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Ba¤›ms›zl›¤› Savunanlar
Yarg›lanamaz

Ba¤›ms›zl›¤› savunduklar›
için cezaland›r›lmaya çal›fl›-

lan Gençlik Federasyonu üye-
leri, bu duruflmada “savun-
ma” yapacaklar. Devrimci,

vatansever gençlikle dayan›fl-
mak için yanlar›nda olal›m!
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Devrim hamal›... Devrimin yükünü omuz-
layan, her koflulda yüre¤i ve beyni Parti için
çal›flan, büyük ifl, küçük ifl demeden her ifle
koflan yoldafllar›m›z› anlatmaya çal›fl›rken kul-
lan›r›z bu kavram›. Ayflenur'u da anlatabilecek
en iyi kavramlardan biridir bu. 

'90'l› y›llar›n At›l›m’›nda, Ankara'n›n sars›l-
maz denilen statüleri k›r›lmaya bafllad›. Ayfle-
nur bu süreçte Ankara DEV-GENÇ'te Birtan'la,
Berdan'la, Besat'la, Mustafa Aktafl'la bu ruhu
tafl›yanlar içerisindedir. 

Ayn› dönemde azg›nca sald›r›lar da bafllar.
O dönemde de Ayflenur gibi tek bafl›na da olsa
yükü omuzlamaktan çekinmeyenlerle, ba¤l›l›-
¤›n›, kararl›l›¤›n› kaybetmeyenlerle büyüdü
kavga. 

DEV-GENÇ’in y›lmaz militanlar›ndan biriy-
di. Sonra ayn› kararl›l›¤›n› emekçilerin kavga-
s›na tafl›d›. "Demokratl›k"›n revaçta oldu¤u,
düzen soluna s›rt›n› dayay›p sendikac›l›k yap›l-
d›¤› günlerde Ayflenur devrimci bir sendikal

hareket yaratman›n çabas› içerisindeydi. B›k-
mad›, usanmad› neredeyse s›f›rdan bafllay›p
Sa¤l›k-Sen'in yarat›lmas›n› omuzlad›. Bir gün
Ankara Hastanesi'nin bahçesinde eylemde, bir
gün DSG kampanyas›nda ya da Ankara Özgür-
Der'de bir seminerde oldu. 

Yoldafllar›n› sevmeyi, onlarla tüm güzellik-
leri paylaflmay› ama onlar›n eksikliklerini,
olumsuzluklar›n› düzeltmek için çaba harca-
may› kendine görev edinenlerdendi. Bir yolda-
fl› m› hastaland› ya da flubeden yeni ç›kan biri
mi var? Fazla imkanlar› olmasa da yoldafllar›-
n›n tedavisi için seferber olurdu. 

Yoldafllar›yla iliflkide ne sekterli¤e, ne libe-
ralli¤e düflmeden iliflkilerini olmas› gerekti¤i
gibi yürütürdü. Yeri geldi mücadeleyi b›rakan

sorumlusunu yeniden kazanmak için günlerce
konufltu, yeri geldi birine tav›r al›nmas› gerek-
ti¤inde hiç tereddütsüz oldu. 

Her fley Ayflenur için tereddütsüz ve netti.
Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi'ni
bitirmiflti, düzende rahat bir flekilde yaflayabi-
lirdi, ki, ailesi de onu mücadeleden koparmak
için birçok yönteme baflvurdu. Ama Ayflenur
tüm bunlar› elinin tersiyle itti. Çevresinde bir-
çok kiflinin anas›n›-babas›n› "keflfetti¤i", “aile-
vi sorunlar”› farketti¤i koflullarda o gerçek ai-
lesiyle daha da s›k› bütünleflti. 

Ankara DEV-GENÇ'ten, Sivas-Tokat-Kay-
seri illerinin sorumlulu¤una kadar uzanan 6
y›ll›k devrimcilik hayat›na birçok fley s›¤d›rd›.
Ö¤rendi, ö¤retti. Mücadele, tek bafl›na bir ör-
güt olan, tek bafl›na bulundu¤u yeri örgütle-
yen devrimciler istiyor. Biz de Ayflenurlar’dan
ö¤renece¤iz.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 19 Ocak

25 Ocak

Onlara ddair...
Ayflenur fifi‹MfiEK

Devrimci ‹flçi Hareketi’nin iki ne-
feriydiler. ‹stanbul’da Bas›n-‹fl Gre-
vi’nde, patronlara karfl› direniyorlar-
d›. 19 Ocak 1980’de grev nöbeti-
ni bitirdikten sonra kurulan bir pusu-
da faflistler taraf›ndan katledildiler.

Bahri MMUTLU Cemal KKARAPINAR

Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadrolar›ndand›.
Sa¤l›k-Sen’in kurucular›ndand›. 1993-94’te Devrimci Sol
Güçler’in Ankara-‹ç Anadolu Koordinasyonu’nda görev al-
m›flt›. 24 Ocak 1995’te kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›ld›
ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da K›r›kkale’de iflken-
ce yap›larak katledilmifl olarak bulundu.

Ayflenur fifi‹MfiEK

Devrimci ö¤-
renciler, o gün Cer-
rahpafla’da sa¤l›k
iflçilerine ve ard›n-
dan Vatan Mühen-
dislik Yüksek Oku-
lu'nda gerçekleflti-
rilen faflist sald›r›-
lara karfl› Fatih’e
do¤ru yürürken fa-

flistler bir kez daha sald›rarak Kerim Ya-
man’› katlettiler. Kerim Yaman ‹YÖKD
üyesi Cepheciler’in önderli¤inde  bir dire-
nifle dönüfltürülen 50 bin kiflinin kat›ld›¤›
bir törenle Akhisar’a u¤urland›.

Kerim YYAMAN
23 Ocak 1975

Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

Önderli¤iyle, teorisyenli¤iyle,
Rusya’n›n ve dünyan›n kaderini de-
¤ifltiren Ekim Devrimi’nin yolunu
ayd›nlatt›. Dünyan›n ilk proletarya
iktidar›n›n kurulmas›nda, ilk sosya-
list inflan›n gerçeklefltirilmesinde
Sovyet iflçilerine, köylülerine, ay-
d›nlar›na klavuzluk yapt›.  

1870 y›l›n›n Nisan'›nda Rusya
Simbirsk’de dünyaya geldi. Dev-
rimci düflüncelerle a¤abeyi arac›l›-
¤›yla tan›flt›. A¤abeyi Rus Çar›’na
karfl› suikast düzenlemekten dolay›
idam edildi. 18 yafl›nda ilk illegal
grup içinde yerald›. Lenin, a¤abeyi-
nin de üyesi oldu¤u Narodnikler’in
mücadelesinden ç›kard›¤› derslerle,

Marksizm’in ›fl›¤›nda yürümeye devam etti.  1890'l› y›llar›n ortas›nda Peters-
burg'da ‹flçi S›n›f›n›n Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli¤i ad›ndaki illegal örgütlenme-
nin kurulufluna önderlik etti. Ki bu örgütlenmeler, devrimci bir partinin de çekir-
de¤ini oluflturacaklard›. 

Örgütleyicili¤iyle, teorik önderli¤iyle giderek öne ç›kt›. 1901'de RSD‹P'in ya-
y›n organ› Iskra'da yaz› kurulu üyesi oldu. Lenin takma ad›n› ilk kez burada kul-
land›. 

Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal flovenizme karfl›
verilen mücadeleler içerisinde, ