬂka ülkelerle
rekabet edebilmesi” ve “yabanc›
sermayeyi teﬂvik” olarak aç›klamas›, gerçekte kimin için bu düzenlemeyi yapt›klar›n›n da itiraf› niteli¤indeydi. Ki, benzeri itiraflar, ekonomiden sorumlu bakan ve maliye
bakan› taraf›ndan da yap›ld›.

AKP ‘Zengini Sever’!
Erdo¤an’›n söyledi¤i gibi, vergi
indirimini bir avuç emperyalist tekel ve iﬂbirlikçi sermayenin ç›kar›na
yap›lm›ﬂt›r. Vergi indiriminden kim
yararlanacak; bunun için 2004 y›l›
vergi rakamlar›na bakmak yeterli
olacakt›r.
Geçen y›l 9.6 katrilyon olan kurumlar vergisinin %80'ini yaln›zca

bin ﬂirket ödedi. Yani kurumlar
vergisindeki indirim sadece 1000
holding için yap›ld›. Kurumlar vergisinin %31'lik k›sm›n› ödeyen 19
K‹T'in birço¤u ise AKP taraf›ndan
özelleﬂtirildi. Bunun anlam›, özelleﬂtirilerek peﬂkeﬂ çekilen K‹T'leri sat›n alan tekellerin, üstelik bir
de daha az vergi ödeyece¤idir. Örnek verelim:
Bu y›l 1 katrilyon 146 trilyon
vergi ödeyen TELEKOM'u alan
Lübnan tekelinin ödeyece¤i miktar
764 trilyona düﬂüyor. Koç Holding
taraf›ndan sat›lan al›nan TÜPRAﬁ
bu y›l 244 trilyon kurumlar vergisi
ödemiﬂti. Bu miktar 164 trilyona
düﬂüyor. AKP iktidar› emperyalist
tekellere ve iﬂbirlikçi tekellere özelleﬂtirmenin ard›ndan ikinci "k›ya¤›n›" yapm›ﬂ oluyor böylece. Elbette
bu, "yat›r›m yaps›n, iﬂ alan› aç›ls›n"
gibi demagojik bir söylemle üzeri
örtülmek isteniyor.
Gelir vergisinde de durum farkl›
de¤il. 1 milyon 780 bin mükellef
bulunuyor. Ancak bunlar›n ço¤u
bakkal-manav vb. küçük esnaf niteli¤indeki mükellefler ve toplam gelir vergisindeki paylar› oldukça düﬂük. Örne¤in toplam gelir vergisinin
%60'l›k bir k›sm› sadece 3 bin ﬂirket/kiﬂi taraf›ndan ödeniyor. Yani,
AKP gelir vergisindeki indirimde de
sadece 3 bin zenginin ç›kar›na ha-

Sendikalar Neyi Seyrediyor?
Hükümet emekçilerin s›rt›ndaki yükü art›r›yor, sömürüyü katmerleﬂtiriyor, sendikalar izliyor.
Tablo budur. Düzeniçi sendikac›l›k bu anlamda, ekonomist sendikac›l›¤› dahi yaﬂama geçirememektedir. Zenginelere vergi indirimi, emekçiye vergi bindirimi gibi bir durumda dahi sesi ç›kmayan sendikalar ne iﬂ yaparlar, neye karﬂ› ç›karlar? Dikkat edin, b›rak›n eylemi, yaz›l› bir aç›klamalar› dahi olmam›ﬂt›r bu hayas›zca düzenlemelere karﬂ›n. “Patronu sevme” anlay›ﬂ› sürüyor!
Yoksa, “patron ne kadar çok kazan›rsa, o kadar istihdam yarat›r, iﬂsizlik azal›r” gibi bir masal› m› anlatacaklar emekçilere? ‹ktidar›n da gerekçelerinden biri bu; “kay›t d›ﬂ› istihdam› önlemek”!
Kay›t d›ﬂ› istihdam yani hiçbir vergi ödemeden, sendika, sigorta olmadan iﬂçi çal›ﬂt›rmak, sermayenin asla vazgeçmeyece¤i bir ﬂeydir. Kapitalizmin “kurallar›na göre” iﬂledi¤i Avrupa’da dahi, kay›t
d›ﬂ› çal›ﬂt›rma yayg›n bir uygulamad›r ve önlenmemesi de, sistem aç›s›ndan yani sermaye kesimi
için bir sübap iﬂlevi görmektedir.
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reket
ediyor.
AKP
iktidar›
kendini
Özal iktidar›na
benzetmekte
çok da
haks›z
de¤il;
Erdo¤ a n ,
Özal’›n
‘ b e n Borsalar›n›, piyasalar›zengin- n›, düzenlerini baﬂlar›leri sena y›kmadan, ilikleriverim’
mize kadar sömürmesözünü
ye devam edecekler!
i l k e
edinmiﬂ
durumda. Geriye dönün; AKP’nin
koltu¤a oturdu¤u 3 y›l öncesinde ilk
icraat›n›n zenginlere vergi aff› ç›karmak oldu¤unu görürsünüz. O
günden bu yana emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere, bir avuç iktidar
zengini holdinge ve kendi kasalar›na çal›ﬂmaya devam ettiler.
Bu, zenginler için yap›lan ilk
vergi indirimi de de¤ildir üstelik. i¤neden ipli¤e KDV ve ÖTV alan
AKP iktidar›, zenginler için elmas,
p›rlanta, inci, yakut gibi de¤erli süs
eﬂyalar›ndan
al›nan
%18’lik
KDV’yi an›nda s›f›rlam›ﬂt›. 2003
Nisan ay›nda da yine zenginleri içeren üst vergi dilimine uygulanan
oran %45’den %40’a düﬂürülmüﬂ
ve bu da yine “herkes yararlanacak”
diye halka yalanla anlat›lm›ﬂt›.

Adalete Bak›n! Az Kazanan
Çok, Çok Kazanan Az Ödesin
Soru ﬂu: IMF'den borç almadan
ayakta duramayan bir ekonomi, bu
indirimlerle zenginlere ba¤›ﬂlad›¤›
2.9 katrilyonu nereden ç›karacak?
‹ﬂte AKP iktidar›n›n demagojilerle gizlemeye çal›ﬂt›¤› da buras›d›r. Elbette halk›n s›rt›na yüklenecek! Holdinglerin vergi kaç›rmalar›n›, kay›td›ﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›rmaktan
kaynaklanan rantlar›n› hiç saymaya

gerek yok. Ancak, bir asgari ücretliden vergi hiç sektirilmeden maaﬂ›n›
almadan kesilir, köylünün ayn› ﬂekilde ürün bedeli al›rken vergisi al›n›r. Halktan al›nan tüketim vergisi
ise en büyük soygunun ad›d›r.
Evet, yük yine halk›n s›rt›na
yüklenecek. Bu iki biçimde olacak.
Birincisi dolayl› vergilerle! Nedir
dolayl› vergiler? Katma De¤er Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Bu vergi türlerinde “az
kazanandan az, çok kazanandan
çok” gibi bir durum zaten sözkonusu de¤ildir. Koç’un ald›¤› bir ürün
için ödedi¤i vergi ile bir iﬂçinin ödedi¤i vergi AYNIDIR! Ald›¤›n›z her
üründe, att›¤›n›z her ad›mda, içti¤iniz suda, yedi¤iniz ekmekte, tuzda,
gazda, bezde her ﬂeyde karﬂ›m›za
ç›kan KDV ve ÖTV oranlar›na
bindirilecek bu fark. Ki, KDV ve
ÖTV oranlar› otomati¤e ba¤lanm›ﬂ
ﬂekilde, ço¤u zaman aç›klama yapma gere¤i bile duymadan art›r›lmaktad›r.
Nitekim hükümet, zenginlere
vergi indirimi yapt›¤› günlerde,
TBMM Genel Kurulu’na sevketti¤i
2006 bütçesinde, dayan›kl› tüketim
ürünlerinden tütüne birçok üründe
ortalama %20 KDV ve ÖTV art›ﬂ-

lar›n› öngörüyor.
Sistem, halk›n iliklerine kadar
sömürülmesi, bir avuç tekelin zenginliklerine zenginlik kat›lmas› üzerine kurulu oldu¤u için, bu indirim
öncesinde de, vergi yükü tümüyle
halk›n s›rt›ndayd›.
Devletin toplad›¤› toplam vergi
tutar›nda, KDV ve ÖTV oran› %78
oran›nda. Buna çal›ﬂanlardan kesilen vergileri ekleyin, zengin holdinglere hiçbir ﬂey kalmad›¤›n› görürsünüz. Ki, bu oran her geçen y›l
artm›ﬂ, sermayenin ödedi¤i vergi
sürekli düﬂmüﬂtür. Örne¤in: 1990
y›l›nda dolayl› vergilerin toplam
vergiye oran› %41 iken, on y›l sonra bu oran %26.5 olmuﬂ, 2005’e gelindi¤inde ise %22.1’e gerilemiﬂtir.
Halk›n s›rt›na yüklemenin ikinci
biçimi ise çal›ﬂanlar›n ödedi¤i vergide hiçbir indirim yap›lmayarak,
matrah hesab›nda patronla iﬂçiyi
eﬂitlemedir. Daha önce ücretli çal›ﬂanlar ile ticari kazanç sahibi olan
patronlar, farkl› vergi oranlar›ndan
baﬂl›yorlard›. ﬁimdi, ayn› vergi oran›ndan baﬂlayacak olmalar›, küçük
esnaf ve çal›ﬂanlarla büyük holdinglerin vergilendirmede eﬂitlenerek
nas›l bir adaletsizli¤in yaﬂama geçirildi¤i net olarak ortaya ç›kmakta-

d›r. Anlaﬂ›lan AKP’nin ad›nda olan
“adalet” dedi¤i bu olsa gerek! Bir
yanda Türkiye’nin gelirlerinin
%80’den fazlas›na el koyan holdinglere indirim, sefalet içindeki
emekçi halka daha fazla vergi!

Sorun Sistemde
Elbette emekçilerin, halk›n sömürülmesi sadece vergi ile olmuyor.
Bu sadece bir biçimidir. Ama ortaya
ç›kan adaletsilik, sistemi tan›ma aç›s›ndan çarp›c› bir örnektir. Ve bu
adaletsiz vergi sistemi, AKP hükümetine özgü de¤ildir. Tüm hükümetler zenginlerin hükümeti olmuﬂ,
sistemin çarklar› böyle döndürülmüﬂtür.
Buradan ç›kan en yal›n sonuç
ﬂudur: Bu çark› parçalamadan, bu
sistemi; borsas›, piyasas›, holdingleri, iktidar zenginleri, rantiyeleri ile
yerlebir etmeden, ne “vergide adalet” diye bir ﬂeyden sözedilebilir, ne
de sömürü son bulur. Bu anlamda,
kimi reformist solcular›n, solun
misyonu buymuﬂ gibi, “sadece zenginden daha fazla vergi al›nmas›n›
savunmalar›”n›n, bunu “çözüm” diye sunmalar›n›n hiçbir gerçekçili¤i
yoktur. Sadece emekçilere gerçekleri yanl›ﬂ kavratmaya yaramaktad›r.

Devlet, Ayd›n Köylülerinin Topra¤›na El Koydu

Kristal-‹ﬂ Grevi Sürüyor

Trabzon Yürüyüﬂ - AKP Hükümeti'nin baﬂlatt›¤› orman arazilerinin tespiti çal›ﬂmalar› halk›n
tepkisine neden oluyor. Bunun
son örneklerinden biri de Trabzon'un Akçaabat ‹lçesi Ayd›n
Köyü'nde yaﬂand›.Ayd›n köylülerinin daha önceden tarla olarak kulland›klar› ancak yakacak
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için ormana dönüﬂtürdükleri alanlar,
yeni ç›kan Orman Kanunu'na
göre hazineye geçti.
Ellerinde tapular› olan köylüler bu durumu protesto ettiler.
Köylüler ad›na konuﬂan Muhtar
Sefer Y›lmaz “köyde hiçbir geliri olmayan vatandaﬂlar sadece
k›ﬂl›k yakacak ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla arazinin bir bölü-

Kristal-‹ﬂ Sendikas›'na üye 45 iﬂçinin MEKA'da baﬂlatt›¤› grev devam ediyor. ‹stanbul Habipler’de bulunan ME-KA ‹nﬂaat patronu, 22
A¤ustos’ta baﬂlayan grevden bu yana, kaçak iﬂçi
çal›ﬂt›rarak grev k›r›c›l›¤› yaparken, sendikan›n
baﬂvurusu üzerine denetim için fabrikaya gelen
müfettiﬂin inceleme yapmadan önce patronla görüﬂmesi üzerine, kaçak iﬂçiler fabrikadan kaç›r›larak denetim dan›ﬂ›kl› biçimde boﬂa ç›kar›ld›.
Olay›n mahkeme yans›mas›n›n ard›ndan, Eyüp
Adliyesi’nce atanan bilirkiﬂi ise ancak daha sonra
kaçak çal›ﬂt›rmay› tespit etti. Buna ra¤men mahkeme patron lehine karar vererek, bu düzenin
bütün kurumlar› ile sermayeye hizmet etti¤ini
göstermiﬂ oldu.

münü k›z›la¤aç dikerek orman
yapt›. ﬁimdi devlet bu insanlar›n
tapulu arazilerine el koyuyor.
Halk olarak sesimizi duyurmak
için yetkililere gittik. Bize verilen cevap ‘biz kanunlar› uyguluyoruz’ oldu” dedi. Muhtar taraf›ndan verilen bilgiye göre, köy
halk›n›n toplam 6500 dönüm
tapulu arazisi, bu el koyman›n
ard›ndan 2000 dönüme iniyor.
AKP Trabzon Milletvekili
Mustafa Cumur'la görüﬂtüklerini
ve kendisinin “yard›mc› olaca¤›n›” söyledi¤ini hat›rlatan muhtar, “halen somut bir ad›m yok”
diyerek, burjuva politikac›lar›n
halk› aldatmakta kulland›¤› klasik oyunlardan birini de gözler
önüne seriyordu.
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Sendika karar› temyize götürürken, iﬂçiler de
grev önlükleriyle direnmeye devam ediyorlar.

Malatya’da ishal salg›n›

Halk Sa¤l›¤› M›, O Da Ne?
Malatya’da yaﬂanan ishal salg›n›, ard›ndan ﬁ›rnak’ta sudaki kirlilik
nedeniyle yaﬂanan benzeri olaylar;
halk›n sa¤l›¤›na verilen önemi bir
kez daha gözler önüne serdi.
Malatya’da 21 Kas›m’da baﬂlayan ve 8 binin üzerinde insan›n hastanelere baﬂvurdu¤u salg›na ra¤men, baﬂta AKP’li Belediye Baﬂkan› H. Cemal AKIN olmak üzere,
yetkililerin “suda hiçbir sorun yok”
aç›klamalar› yapmalar›, Ak›n’›n TV
kameralar› karﬂ›s›nda su içme ﬂovlar› yapmas›, yönetenlerin halk› aldatmakta kulland›¤› yöntemlerinin
ve zihniyetinin asla de¤iﬂmeyece¤ini anlat›yordu. Halka radyasyonlu
çay içiren zihniyet, bu kez AKP olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.

yapal›m su kirliymiﬂ” denilebilir
mi? Resmen cinayet de¤ilse, nedir?
Elbette AKP’li belediyenin umurunda m›! Onlar, AKP’li mütaahitlere ihale vermekle, halk› yaﬂam
tarzlar› temelinde gettolara ay›rmakla meﬂguller. Belediyecilikten
anlad›klar› bunlar! Uyar›lar› dikkate
almas›, masraf demektir. Rantç›lara
kaynak aktarmak varken, halk›n
sa¤l›¤›na para yat›r›l›r m›! Tüm bilimsel verileri gözard› ettiler, yok
sayd›lar. AKP zihniyeti aç›s›ndan bilimin ne anlam› olabilir ki! Ulema
ile ülke yöneten Baﬂbakan›n’›n belediyesi de ayn› kafada olacak elbette.

may› asla kendi sorumlulu¤u olarak
görmüyor.
Hele ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün okullardaki bir uygulamas›
var ki, fazla söze gerek b›rakm›yor.
Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› Ramazan Demirhan, ishal vakalar›n›n
art›ﬂ göstermesiyle kentteki tüm
okullarda birtak›m tedbirlerin al›nd›¤›n› söylüyor. Ne iyi, “sosyal devlet” harekete geçti diye düﬂünüyor,
devam›n› dinliyorsunuz:
“Maddi durumu iyi olan ö¤rencilerin ambalajl› su tüketmeleri istendi. ‹mkan› olmayan ö¤rencilere ise kantinlerde sular kaynat›ld›ktan sonra veriliyor.”

Birkaç bin ö¤renciye ﬂiﬂe suyu
veremeyen “sosyal devlet”!
Zengin-fakir ayr›m›n›n suratlara
çarp›ld›¤› bu uygulamaya burjuva
bas›n dahi, “bu kadar m› fakiriz” diye soruyor, Baﬂbakan’a al›nan AirZengine ‘ﬁiﬂe Suyu’,
bus uçaklardan, Milli Tak›m AntreYoksula ‘Musluk Suyu’
nörü’ne ayda 110 milyar lira maaﬂ
ödenmesinden sözediyor. Biz cevap
Ama haklar›n› yemeyelim, alVakalar›n her gün artmas›na karverelim bu soruya; evet bu ülke yed›klar› önlemler yok de¤il, var. Halﬂ›n, hiçbir bilimsel araﬂt›rma yapralt›, yerüstü kaynaklar› ile zengin
ka “ﬂiﬂe suyu için” uyar›s›nda bulumayan, adeta tüm bir Malatya halk›bir ülkedir. Ancak bu zenginlik bir
nuyorlar. ﬁiﬂe suyu ve asgari ücretli
n› kaderine terkeden iktidar ve onun
avuç iﬂbirlikçi tekelin, emperyalist
yoksullar! Devlet bu! Halka temiz
belediye baﬂkan›, bu düzende halsermayenin kasalar›na akmakta,
su sa¤lamay›, en az›ndan bu süre
k›n sa¤l›¤›n›n ne denli hiçe say›ld›halk›n sa¤l›¤› baﬂta olmak üzere ihiçinde ﬂiﬂe suyu ihtiyac›n› karﬂ›la¤›n› çok aç›k bir ﬂekilde ortaya koytiyaçlar›na yömuﬂlard›r.
nelik hiçbir yaÖyle bir yöt›r›m yap›lmanetim anlay›ﬂ›
maktad›r. Bu,
ki, ‹nönü Ünisistemin üzeriversitesi
ile
ne oturdu¤u teSa¤l›k ‹l Mümelle ilgili bir
dürlü¤ü defadurumdur ve
larca uyar›yor,
yeri geldi¤inde
bu y›l içerisinböyle en basit
de tam dört kez
örneklerde dabelediyeye yahi, halk› zerrez›l› uyar› gönce düﬂünmeyen
dererek, sudaki
devlet gerçe¤i
kirlili¤in artt›¤›na dikkat çe- Malatya Temel Haklar Derne¤i 5 Aral›k günü Malatya Belediyesi önünde yapt›¤› ey- ile karﬂ›laﬂ›l›r.
kiyorlar ancak
Okullar›nlemle, sorumlular› teﬂhir etti. "Hayat›m›z Kimlerin Elinde, AKP ‹nsan Hayat›na Debelediye her
da zengin s›n›¤er Vermiyor” yaz›l› dövizler açan dernek üyeleri, sorumlular›n hesap vermesini
seferinde “suf›/yoksul s›n›f›
ve halka de¤er veren, halk›n paras›zl›ktan, doktorsuzluktan ölmedi¤i, salg›n has- ayr›mlar› yada sorun yok”
tal›klarla bo¤uﬂmad›¤›, bir sa¤l›k politikas›n›n olmas› gerekti¤ini söylediler.
cevab› veriyor.
pan oligarﬂik
Burada
bir
“kader” aranabilir mi, “ne

Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, sa¤l›k sistemine ve
AKP’nin yönetim anlay›ﬂ›na dikkat çekilerek, halk›n sa¤l›¤›na iliﬂkin duyars›zl›¤›n
insana verilen de¤erin göstergesi oldu¤u kaydedildi.
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düzen, yoksul
çocuklara temiz suyu bile

çok görüyor. Sonra gelsin “sosyal
devlet” masallar›!
‘Halk sa¤l›¤›, koruyucu sa¤l›k’
gibi kavramlar sistemin literatüründe asla olmam›ﬂt›r. AKP ile bu durum ayyuka ç›km›ﬂ, sa¤l›k politikas› özelleﬂtirme ve kadrolaﬂma üzerinden ﬂekillendirilmiﬂtir.

AKP de¤il, baﬂka bir iktidar da
olsa, halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sayma
politikas› sürecektir. Temel Haklar
Federasyonu’nun belirtti¤i gibi;
“Olmas› gereken yoksulluk ve açl›k alt›nda inim inim inleyen insanlara paras›z sa¤l›k hizmeti götürmektir. Olmas› gereken halk›n

yaﬂam›na önem veren, tüm çabalar› halk›n›n mutlulu¤u için olan
bir iktidard›r.” Böyle bir iktidar,
halk›n yönetti¤i bir ülke kurana, bunun için mücadeleye tüm halk olarak girene kadar, “münferit” diye
yutturulmak istenen bu tür olaylar
yaﬂanmaya devam edecektir.

Sosyalizm Yaﬂat›r

Küba’n›n D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Bruno
Rodriguez’in
bir
Emperyalistlerin kaderine terketti¤i
aç›klamas› yans›Pakistan’da, depremin ac›s›n› yaﬂayan d› bas›na.
halkla en büyük dayan›ﬂma Küba’dan
Küba halk› ve
sosyalist hüküPakistan’›n Keﬂmir eyaletini vumetinin ola¤anüstü bir çaba ile Keﬂran deprem, dünyada emperyalist
mir halk›na uzat›lan elini anlat›yorsistemin bütün çirkinli¤ini ortaya
du Rodriguez. Depremin ilk 48 saç›karan bir süreci de beraberinde geati içinde 789 Kübal› doktor gittirmiﬂti. Emperyalist devletler ve
miﬂti Keﬂmir’e. “315 pratisyen dokonlar›n güdümündeki BM, verdi¤i
tor ve özellikle elektro t›p alan›ndan
yard›m sözlerinin hiçbirini yerine
128 mühendis ile teknisyen de göngetirmemiﬂ, yoksullu¤un dizboyu
derildi. ﬁu ana kadar, cerrahi, ultraoldu¤u Keﬂmir tüm dünyan›n gözleson, elektro kardiyografi, röntgen ve
ri önünde ölüme terkedilmiﬂti. Emklinik laboratuvar hizmetlerini verperyalizmin utanc› için, “Dünyan›n
mek üzere en modern teknolojiyle
utanc›” manﬂetleri atm›ﬂt› gazeteler.
donat›lm›ﬂ toplam 17 çad›r hastane
kurulmuﬂtur ve 13 tane daha kurulKeﬂmir Halk›na Uzanan
ma aﬂamas›ndad›r” bilgisini verdi
Sosyalistlerin Eli
Rodriguez. Keﬂmir’in 7 köyünde
görev üstlenmiﬂti Kübal› doktorlar.
Ve binlerce kilometre öteden
Giderken yanlar›nda, “100 ton ilaç,
yoksul Keﬂmir halk›na bir el uzand›.
cihaz ve cerrahi materyalin yan› s›Yoksuldu onlar›n eli, karayd›, bera, 150 tonluk t›bbi ve hastane ekipyazd› her renkten emekçilerin onurman›” da götürmüﬂlerdi. Rodriguez
lu elleriydi. Asla halklar›n kan›na
mütevazi bir onurla anlat›yordu
bulanmam›ﬂt› o eller. Ony›llard›r
Keﬂmir’deki faaliyetlerini:
yard›m›na koﬂtuklar› halklardan
“Doktorlar›m›z, 60 bin hastayla
hiçbir ç›kar beklememiﬂler, ezilenilgilendiler, 2 bin ameliyat gerçeklerin saf dayan›ﬂmas›n› yaﬂama geleﬂtirdiler, ölüm tehlikesindeki
çirmiﬂler, ‘halklar›n kardeﬂli¤ini’
200’den fazla hastay› kurtard›lar,
bütün zorluklara ra¤men ete kemi¤e
görev yapt›klar› bölgelerde salg›n
büründürmüﬂlerdi.
tehdidini
yokettiler ve cerrahi oftalKeﬂmir’in yaralar› hala kan›yor,
molojik
hizmetler
baﬂlatmak için
hala sokaklarda yat›yor yoksullar.
gerekli
incelemeleri
tamamlad›lar.”
Himalayalar’›n dondurucu so¤u¤u
Taﬂra bölgelerdeki Pakistanl›
çöküyor üzerlerine, BM yetkilisigençlere yönelik “geniﬂ bir t›p bursu
nin, BM’nin gönderdi¤i çad›rlar›n
program›” sunmaya karar verdikleyüzde 90’›n›n insanlar› so¤uktan
rini de aç›klayan Rodriguez, aç›klakorumaya yetmedi¤ini, Keﬂmirli bir
mas›nda emperyalistlerin Pakistan
doktorun zatürre, hotermi ve di¤er
halk›n› kaderleri ile baﬂbaﬂa b›raksolunum yolu hastal›klar›n›n baﬂm›ﬂ olmalar›na iliﬂkin de ﬂunlar›
gösterdi¤ini aç›klad›¤› günlerde,
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söyledi: “E¤er Küba gibi küçük,
uzak ve abluka alt›ndaki bir ülke,
bunlar› yapabildiyse; herkes yapabilir. Özellikle zengin ve geliﬂmiﬂ ülkeler. Asil Pakistan halk› buna lay›kt›r.”
Küba’n›n 45 senedir emperyalizmin siyasi, ekonomik ambargosu alt›nda olmas›, zenginliklerinin oldukça k›s›tl› olmas› gözönüne al›nd›¤›nda, sosyalistlerin dayan›ﬂmaya,
halklar›n ac›s›n› yüreklerinde hissetmelerine çarp›c› bir örnektir. Ve
herkes biliyor ki, Küba “bunu hep
yap›yor!”
Yoksul ülkelerin gençlerine hiçbir karﬂ›l›k beklemeden, ücret almadan verilen t›p e¤itimi, binlerce Kübal› doktorun yoksul ülkelerin “derdine deva” olmaya koﬂmas›n›n say›s›z örnekleri vard›r. ‹ﬂte bu örneklerden biri de, “Mucize Operasyonu” projesi. Yoksul ülke halklar›na
göz tedavisi içeren proje çerçevesinde, binlerce yoksul Panamal›’ya
ücretsiz göz ameliyat› yap›l›yor ﬂu
anda. Bu büyük dayan›ﬂmadan dolay› Panama Cumhurbaﬂkan› Martin
Torrijos, Küba'ya, teﬂekkür amac›yla bir ziyaret düzenlerken, bir Panamal› duygular›n› ﬂöyle ifade ediyor:
“Tanr›'ya ve Castro'ya ﬂükürler olsun!”

CIA’n›n iﬂkence
uçaklar› Avrupa
semalar›nda
uçarken;
Avrupa
‘uyumuyor’
halklar›
‘uyutuyor’du?

yasad›ﬂ›l›k, kendi hukuklar›n›n yerlebir edilmesi, iﬂgaller, gizli hapishaneler...
“Kendinizi temize ç›karmak için suçu bize atmay›n” demeye getiren ABD, Avrupa emperyalistleriyle birlikte sürdürdü¤ü bu savaﬂta, “insan
haklar›” oyununun “gereksizli¤ini” hat›rlat›yor. Ki,
Amerika, kendi halk›n› “terörizm” demagojisiyle ikna
ederek, muhalifleri susturarak bu konuyu halletmiﬂtir.
“ABD Baﬂkan›’n›n eski dan›ﬂman›, Adalet Bakan› Alberto Gonzales’in, neo-muhafazakar tezi ise, ABD’nin
insan haklar›na sayg› konusunda kendisini “zay›flatmamas›” biçiminde. 2002 y›l›nda Gonzales taraf›ndan
haz›rlanan raporda, iﬂkence hukuku yeniden ﬂekillendirildi. Buna göre, ABD’deki uygulama “tutuklular›n fiziki entegrasyonu” olarak nitelendiriliyor ve legal bir temele dayand›r›l›yor.” (Ignacio
Ramonet, Le Monde Diplomatique, Aral›k 2005)
Rice, “yasall›ktan” sözederken, kendi içinde do¤ru söylüyor yani. ‹ﬂkence,
ABD taraf›ndan legalleﬂtirilmiﬂ, bir devlet politikas›
olarak ilan edilmiﬂtir. Emperyalist sistemin bütünü aç›s›ndan gidiﬂat›n “elveda insan haklar›” yönünde oldu¤u
konusunda da hayli fazla veri vard›r. Halklar›n direniﬂi
yükseldikçe, sistem maskesini indiriyor. ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair’in “oyunun kurallar› de¤iﬂti!” diyerek, insan haklar› gibi “tak›nt›lar›n” boﬂverilmesi gerekti¤ini
resmen ilan emesi; Fransa’n›n göçmen isyan›na karﬂ›
“s›k›yönetim” ilan›, ‹lk ve orta ö¤retimde “Fransa’n›n
sömürgelerindeki rolünü olumlayan” anlat›mlar›n yeralmas›n› zorunlu k›lan müfredat›n parlamentoda büyük
ço¤unlukla kabul edilmesi; AB Adalet Bakanlar› Toplant›s›’ndan ç›kan bask› kararlar›, en yak›n örneklerdir.
Ülkeleri iﬂgal eden, en tepeden iﬂkence emirleri veren, Ebu Gureybler’i, Guantanamolar’› yaratan ABD
aç›s›ndan, CIA’n›n iﬂkence uçaklar›, ayn› politikan›n bir
uzant›s›d›r. 11 Eylül sonras› girilen süreç; ABD’nin kendi burjuva hukukunu da bir yana b›rakarak, farkl› bir hukuku, daha do¤rusu hukuksuzlu¤u tüm dünyaya yayd›¤› bir süreçtir. Ne savaﬂ hukukunu düzenleyen Cenevre
anlaﬂmas› ne de BM’nin iﬂkence ile ilgili sözleﬂmeleri
Guantanamo’da, Afganistan’da, Irak’ta geçerli de¤ildir.
As›l tart›ﬂ›lmas› gereken, Avrupa emperyalizmidir. Son bilgilere göre CIA Avrupa havaalanlar› üzerinden 800 uçuﬂ yapm›ﬂ. Kullan›lmayan bir tek Avrupa ülkesi yok neredeyse. Alman hava sahas› tam 437 kez kullan›l›yor, ‹ngiltere 210 kez... CIA uçaklar›n›n charter seferlerine dönüﬂtürdü¤ü bu uçuﬂlardan, bas›n yazana kadar Avrupa’n›n haberi yokmuﬂ gibi davranmas› ise tam
bir masal ve klasik Avrupa ikiyüzlülük örne¤idir.
ABD’den aç›klama istemeler, soruﬂturmalar, tart›ﬂmalar, yeni haberi olmuﬂ gibi yapmalar; ‘insan haklar›’
maskesinin düﬂmesinin ard›ndan, kendi kamuoyu ve
dünya nezdinde ﬂimdi bu yüzü gizleme telaﬂ›n›n sonucudur. ﬁu aç›k ki, Avrupa bu uçuﬂlarda uyumam›ﬂ, tersi-

BU AVRUPA MI
B‹ZE ‹NSAN
HAKLARINI
GET‹RECEK!?

ABD’nin ‹ﬂkencecili¤i Tamam;
Ya Suç Orta¤› Avrupa
CIA’n›n iﬂkence uçaklar› ve iﬂkenceyi yayg›n olarak
kulland›¤›na iliﬂkin her gün bir ayr›nt› ortaya ç›k›yor.
Gazetelerde iﬂkence yöntemleri, hangi ülkede kaç insan›n iﬂkencede öldü¤ü haberleri yeral›yor. CIA yetkililerinin iﬂkenceyi “sakat b›rakan uygulamaya iﬂkence denir” sözleri utanmazca s›r›t›rken, “sakat b›rakmayan yeni teknikler” s›ralan›yor yan›baﬂ›nda: “Baﬂ aﬂa¤› çevrilen tutuklunun üzerine bol miktarda su döküldü¤ü, bo¤ulma noktas›na gelen tutuklular›n bu yönteme sadece
birkaç dakika dayanabildi¤i” anlat›l›yor.
As›l tart›ﬂma ise Avrupa’da. Bu çerçevede ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, Avrupa turundayd›.
Almanya, Romanya, Ukrayna ve Belçika'y› kapsayan
gezi öncesi bir konuﬂmas›nda, “ABD'nin teröristleri
yenmek için her türlü 'yasal' silaha baﬂvuraca¤›n›” belirterek, CIA iﬂkencelerini ve tutuklular›n götürülüp
baﬂka ülkelerde sorgulanmas›n› savunan Rice, "bu tür
sorgulamalar›n terörist eylemleri durdurdu¤u” iddias›yla iﬂkenceye “meﬂru” k›l›f yaratmaya çal›ﬂt›. Avrupa’n›n, hava sahas›n›n kullan›lmas›na iliﬂkin itiraz›na
Rice’nin mesaj› ise “yerinde” idi: “1994’te Sudan'da
yakalanan Carlos da Fransa taraf›ndan bu ﬂekilde sorgulanm›ﬂt› ve Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan da yasal olarak kabul edilmiﬂti". “Hepimiz ayn›y›z” diyen Rice, özetle, Avrupa’ya “üzerimize fazla gelmeyin, kirli çamaﬂ›rlar› dökeriz” diyordu. Nitekim, Almanya Baﬂbakan› Merkel görüﬂme sonras› "CIA’n›n
do¤ru yapt›¤›n›" aç›klad›. Rice, bu yöntemlerle “Avrupa’y› da sald›r›dan kurd›klar›n›” sözlerine ekleyerek,
“sizi de biz koruyoruz” uyar›s›nda bulundu. Rice’nin
Avrupa emperyalizmine hat›rlatt›¤› bir baﬂka gerçek ise
ﬂuydu: “Teröre karﬂ› ABD ile gönüllü olarak iﬂbirli¤i
yapt›n›z!” Evet, 11 Eylül sald›r›lar›ndan bu yana süren
‘teröre karﬂ› savaﬂ” budur gerçekte: iﬂkence, her türlü
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ne kendi kamuoyunu uyutmuﬂtur. Halklara karﬂ› birlikte savaﬂm›yor muyuz? Kapitalist sistem bizim iﬂkencelerimiz, iﬂgallerimiz sayesinde ayakta durmuyor mu? demeye getiren ABD, do¤ru söylüyor. Avrupa
emperyalizmi suçun do¤rudan orta¤›d›r. Yok “savaﬂa
karﬂ›ym›ﬂ”, “insan haklar›ym›ﬂ”, demokrasiymiﬂ”; tüm
bunlar›n yalan oldu¤u görülmüﬂtür.
Tabi bu arada uyutulanlar aras›nda, Avrupa Birlikçilerimizin oldu¤unu da ekleyelim. Bu Avrupa’n›n Türkiye’ye demokrasi, insan haklar› getirece¤i masallar› anlat›yorlard›. Hatta kimisi, Avrupa’y› ‘dünyay› bir ahtapot gibi saran Avrupa karﬂ›s›nda denge’ olarak görüyor
ve AB’cili¤i “solculuk” ad›na vaaz ediyorlard›. Lanetli
bir iﬂbirlikçili¤in içinde de¤illerse, en az›ndan Avrupa’n›n gökyüzündeki iﬂkence uçaklar›na bak›p, yan›ld›klar›n› kabul etmeli ve halka aç›klamal›d›rlar.
***
CIA’n›n iﬂkence örgütlenmesi ve gizli hapishaneleri
öyle bir a¤ yaratm›ﬂt›r ki, karﬂ›m›za ç›kan tablo, “dünyan›n çivisinin ç›kt›¤›” bir tablodur.
‹ﬂkence uçaklar›n›n inip kalkt›¤› yerlere bak›n; Amerikan emperyalizminin tüm dünyay› zulme bo¤arken
geniﬂ bir iﬂbirlikçi a¤› sayesinde bunu yapabildi¤ini görürsünüz. Bu iﬂbirlikçileri iki kategoriye ay›rmak mümkün. Birincisi, Avrupa. Emperyalist sistemin bekaas›,
ABD ile yap›lan paylaﬂ›m pazarl›klar› neticesinde,
ABD’nin halklara karﬂ› açt›¤› savaﬂa tüm boyutlar›yla
destek vermektedirler. ‹kinci kategoride ise; Türkiye,
M›s›r gibi emperyalizmin yeni-sömürgesi ülkeler bulunuyor. Bunlara, Balkanlar’› ve eski Romanya, Ukrayna
gibi ülkeleri de eklemek gerekir.
‹ﬂte bu iﬂbirlikçilik a¤› ile ülkeden ülkeye insanlar
iﬂkencelere, gizli hapishanelere taﬂ›n›yor. CIA, öyle geniﬂ bir a¤ kurmuﬂ ki, iﬂkence dozajlar›na göre, ülkelerden ülke be¤eniyor. Mesela, en kaliteli iﬂkence için
Ürdün, ölümüne iﬂkence M›s›r’da! M›s›r’›, Ürdün’ü ile
Ortado¤u’nun diktatörlükleri ABD deste¤ini bu hizmetleri sayesinde al›yorlar. Ve, “küreselleﬂmenin nimetlerini” sayan nutuklar hâlâ kulaklar›m›zda ç›nlarken, küreselleﬂmecilerin suskunlu¤u aras›nda, herkes küreselleﬂen iﬂkenceye tan›k oluyor. Ve yine çarp›c›d›r, ABD dahil, iﬂkenceyi küreselleﬂtiren bu ülkeler; dünya halklar›na “uluslararas› toplum” diye yutturulan emperyalist,
kapitalist ülkelerden baﬂkas› de¤il.
Son olarak da, Avrupa STK'lar›n›n anlaml› suskunlu¤una dikkat çekelim. Avrupa’n›n ABD ile pazarl›kta
kullanmak için yedekledi¤i bu kesimler, kitleleri “savaﬂa karﬂ›” soka¤a dökerken, ayn› savaﬂ›n çarp›c› bir yönü ortaya ç›km›ﬂken, ortada görülmemektedirler. Çünkü
bu kez iﬂin içinde “kendi hükümetleri” vard›r. Devletleri icazet vermeden hiçbir ﬂeye karﬂ› ç›kmazlar, savaﬂ
karﬂ›tl›klar› da, insan haklar› söylemi de buna endekslidir. Bir baﬂka deyiﬂle, burjuvazinin ‘Hükümet D›ﬂ› Kuruluﬂlar’ olarak pazarlad›¤› bu STK’lar gerçekte hükümetlerle içli d›ﬂl›d›rlar.

‹ﬂknece yayg›n
ﬂekilde tart›ﬂ›l›rken, Türkiye
iktidar›na göre, k›saca “ne
var yani birkaç CIA uça¤› inip kalkm›ﬂsa” diye
özetlenebilecek bir tutum
sözkonusu.
Bu piﬂkinli¤in
bir yan›n›, iﬂkenceyi devlet politikas› olarak uygulayan bir sistem aç›s›ndan CIA iﬂkencelerinin de,
buna ortakl›¤›n da “do¤al” olarak görülmesi oluﬂturuyor. Öte yan›n› ise kat›ks›z bir iﬂbirlikçilik,
efendisinin hiçbir iste¤ine ‘hay›r’ deme gibi bir durumunun bulunmamas›. Bu yüzden Ulaﬂt›rma Bakan› “bildim bileli CIA uçaklar› bu ülkede tart›ﬂ›l›r
ama bizi ilgilendiren konu de¤il” gibi ucube laflar
ediyor, Baﬂbakan bas›n› suçluyor.
Meselenin bir baﬂka boyutunu ise Ulaﬂt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m itiraf etti. ‹ﬂkence suçuna ortakl›¤›
aç›klamakta zorlanan iktidar›n bakan› uçaklar›n
21 saat havaalan›nda ne yapt›¤›n› soran gazeteciye bak›n ne cevap veriyor:
"‹sterse bir hafta kals›n. Ne kadar çok kal›rsa, havaalan› o kadar çok para kazan›r. Müﬂterilere en
iyi hizmeti vermekle mükellefiz.”
Müﬂteri, iﬂkenceci ise bunun hizmetinin ne olaca¤›
malum. Ancak as›l dikkat çekmek istedi¤imiz nokta, kapitalizmin, dolar›n gözlerini kör etmiﬂ, beynini dumura u¤ratm›ﬂ bir kafan›n böyle bir tart›ﬂmada dahi kârdan sözetmesidir. ‹nsanlar iﬂkence görüyormuﬂ, katlediliyormuﬂ umurunda de¤il. “Yeter
ki döviz gelsin” diye diye var›lan noktan›n trajik
bir örne¤idir Binali Y›ld›r›m. Ve tek örnek de¤ildir.
Aksine, kapitalizmin felsefesine uygun bir bak›ﬂt›r.
Bu kapitalizm çarp›k olunca, üstelik bir de konuﬂan siyasal gericili¤in temsilcilerinden biri olunca,
böyle en kaba haliyle ifade edilmektedir. Paray›
ver, istedi¤in gibi topraklar›m›z› iﬂkence üssü olarak kullan! Zihniyet bu! Beslendikleri ideoloji bu!

Yeter ki
‘döviz gelsin’

Temel Haklar Federasyonu: AKP, CIA’n›n
Suç Orta¤›d›r
CIA’n›n iﬂkence uçaklar› ile ilgili aç›klama yapan Temel Haklar Federasyonu, bu ortaya dökülenlerin CIA’n›n ilk ve tek suçu olmad›¤›n›
kaydederek, y›llard›r sosyalistlere, ezilen halklara, anti-emperyalistlere karﬂ› her türlü zulmü uygulad›¤›n› kaydetti. Amerika’n›n iﬂledi¤i suçlar›n, kapitalist sistemin dünya halklar›na karﬂ› vahﬂetinin örne¤i oldu¤u belirtilen aç›klamada, AKP iktidar›n›n ve Avrupa’n›n suç ortakl›¤›n›n
alt› çizildi ve AKP’nin kaba yalanlar› b›rakarak halka gerçekleri aç›klamas› istendi.
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ABD ‘Demokrasisi’nde
Bedir Tugaylar›’n›n Yeri
Amerika 2003 y›l›nda Irak'a yapt›¤› sald›r›n›n sonras›nda hiç tahmin
edemedi¤i bir direniﬂle karﬂ›laﬂt›.
Bush, savaﬂ›n bitti¤ini ilan etti¤i gün
asl›nda savaﬂ yeni baﬂl›yordu. Ço¤unlu¤unu eski Irak ordusunun ve
Baas Partisi’nin oluﬂturdu¤u direniﬂ
güçlerinin yürüttü¤ü gerilla savaﬂ›
Amerika'ya ikinci bir Vietnam sendromunu yaﬂatt› ve yaﬂatmaya devam
ediyor.
Direniﬂ bir ﬂekilde bitirilmeliydi.
Amerika, dilinden düﬂürmedi¤i demokrasi, insan haklar› ve özgürlükler söyleminin alt›nda en büyük katliamlar›, provokasyonlar› ve mezhepsel ayr›l›klar› örgütledi, örgütlüyor Irak'ta. Bu noktada Irak'›n katliam üzerine kurulmak istenen gelece¤inde söz sahibi olmak ve Amerika’n›n kendilerine sunaca¤› iktidar
koltu¤unda oturmak isteyen iﬂbirlikçi hainler kendini ispatlama dürtüsü
ile iﬂe koyuldular. Amerika'n›n yapmak istedi¤ini teklifsiz yapar duruma geldiler. Direniﬂin önemli bir gücü olan Irak Baas Partisi’nin yapt›¤›
aç›klamada da belirtti¤i gibi, “Amerika'n›n bölgeye yönelik planlar›na
gönüllü olarak angaje oldular.” Savaﬂlar›n bir gerçekli¤iydi bu; bir
yanda vatansever direniﬂçiler, di¤er
yanda iﬂgalcinin iﬂbirlikçileri hainler.
‹ﬂgale darbe üstüne darbe vuran
Irak silahl› direniﬂi emperyalizmin
korkusu haline geldi. Amerika, içine
girdi¤i bu ç›kmazdan kurtulman›n
yolu olarak daha önce Latin Amerika'da ve di¤er sömürgeleﬂtirdi¤i ülkelerde kulland›¤› yöntemlere baﬂvuruyor. Ve direniﬂi k›rabilmek için
kontra yöntemler geliﬂtiriyor. Bu
noktada da zaten haz›rda olan Bedir
Tugaylar› iﬂgale verdi¤i onayla ve
iﬂgalin her türlü oyununda yeralmas›yla, kurulmak istenen “Amerikan
demokrasi”sinin Irak'taki önemli
bir figüran› durumunda. Bedir Ör-

gütü hakimiyetini elinde bulundurdu¤u güneyde ve Irak'›n de¤iﬂik bölgelerinde kaç›rma eylemleri, iﬂkence, katliam ve zorla tehcir uygulayarak iﬂgalcinin “sa¤ kolu” iﬂlevini görüyor. Irak halk› Saddam zaman›nda
görmedi¤i zulmü ve korkuyu ﬂu an
Bedir Örgütü taraf›ndan gördü¤ünü
dile getiriyor.

‘Hak’ ordusundan
Yezidin katliam ordusuna!
Bedir örgütü 1980'lerde Saddam
Hüseyin'le mücadele etmek için, ﬂu
an liderleri olan el-Hakim'in kardeﬂi
Ayetullah Muhammed Bekir El
Hekim taraf›ndan kuruldu. O zamandan bu yana uzun süredir ‹ran'dan para yard›m› ve baﬂka “destekler” al›yor. Irak ‹slam Devrimi
Yüksek Konseyi'nin askeri kanad›
olan Bedir Örgütü, ﬁii Araplar’dan
oluﬂuyor.
“Büyük
ﬁeytan”›n
(ABD'nin) adam› olan Saddam'›n
zulmüne karﬂ› hak için, kurtuluﬂ
için savaﬂan bir örgüttü zaman›nda,
kendilerini böyle tan›ml›yorlard›.
1983'te ailesinden 29 kiﬂinin idam
edildi¤i el-Hakim, Saddam'› devirmek için, eskiden düﬂman bildi¤i
ABD'yle
günümüzde
anlaﬂt›.
2003'te Necef'te bombal› sald›r›da
ölünce yerine kardeﬂi Abdülaziz elHakim geçti. Örgüt, sürgün y›llar›nda, 10 bin üyeli Bedir Tugaylar› ile
Saddam'›n baﬂ›n› hayli a¤r›tm›ﬂt›.
Ne varki ayn› örgüt ﬂu an Amerika'n›n derdine deva bir örgüt durumunda. Bedir Örgütü bu konuda
kendini ABD'ye ispatlam›ﬂt›r.
Direnmek, hak ve adalet için savaﬂmak, ﬁiili¤in felsefesinde vard›r.
Kerbala’da Yezid'in ordusunca baﬂlar› kesilen önderleri ‹mam Hüseyin
bunu ö¤retmiﬂtir. Zulme karﬂ› gelmeyi bir ibadet olarak alm›ﬂlard›r
Ali'nin soyundan gelenler.
Oysa dünün hak ordusu olan Be34
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dir, bugünün Yezidi olan Amerikan
politikalar›n› hayata geçiren bir iﬂlev görüyor. Öyleki bir yerden sonra
yapt›klar›n› saklamakta, savunmakta
iﬂgalciler bile zorlan›yor ve Irak'taki
Amerikan generali "mezheplere
ba¤l› silahl› örgütlerin Irak'ta hakimiyet kurmalar›na izin vermeyece¤iz" (Aljazeera TV) aç›klamas› yapmak zorunda kal›yor. Zorunda kal›yor diyoruz çünkü Amerika gerçekte bu duruma karﬂ› de¤il. Ancak örgütün son süreçteki katliamlarda,
kaybetmelerde, iﬂkencelerde isminin
çok s›k geçmesi büyük tepkilere neden oldu.
ABD Irak’taki ç›karlar› gere¤i
bugün için ﬁii milisleri tasfiye edemiyor, böyle uygun görüyor. Bugün
Sünni direniﬂin yan›na bir de ﬁii direniﬂin eklenmesini göze alamayacak durumda. Irak halk› ise Bedir
Örgütü’nün art›k Amerika ile ortak
çal›ﬂt›¤›n› ifade ediyor. ‹ﬂkencelere
maruz kalm›ﬂ tutuklular›n ifadelerine göre, ölüm mangalar›n› iki grup
oluﬂturuyor. Biri, devrik Irak diktatörü Saddam Hüseyin zaman›nda
‹ran'da faaliyet gösteren Irak ‹slam
Devrimi Yüksek Konseyi'ne ba¤l›
Bedir Tugaylar›. Di¤eri ise Irak'›n
kuzeyinde iki büyük Kürt grubuna
mensup Peﬂmerge güçleri. Bu milis
güçler, özellikle Amerikan iﬂgaline
karﬂ› olan kiﬂilere ve direniﬂçilere
yönelik sert uygulamalar› ile tan›n›yor. (17.11. 2005, Yeni ﬁafak) Ayr›ca özellikle KDP’ye ba¤l› peﬂmergelerin bir çeﬂit özel kuvvetler gibi
e¤itilmeleri zor de¤il, daha önceden
de KDP’nin istihbarat örgütü “Parast›n”›n çal›ﬂmalar›n› yönetmek
için sorumlular›n›n bizzat ‹srail’de
bu yönde e¤itim gördükleri bilinir.
Bedir Tugaylar› içinde ise ajanlar
cirit at›yorlar. Onlar› yönlendirmek
çok kolay. Ba¤dat'ta 150 kiﬂinin öldü¤ü olaylardan önce Müseyyeb kasabas›nda yaﬂananlar bu kuﬂkulu
olaylar› kimin tezgâhlad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan bir ibret vesilesidir.
CIA ve MOSSAD taraf›ndan devﬂirilen Matar Sadun gibi Bedir Tugaylar› komutanlar›ndan birisi bu iﬂbirli¤ini itiraf etmiﬂtir. Müseyyeb Hastanesi'nin doktorlar›ndan dindar,

sayg›n bir kiﬂi olan Mümtaz Atiyye'nin arac› Bedir Tugaylar› taraf›ndan ﬂehrin giriﬂinde kontrol noktas›nda çevrilir ve durdurulur. Ard›ndan arac›yla birlikte Muhaf›zlar'›n
karargâh›na götürülür. Burada doktordan habersiz arac›na bir bomba
yerleﬂtirilir ve arabas›yla serbest b›rak›l›r. ﬁehrin tam kalabal›k yerinde
ve bir benzin istasyonu yan›nda araç
uzaktan kumanda ile patlat›l›r ve
doktorla birlikte tam 120 kiﬂi hayat›n› kaybeder. Bedir Tugaylar›'n›n komutanlar›ndan Matar Sadun daha
sonra direniﬂ güçleri taraf›ndan esir
al›nm›ﬂ ve bu gerçe¤i itiraf etmiﬂtir.
"Irak'taki ﬂüpheli eylemlerin s›rr›
budur." (Yeni Asya, M.Özcan.
16.9.2005)
Yine Mukteda Sadr'›n sözcüsü,
Bedir Örgütü’nün iﬂgal ile iﬂbirli¤i
gerçe¤ini bir kez daha dile getirdi.
Katliamlar› ve Necef’teki Sadr bürosuna yap›lan sald›r›y› k›nayarak
"sorumlulu¤u hainlerden oluﬂan ve
iﬂgalin ilk günlerinde Amerikan
panzerleri ile ülkeye giren Bedir Örgütüne yüklüyoruz" (25.08.2005. aljazeera tv) aç›klamas›n› yapt›.
Gerek ‘devlet baﬂkan›’ Talabani,
gerek ‘baﬂbakan’ Caferi ve çeﬂitli
ABD yetkilileri yapt›klar› de¤iﬂik
aç›klamalarda direniﬂi k›rabilmek
için bu tür milis güçlerin kullan›labilece¤ini aç›kça söylediler. Örne¤in
Talabani, “direniﬂi k›rman›n en iyi
yolu milis güçlerini devreye sokmakt›r. Resmi Irak güvenlik güçlerinin
kendilerini ispat etmesini beklemektense, Kürt peﬂmergelerin, ﬁii Bedir
Tugaylar›n›n ve Sünni milislerin
devreye
sokulmas›
gerekir.”
(18.04.05/ BBC Türkçe yay›n) aç›klamas›n› yapm›ﬂt›r.
ﬁiiler’in ﬂu anki en üst dini merci Büyük Ayetullah Ali Sistani ise
bir yandan ﬁiiler’e iﬂgale karﬂ› silaha sar›lmamalar›n› ö¤ütlerken siyasal süreci de perde arkas›nda örgütlüyordu. Sistani, seçimler olup Irak
hükümeti kurulunca ABD'nin çekip
gidece¤ini düﬂünerek, “Direniﬂ sürerse iﬂgal uzar” diyordu. Direniﬂin
sürmemesi için Bedir Örgütü gere¤ini yap›yordu. "Felluce, Musul, Ramadi, Bakuba, Ba¤dat, Haditha ve

Saddam Hüseyin ve Baasç›lar’›n duruﬂmas› devam ediyor. 5 Aral›k'ta görülen
duruﬂmada, Saddam'›n avukatlar›n›n, mahkemenin meﬂruiyeti üzerine konuﬂmalar›na, kukla hakim taraf›ndan izin verilmedi. Bu durumu protesto
eden avukatlar salonu terkederken, Saddam Hüseyin ise aya¤a kalkarak,
kukla mahkemenin niteli¤ini özlü bir ﬂekilde ortaya koydu. "Bu dava
ABD'de imal edildi" diyen Saddam, "Yaﬂas›n Irak, Yaﬂas›n Arap Devleti" ﬂeklinde slogan att›. Duruﬂma ertesi günlerde de devam ederken, Saddam ve
Baasç›lar, mahkemenin meﬂrulu¤unu tan›mayarak ç›kmay› reddettiler.
Amerika’n›n ‘h›k’ deyicisi BM dahi, bu “mahkemenin asla adil olmayaca¤›n›”
belirtmek durumunda kal›rken, burjuva bas›n “militan Saddam, Saddam
ﬂov” gibi baﬂl›klarla haberi vererek, iﬂgalciye direnmenin tüm halklar için
bir onur oldu¤u tarihsel gerçe¤iyle ne denli ilgisiz olduklar›n› da gösterdiler.
Irak'›n baﬂka ﬂehirlerindeki siviller,
hem Bedir Örgütü'nün hem de Kürt
Peﬂmergelerin üyesi oldu¤u Irak Ordu mensuplar› taraf›ndan dövülmekten, ya¤malanmaktan ve kaç›r›lmaktan, bask› ve zulüm görmekten, küçük düﬂürülmekten ﬂikayet etmeyi
sürdürürken, bu milisler ﬂu anda geçici Irak "hükümetinin" aç›k deste¤ine sahipler. Özellikle Güney
Irak'ta 'güvenlik iﬂlerinin' büyük bir
k›sm›n› yürüten Bedir Örgütü üyelerinin ﬁeriat hukuku tesis etmekte oldu¤u da bildiriliyor... Son zamanlarda güneyde Sünni bir avukat katledildi. Etkili Sünni bir grup olan
Müslüman Ulema Birli¤i (MUB)
Baﬂkan› Harith el-Dari, son dönemlerde Bedir Örgütü’nü MUB mensuplar›n› öldürmekle suçlad›. “Umman'da Irakl› arkadaﬂlar›mdan biri
bana güneyde yaﬂayan Sünniler’in
baﬂka yerlere göçmeleri için Bedir
Örgütü üyelerince bask› alt›nda tutulduklar›n› söyledi. Bedir'in Irak'a
iﬂgalcilerin hemen ard›ndan döndü¤ünü de belirtmeliyiz." (www.dahrjamailiraq.com Devlet Destekli ‹ç
Savaﬂ Dahr Jamail'in Irak Savaﬂ
Bülteni, Çeviri Sedat Y›lmaz)
Bedir Tugaylar› y›llarca mücahitler diye bilindi. ﬁimdi ise iktidar
koltu¤una sahip olma sevdas›yla
emperyalizmin bölgedeki sömürü
planlar›na hizmet ediyor...
Bir zamanlar zalime boyun e¤meme kültürünün yeﬂerdi¤i bu topraklarda ne ac›d›r ki bu gelene¤in takipçisi olduklar›n› söyleyenler pragmatizmin kendilerini düﬂürdü¤ü bu
utanç verici durumu kabulleniyorlar,
"büyük ﬂeytan ABD"nin tetikçileri
35
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‘Yaﬂas›n
Irak’

olmay› kabul ediyorlar.
Hayat ise e¤itmeye devam ediyor, görmek istemeyenlerin gözünün önüne hiç reddemeyecekleri
gerçekleri bir bir seriyor. ABD nereye "özgürlük" götürse, y›k›m, katliam, provakasyon, adaletsizlik, açl›k,
yoksulluk, iﬂbirlikçilik orada boy
gösteriyor. Siyasal islam ise s›rf koltuk u¤runa pragmatizmin bata¤›nda
dün ﬂeytan ilan ettiklerinin bugün
emrine girmekten çekinmiyor. ‹slami pragmatizmin bir baﬂka merkezi
‹ran’›n D›ﬂiﬂleri Bakan› Mütteki ise,
Irak ve Afganistan’›n gelece¤i konusunda ABD ile paralel düﬂündüklerini” söylüyor. (Yeni ﬁafak, 3 Aral›k
2005)
Direniﬂ ise tüm bu güçlere karﬂ›,
ad›m ad›m koydu¤u hedeflere ulaﬂmak için savaﬂ›n› yükseltiyor.

“Direniﬂ ‘yerli’ ve
gittikçe güçleniyor”
Bakuba’da direniﬂçilerle iﬂbirlikçi Irak askerleri aras›ndaki çat›ﬂmada 10 asker öldü. Felluce’de z›rhl›
araçlarla devriye gezen 10 Amerikan deniz piyadesi öldürüldü. Ramadi’de bir tank havaya uçuruldu ve
3 ABD askeri öldü. El Anbar bölgesine yönelik geçti¤imiz hafta baﬂlat›lan ABD operasyonlar›na karﬂ›l›k
olarak direniﬂçilerin 1.770 sald›r›
gerçekleﬂtirdikleri aç›kland›. Direniﬂçiler yüzlerce savaﬂç›yla Ramadi’yi bir süre ele geçirdiler. ‹ﬂbirlikçi polis yetiﬂtiren Akademi'ye sald›r› düzenlendi. 40’tan fazla polis aday›n›n öldü¤ü sald›r›n›n iki kad›n "feda savaﬂç›s›" taraf›ndan gerçekleﬂti-

rildi¤i aç›klan›rken, ABD ordusu,
buran›n Irak’›n "en s›k› korunan yeri" oldu¤unu, “eylemcilerin nas›l
girdiklerini tespit edemediklerini”
söyledi. Oysa; tespit etmesi gereken
öncelikle ﬂu: ‹ﬂgal edilmiﬂ bir ülkede hiçbir iﬂgalci, o ülkenin halk›ndan güçlü ve çok de¤ildir ve Irak'›n
hiçbir yeri iﬂgalciler ve iﬂbirlikçileri
için güvenli olmayacakt›r.
Bir hafta içinde yaﬂand› bunlar
ve sayamad›klar›m›z. Art›k kimse
direniﬂin gücünü tart›ﬂm›yor, bu
aç›k. ABD cephesinde de bu güç çeﬂitli biçimlerde kabul ediliyor.
“Washington Institute for Near
East Policy” adl› kurum taraf›ndan
haz›rlanan bir rapor da, iﬂgalcilerin
“direniﬂçiler karﬂ›s›nda ilerleme
kaydettik” aç›klamalar›n›n aksine,
“direniﬂin güçlü oldu¤u ve gelecekte de daha da güçlenebilece¤ini” söylüyordu. Raporda, direniﬂin
ulusalc›lar, Baasç›lar ve islamc›lardan oluﬂtu¤u kaydedilirken, savaﬂ›n
baﬂlang›c›ndan 32 ay sonra zay›flama belirtisi göstermedi¤i ifade edildi ve direniﬂin ihtiyac› olan tüm silahlara, patlay›c›lara, mali kaynaklara ve tüm e¤itimli personele eriﬂebildi¤i, özellikle Sünni toplumun deste¤ini ald›¤› belirtildi.
Bir baﬂka nokta ise iﬂgalcilerin
“yabanc› teröristler” söyleminin aksine, direniﬂin Irakl›lar’ca sürdürüldü¤ü. Raporda “yabanc›” diye tabir
edilen di¤er Arap ülkelerinden gelen
savaﬂç›lar›n oran›n›n yüzde 5 ile 7
aras›nda oldu¤u belirtiliyor.
Direniﬂin Irak halk›n›n direniﬂi
oldu¤u, ABD’li komutanlarca da
ifade ediliyor. Son olarak geçen hafta Amerikan The Sunday Telegraph
Gazetesi’ne konuﬂan ABD’li Komutan Albay John Gronski, Anbar bölgesinde son bir haftad›r yürütülen
ABD operasyonunda askerlerin,
Irakl›lar’›n direniﬂe tam deste¤i sonucu zor anlar yaﬂad›¤›n› itiraf etti.
Bini aﬂk›n kiﬂiyi tutuklad›klar›n›
söyleyen Albay, “ancak, bu insanlar›n aras›nda Irakl› olmayan yok. Bu
da, direniﬂin Irakl›lar taraf›ndan
desteklendi¤ini gösteriyor” ifadelerini kulland›.

◆ Bütün Irkç› ve Faﬂist Kuruluﬂlar Kapat›lmal› Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i IKAD, son zamanlarda Almanya’n›n do¤u eyaletlerinde ›rkç› sald›r›lar›n artmas› üzerine 4 Aral›k günü bir aç›klama yapt›. Sald›r›lar›n yabanc›lara yöneldi¤ini,
polisin izniyle ›rkç›lar›n, daha çok yabanc›lar›n yaﬂad›¤› yerleﬂim yerlerinde gösteriler düzenlediklerini hat›rlatan IKAD, ﬂu bilgileri verdi:
“‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n da aç›klad›¤› gibi ›rkç› sald›r›lar geçen y›la göre %50 artm›ﬂt›r. Do¤u eyaletlerindeki iﬂsizlik ve ekonomik daralma bu eyaletlerde yaﬂayan insanlar›n ›rkç› politikalara
alet edilmesini de kolaylaﬂt›rmaktad›r. Geçen aylarda Berlin'in Marzahn ilçesinde renklerinden
dolay› sald›r›ya u¤rayan iki Afrika kökenli ö¤renci faﬂistler taraf›ndan a¤›r yaralanm›ﬂlard›r.
Bu ilçede yabanc›lar soka¤a ç›kamayacak durumdalar. Rostock'ta da durum ayn›d›r, yabanc›
iﬂyerleri sürekli tehdit edilmekte fiili sald›r›lar sürmektedir. Dresden'de ›rkç› faﬂistlerin (Pirna'da) Türkiyeli iﬂyerlerine yönelik tehdit ve sindirme politikalar› devam etmektedir.”
AB ve Almanya özelinde “terörizm” demagojisi ile ç›kar›lan yeni bask› yasalar›n göçmenleri hedefledi¤i ve bunun da ›rkç›l›¤›n güçlenmesine, cüretlenmelerine zemin sundu¤u kaydedilen
aç›klamada, Solingen katliamc›lar›n›n serbest b›rak›lmas› da hat›rlat›larak, bütün ›rkç› parti ve
derneklerin kapat›lmas›, yabanc›lara yönelik sald›r›lar›n sorumlular›n›n bulunmas› istendi.

◆ Nürnberg’de Stand Anadolu Federasyonu’nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “S›n›r D›ﬂ›lara Oturum ‹ptallerine Hay›r” kampanyas› faaliyetleri sürüyor. 3 Aral›k günü Almanya’n›n
Nürnberg ﬂehrinde stand açan federasyon üyeleri, kampanyan›n içeri¤i ve yabanc›lara yönelik yasalarla ilgili bilgi verdi. Alman sol gruplar da standda bulunarak desek verdiler.

◆ AEKM’de Türkü ve ﬁiir Akﬂam› Almanya’n›n Duisburg ﬂehrindeki Anadolu E¤itim Kültür Merkezi, 3 Aral›k günü Türkü ve ﬁiir Akﬂam› düzenledi. Dinletinin
ard›ndan yap›lan konuﬂmada, AEKM’nin faaliyetleri ve hedefleri hakk›nda bilgi verildi. Umuda Yürüyüﬂ Gösteri Grubu taraf›ndan Yunus Emre ﬂiirlerinden oluﬂan bir dinleti ile bir skeç sunuldu, ayr›ca türküler söylendi. Kemençe ile Karadeniz türküleri dinlendi. Fransa’daki isyan ve
Avrupa genelinde geliﬂen ›rkç›l›k ve asimilasyon politikalar› ile ilgili bir konuﬂman›n da yap›ld›¤› etkinlikte, Grup Devinim’in türküleri ile halaylar çekildi.
Ayr›ca Anadolu Federasyonu’nun “S›n›rd›ﬂ›lara ve Oturum ‹ptallerine Hay›r” kampanyas›
çerçevesinde, haklar›nda s›n›rd›ﬂ› karar› verilen Erkil ailesi de geceye kat›ld›.

◆ Kiev'de NATO Protestosu -

Emperyalist destekli “turuncu Dev-

rim” ile yönetimi ele geçiren Viktor Yuﬂçenko’nun ülkeyi NATO’ya sokma karar›, ‹lerici Sosyalist Parti taraf›ndan 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteriyle protesto edildi. “Demokrasi kahraman›” ilan edilen Yuﬂçenko yönetimi, 30 bin kiﬂinin ise kente giriﬂine izin vermedi.

◆ Zafer Chavez'in - Amerikanc› muhalefetin ﬂaibe yaratmak için boykot etti¤i seçimlerin sonucunda, Venezuella parlamentosunda Chavez'in Beﬂinci Cumhuriyet Partisi
mutlak ço¤unluk elde etti. Geçen hafta yap›lan seçimde, 167 sandalyeli parlamento da Chavez'in partisi 114 milletvekili al›rken, 62 milletvekilini de Chavez’i destekleyen di¤er partiler
kazand›.

◆ Almanya'da grev - Almanya'n›n Stuttgart kentinde 14 bin iﬂçi, Ver.di Sendikas›’n›n ça¤r›s›na uyarak 5 Aral›k günü greve ç›kt›. Protesto gösterilerine on binden fazla kiﬂinin kat›ld›¤› belirtilirken, emekçiler, 38,5 olan haftal›k çal›ﬂma saatinin 40 saate ç›kar›lmas›n› içeren hükümetin emekçi düﬂman› politikalar›ndan vazgeçmesini istiyorlar.
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not düﬂüyoruz

Zonguldak'da Faﬂist Sald›r›

✔ ‘Milli’ OYAK’a Bak›n!

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ö¤rencisi Yücel
TEK‹N, 3 Aral›k günü faﬂist bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Faﬂistler yaln›z yakalad›klar› Yücel Tekin’e sald›r›rken "bu PKK'l› vurun..." diyerek çevredeki esnaf› da
sald›r›ya katmak istemiﬂtir ama Trabzon'da ve Rize'de
teﬂhir olan bu yalan Zonguldak'ta tutmam›ﬂ, esnaf sald›r›ya kat›lmam›ﬂt›r.
Faﬂistlere sald›r› cüreti veren ise önceki hafta, okul
içerisinde gövde gösterisi yap›p ö¤rencileri taciz eden
faﬂist güruhun okul yönetimi ve Zonguldak Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan himaye edilmeleridir.
Yap›lan sald›r›y› protesto etmek için 4 Aral›k’ta ö¤renciler taraf›ndan Madenci An›t› önünde bir bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada faﬂist sald›r›lar› yönlendiren Bar›ﬂ Yelkenci isimli kiﬂi teﬂhir edildi. Zonguldak
Gençlik Derne¤i, EMEP, EHP, DEHAP, SGD, Ekim
Gençli¤i’nin kat›l›m›yla yap›lan eylem, “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›yla bitirildi.

Ordu Yard›mlaﬂma Kurumu OYAK, ony›llard›r hiçbir
denetime tabi olmadan büyümesini sürdürdü. Generaller “millilik” kisvesiyle katlettikçe, onlar kârlar›n› katlad›. Elbette özelleﬂtirme pastas›ndan pay almamas› düﬂünülemezdi. Ald›lar, hem de ‘millilik”
ﬂovlar› ile. Erdemir yabanc›ya gitmemiﬂti, öyleyse
özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kmaya da gerek yoktu. Özelleﬂtirmeye sözde karﬂ› olan sendikalar, pespaye
ulusalc›lar böyle diyordu. Milli ordunun milli holdingi OYAK, sat›n ald›¤› Erdemir'in yüzde 49.3'lük k›sm›n›n yüzde 49'unu Frans›z Arcelor'a devretmek
için anlaﬂt›. (3 Aral›k Vatan)
‹ﬂte size millilik! ‹ﬂte size, devlet kapitalizmini savunanlar›n baﬂtac› etti¤i “milli” bir holding! Elbette,
OYAK’›n bu ilk emperyalist tekelle ortakl›¤› de¤il.
Frans›z Renault’tan sigorta ﬂirketlerine kadar hep
emperyalist sermeya ile içli d›ﬂl› oldular. Bu, iﬂbirlikçi tekelci sermayenin karakteridir. Ony›llard›r ülkemizi Amerika ad›na yöneten Ordu ne kadar milli ise,
onun holdingi de o kadar milli olur!

Elaz›¤’da Dayan›ﬂma Gecesi

✔ Özelleﬂen katliamc›l›k, insan av›

Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 4 Aral›k’ta “Üretim, Paylaﬂ›m, Çözüm ‹çin Dayan›ﬂma Gecesi” düzenledi. Günler öncesinden etkinli¤in baﬂvurusu yap›lmas›na ra¤men polis ö¤rencilerin önüne birçok engel
ç›kararak, etkinli¤in engellenmesi için elinden geleni
yapt›. Ancak üretim, paylaﬂ›m ve çözüme özlem duyan
ö¤renci gençlik tüm engelleri aﬂarak geceyi düzenledi.
Yaklaﬂ›k 250 gencin kat›ld›¤› gecede, salonun polis
ablukas›na al›nmas›, kamera çekimiyle insanlar›n tedirgin edilmeye çal›ﬂ›lmas› konuﬂmalarla, salondan yükselen “alk›ﬂlarla” protesto edildi.
Gece, ﬂiir dinletisi ile baﬂlad›. Ard›ndan slayt gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Grup Karaca sahne alarak,
seslendirdi¤i türkülerle geceye renk katt›. Grup Karaca’dan sonra ö¤renci gençli¤in haz›rlad›¤› "Jop Star"
isimli skeç sahnelendi. Grup Umuda Türkü’nün seslendirdi¤i türkülerle gece büyük bir coﬂkuyla sonland›r›ld›.

Geçen hafta kameralara yans›yan bir görüntü, Irak’›
dolduran ‘özel güvenlik ﬂirketleri’nin vahﬂetini gözler önüne serdi. Görüntüde; ‹ngiliz Aegis isimli güvenlik ﬂirketinin ölüm mangalar›, bir araçtan yoldaki
sivil araçlara rastgele ateﬂ aç›yor, arac›n kasetinde
de Elvis Presley çal›yordu. Aegis, Pentagon'dan
293 milyon dolarl›k ihale kazanm›ﬂt›.
Emperyalist vahﬂetin ulaﬂt›¤› boyutu göstermesi aç›s›ndan çarp›c› bir örnek olan olay, ayn› zamanda o
sistemin “insan›” ne hale getirebilece¤inin de bir
örne¤i. Bir yan› ise özelleﬂtirme felsefesinin uzand›¤› boyut. Daha önce de Ebu Gureyb’deki iﬂkencecilerin önemli bir bölümünün özel ﬂirketlere mensup kiral›k katiller oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.

✔ ‹ﬂgal ve ‘Özgür Bas›n’
Savunma Bakan› Donald Rumsfeld’in, Irak’a götürdükleri “özgürlükten” büyük pay›n› alan Irak bas›n›,
“en büyük demokratik baﬂar›lardan biri” olarak sundu¤u gün, Los Angeles Times’da da bir haber vard›. Habere göre; bizzat ABD askerlerince yaz›lan
“haberler”, Irak gazetelerine gönderiliyor ve ‘ba¤›ms›z gazeteci’ imzas›yla yay›nlat›l›yor, karﬂ›l›¤›nda ise
gazeteye para ödeniyordu. ‹ﬂgal propagandas› yapan bu yay›nlar›n fiyat› 50 dolardan 1500 dolara kadar ç›k›yor! Kara Propaganda Operasyonu, ABD ordusunun “Enformasyon Operasyonlar› Görev Gücü” taraf›ndan yönetiliyordu. ‹ﬂgalci bununla da kalmam›ﬂ, bir gazeteyi ve bir radyoyu da ele geçirmiﬂti. Emperyalizmin götürdü¤ü özgürlü¤ün medyas›
da elbette sat›l›k, kiﬂiliksiz olacak; baﬂka ne bekleniyordu!

Gençli¤e Bask›lar
Do¤u Karadeniz Temel Haklar Gençlik Komisyonu
üyeleri ve aileleri polisin bask›lar›na maruz kal›yor.
Gençlerimizi sindirmek için aileleri kullanan polis, bu
kez de komisyon çal›ﬂan› ﬁaban Kotil’in babas›n›n iﬂyerine giderek, o¤lunu arkadaﬂlar›ndan ay›rmas› yoksa tutuklayacaklar› tehdidinde bulundu.
Daha önce de Eyüp Beyaz’›n cenazesine kat›lan komisyon üyelerinin aileleri jandarma taraf›ndan tehdit
edilmiﬂti. Komisyon yapt›¤› aç›klamada, polisin bu pervas›zl›¤›n›n kendilerini sindiremeyece¤ini söyledi.
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Bilindi¤i gibi üniversitelerde ve liselerde bir süredir
Gençlik Federasyonu öncülü¤ünde “Ö¤renci Haklar›m›z›
‹stiyoruz” ad›yla bir kampanya sürdürülüyor. Gençlik Federasyonu Baﬂkan› Ferhat
Özdemir ve Federasyonun
Lise Komisyonu Baﬂkan›
Ebru Benek ile kampanyan›n neyi amaçlad›¤›, nas›l yürütüldü¤üne iliﬂkin görüﬂtük:

Ebru Benek: Biz de ayn› ﬂekilde liselerde ilk olarak anket çal›ﬂmas› ile baﬂlad›k. Ayn› zamanda en temel taleplerimizi içeren bir
de imza kampanyas› baﬂlatt›k. Bu imza kampanyas›nda zorunlu toplanan ba¤›ﬂlardan, liselerde yaﬂanan
ﬂiddet sorununa, okullar›m›z›n tel örgülerle çevrilerek
ö¤rencilerin birbirlerinden
tecrit edilmesine kadar yaﬂanan birçok sorun ile ilgili taleplerimiz yeral›yor.
Biz de kampanyam›z›n
sonunda toplad›¤›m›z imzalar› Milli E¤itim Bakanl›¤›'na iletmekle birlikte, öncesinde okullarda
müdürlerle görüﬂmeler yapaca¤›z.
Çünkü baz› sorunlar›n birebir muhataplar› okul müdürleri. Örne¤in
okullar›m›z›n temizli¤i gibi. Okulumuzun temiz tutulmas›n›n önünde
ne gibi büyük engeller olabilir ki?
Bunlar› soraca¤›z okul yönetimlerine.
Türkiye'nin hangi okulunda devrimci demokrat düﬂüncelere sahip
olan ö¤renci varsa an›nda tespit
eden Milli E¤itim Bakanl›¤›'na da,
kay›t s›ras›nda yaﬂanan zorunlu ba¤›ﬂlardan nas›l olup da habersiz kalabilece¤ini soraca¤›z.
Kampanyam›z sömestr tatilinden
sonra da devam edecek. Ferhat arkadaﬂ›n sözünü etti¤i kurultay çal›ﬂmalar›m›za baﬂlayaca¤›z.
Bu kampanya asl›nda belli eylem
biçimlerine hapsolan bir kampanya
de¤il. Yani belirledi¤imiz temel biçimler olsa da süreç içerisinde ö¤rencilerin taleplerine göre farkl› eylemler ya da etkinlikler de olabilecek. S›n›f konuﬂmalar›, okul toplant›lar› gibi. Ama dedi¤imiz gibi amac›m›z sorunlar› en geniﬂ kesimler
içerisinde tart›ﬂt›rabilmek ve bunu
baﬂarabildi¤imiz ölçüde çok daha
farkl› etkinlikler de geliﬂebilir.

Çözüm
bizdedir
ellerimizdedir!

- Kampanyan›n amac› nedir?
- Ferhat Özdemir: Kampanyan›n amac› en geniﬂ ö¤renci kitlesine ulaﬂ›p sorunlar›m›z›
birlikte tart›ﬂ›p, saptayarak, birlikte
çözüm üretmek. Kampanya tüm ö¤rencilerin yaﬂad›¤› sorunlar› kaps›yor. Her dönem baﬂ›nda al›nan
har(a)çlardan yurt sorununa, s›nav
sisteminin her üniversitede farkl› olmas›ndan, ders yo¤unlu¤unun ö¤rencilerin sosyal faaliyetlere kat›l›m›n› engellemesine, yemeklerin
sa¤l›ks›z ve pahal› olmas›ndan ihtiyaç duyulan her belge için ayr› ücret
al›nmas›na kadar her ö¤rencinin birebir yaﬂad›¤› sorunlara çözüm üretmek temelinde ele ald›k.
Ebru Benek: Kampanyam›z›n
amac›; en temel ö¤renci haklar›m›za
sahip ç›kmakt›r. Bugün ö¤renciler
ülke sorunlar›na duyars›z oldu¤u gibi kendi sorunlar›n›n da içinde bo¤ulup kalm›ﬂt›r. Bu kampanyayla
amaçlad›¤›m›z ise akademik kazan›mlar›n ötesinde sorunlara karﬂ›
belli bir duyarl›l›k yaratabilmektir.

- Kampanya hangi çal›ﬂma biçimleriyle sürdürülüyor?
- Ferhat Özdemir: Çal›ﬂmalar›m›za ilk olarak anket ile baﬂlad›k.
Bundaki amac›m›z ilk sorunuzda
belirtti¤imiz gibi sorunlar› birlikte
saptamakt›r. Her ö¤rencinin rahats›z
oldu¤u farkl› konular var. Mesela
say›sal alanda okuyan bir ö¤renci
ders yo¤unlu¤undan rahats›z olurken, kimi ö¤renciler de okula ulaﬂ›m
sorunundan, servis imkan›n›n olmamas›ndan daha rahats›z. Asl›nda

tüm ö¤renciler ayn› sorunlar› ﬂu ya
da bu ﬂekilde yaﬂ›yor ancak öncelikleri farkl›laﬂabiliyor. Bu nedenle her
üniversitede farkl› sorunlar› öne ç›karmak gerekti¤ini görüyoruz. Örne¤in ‹TÜ'de yetersiz olmakla birlikte sosyal alanlar var ancak ö¤rencilerin kullan›m› k›s›tlan›yor. Buradaki talebimiz sosyal alanlar› her
ö¤renci için koﬂulsuz kullanma imkan›n›n sa¤lanmas›. Y›ld›z Teknik'te
ise sosyal alan hiç yok. Buradaki talebimiz ise sosyal alanlar›n oluﬂturulmas› için bütçe ayr›lmas›. Anket
çal›ﬂmas›n›n hemen ard›ndan ç›kan
sonuçlara göre imza toplamaya baﬂlad›k. ‹mzalar, kampanyam›z›n sonuna kadar devam edecek ve toplanan imzalar› üniversite ö¤rencileri
YÖK'e iletirken, lise ö¤rencileri de
Milli E¤itim Bakanl›¤›'na iletecek.
Yani kampanya sonunda tüm illerdeki Gençlik Dernekli arkadaﬂlar›m›zla Ankara'ya gidece¤iz.
‹lerleyen günlerde sorunlar›m›z›
tart›ﬂmak ve çözüm üretmeleri gerekti¤ini talep etmek için rektörlüklerle
görüﬂmelerimiz olacak. Bunun yan›nda kampanya sonunda Ankara'ya
gitmeden önce ‹stanbul’da "Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz Kurultay›"
yapaca¤›z. Daha çok sorunlar› yaﬂayanlar›n konuﬂmac› oldu¤u, tart›ﬂt›¤›
bir kurultay olacak. Bunlar›n yan›nda
afiﬂ, bildiri, pul gibi çeﬂitli araçlarla
ve düzenleyece¤imiz etkinliklerle
ö¤renci kitlesine kampanyam›z› duyurmaya ve katmaya çal›ﬂaca¤›m›z
faaliyetlerimiz olacak.
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- Gençlik kendi akademik sorunlar› karﬂ›s›nda politik sorunlardaki
duyars›zl›¤› m› gösteriyor, yoksa bu
konuda biraz daha duyarl›l›k var m›?

- Ferhat
Özdemir:
Mesela bu sene
baﬂ›nda
daha çok belli
bir muhalif
kimli¤i olan
ö¤rencilere
Gençlik Federasyonu karﬂ› yayg›n
Baﬂkan›
bir soruﬂturFerhat Özdemir
ma terörü vard›.
Bizim
Gençlik Federasyonu olarak bu soruna karﬂ› da imza kampanyam›z olmuﬂtu. Ancak ald›¤›m›z tepkiler çok
da olumlu tepkiler de¤ildi. Belki bu
soruﬂturmalarla tüm ö¤renciler tehdit ediliyordu ama birebir kendileri
yaﬂam›yordu. Bu nedenle “belli bir
kesime yönelik” gibi düﬂünüyorlard›. Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz
kampanyas›nda ise tüm ö¤renciler
ﬂu ya da bu ﬂekilde bu sorunlar› yaﬂ›yor ve bundan rahats›zl›k duyuyor.
Bir ﬂeyler yapmas› gerekti¤ini düﬂünüyor. Yani sorunun birebir içinde
görüyor kendini, bu nedenle tepkiler
daha olumlu.
Ebru Benek: Genel olarak gençli¤e bakt›¤›m›zda ülke ve dünya sorunlar›na karﬂ› büyük ölçüde bir duyars›zl›k var. Bu duyars›zl›k belli ölçüde gençli¤in kendi sorunlar›na
yaklaﬂ›m›nda da görülse de ayn› derecede yaﬂanm›yor. Liselilerde daha
çok karﬂ›laﬂt›¤›m›z, duyars›zl›ktan
öte sorunlar›n kayna¤›n› bulma
s›k›nt›s› ya da tepki göstermede
yaﬂanan tutukluk oluyor. Sorunu
biliyor, yaﬂ›yor ama kayna¤›na yönelemiyor. Örne¤in okullarda yak›t
paras›, spor paras› vs. ad› alt›nda
toplanan zorunlu ba¤›ﬂlar› ele alal›m. Do¤ru olan› bu giderlerin e¤itime ayr›lan bütçeden karﬂ›lanmas›d›r. Ö¤renciler bu noktada "Bizim
okulumuzun geliri yeterli de¤il o
yüzden bizden toplamak zorunda
kal›yorlar" diye bakabiliyor... Sorunlar›n fark›na varanlar için ise durum daha farkl› olabiliyor. Ya nas›l
tepki verilmesi gerekti¤ini bilemeyebiliyor ya da tek baﬂ›ma ne yapabilirim ki diye düﬂünebiliyor. Bizim
amac›m›z ise biraz da bunu göstermek. Sorunlar birlikte tart›ﬂ›larak ve

birlikte çözümler üreterek çözülebilir. Liselerde en çok yaﬂanan sorun
da budur yani tepkinin örgütlenmesi. Yoksa bahsetti¤imiz gibi duyarl›l›k liselilerde daha yayg›nd›r.
- Geniﬂ ö¤renci kitlesinin kat›l›m›n› sa¤layacak eylem biçimleri
veya di¤er tür etkinlikler var m›
kampanyan›zda ?
- Ferhat Özdemir: Evet. Yaﬂad›¤›m›z sorunlar› ve çözümlerini
tart›ﬂt›rmak için forumlar düzenlemeyi düﬂünüyoruz. Mesela karikatür sergisi gibi veya çeﬂitli kültürel
etkinliklerle gençli¤i biraraya getirmek, birliktelik ruhunu geliﬂtirecek
faaliyetler düzenlemek gibi çal›ﬂmalar›m›z olacak. Ö¤rencileri bu sorunlara karﬂ› duyarl› hale getirecek
her yöntemi de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›z.
- Ö¤renci haklar› deyince, örne¤in ilk üç-dört s›rada hangi haklara öncelik veriyorsunuz ?
- Ferhat Özdemir: E¤itim hakk›
bu düzenin yasalar›nca da her ö¤renciye verilmiﬂ bir hakt›r ancak
üniversiteleri ticarethaneye çevirmeyi hedefleyen, ö¤renciyi müﬂteri
olarak gören zihniyet bu hakk›n dahi kullan›lmas›na izin vermiyor. Biz
baﬂta “e¤itim bir hakt›r” diyor ve
paral› e¤itime karﬂ› ç›k›yoruz. Birçok üniversitede bar›nma sorunu
ciddi bir boyuta ulaﬂm›ﬂ durumda,
yurtlar yetersiz ve kullan›m› k›ﬂla
mant›¤›n› aratmayacak tarzda. Bar›nma sorunu çözülsün ve yurtlardaki k›ﬂla zihniyetine son verilsin istiyoruz. Üniversitelerde yeterli teknik donan›m›n olmay›ﬂ› birçok ö¤rencinin araﬂt›rma yapmas›n›n
önündeki en temel engellerden birisi; bu nedenle yeterli teknik donan›m ve her ö¤rencinin bunlardan s›n›rs›z yararlanmas›n› istiyoruz. Genel olarak tüm üniversitelerde sa¤l›k imkan› ya hiç yok ya da çok k›s›tl›; bu nedenle her ö¤renciye sa¤l›k imkan› sa¤lanmas› ve bunlardan
s›n›rs›z yararlanmas›n› istiyoruz.
Ebru Benek: Ö¤renci haklar›m›z deyince liselerde ilk olarak ﬂun39
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lar› s›ralayabiliriz: Kay›t s›ras›nda
zorla al›nan kay›t paralar› baﬂl› baﬂ›na büyük bir sorun. Ve bu ücreti
ver(e)meyenlerin ise keyfi bir ﬂekilde okula kay›tlar› yap›lmayabiliyor.
‹stenen paralar bununla s›n›rl› kalm›yor. Yak›t paras›, spor paras›, diploma paras› vs. gibi birçok ﬂey için
ö¤rencilerden zorla para toplan›yor.
Ö¤rencilere uygulanan ﬂiddet de yaﬂanan büyük sorunlardan biri. ﬁiddetin uygulanmad›¤› lise neredeyse
yok denecek kadar az. Genellikle bu
sorunun yaﬂanmad›¤› liseler özel liseler oluyor. Bask› ve ﬂiddet ile ö¤renciler sindirilmeye, korkutulmaya
çal›ﬂ›l›yor. Bu da olmazsa notla tehdit ediliyor ö¤renciler. Bir di¤er sorun olarak her gün artan çeteleﬂme
ve liselerde madde ba¤›ml›l›¤›n›n
yayg›nlaﬂmas›n› söyleyebiliriz. Bu
en büyük sorunlardan biridir. Gençlik üzerinde uygulanan yozlaﬂt›rma
politikas›n›n bir sonucudur bu. Bugün her lisenin önünde çeteler cirit
atar. Gençlerimizin zehirlenmesi sadece fiziki de¤il ahlaki boyutuyla da
yaﬂan›yor. Zaten amaçlanan gençli¤in ahlak›n› kirletmektir. Ve yaﬂanan
sorunlar›n en temelinde ise ÖSS vard›r. Ö¤renci ÖSS'den baﬂka bir ﬂey
düﬂünemez duruma gelir. Bir yandan
harcanan emek, para, bask› uygular
ö¤renci üzerinde, bir yandan da oku
da adam ol diyen aileler. S›nav› kazanamayanlarda ise tamamen bir çöküﬂ yaﬂan›r. ‹ﬂte bu
gibi sorunlar› daha fazla yaﬂamak istemiyoruz bu konuda
acil çözümler istiyoruz. Ama
öncelikle ö¤renci gençli¤in
kendi sorunlar›na sahip ç›kmas›n› istiyoruz. Biz bu konularda
çözüm isterken elbette ki biz
b›rakal›m baﬂkalar› çözsün
mant›¤›yla bakm›yoruz. Çözüm
bizdedir, ellerimizdedir.
Bu yüzden
de tüm gençli¤i sorunlar›m›z etraf›nda birleﬂmeye, tart›ﬂmaya ve çöLise Komisyonu
züm üretmeBaﬂkan›
ye ça¤›r›yoEbru Benek
ruz.

ç›s› anlay›ﬂ›na ve sald›r›lar›na karﬂ›
olduklar›n› ifade eden kimi gençlik
örgütlenmeleri buna ra¤men aç›klamaya kat›lmad›lar.

Gençlik Derne¤i’nin
ça¤r›s›na cevap yine tehdit
Diyarbak›r
5 Aral›k 2005

BAGEH’in sorumsuzca sald›r›lar› sürüyor

Yalanla siyaset yap›lmaz
yalanla siyaset yasakç›l›¤› perdelenemez,
yalanla ﬂiddet meﬂrulaﬂt›r›lamaz.
Devrimciler sorumlulu¤a ça¤›r›yor, siyaset yasakç›s›, mülkiyetçi
anlay›ﬂ, bu ça¤r›n›n karﬂ›s›na yeni
bir sald›r›yla ç›k›yor.
Önceki say›m›zda Kürt milliyetçi hareketin gençlik örgütlenmesi
BAGEH’in Diyarbak›r’da Dicle
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencilere
sald›r›lar›n› yazm›ﬂt›k. Bu say›m›zda sorunun çözüldü¤ünü veya çözüm yoluna girdi¤ini yazmak isterdik. Gençlik Federasyonu, HÖC ve
Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
geçen hafta boyunca bu do¤rultuda
giriﬂimlerde, görüﬂmelerde bulundular. Ancak sorun çözülmedi, tersine 20 Ekim, 25 Ekim, 24 Kas›m’da
gerçekleﬂtirilen tehdit ve sald›r›lar,
geçen hafta da sürdürüldü.

Gençlik Derne¤i’nden
sorumlulu¤a ça¤r›
Gençlik Federasyonu üyesi Dicle Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler,
5 Aral›k’ta Dicle Üniversitesi’nde,
BAGEH’in sald›rgan tutumunu k›nayan bir aç›klama yapt›. Eylem s›ras›nda “Sol ‹çi Sorunlar›n Çözümü
ﬁiddet Olamaz / Dicle Üniversitesi
Ö¤rencileri” yaz›l› pankart aç›ld›.
Son dönemde yaﬂanan sald›r›la-

r›n hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, bugüne kadar sorunun çözümünde birçok yöntem denendi¤i, öneriler getirildi¤i ancak BAGEH’in bunlara
olumlu hiçbir cevap vermedi¤i gibi
sald›rgan tavr›n› sahiplenip tehditlerini artt›rd›¤› dile getirildi.
Bu sald›rgan tavr›n bir düﬂüncenin ürünü oldu¤u ve ben merkezci,
yasakç› düﬂüncenin terkedilmemesi
durumunda sorunlar›n çözülemeyece¤i vurguland›.
“Buralar bizimdir” anlay›ﬂ›yla
devrimcilerin çal›ﬂmalar›n›n engellenmek istendi¤ini, hiçbir devrimcinin bu tür dayatmalara boyun e¤meyece¤ini kaydeden dernek üyeleri,
tüm çabalar›na ra¤men sorunun bir
ay› aﬂk›n süredir çözülmedi¤ini, görüﬂme taleplerinin bile kabul edilmedi¤ini, tersine sald›r›n›n sürdü¤ünü bu nedenle böyle bir aç›klama
yaparak sorunu gençli¤e, halka duyurma karar› ald›klar›n› belirttiler.
“Devrimci mücadeleyle ba¤daﬂmayan bu sald›r›lar› halklar›m›z
önünde mahkum ediyor, sorunun
çözümünde samimi ad›mlar atmaya
davet ediyoruz” diyerek ça¤r›lar›n›
tekrarlad›lar.
Aç›klamaya YDG’liler de destek
verirken, BAGEH’in siyaset yasak40
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Aç›klama sona erdikten sonra,
Dicle Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencilerin yan›na gelen ve BAGEH
Temsilcisi oldu¤unu söyleyen 2 kiﬂi
konuﬂmak bahanesiyle tehditler savurdu. “Bundan sonra ok yaydan
ç›km›ﬂt›r” diyen BAGEH’lilere, konuﬂmak istiyorlarsa, derne¤e gelebilecekleri belirtilerek, tehditkar tav›rlar› teﬂhir edildi.

Bu yöntem demokrat
bir güce yak›ﬂ›r m›?
BAGEH'lilerin Dicle Gençlik
Derne¤i üyelerine yönelik sald›r›lar› bu tehdidin ard›ndan sürdü.
6 Aral›k’ta saat 13.20 civar›nda
BAGEH üyeleri, ellerinde demir
çubuk, cop ve sopalarla Dicle Gençlik Derne¤i üyelerinin yollar›n› keserek sald›r›da bulundular. Gençlik
Derne¤i üyeleri ise kendilerini savunarak, sloganlar atarak sald›r›ya
cevap verdiler.
Sald›r› s›ras›nda durakta bekleyen halktan insanlar araya girmeye
çal›ﬂ›nca, BAGEH’liler “bunlar
Kürtler’e küfür ediyorlar” diyerek
çevredeki insanlar› provoke etmeye, devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂt›lar.
Biz bu yöntemi tan›yoruz ve sol,
demokrat, yurtsever bir güce asla
yak›ﬂt›ram›yoruz. BAGEH’liler
böyle bir yalandan ve bu yalanla
halk› k›ﬂk›rtmaktan medet umacak
duruma düﬂmüﬂlerse, buna bak›p,
ne kadar haks›z bir konumda olduklar›n› görmelidirler.
Ancak halk bu k›ﬂk›rtmalara gelmedi. “Siz hepiniz ayn› taraftan
de¤il misiniz?” sorusuyla sald›r›ya
karﬂ› tav›r al›rken, Dicle Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤rencilerin gerçekleri anlatmas›yla da BAGEH’lilerin
provokasyon çabalar› tümüyle etkisiz kald›. Sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilerin vücutlar›n›n çeﬂitli yerlerin-

de darp izleri oluﬂurken; BAGEH’liler sald›r›y› daha fazla sürdüremeyip
tehditler savurarak uzaklaﬂt›lar.
Bu arada Malatya Gençlik Derne¤i taraf›ndan Merkez Postanesi önünde yap›lan aç›klamada, sald›r›lara
derhal son verilmesi gerekti¤ini belirtilirken, Erzincan Gençlik Derne¤i
“Sol ‹çi Sorunlar›n Çözümü ﬁiddet
Olamaz” pankart›yla, Antalya Gençlik Derne¤i “Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i” pankart›n› açarak yapt›klar› eylemlerde, bu “sol içi” sald›r›
karﬂ›s›nda hiçbir sol, devrimci, demokrat gücün sessiz, duyars›z kalamayaca¤›n› vurgulad›lar. Ayr›ca çeﬂitli ﬂehirlerdeki Gençlik Dernekleri de
yapt›klar› aç›klamalarla Dicle Üniversitesi’ndeki sald›r›lar› k›nad›lar.

Yalana ve yasakç›l›¤a
son verin!
Diyarbak›r’da siyaset yasakç›l›¤›yla devrimcilere sald›ranlara bir
kez daha hat›rlatmakta yarar görüyoruz; yalanla siyaset yap›lmaz, yalanla
siyaset yasakç›l›¤› perdelenemez, yalanla ﬂiddet meﬂrulaﬂt›r›lamaz.
Sizlerin de çok iyi bildi¤iniz gibi,
“önderli¤inizin karaland›¤›”, “Kürtlere küfür edildi¤i” gibi iddialar yaland›r. Kimsenin devrimcilerin eleﬂtirilerinin d›ﬂ›nda, ötesinde bir söz sarfetmesi sözkonusu de¤ildir. Devrimcilerin ne deyip ne demedikleri ise
dergilerde, kitaplarda, yaz›l›d›r, belgelidir. ﬁunu da ekleyelim; böyle bir
ﬂey oldu¤unda da sol içinde bu tür sorunlar›n çözüm mekanizmalar› bellidir, bunun çözümü devrimcilere sald›r› de¤ildir.
Siyaset yasakç›l›¤›, bir yalan›n arkas›na gizlenmek istenmektedir.
“Falan kiﬂi önderimizi karalad›” basitliklerine son verin. Varsa iddian›z
ispatlay›n.
“Biz yapmad›k, sempatizanlar›m›z yapt›... sempatizanlar›m›za laf
dinletemeyebiliriz” manevralar›na
son verin!
Sald›r›lardan yaln›z BAGEH de¤il, bu siyasi anlay›ﬂ› savunan tüm
kurumlar sorumludur. “Onlar ayr› bir
örgüt” demek kimseyi kurtarmaz. Bu
oyuna son verin. Sald›r›y› durdurun.

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan
DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA
Egemenlerin iﬂçi ve emekçilere topyekün sald›rd›¤› bir dönemden
geçmekteyiz. Bir yandan uygulanan sosyo-ekonomik politikalarla geniﬂ
kesimler y›k›ma sürüklenirken öte yandan da bask› ve terör uygulamalar› ile emekçilerin hak alma mücadelesi sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Mevcut hak ve özgürlükler budanmaktad›r. Egemenler emperyalizme uﬂakl›kta s›n›r tan›mamaktad›r. Kürt halk›na karﬂ› yürütülen imha ve inkar politikalar› yeni bir boyut kazanm›ﬂt›r. Mersin'de baﬂlat›lan ﬂoven dalga,
ﬁemdinli ve Hakkari'de yaﬂananlar bu durumun en somut göstergeleridir.
Böyle bir dönemde devrimci ve demokratik yap›lar›n sald›r›lara karﬂ›
ortak bir duruﬂ sergileyebilmeleri önemlidir. Kuﬂku yok ki bu duruﬂu sergileyebilmenin önemli koﬂullar›ndan biri de, iliﬂkilerde karﬂ›l›kl› sayg› ve
dayan›ﬂman›n esas al›nmas› ve ç›kabilecek sorunlar›n diyalog yoluyla çözülmesidir.
Nitekim bu durumun bilinciyle hareket eden bizler, önemli bir ad›m
atarak Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu'nu oluﬂturduk. Platformumuzun en temel amac›, sol içi sorunlarda
ﬂiddet kullan›m›n› engellemek, sorunlar›n diyalog yoluyla çözülebilmesini sa¤lamakt›r.
K›sa bir süre önce Diyarbak›r Dicle Üniversitesi'nde BAGEH ve Dicle Gençlik Derne¤i aras›nda yaﬂananlar, Gençlik Federasyonu'nun baﬂvurusu üzerine platformumuzun gündemine al›nm›ﬂt›r. Gençlik Federasyonu dinlendikten sonra BAGEH ile görüﬂülmüﬂ, kendileri olay›n görüﬂülece¤i platform toplant›s›na davet edilmiﬂtir. Davetimiz BAGEH taraf›ndan, Gençlik Federasyonu'nun iç iﬂleyiﬂini ilgilendirdi¤ini düﬂündü¤ümüz bir ﬂart öne sürülerek kabul edilmemiﬂtir.
Geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda durumu de¤erlendiren platformumuz, bu aç›klamay› yapmay› gerekli görmektedir.
Kas›m ay› sonunda Dicle Üniversitesi'nde BAGEH'li olarak bilinen
ö¤renciler, Dicle Gençlik Derne¤i taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalar› engellemiﬂ, Gençlik Derne¤i'ne mensup ö¤rencilere fiziki ﬂiddet uygulam›ﬂlar,
bu s›rada da Gençlik Derne¤i'nden ö¤rencileri yaralam›ﬂlard›r. Platformumuz bu sald›r›y› k›namakta, hangi sebepten kaynaklan›rsa kaynaklans›n,
devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda ﬂiddete baﬂvurulmas›n› kabul
edilemez bulmaktad›r.
BAGEH merkezi taraf›ndan sald›r›lar›n durdurulaca¤› beyan edilmesine ra¤men, Dicle Üniversitesi'nden gelen haberler, Gençlik Federasyonu'na yönelik engelleme ve sald›r›lar›n sürdü¤ünü göstermektedir. Bizler,
Diyarbak›r'da yaﬂananlar›n devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki dayan›ﬂmaya zarar verece¤ini hat›rlat›yor, BAGEH merkezini geliﬂen olaylar› durdurmaya ve sorunu çözücü bir tutum almaya davet ediyoruz.

06.12.2005

Devrimci ve
Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve
Çözüm Platformu
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hayat›n
içindeki

teori
Sol ‹çi ﬁiddet
Merhaba! Sevgili okurlar›m›z,
bu say›m›zda Diyarbak›r’dan iki haber okuyacaks›n›z. Bunlardan birinde Temel Haklar Federasyonu’nun
kitlesel bir ﬂekilde ﬁemdinli’ye gidiﬂi ve oradan dönüﬂte Diyarbak›r’da
yapt›¤› kardeﬂlik, birlik, dayan›ﬂma
yüklü aç›klamalar var. Di¤er Diyarbak›r haberinde ise ayn› duygular ve
düﬂüncelerle okullar›nda faaliyet
yürüten Dicle Gençlik Derne¤i ö¤rencilerine BAGEH taraf›ndan sald›r›lmas› yeral›yor.
‹kisi birbirinin ne kadar z›dd› geliﬂmeler de¤il mi? Diyarbak›r’daki
sald›rgan tutuma iliﬂkin geçen hafta
Yürüyüﬂ’te yeralan yaz›da denildi¤i
gibi, “Oligarﬂi ﬁemdinli’de, Silopi’de bombalar patlat›rken, halk›n
üzerinde savaﬂ uçaklar› uçurup,
Kürt sorunu konusunda politik manevralar geliﬂtirirken, BAGEH’lilerin bölgedeki devrimcilere sald›rmas›, anlaﬂ›l›r ve izah edilebilir de¤ildir.” Ayn› ﬂekilde, 6 Aral›k’ta
HÖC’lüler kitlesel bir ﬂekilde ﬁemdinli’nin ac›s›n› paylaﬂ›r, direniﬂine
destek verirken, ayn› gün Diyarbak›r’da HÖC’lülere sald›rmak da izah› zor bir durumdur. Ama elbette
her ﬂeyin bir izah› oldu¤u gibi, bunun da var. Bu sohbetimizde bunun
izah›n› yapm›ﬂ olaca¤›z zaten.
Evet, bu hafta tart›ﬂaca¤›m›z konu, esas olarak tart›ﬂmay› hiç istemedi¤imiz, baﬂka bir deyiﬂle günde-

!

Gençlik Dernekli bir ö¤renci’de 6 Aral›k’taki BAGEH sald›r›s›ndan kalan izler

Mülkiyetçilikle, siyaset
yasakç›l›¤›yla kimse bir ﬂey
kazanamaz!
mimize hiç girmemesini istedi¤imiz
bir konudur ancak ne yaz›k ki gündemimizdedir. Konumuz “sol içi
ﬂiddet”. ﬁu her zaman halk›n anlamakta zorland›¤› bir ﬂey olmuﬂtur;
sol bir güç, baﬂka bir sol güce karﬂ›
neden ﬂiddete baﬂvurur?
Evet Özlem, ilk soruyu sana yönelterek baﬂlayal›m: BAGEH’lilerin
Diyarbak›r’daki sald›r›lar›n›n nedeni nedir sence?

Özlem: Önce ﬂunu düzelteyim;
evet sald›r›y› BAGEH’liler yapm›ﬂ,
onlar üstleniyor da. Ama sald›ran
esas olarak bir anlay›ﬂt›r. Bu y›l›n
baﬂ›nda Gazi’de, Nurtepe’de sald›ranlar da “Yurtsever Gençlik” imzas›n› kullanm›ﬂt› ama ayn› anlay›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ Kürt milliyetçi hareketin
anlay›ﬂ›d›r. Sald›r›lar da ne “birimle” s›n›rl›d›r, ne de “sempatizanlar›n
iﬂi”dir. Zaten bir ay› aﬂk›n süredir
sürüyor olmas›, eleﬂtirilere, uyar›lara, devrimci gruplar›n ortak aç›klamas›na ra¤men yine sald›rmaya devam etmeleri de bunu gösteriyor.
Bu birincisi. Niye sald›rd›klar›na
gelince?
Gösterdikleri gerekçe ﬂu: “önderli¤imize küfrediliyor.” Nerede,
ne zaman, nas›l, kim, bunlar›n hiçbirinin cevab› yok. Biz hiçbir arkadaﬂ›m›z›n böyle bir ﬂey yapmayaca¤›ndan eminiz. Ama buna ra¤men
onlara denildi ki, bir iddian›z varsa,
buyrun gösterin, kan›tlay›n. Ama zaten sa¤l›kl› bir görüﬂme, diyalog da
olmad›¤› için bunlar› konuﬂmaya da
yanaﬂm›yorlar. Son, bu haftaki sald›r›da da iddia “Kürt halk›na küfrediyorlar” biçimine dönüﬂmüﬂ. Yar›n
da baﬂka bir ﬂey derler.
Önce Gençlik Dernekli arkadaﬂlara “bundan sonra burada faaliyet
yürütmeyeceksiniz” diye sald›rd›lar.
Sald›r›ya karﬂ› bir tepki görünce bu
defa iﬂi, “bizim Gençlik Federasyonu’yla sorunumuz yok, bizim soru42
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numuz ﬂu kiﬂiyle, o kiﬂi buradan gidecek” demeye baﬂlad›lar. Bir kere
orada Gençlik Dernekli tüm arkadaﬂlar›m›z sald›r›lar›n hedefi oldular. Geçen hafta, bu hafta Yürüyüﬂ’te yay›nlanan resimler var, her
defas›nda karﬂ›lar›nda Gençlik Dernekli kim varsa, onlara sald›rd›lar.
Yani bu da sonradan uydurulan bir
manevra.
K›sacas›, Gençlik Dernekli arkadaﬂlar›n, BAGEH’in sald›r›s›na gerekçe yapabilece¤i hiçbir tavr›, sözü
yoktur. Sald›r›n›n esas nedeni, en
baﬂta söyledikleri sözde gizlidir:
“Burada faaliyet yürütmeyeceksiniz!”
Yani bu sözde, sol içi ﬂiddetin en
karakteristik kaynaklar›ndan biri
vard›r: “Siyaset yasakç›l›¤›.”

Kemal: PKK’nin siyaset yasakç›l›¤›, baﬂka herhangi bir siyasetin siyaset yasakç›l›¤›ndan farkl› bir
yan da içerir. Buna tekrar döneriz.
Ama ondan önce, ﬂu sald›r›y› yalanlarla gerekçelendirmelerine iliﬂkin
birkaç ﬂey söylemek istiyorum. Mesela BAGEH diyor ki, “siz bizim
önderli¤imize küfrettiniz, dolay›s›yla önce siz sald›rd›n›z, biz misilleme
yap›yoruz”... Gazi-Nurtepe-Alibeyköy sald›r›s›nda da iﬂin baﬂ›nda
“dergilerdeki yaz›lar”dan tutun da
s›radan kavgalara kadar birçok gerekçeyle sald›r› meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmiﬂti. Bunlar ancak çocuklar›
kand›racak türden gerekçelerdir.
Sol içi ﬂiddetin önemli bir bölümü hep birbirine karﬂ› “misilleme”
ﬂeklinde geliﬂmiﬂtir. Böyle bir “gerekçe”nin olmad›¤› durumda da sald›r›y› “mazur” göstermek için bir
“sald›r›” yarat›l›r. BAGEH de böyle
yapm›ﬂ. Ama mesele ﬂurada; öyle
bir “küfür” olsa bile, o sorunu çözmenin baﬂka yollar› vard›r. Misilleme hakk›n›, anlay›ﬂ›n› nereden al›yorsun? Hangi mant›ktan?
Bu “misilleme” zihniyeti nede-

!
niyle solun 12 Eylül öncesindeki çat›ﬂmalar›, bu yan›yla gerçekten de
bir “kan davas›” gibidir, sola büyük
zararlar veren bir k›s›r döngüye girilmiﬂtir. Bu k›s›r döngüye diyebilirim ki, bir tek devrimci hareket düﬂmedi. Peki nas›l oldu bu? Devrimci
Sol’dan hiç kimse sol içi ﬂiddet sonucu öldürülmedi mi? Öldürüldü
ama Devrimci Sol, hiçbirinde “misilleme” yapmad›. Bundan dolay› da
o k›s›r döngüye girmedi.
“Sol içi ﬂiddet”e baﬂvuranlara
önce ﬂunu söyleriz; diyelim siz sald›rd›n›z, sonra biz, sonra yine siz,
sonra yine biz... sonra, sonra, sonra... Herkes yapabilir bunu. Kimse
bu noktada güçsüz, çaresiz de¤ildir.
Ama bu çözüm de¤ildir.

Mazlum: Aç›k ki, PKK, kendi
tabanlar›n› devrimcilere sald›r› konusunda “ikna” edecek bir bahane
aram›ﬂ ve “önderli¤e küfür” gerekçesini bu anlay›ﬂla üretmiﬂtir.
Biz halklar›n, farkl› anlay›ﬂtaki
çeﬂitli örgütlerin yaratt›klar› de¤erleri, mücadelenin de¤erleri olarak
görürüz, o de¤erlere sald›r›ld›¤›nda
karﬂ›s›nda biz oluruz. Tarihimiz boyunca her hareketin kendi de¤erlerine de sayg› göstermiﬂizdir. Bu anlay›ﬂ›m›zdan dolay›d›r ki, ‹mral›’dan
sonra da Abdullah Öcalan’a “kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ” bir eleﬂtiri geliﬂtirmedik. Burjuvazi cephesinden de (ki
bu normaldi) sol cepheden de bu
tarz eleﬂtiriler yapanlar oldu. Ama
biz yapmad›k. Çünkü meselenin özü
bu de¤ildi. Öcalan’›n teorik, politik
görüﬂlerini ise Marksist-Leninist bak›ﬂ aç›s›ndan k›yas›ya eleﬂtirdik.
Ayn› ﬂekilde bunu PKK’ye yaklaﬂ›m›m›z›n bütününde de görebilirsiniz. Hem bir ulusal hareket olarak
tüm gücümüzle destekledik, hem de
Kürt halk›n›n kurtuluﬂu aç›s›ndan
sürekli bir ideolojik mücadele yürüttük. Marksist-Leninistler’in dostluk
ve dayan›ﬂmas› ve ideolojik mücadelesi böyledir.
Ancak PKK’nin meselesi bu de¤ildir. “Dergilerdeki yaz›lar”, sald›r›lar için yaln›z bir bahanedir. Ayn›
ﬂekilde Diyarbak›r’daki sald›r›da da

“küfür” meselesi, uydurulmuﬂ bir
bahanedir.
Ne ister BAGEH? Veya bu anlay›ﬂ ne ister? Kendisine biat edilmesini, kendi yörüngesine girilmesini
ister. Ona tabi olmuyorsan, çok çeﬂitli biçimlerde y›pratmaya, engellemeye çal›ﬂ›r. Kendisinden baﬂkas›na
hayat hakk› tan›mayan bir anlay›ﬂt›r
bu. Demokratik olmayan bir anlay›ﬂt›r. Ve ne ilginçtir ki, solda “demokrasiden” en çok sözedenlerin
baﬂ›nda bu arkadaﬂlar gelmektedir.

Kemal: Kendine tabi k›lma dayatmas› veya biraz önce belirtti¤imiz ﬂekilde siyaset yasakç›l›¤›, Diyarbak›r özelinde baﬂka bir anlam
daha kazan›yor. Kürt milliyetçi anlay›ﬂ, oray› “kendi evi” olarak görüyor. “Türk solu” diye adland›rd›¤› gruplar› ise orada “misafir” olarak görüyor. Sorunun bir aya¤› da
budur.
Bu PKK’nin çok eski bir anlay›ﬂ›d›r.
Sol içi ﬂiddettin en önemli kaynaklar›ndan biri, küçük-burjuvazinin mülkiyetçi anlay›ﬂ›ndad›r. Milliyetçilik ise zaten do¤al olarak mülkiyetçili¤i içinde bar›nd›r›r. Hat›rl›yorum, 1993’te Dersim’deki dört
TDKP’linin PKK taraf›ndan öldürüldü¤ü “sol içi ﬂiddet” karﬂ›s›nda o
zaman ç›kan Mücadele Dergisi’nin
bir say›s›n›n kapa¤›nda ﬂöyle yaz›yordu:
“Halklar›m›z Kardeﬂtir... Kürdistan kimseye tapulu de¤ildir.” (6 Kas›m 1993, say› 70) Bu say›daki dikkat çekici yaz›lardan birinin baﬂl›¤›
ise “‘Misafir’ statüsü koymak yasakç›l›kt›r” ﬂeklindeydi.
Bugün tart›ﬂt›¤›m›z da temelde
ayn› bak›ﬂ aç›s›, ayn› sorundur.
O dönem PKK’nin devrimci örgütlere koymaya çal›ﬂt›¤› Dersim
yasa¤›n›n alt›ndaki anlay›ﬂ buydu.
Bu anlay›ﬂ kendini tek bir kelimeyle
özetlemiﬂti o zamanki tart›ﬂmalarda:
“Misafir.”
“Biz nas›l Filistin kamplar›nda
misafir idiysek, Türkiyeli dostlar da
bizim misafirimiz” demiﬂlerdi.
43
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Gençlik
Dernekli
bir ö¤renci’de 6 Aral›k’taki BAGEH sald›r›s›ndan
kalan izler

Misafir dedi¤in ev sahibine uyar.
Misafir dedi¤in misafirlikte oldu¤u
sürece yapt›¤›, etti¤i her ﬂey konusunda ev sahibine bilgi verir. ‹ﬂte
Kürt milliyetçi anlay›ﬂ da devrimcilerden bunu istiyor.
Zaten bunu da yazm›ﬂlard› aç›kça: “Egemenlik saham›zda yürütülecek tüm faaliyetlerden sorumlu tek
güç PKK’dir. Di¤er güçler alaca¤›
tüm kararlarda partimizi bilgilendirmek ve onay olmak durumundad›r.” (1993 Ekim, Dersim Askeri
Konseyi imzal› bildiri)
Bu anlay›ﬂ›n uzant›lar› olarak,
bölgede çal›ﬂma yapan sol örgütlerin “özel savaﬂ taraf›ndan örgütlenip
özellikle gönderildi¤i”nden tutun
da, Kürtler’in “Türk sol” örgütleri
içinde yeralmas›n› (o sol örgütün niteli¤i ne olursa olsun) “kaç›ﬂ” olarak de¤erlendirmeye kadar subjektivizmin çok çeﬂitli örnekleri görüldü.
“Batman’da, Amed’de kontra faaliyeti Hizbulllah olarak ﬂekilleniyordu. Dersim’de sol maskeyle ﬂekilleniyor” sözünü al›n mesela.
Devrimci örgütlerin Dersim’de verdikleri ﬂehitler yetmez mi bu sözdeki subjektivizmi anlatmaya?
Hayat›n kendisi, herkese, kimsenin Türk ve Kürt halk›n›n kurtuluﬂu
için savaﬂan hiçbir gücü yok sayamayaca¤›n›, yoksaymaya hakk› olmad›¤›n› ö¤retiyor; bunun sonucunda bu subjektif de¤erlendirmelerin
sahibi olan Kürt milliyetçi hareket
de, “Türk solu” dedikleri gruplarla
çeﬂitli ittifaklar, cepheler oluﬂturmuﬂtur.
Fakat Kürt milliyetçi anlay›ﬂ,
milliyetçili¤inin uzant›s› olan benmerkezcili¤iyle, mülkiyetçili¤iyle
hesaplaﬂmad›¤› için bu anlay›ﬂ ﬂurada burada, Diyarbak›r’da oldu¤u gibi yeniden ortaya ç›k›yor.

Mazlum: Sen Dersim olay›n›
hat›rlat›nca biraz önceki “küfür” gerekçesi aç›s›ndan akl›ma geldi; dört
TDKP’linin öldürülmesinde de
PKK’liler, bunlar›n (yani TDKP’lilerin) kontra faaliyetler yürüttükleri
bahanesini ileri sürmüﬂlerdi ama daha çarp›c› olan, kontra faaliyeti dedikleri “PKK’ye karﬂ› propaganda
yapm›ﬂ olmak”t›. Böyle bir subjektivizmle, evet, sald›r› gerekçesi bulabilirsiniz ama dostluklara, ittifaklara
zemin bulamazs›n›z.
Dersim’de ya da Diyarbak›r’da
sald›r›ya yön veren “Türk solu” adland›rmas›ndaki çarp›k mant›kt›r.
Kendini ev sahibi, devrimcileri misafir gören anlay›ﬂt›r.
Öncelikle ﬂu bilinmeli ki, Kürt
ve Türk halk›ndan devrimcilerin ortak örgütlenmesi olarak hayat bulan
devrimci bir örgüt, Kürdistan’›n misafiri de¤il, yerlisidir.
“Türk solu” kavram›, ﬂimdilerde
pek sözünü etmedikleri sömürgecilik teorisinin sonucu, milliyetçi ve
mülkiyetçi anlay›ﬂ›n tezahürü olan
zorlama bir adland›rmad›r. Mesela
devrimci hareketin ﬂehitlerinin büyük bölümünün Kürt olmas›na, tutsaklar›n›n savaﬂanlar›n›n da yine ayn› ﬂekilde olmas›na ra¤men bu kavramda ›srar etmek, o ﬂehitlere, kavgan›n içindeki Kürtler’e bir haks›zl›k, sayg›s›zl›k de¤il midir?
ﬁimdi bak›n çarp›kl›¤a. Ben bir
Kürt’üm. Üstelik bu harekette ne
“münferit”im, ne istisnay›m. Ama
onlar bana illa diyorlar ki, yok hay›r
sen “Türk solu”sun.
Diyarbak›r’da 6 Aral›k’ta yapt›k-

Dernekli bir ö¤renci’de 24 Ka! Gençlik
s›m’daki BAGEH sald›r›s›ndan kalan izler

lar› sald›r›da da bu aç›dan ilginç bir
durum ç›k›yor ortaya. BAGEH’liler
“bunlar Kürt halk›na küfür etti” diye sald›r›p halk› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›yorlar. Halk›n müdahalesi s›ras›nda
konuﬂmalarda Gençlik Dernekliler’in ço¤unun da Kürt oldu¤u ortaya ç›k›yor. Onun üzerine BAGEH’liler k›ﬂk›rtmay› sürdürme zemini
bulam›yorlar... Tabii, bunlar da bir
yana, bir hareketin s›n›fsal, ulusal
niteli¤ini belirleyen o hareketin
program›, stratejisi, hedefleri, örgütlenme anlay›ﬂ›d›r.

Özlem: Diyarbak›r aç›s›ndan
çok daha çarp›c› bir ﬂey daha sözkonusu. Herkes biliyor ki, devrimci
hareket, tüm siyasi tarihi boyunca
att›¤› her ad›m› oligarﬂi ile savaﬂarak atan, Türkiye’de ya da Türkiye
Kürdistan›’nda her mevziyi oligarﬂiyle mücadele içinde ﬂehitler vererek, bedeller ödeyerek kazanan bir
harekettir. BAGEH iﬂte böyle bir
harekete sald›r›yor.
Diyarbak›r’daki Gençlik Derne¤i çal›ﬂmas›n› alal›m ele. Devrimci
Gençlik, kontrgerilla sald›r›lar› alt›nda o devrimci demokratik mücadeleyi yürütebilmek için dört ﬂehit
vermiﬂtir Diyarbak›r’da. Gençlik
Federasyonu’nun önceli olan, benim
de o zaman üyesi oldu¤um TÖDEF,
orada devrimci, demokratik mücadeleyi sürdürebilmek için bedeller
ödedi. Hat›rlars›n›z, 1995 Ocak’›nda dört TÖDEF’li arkadaﬂ›m›z infaz
edilmiﬂti orada. Onlardan Reyhan
Havva ‹pek, Siverekli’ydi. Kürt, Zaza’yd›. Selim Yeﬂilova ve Refik Horoz Arap milliyetindendiler. Hüseyin Deniz arkadaﬂ›m›z ise Ceyhanl›’yd› ve Kürt milliyetindendi. Al›n
size “Türk solu”!..
Kaç defa Diyarbak›r’›n iﬂkencehanelerinden geçmiﬂti hepsi. Oligarﬂinin bu kadar pervas›z bir katliam›na ra¤men o mevziyi terketmeyen
bir Devrimci Gençlik, sald›r›y› de¤il, sayg›y› hakeder.

Kemal: Bir devrimci olarak
düﬂünüldü¤ünde elbette böyle düﬂünülecektir. Ancak dedi¤imiz gibi,
mülkiyetçi, benmerkezci anlay›ﬂ,
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her ﬂeye kendi merkezinden bakar,
her ﬂey kendisiyle baﬂlar ve kendisiyle biter, kendisinin içinde olmad›¤› direniﬂ direniﬂ de¤ildir, kendisinin inisiyatifi d›ﬂ›ndaki her ﬂey, oligarﬂiyi gerileten bir ﬂey bile olsa,
onu rahats›z eder.
PKK elbette Marksist-Leninist
bir hareket de¤ildir, Marksist-Leninistler gibi de düﬂünmeyecektir.
Ama halk güçlerinin saf›ndad›r. Demokratik güçlerden biridir, demokratik mücadelenin içinde yeralmaktad›r. Fakat Diyarbak›r’daki sald›r›s›
“demokrat” niteli¤iyle de aç›klanamaz. Tamamen devrimcileri kendine
tabi k›lma, devrimcileri etkisizleﬂtirme ve “bölgeden ç›karma” anlay›ﬂ›n›n sonucudur.
Belki de arkadaﬂlar, yapar›z, yan›m›za kâr kal›r diye düﬂünüyor.
Hay›r, öyle olmaz.
Peki ne yap›l›r diyeceksiniz? Bir
kere, sald›ranlarla ayn› anlay›ﬂa düﬂmez, ayn› yönteme baﬂvurmay›z.
Fakat devrimcilerin bunun d›ﬂ›nda,
ço¤u kez bundan daha etkili araçlar›, yollar› vard›r. Teﬂhir ve tecrit gelir bunlar›n baﬂ›nda. Bulundu¤umuz
her yerde teﬂhir ederiz. Özeleﬂtiri
yap›l›ncaya kadar da vazgeçmeyiz
bundan. Y›llar geçse de anlatmaya,
ideolojik, politik olarak hesab›n›
sormaya devam ederiz. Dolay›s›yla,
yapt›¤› yan›na kâr kalmaz, tersine
zararl› ç›karlar.
Asl›nda “sol içi ﬂiddet”ten bu güne kadar kazançl› ç›kan kimse de
yoktur. Türkiye solunun tarihi, özel
olarak PKK’nin tarihi bunu anlat›r.
Bak›n, belki kimileri “sola ﬂiddet”
uygulayarak geçici olarak baz› alanlarda etkinlik kurmuﬂlard›r. Ama o
ﬂiddetin götürdükleri her zaman
getirdiklerinden fazla olmuﬂtur.
Çünkü o hareketleri lekelemiﬂtir. O
hareketlerin “demokratik, sosyalist”, “adaletli” bir dünya kuraca¤›na dair inanc› ve güveni zay›flatm›ﬂt›r. Devrimci de¤erlerde aç›lan bu
gedikten baﬂka çürüten unsurlar girmiﬂtir.
PKK 12 Eylül öncesi sol içi ﬂiddete çok yayg›n biçimde baﬂvurmuﬂtur. Sadece kendi deyimleriyle

!
“Türk Solu”na karﬂ› da de¤il, “Kürt
solu”na da ﬂiddet uygulam›ﬂt›r. Baz›
geçici yararlar da elde etmiﬂtir bundan. Ayn› ﬂekilde “yanl›ﬂ eylem çizgisi”nden elde ettikleri gibi...
Ama ﬂöyle bir durulup düﬂünüldü¤ünde görülür ki, e¤er bugün en
genel anlamda solun meﬂruluk sorunu ortaya ç›kt›ysa, solun adaletine
güven sars›lm›ﬂsa, karﬂ›-devrim
“bunlar PKK’li” demeyi bir k›ﬂk›rtma gerekçesi olarak kullanabiliyorsa, devrimciler, ayd›nlar bile
PKK’nin meﬂrulu¤unu savunmakta
güçlük çekiyorsa, bunda PKK’nin
bu yanl›ﬂlar›n›n pay›n›n olmad›¤›
söylenebilir mi? PKK’nin y›llard›r
“Türkiyeli’leﬂme” söylemine ra¤men bu konuda hiçbir ad›m atamamas›nda bunun pay›n›n olmad›¤›
söylenebilir mi?.. 12 Eylül sonras›
geniﬂ kesimlerde görülen “sola, devrimcilere güvensizlik”te “sol içi ﬂiddet”in pay› yads›nabilir mi?
Gazi’deki sald›r› vesilesiyle çeﬂitli semtlerde bu konunun tart›ﬂ›ld›¤› sohbetler, toplant›lar olmuﬂtu biliyorsunuz. ‹ﬂte onlardan birinde, eski
insanlar›m›zdan biri ﬂöyle dedi: “Siz
niye yenildiniz 12 Eylül’de biliyor
musunuz, çünkü zaten ondan önce
siz birbirinize düﬂmüﬂtünüz? Yine
ayn› ﬂeyi yapmay›n!”
Ayn› ﬂey Diyarbak›r’da da yaﬂan›yor. BAGEH’liler, Gençlik Federasyonu’ndan arkadaﬂlara sald›r›rken araya giren halktan insanlar
“Siz hepiniz ayn› taraftan de¤il misiniz?” diyerek ay›rmaya çal›ﬂ›yorlar. ‹ﬂte halk›n bu uyar› ve müdahaleleri üzerinden düﬂünmek laz›m.
Bizimle DEHAP’›n, DEHAP’la
mesela bir ÖDP’nin, ÖDP’yle
TKP’nin, TKP’yle Partizan’›n veya
daha baﬂkalar›n›n elbette birçok fark› var. Ama bütün bu say›lanlar›n
halk kitlelerinin gözünde en genel
anlamda “sol” olarak alg›land›¤› da
bir gerçektir. Ki, bu gerçeklik nedeniyle de kiminin uzlaﬂmac›l›¤›, kiminin icazetçili¤i bir yana, örne¤in
“sol içi komisyon” çal›ﬂmalar›nda
bu güçlerin hepsini kapsamaya çal›ﬂt›k. Sol, demokratik bir birlik kurmak istedi¤imizde, bunlar›n hepsine

ça¤r› yap›yoruz.
Buradan sözü ﬂuraya getirmek
istiyorum; kimileri, PKK sald›r›lar›yla ortaya ç›kan bu “sol içi ﬂiddet”i, kendilerinin d›ﬂ›nda görüyorlar. Asl›nda kime sald›r›ld›¤› önemli
de¤ildir, sald›r› kime olursa olsun,
y›pranan, prestij kaybeden bütün
soldur. O halde, sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda tav›r almak, kendini sol içinde
gören herkesin görevidir.

Mazlum: Halk içinde, dolay›s›yla onun bir tezahürü olarak sol
güçler aras›nda çeliﬂkiler, sorunlar
ç›kmaz m›? Ç›kar. Halk homojen bir
yap› olmad›¤› için, sol içindeki örgütler farkl› katmanlar›n temsilcisi
olduklar› için, politik, stratejik
birçok farkl›l›klara sahip olduklar›
için çeliﬂkiler, sorunlar ç›kmas› da
do¤ald›r. Bir de iﬂin içine baﬂtan beri sözünü etti¤imiz benmerkezcilik,
siyaset yasakç›l›¤›, mülkiyetçilik,
rekabetçilik gibi unsurlar girince,
sorunlar daha da ço¤al›yor elbette.
Sol içi bir hukuku oluﬂturmay› bunun için istedik zaten. Bu noktada
bir sonuca da vard›k.
Bu anlay›ﬂ›n, kendilerinin de bir
parças› oldu¤u, imza att›¤› bu hukuka, bu hukuku uygulamakla yükümlü platformun uyar›lar›na ra¤men
sald›r›y› sürdürmesi düﬂündürücüdür. Bu noktada ﬂunu da ekleyim ki,
bu veya buna benzer her sald›r›da,
e¤er ikna edici aç›klamalar, tatmin
edici gerekçeler yoksa ortada, o zaman iﬂin bir baﬂka politik yönü de
ihtimal dahilindedir. O da “devrimcilerle araya mesafe” koyma meselesidir. Devrimcilere tasfiye politikas›na kat›lma meselesidir. Baﬂka
bir deyiﬂle oligarﬂiye farkl› mesajlar
vermedir. Bugün için bu boyutta düﬂünmüyor, bu boyutta tart›ﬂm›yoruz.
E¤er sald›r›lar›n ard›ndan böyle bir
mant›k ç›karsa, elbette o zaman tart›ﬂman›n muhtevas› da de¤iﬂir.

Kemal: Bu sohbetimizin sonucunda ﬂunlar› eklemek istiyorum:
Bizim ideolojik mücadelede ne kadar ›srarl›, kararl› oldu¤umuz bilinir.
Sadece Kürt milliyetçi hareketine
de¤il, genel olarak böyleyizdir. Ama
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Gençlik Dernekli bir ö¤renci’de 24 Kas›m’daki BAGEH sald›r›s›ndan kalan izler
kimse bizim hiçbir sol güce karﬂ›
“düﬂmanca” bir faaliyet yürüttü¤ümüzü veya de¤erlerine sayg›s›zl›k
etti¤imizi söyleyemez. 36 y›ll›k tarihimizden buna tek bir örnek gösteremez.
O zaman bu sald›r› niye? Yalanlar› perde yapmadan bunun aç›klamas›n› yapmak durumundad›rlar.
Aç›klayam›yorlarsa, –ki mülkiyetçi,
benmerkezci anlay›ﬂ terkedilmedi¤i
sürece aç›klayamayacaklard›r– bu
sald›r›n›n özeleﬂtirisini halka ve
devrimcilere yapmak durumundad›rlar. Kürt halk› nezdinde “bunlar
Kürtler’e küfür ediyor” diyerek Türkiye soluna karaçalm›ﬂlard›r; özeleﬂtiriyi en çok da Kürt halk›na vermeleri gerekir kan›mca.
Devrimciler güç dayatmas›na
teslim olmazlar. Devrim iddias›na
sahip bir hareketin böyle bir ﬂey
yapmas› beklenemez. Bunu hiç kuﬂkumuz yok ki BAGEH’liler de, ayn›
anlay›ﬂtaki herkes de biliyor. Bunu
“sol”dan gelen bir sald›r› karﬂ›s›nda
birkez daha göstermek zorunda kalmayaca¤›m›z› umuyorum. Bu anlamda arkadaﬂlar›n yapaca¤› en do¤ru ﬂey, sald›r›lar›n›, tehditlerini derhal durdurmak ve sald›r›lar›na gerekçe yapt›klar› yalanlar›na son vermektir.
Oligarﬂiye karﬂ› mücadeleyi yükseltmek gerekti¤i inan›l›yorsa, halklar›n kardeﬂli¤ine de¤er veriliyorsa,
devrimci, demokrat, yurtsever örgütlerin ittifak›n›n gere¤i konusunda samimiyet var ise o zaman yap›lmas› gerekenin Diyarbak›r’da yap›lanlar olmad›¤› aç›kt›r.
‹zninizle, sohbetimizi burada
noktal›yorum. Önümüzdeki hafta
baﬂka bir sohbet konusunda buluﬂmak üzere hoﬂçakal›n.

Balcal›’da dayan›ﬂma kazand›
Adana Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde çal›ﬂan 5 iﬂçinin D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k ‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlenme çal›ﬂmas› yürüttükleri gerekçesiyle iﬂten at›lmalar› emekçilerin direniﬂe geçmelerine neden
olmuﬂtu. ‹ﬂten ç›karman›n ard›ndan hastane çal›ﬂanlar›n›n tümü iﬂ b›rakm›ﬂ,
protesto eylemi düzenlemiﬂ ve 400 iﬂçi birden sendikaya üye olarak patrona
en güzel cevab› vermiﬂti.
Dayan›ﬂma ve sahiplenme sonuç verdi, 5 iﬂçi 2 Aral›k günü yeniden iﬂlerine döndüler. Bu kazan›m üzerine hastane önünde toplanan yüzlerce iﬂçiye seslenen Dev Sa¤l›k ‹ﬂ Adana ﬁube yöneticilerinden Zeynep Çelik, bu
kazan›m›n dayan›ﬂma sayesinde oldu¤unu söyledi. ‹ﬂe geri dönen iﬂçiler ile
Adana Tabib Odas› da yapt›klar› konuﬂmada dayan›ﬂmaya vurgu yapt›lar ve
bu sald›r›n›n kadrolu-kadrosuz sorunu de¤il, sermayenin tüm emekçilere
sald›r›s› oldu¤unu dile getirdiler.
nü de iﬂçileri getiren araca jandarman›n gözü önünde sald›rd›lar. ‹ﬂçiler, sald›r›y› gerçekleﬂtiren araçlardan ikisini yakalarken, silahlar›n bulundu¤u araç
kaçt›. Sendikan›n Tuzla ﬁube Baﬂkan› Hasan Sonkaya, taﬂeron Özalp
ﬁirketi’ne ba¤l› sald›rganlar›n A¤r›l› eski korucular olduklar›n› ve
kaleﬂnikoflar, sopalar taﬂ›d›klar›n›
belirtti. ‹ﬂçilerin sald›rganlar› beyzbol sopalar›, demir çubuklarla yakalay›p jandarmaya teslim etmelerine karﬂ›n, jandarman›n serbest b›rakt›¤›n› aktaran Sonkaya, “Biz onlar›n bu plan›n› boﬂa ç›kartt›k ama
bundan sonra neler yapacaklar›n›
bilmiyoruz” dedi.

Tuzla’da ‹ﬂçilere Sald›r›
Tuzla’da bulunan Cevahir Deri’de Deri-‹ﬂ Sendikas›’n› örgütleme çal›ﬂmas› yapan iﬂçiler, iﬂten
at›lmalar›na ra¤men direniﬂi sürdürünce, patronun sald›r›s›na maruz
kald›lar. 28 iﬂçinin fabrika önündeki direniﬂi sürerken, 30 Kas›m günü, taﬂerona Özalp ﬁirketi taraf›ndan kiraland›¤› belirtilen silahl› bir
grup iﬂçilere sald›rd›. Sald›r›da 5
iﬂçi yaralan›rken, jandarma 19 iﬂçiyi gözalt›na alarak, patronla iﬂbirli¤ini gözler önüne serdi.
Sendikalaﬂmay› önlemek için
bölgede silahl›, sopal› ﬂekilde rahatça gezen sald›rganlar, ertesi gü-

AKP’liler
sel için
önlem
isteyen
halk› da
provokatör
ilan
ettiler

Trabzon'un Of ‹lçesi'nde son dönemlerde yaﬂanan sel felaketlerinin ard›ndan önlem al›nmamas›, yaralar›n sar›lmamas› halk›n protestosuna neden olmuﬂ, köprü yap›lmayan derelerden s›rt›na yak›nlar›n›
alarak geçen köylüler duyars›zl›¤› böyle göstermeye çal›ﬂm›ﬂlard›.

Bu kafa hak ve özgürlüklerden ne anlar!
Halka ilk cevap AKP Of ‹lçe Baﬂkan› Fazl› Çapo¤lu'dan geldi. Çapo¤lu, yapt›¤› aç›klamayla "Afetten sonra mevcut köprülerden yaya
ulaﬂ›m› sa¤land›. S›rt›na insan al›p da dere ortas›nda poz veren bu insanlar›n ne yapmak istedi¤ini halk›m›z›n takdirine b›rak›yorum. Bir
iki kiﬂinin olay› abart›p bir nevi provokasyon yapmalar›na asla müsaade edilmeyecektir. Her yerde böyle insanlar mevcut olabilir. Halk›m›z bunlara itibar etmeyecektir" dedi.
Böylece Trabzon'da AKP bir kez daha hakk›n› arayanlar› provokatörlükle suçlam›ﬂ oldu. Hat›rlanaca¤› gibi bu muameleye daha önce de TAYAD'l›lar maruz kalm›ﬂt›. AKP Hükümeti görevlerini yerine
getirmedi¤ini teﬂhir eden halka duydu¤u nefreti böyle kusuyor.
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Ankara’da da dayan›ﬂma
Adana Balcal› Hastanesi’ndeki dayan›ﬂma örne¤ine, 7 Aral›k günü Ankara Numune
Hastanesi’nde düzenlenen bir eylem de eklendi. Üç ayd›r ücretlerini alamayan taﬂeron
iﬂçilerle dayan›ﬂma amac›yla, Dev Sa¤l›k-‹ﬂ,
SES ve Ankara Tabip Odas›’n›n ça¤r›s›yla yap›lan eyleme 100’den fazla emekçi, “Taﬂeron
‹ﬂçisi Köle De¤ildir, Baﬂhekim ‹stifa” sloganlar› att›. Yap›lan aç›klamada taﬂeron iﬂçilerin
en önemli sorunu olan, iﬂ güvencesi sa¤lanmas› ve örgütlenme özgürlüklerinin tan›nmas› istendi.

Genel-‹ﬂ’ten Protesto
D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas› 1 Aral›k günü
Kad›köy Belediyesi önünde 400 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemle, toplu iﬂ sözleﬂmelerindeki hak
ihlâllerini protesto etti. Eylemde konuﬂan Genel-‹ﬂ 3 No'lu Bölge ﬁube Baﬂkan› Veysel Demir, gasplara karﬂ› hep birlikte mücadelenin
tek yol oldu¤unu belirtti. 1 No'lu ﬁube Baﬂkan› Yunus Denizci ise taﬂeronlaﬂt›rman›n iﬂçilerin sosyal güvenlik ve sendikal haklar›nda
gerilemeleri beraberinde getirdi¤ini belirterek, sendikal› iﬂçilerin iﬂten at›ld›klar›n› hat›rlatt›. Son olarak Kad›köy Belediyesi temizlik
iﬂlerinde taﬂeron ﬂirket olan Altaﬂ temizlikten
13 iﬂçinin at›ld›¤›n› söyleyen Denizci, iﬂçilerin
derhal geri al›nmas›n› istedi. 400 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemde, taﬂeronlaﬂt›rmay› sosyal hak
gasplar›n› protesto eden sloganlar at›ld›.

Özürlüler Yürüdü
3 Aral›k Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derne¤i Geleneksel Yürüyüﬂüne kat›lan özürlüler, sorunlar›na çözüm
istediler. Galatasaray Lisesi'nden Taksim’e
gelen Türkiye Sakatlar Derne¤i üyeleri, “Nüfus Cüzdan›nda Damgalamaya Hay›r” pankart› taﬂ›d›lar ve “Merhamet De¤il E¤itim ‹stiyoruz, Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› El Ele” dövizleri açt›lar. Yap›lan aç›klamada, siyasi iktidar›n
“duymayan kulaklar›na seslendiklerini” belirten özürlüler, AKP’nin verdi¤i sözleri unuttu¤unu, “Özürlüler Yasas›”n›n göz boyamaktan ibaret oldu¤unu, bunun nedeninin
ise yasaya iliﬂkin gerekli olan yönetmeliklerin ç›kmad›¤›n› belirttiler.

halk›n
Cephesi
Devrimci Memur Hareketi
(DMH), yaz›l› bir aç›klama yaparak, E¤itim-Sen’in 24-26 Kas›m tarihleri aras›nda düzenledi¤i “Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü”nü de¤erlendirdi. “E⁄‹T‹MC‹LER‹N BÜYÜK YÜRÜYÜﬁÜ ve REFORM‹ZM‹N ‹FLASI” baﬂl›kl› bu aç›klamay› yay›nl›yoruz.
***
E¤itim-Sen’in son y›llardaki en
diri, en dinamik eylemi olan 24-26
Kas›m “Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü”, ard›nda dersler ç›kar›lacak ve
bundan sonraki geliﬂmeleri ﬂekillendirecek bir zemin b›rakarak K›z›lay Ziya Gökalp Caddesi’ndeki
bas›n aç›klamas›yla sona erdi.
Eylem karar›n›n al›nmas›ndan
eylemin örgütlenmesine, iﬂleyiﬂine
ve son buluﬂuna kadar pek çok deneyim belki de ilk kez yaﬂand›. Tart›ﬂ›lmas› gereken çok ﬂey var ancak
bütünlüklü bir de¤erlendirme yapmak için, en baﬂtan; eylem karar›n›n
al›n›ﬂ›ndan baﬂlamak gerekir. Eylem karar›, 12 Eylül faﬂizminin “arma¤an›” ö¤retmenler gününe denk
getirilmiﬂ, ayn› zamanda “kariyer
basamaklar› yükseltme s›nav›n›n”
oldu¤u hafta sonunu da kapsam›ﬂt›r.
Bu anlamda, her ne kadar üyeler
aras›nda, “baﬂka bir tarih seçilseydi
olmaz m›yd›?” tart›ﬂmalar›na neden
olsa da tarih anlam›yla isabetlidir ve
olumludur.
Ancak tarih için söz konusu olan
olumluluklar eylem karar›n›n al›nmas›nda mevcut de¤ildir. Zira eylem karar› yine her zaman oldu¤u
gibi tabanda tart›ﬂ›lmadan merkezi ﬂekilde al›nm›ﬂ ve duyurulmuﬂtur. Göstermelik olarak yap›lan
temsilciler kurulu ve bölge toplant›lar›, tabandan görüﬂ almay› de¤il,
eylemin duyurusunu yapmay› hedeflemiﬂ, bu konuda yap›lan eleﬂtiriler ise kurul s›ralar›nda kalm›ﬂt›r.
Eylemin örgütlenmesi yöneticiler
ve birkaç sendika üyesi taraf›ndan
yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yönüyle

Devrimci Memur Hareketi:
Eğitimcilerin Büyük Yürüyüşü
ve Reformizmin İflası
iﬂyerlerinde nab›z tutulamam›ﬂt›r.
Son güne kadar ﬂubeler düzeyinde
belli olan kontenjanlar doldurulamam›ﬂ, listeler haz›rlanamam›ﬂt›r.
Elbette bu durum salt eylem karar›n›n al›nmas› ve örgütlenmesiyle ilgili bir sorun de¤ildir. As›l sorun,
kitlenin ﬂimdiye dek yap›lan bu tür
eylemlerde yaﬂad›¤› olumsuz tecrübelerden aç›¤a ç›kan güvensizli¤idir. Zira reformizm, yüz bin kiﬂiyle
alana ç›kt›¤›nda da kitleyi apar topar yap›lan bas›n aç›klamalar›yla
da¤›tm›ﬂ, sonuç al›c› bir ad›m at›lmad›¤› gibi kitle umutsuzlu¤a ve
y›lg›nl›¤a sürüklenmiﬂ, bu durum
iktidar›n ideolojik hegemonyas›n›
kurmas›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Yaﬂananlar sonucu ise, hem örgütsel hem de siyasal düzeydeki
güç kayb› iﬂyerlerindeki politik hatt› zay›flatm›ﬂt›r.
Bu eylem; “kitleler haz›r de¤il” söyleminin ne kadar boﬂ bir belirleme oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
‹stisnas›z son beﬂ y›ld›r hayata geçirilmeye çal›ﬂ›lan fiili-meﬂru-militan bir hatta, sonuç al›c› eylem tarz› reformist blok taraf›ndan sürekli
olarak “kadro kayb› yarat›r”, “kitleler haz›r de¤il” gerici yaklaﬂ›mlar›yla yok edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
eylemle ortaya konulan direniﬂ ve
cüret; y›llard›r sendikalara çöreklenen reformizmin bütün slogan ve
söylemlerinin iflas›d›r.
Bu eylem; egemen s›n›flar›n
tüm yozlaﬂt›rma, dezenformasyon,
depolitizasyon politikalar›na ra¤men halen kitlelerin teslim al›namad›¤›n› göstermiﬂtir.
Bu eylem; sendikal alandaki
devrimci gruplar›n iﬂ yapma ve alan
faaliyeti üzerinden dayan›ﬂma kültürüne harç katm›ﬂ, kendi içinde güvenini geliﬂtirmiﬂtir.
Bu eylem; siyasetin ve siyasallaﬂman›n kitlelere mal edildi¤inde
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neler yap›labilece¤inin pratik göstergesi olmuﬂtur. Direniﬂle birlikte
AKP iktidar›n›n “demokratik” maskesinin düﬂmesi, AB’den gelecek
demokrasi beklentisinde olan reformizmin planlar›n› alt üst etmiﬂ, bir
kez daha haz›rl›ks›z yakalanman›n
üstünü “s›zma” gibi “devrimci” bir
planla örtmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Direniﬂ göstermiﬂtir ki; alandaki pratik faaliyet direniﬂe dönüﬂtürüldü¤ü anda birbirinden farkl›ym›ﬂ
gibi söylemlerde bulunan reformist
blok pratikte ayn› tavr› göstermektedir. Direniﬂ geliﬂtikçe kat›lmakta,
fakat “iradelerinin” ve “statükolar›n›n bozulmas›” kayg›s›yla direniﬂi
nas›l bitiririz hesaplar›n› yapmaktad›r. K›saca söylemde farkl› olsalar
bile pratik alan faaliyeti üzerinden
ayn›d›rlar.
Devrimci Memur Hareketi’nden e¤itimciler eylem boyunca
kitlenin hep en önünde olmuﬂ ve
gücü oran›nda yönlendirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Özellikle ‹stanbul hatt›ndan
gelen e¤itimcilerin giﬂelerde militan
bir duruﬂ sergilemesinde ve E¤itim
Sen MYK’s›n›n sald›r›lar karﬂ›s›nda
insiyatifini tamamen yitirip, ortadan
kayboldu¤u koﬂullarda DMH’l› e¤itimciler belirleyici ve yönlendirici
bir tav›r sergilemiﬂlerdir.
Sonuç olarak; bu eylem bugün
kamuoyunun gündemindeyse, iﬂyerlerinde dayan›ﬂma ruhunu perçinlediyse, sendikal› olsun olmas›n
tüm e¤itimcilerin takdirini kazanm›ﬂsa ve kitlelerin kendi gücüne
olan inanc›n› ve aidiyet duygular›n›
pekiﬂtirmiﬂse;
bu,
reformist
MYK’ya ra¤men kitlenin devrimci
dinamizmiyle gerçekleﬂmiﬂtir.
Yap›lmas› gereken bu eylemle
ortaya ç›kan sonuçlar› do¤ru de¤erlendirebilmek ve geçmiﬂten bugüne
yarat›lan fiili meﬂru mücadele tarz›n› yeniden kitlelerin gündemine
yerleﬂtirebilmektir.

Grup Yorum Üyelerine ‹ﬂkence
1 Aral›k günü saat 16.00 s›ralar›nda matbaadan gelen Tav›r Dergisini taﬂ›mak için beklerken; Grup
Yorum elemanlar› Muharrem Cengiz, Selma K›l, Grup Yorum korosundan Yusuf Fatih Iﬂ›k ve Ahmet
Denizel, Anadolunun Sesi Radyosu
çal›ﬂan› Ali ﬁenol, ‹ngiliz Konsoloslu¤u önünde polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. Selma
K›l, Muharrem Cengiz, Yusuf Fatih
Iﬂ›k ve Ahmet Denizel, Beyo¤lu Polis Karakolu’nda bir gün tutulduktan sonra, savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›l›rken, Ali ﬁenol ise yeniden ‘Terörle Mücadele ﬁubesi’ne
götürüldü ve ertesi güne kadar tutularak savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.
Gözalt›na al›nan sanatç›lar, konuya iliﬂkin 6 Aral›k günü bir bas›n
toplant›s› düzenlediler. Grup Yorum
üyesi Ali Arac›, gözalt›n›n tamamen
hukuksuz oldu¤unu kaydettikten
sonra ﬂöyle konuﬂtu:
“Polis adeta paranoya içindedir.
5-6 kiﬂinin bir araya gelmesi, toplu
olarak beklemesi bile polisi korkutmakta, gözalt›na almak, sald›rmak
için bahane olmaktad›r. Gözalt› gerekçesi bile akla mant›¤a s›¤mayacak, hatta komik bir gerekçedir. Henüz birkaç dakika bile olmadan dergi taﬂ›mak üzere bir araya gelen insanlara sald›rmak için ‘ihbar’ var
demiﬂ, sald›r›ya karﬂ› direnenleri
ise bu kez ‘polise karﬂ› geldiniz’ diyerek gözalt›na alm›ﬂt›r.”
Arkadaﬂlar›n›n dövülerek, yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›¤›-

n› belirten Arac›, Muharrem Cengiz’in yüzüne ve kafas›na ald›¤›
darbeler nedeniyle fenalaﬂ›p hastaneye kald›r›ld›¤›n› belirtti. Bu bask›larla ilk kez karﬂ›laﬂmad›klar›n›
belirten Arac›, “Gözalt› ve iﬂkenceler bizi y›ld›ramaz. Susmayacak,
gerçekleri anlatmaya devam edece¤iz” dedi.
Ard›ndan, gözalt›na al›nanlar
yaﬂad›klar›n› anlatt›lar. Selma K›l,
üç sivil polisin hiçbir gerekçe göstermeden kimlik sormas›na karﬂ›
ç›kt›klar›n›, avukatlar›n›n gelmesini
beklemeden kendilerine sald›r›larak
gözalt›na al›nd›klar›n› kaydederken,
Muharrem Cengiz ise, “Polis arac›n›n içinde de yumruklarla vuruyorlard›, hastaneye götürdüler ancak
orada da sald›rmaya devam ettiler.
Sürekli hakaretler, küfürler ediyorlard›. Beyo¤lu Karakolu’na götürüldük. Baﬂ›ma ald›¤›m darbelerden
dolay› kusmaya baﬂlad›m. Avukat›m› istedim, hastaneye götürülmek
istedi¤imi söyledim. Ancak yar›m
saat beklettikten sonra götürüldüm”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Ali ﬁenol da, kendisinin “aranmas›” oldu¤u bahanesinin sald›r›
gerekçesi yap›ld›¤›n›, “1 Nisan
2004 tarihinde yap›lan operasyonda
ad›m geçiyormuﬂ. Ancak o gün ben
radyodayd›m e¤er aranma durumum olsa ben de gözalt›na al›n›rd›m. Evim belli, çal›ﬂt›¤›m kurum
belli e¤er aran›yor olsam beni her
yerde bulabilirlerdi” sözleriyle ortaya koydu.

Yaz›iﬂleri Müdürümüz Tahliye Edildi
Ölüm orucu direniﬂinin 6. y›l›na girdi¤i 20 Ekim 2005 tarihinde, Mersin HÖC taraf›ndan düzenlenen bir bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› ve TAYAD imzal› yasal bildirileri da¤›tt›¤› gerekçesiyle
gözalt›na al›n›p tutuklanan Sevtap Türkmen’in duruﬂmas› 5 Aral›k günü görüldü.
Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruﬂma sonucunda dergimizin Sahibi ve Yaz›iﬂleri
Müdürü Sevtap Türkmen tahliye edildi. Duruﬂma öncesi mahkeme önünde bir aç›klama yapan
Mersin HÖC, “Bu gözalt›lar, tutuklamalar, bask›lar haklar›m›z› kullanmam›z› ve mücadelemizi
engelleyemez” dedi. Gülbeyaz Karaer taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Sevtap Türkmen Serbest
B›rak›ls›n”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” dövizleri taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›.
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Sorumlusu
Terfi Etti!

Bu görüntü, 6 Mart günü yap›lan 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar›nda yaﬂanan polis vahﬂetinden bir kare. Bas›n›n önce görmezlikten geldi¤i, ard›ndan AB eleﬂtirince manﬂetlerine taﬂ›d›¤› sokak ortas›ndaki
iﬂkencelerin fiili sorumlusu olan, dönemin Çevik Kuvvet Müdürü Mustafa K›z›lgüneﬂ, bu
eleﬂtirilerle birlikte ‘k›za¤a’ al›nm›ﬂt›. AKP iktidar›, oligarﬂik devletin gelene¤ini bozmad›
ve “halka karﬂ› ne kadar iﬂkence, bask› uyguluyor, demokratik muhalefeti sindirmek için
ne derece çaba sarfedersen terfi edersin” ilkesini iﬂletti. Mustafa K›z›lgüneﬂ, ‹stanbul’un
asayiﬂinden sorumlu Emniyet Müdür Yard›mc›l›¤›na atand›. Asayiﬂi nas›l sa¤layaca¤› ise,
tarifsiz ﬂekilde, bu görüntüde anlat›lmaktad›r. Bu ülkede oyun olmayan ne var? “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans”dan AB’ye uyuma her ﬂey
göstermelik, her ﬂey demokrasicilik oyunun
parças›.

Gazetecilere dava
“‹mparatorlu¤un Çöküﬂ Döneminde Osmanl›
Ermenileri Konferans›”n›n yarg› taraf›ndan
ertelenmesini eleﬂtiren Gazeteci Hasan Cemal, ‹smet Berkan, Haluk ﬁahin, Murat Belge
ve Erol Kat›rc›o¤lu hakk›nda “adli yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs ve devletin yarg› organlar›n› aﬂa¤›lamak” suçlamas›yla 10 y›la
kadar hapis cezas› istemi ile dava aç›ld›. Davan›n savc›s›, gazetecilerin yaz›lar›n› iﬂine
geldi¤i gibi c›mb›zlamaktan da geri kalmad›
ve ço¤unun anlamlar›n› de¤iﬂtirdi.
10 Mart günü ATV’de yay›nlanan ve yeni
TCK’n›n tart›ﬂ›ld›¤› ‘Siyaset Meydan›’ program›nda ‘12 Eylül adaletine’ iliﬂkin eleﬂtirileri
nedeniyle gazeteci Ertu¤rul Mavio¤lu ile,
program›n yap›mc›s› Ali K›rca hakk›nda da,
“Terörle mücadele yasas›n›n 6. maddesine
muhalefet”ten dava aç›ld›.

Çukurova Kültürüne Sahip Ç›k›yor
Adana Temel Haklar’›n ilk kez
düzenledi¤i ‘Yozlaﬂt›rmaya Karﬂ›
Çukurova Halk Kültür Festivali’ 14 Aral›k günlerinde gerçekleﬂtirildi.
Tiyatro, konser, paneller, imza günleri gibi etkinliklerin gerçekleﬂtirildi¤i festival, Çukurova kültürünü
sahiplenmede yeni bir soluk oldu.
Aç›l›ﬂ, U¤ur Mumcu Meydan›'ndan pankart ve sloganlarla Kültür Soka¤›'na kadar süren yürüyüﬂle
yap›ld›. Burada konuﬂan Y›lmaz
Bozan, düzenin özellikle gençlerimizi yozlaﬂt›rarak teslim almas›na
dikkat çekerek, “biz insanlar› de¤ersizleﬂtiren, ne için yaﬂad›¤›n›
bilmeyen bu yozlaﬂt›rmay› kabul
etmiyoruz” diye konuﬂtu. Davullu
zurnal› halaylar›n çekildi¤i aç›l›ﬂta,
s›k s›k "Yozlaﬂt›rmaya Hay›r, Yoz
Dizilere Hay›r" sloganlar› at›lmas›
dikkat çekti.
Kültür Soka¤›'nda Temel Haklar’dan TAYAD’a birçok kurum taraf›ndan aç›lan standlar ilgiyle karﬂ›lan›rken; spora bak›ﬂ›n da anlat›ld›¤› Yeﬂilyurt Hal› Sahada futbol
turnuvas› ve Adana Gençlik Derne¤i'nde satranç turnuvas› gerçekleﬂtirildi ve satranç turnuvas›n› 9 yaﬂ›ndaki Ege Bergin Bilgili kazan›rken,
futbol turnuvas›n›n ﬂampiyonu Yeﬂilyurt Spor oldu.
‹lk gün akﬂam saatlerinde Araﬂt›rmac› Yazar Halil Nebiler, ﬁair
Ruhan Mavruk ve Gazeteci Murat

Y›ld›z'›n kat›ld›¤›
‘Yozlaﬂt›rmada bas›n yay›n›n iﬂlevi
nedir?’ konulu panel Radyo Güney’den canl› yay›nland›. ﬁirin Müzikhol’de ise Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu, Mehmet Ekinci ve Nurettin Güleç’in konseri coﬂkulu ﬂekilde geçti.
Kültür Soka¤›’n›n gün boyunca
hareketli oldu¤u 2. gün akﬂam› Ruhan Mavruk ve Hasan Biber’in ﬂiir
dinletisi yap›ld›. Kentin gecekondu
bölgeleri olan Kiremithane’de bir
k›raathane önünde ve ﬁakirpaﬂa’da
da Temel Haklar binas›nda Y›lmaz
Güney’in Duvar filminin gösterilmesi ilgiyle karﬂ›land›.
Festivalin 3. gün etkinlikleri
Kültür Soka¤›’nda, Cezmi Ersöz’ün
imza günü ve söyleﬂisi ile baﬂlad›.
Ersöz, daha sonra bir radyo program›yla da okurlar›yla buluﬂtu. Bir
baﬂka etkinlik ise Kent TV’de yay›nlanan ‘Temel Haklar›m›z Nelerdir?’ konulu paneldi. Temel
Haklar Federasyonu’ndan Süleyman Matur, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ve HHB’den Av. Behiç
Aﬂç›’n›n kat›ld›¤› panelde, “haklar›m›z için mücadele etmeliyiz” vurgusu ön plana ç›kt›. Bu panelin ard›ndan yine ayn› TV’de yap›lan
‘Çarp›k kentleﬂme ve çözümü’

konulu panelin konuﬂmac›lar› ise
Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi
Kenan Sensal›ver, Gazeteci Murat
Y›ld›z ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar
Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n’d›.
Tiyatrocu Zafer Diper, tek kiﬂilik
‘Yarg›’ isimli oyununu Kaktüs Tiyatro'da sergilerken, izleyiciler,
uzun süre Diper’i ayakta alk›ﬂlad›lar. Gençlik Derne¤i'nin Kültür Sokak’taki müzik dinletisi de coﬂkuyla geçen etkinlikler aras›ndayd›.
Festivalin kapan›ﬂ program› ﬁirin Müzikhol'deydi. Temel Haklar
ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤› programda, Grup Öteki Türkü, AFAGDER Halkoyunlar› Toplulu¤u, Hilmi Yaray›c› sahneye ç›karken, skeçler, Zafer Diper ve Hasan Biber'in
ﬂiirleri, yozlaﬂmaya küçük yaﬂta
baﬂkald›ran Hasan Bal›kç› Çocuk
Korosu’nun türkü ve marﬂlar›, F tipindeki tutsaklar›n mesajlar› ile devam eden kapan›ﬂ program›, 350 kiﬂinin coﬂkulu alk›ﬂlar› ve gelecek
y›l, daha iyi bir festival sözü ile sona erdi.

Yürüyüﬂ esnas›nda polis
engellemeye çal›ﬂarak,
toplanan imzalar› vermek üzere valili¤in
önüne yürünmesine izin vermedi. Yürümekte ›srar eden kitle, valili¤e yak›n bölgeye kadar “Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya Son” slogan›yla geldi. Grup burada beklerken, iki temsilci imzalar› vermek üzere valili¤e girdi.
Temsilcilerin görüﬂtü¤ü Vali Yard›mc›s› Celalettin Özdal, "Burada devlet, emniyet suçlan›yor" diyerek imzalar› kabul etmedi. Bunun üzerine Temel Haklar üyeleri, “gençlerimizin yozlaﬂt›r›lmas›na seyirci kal›ns›n istiyorsunuz" diyerek ayr›ld›lar. Ard›ndan yeniden ‹nsan Haklar› Park›'na yürüyen

kitle, burada bir aç›klama yapt›.
Bu ülkede yaﬂayan herkes, uyuﬂturucunun,
yozlaﬂt›rman›n düzenden, devletten ba¤›ms›z olmad›¤›n› çok iyi bilir; valili¤in bilmezden gelmesinin ne önemi var. Yasal olarak
dilekçeyi almama gibi bir lüksü olmamas›na
ra¤men, ‘uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya hay›r’
diyen binlerce imzay› geri çevirmesi bile, tek kelime
ile düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›n›n arkas›nda
durmak de¤ilse
nedir?

‹zmit Valili¤i Yozlaﬂt›rmaya Sahip Ç›kt›
‹zmit Temel Haklar Giriﬂimi’nin, yozlaﬂmaya,
uyuﬂturucuya karﬂ› faaliyetleri sürüyor. 5
Aral›k günü ‹nsan Haklar› Park›'nda toplanarak, yap›lan bas›n aç›klamas›ndan sonra
valili¤e yürüyen kitle, yozlaﬂman›n sorumlusunun düzen oldu¤unu belirten sloganlar att›. Yap›lan aç›klamada, yozlaﬂt›rma ile emperyalizmin, oligarﬂik düzenin, sömürünün
ve yoksullu¤un ba¤› hat›rlat›larak, “bundan
dolay›d›r ki; uyuﬂturucu ve kültürel yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadele, düzene ve emperyalizme karﬂ› verilen mücadeleden ba¤›ms›z düﬂünülemez" denildi.
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✍ Bas›ndan

ATAOL
BEHRAMO⁄LU

'Her Mevsimde
Bir Bahar Gizli...'
‹çim daral›yor... ‹kiyüzlülükten, yalandan, utanmazl›ktan... Bu dünyada ve
bu ülkede yaﬂanmakta olanlardan...
Çal›ﬂma masamdaki kitaplar aras›nda, ad› ç›¤l›k gibi kapkara puntolarla bas›lm›ﬂ bir kitap: ''Tecrit..''
Alt›nda, küçük k›rm›z› puntolarla iki
sözcük: ''yaﬂayanlar anlat›yor'' ...
Geride, gölgemsi bir desen, bir cezaevi hücresini simgeleyen...
Ahmed Arif 'in unutulmaz dizelerinden birini an›ms›yorum: ''Demir kap›,
kör pencere...''
Fakat hay›r! F tipi diye adland›r›lan
bu yeryüzü cehennemlerinde ﬂiire yer
yok. ‹nsanca olan hiçbir ﬂeye yer yok.
Amaç çünkü, cezaland›rmak de¤il, ''tutuklu''nun içindeki insan› öldürmek...
Bu faﬂizmin, Nazizmin çok iyi bilinen
yöntemidir.
Kitaptaki tan›kl›klardan birini birlikte
okuyal›m:
''Kand›ra'n›n içine girdim. Büyük bir
ba¤›rt›, ça¤›rt›.
- ‹stiklal marﬂ› söyle!
- Söylemem!
- Ölüm orucunu b›rak!
- B›rakmam!
'Öyle mi?' deyip, iki subay, iki de asker eﬂli¤inde bir odaya sokuldum. Burada coplu tecavüze u¤rad›m. Subaylar›n
yüzlerinde doktorlar›n kulland›¤› steril
maskelerden vard›. Tan›nmamak için tak›yorlard›. Saçlar›m› da iﬂkence yaparak
kestiler. Sonra içeri ald›lar, koridorda da
tehdit ve dayak devam etti.''
(Daha sonra ölüm orucunda yaﬂam›n› yitirecek olan Osman Osmana¤ao¤lu'nun tan›kl›¤›ndan...)
Yukar›da anlat›lan pislik, vahﬂet, alçakl›k, Hitler'in kamplar›nda, ya da Felluce'de, ya da 12 Eylül'ün zindanlar›ndan birinde de¤il, günümüzün ''demokrat'' Türkiye'sinde yaﬂan›yor...
Ve bu al›nt›, kitaptaki say›s›z al›nt› ve
belgeden sadece biri, bir ''baﬂlang›ç' t›r...
Boran Yay›nlar›'nca ( S. Kurnaz) ya-

y›mlanan kitab›n önsözü ﬂu cümlelerle
baﬂl›yor: ''19-22 Aral›k 2000 tarihinde
gerçekleﬂtirilen ve tam bir hayas›zl›k örne¤i olarak, ad›na 'Hayata Dönüﬂ' denilen operasyondan bugüne, F tipi hapishaneler Türkiye gerçe¤inin bir parças›
haline geldi. Elbette F tiplerini gündemde tutan; bir mimari yap›dan, bir hapishane tipinden çok, bu mimari yap›yla
bütünleﬂen politikad›r.''
''Hayata Dönüﬂ'' sözcüklerinin bir
''hayas›zl›k örne¤i'' oldu¤unda kuﬂku
yok...
F tipi gerçe¤inin, toplumun bütününe giydirilmek istenen bir cezaevi üniformas› oldu¤unda da...
Herkes gibi ﬂu soruyu ben de yineleyip dururum: Türkiye'de daha çok demokrasi için bunca çaba harcar görünen
AB temsilcileri neden F tipi cezaevleri
konusunda a¤›zlar›n› açmazlar? Bunca
ac›, ölüm, bunca tüyler ürpertici tan›kl›¤a karﬂ›n neden k›llar›n› k›p›rdatmazlar?
Evet, neden?
Yan›t, ayn› önsözde özlü bir anlat›mla veriliyor:
'''Bat›' tarz›, yani Amerika ve Avrupa
patentli bir iﬂkence yöntemi tecrit.''
ABD ﬂimdi, AB'li ortaklar›n›n da bilgisi ve katk›s›yla, iﬂkence ve tecridi yeryüzünden gökyüzüne taﬂ›d›.
Bu, yeni bir aﬂama... Uygarl›¤›n gökyüzündeki tecrit alanlar›...
Masamda F tiplerinden ald›¤›m yeni
mektuplar y›¤›l› duruyor...
Onlar adlar›n› cesaretle yazm›ﬂ olduklar›na göre ben de s›ralamakta bir
sak›nca görmüyorum: Celal Yayla, Cemal A¤›rman, Melek Serin...
Melek'in mektubunda bana F tiplerinin yeni konuklar›ndan Nurgül Acar'›n
da bir selam› var... Nurgül medyan›n terörist olarak sundu¤u bir yeni tutuklu...
Suçu, görüntüsünün üst üste birkaç
gösteride kameralara yans›m›ﬂ olmas›...
‹çim gerçekten daral›yor ve utan›yorum... Bu ülkede ayd›n, gazete yazar›,
ﬂair olmaktan...
(...) Onun ''tek kiﬂilik hücre''sinden
biz d›ﬂar›dakilere ö¤ütledi¤i umudu ve
direnci hak etmek, bugün öncelikle F tipi cehennemine karﬂ› mücadele etmekten geçiyor... D›ﬂar›daki ''tecrit''i aﬂabilmenin yolu da bu olsa gerek.....

Cumhuriyet 03.12.2005
50
11 Aral›k 2005 / 30

‹ki islamc›
tutsa¤›n
direniﬂi
K›r›klar F Tipi’nde bulunan ve 1 Haziran’da açl›k grevine baﬂlad›klar›n› duyuran iki islamc›
tutuklunun, 21 Ekim tarihinde zorla hastaneye
kaç›r›ld›klar› ve o günden bu yana hastanede
tutulduklar› ö¤renildi.
‹CCB AF‹D-Sofu Davas›’ndan ‹zmir K›r›klar F
Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Tahsin
Mert ile Mahir Ertu¤rul Zevkliler, ayn› hapishanedeki Cephe Davas› Tutsa¤› Ercan Y›ld›z’a yazd›¤› mektupta,
mengelelerin baﬂlar›nda
doland›¤›n› belirterek,
“onurluca yürüyoruz,
yürüyece¤iz” diyorlar.
Mahir Ertu¤rul Zevkliler, haziran ay›nda Halk›n Hukuk Bürosu’na
yazd›¤› mektupta, eylemlerinin nedenlerine
iliﬂkin ﬂöyle demiﬂti:
“F tipi hapishanelerin yap›l›ﬂ amaçlar›n›n
‘suç/ceza’ de¤il de, bizlerin fikirsel bütünlü¤üne yönelik bir sald›r› oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Açl›k grevine griﬂimizin
temel sebebi düﬂüncelerimiz, dolay›s›yla kiﬂiliksel bütünlü¤ümüzü korumaya çal›ﬂmak. Tabii tek
sebebi bu de¤il. S›rf fikirleri u¤runa 119 insan
ölmüﬂ durumda. Bu insanlar -neredeyse- güzümüzün önünde ölüyorlar. Ayn› ﬂartlar› paylaﬂt›¤›m›z insanlar bizim
için (de) ölürlerken sessiz kalmam›z›n ahlaks›zl›k olaca¤›n› düﬂünüyoruz.”

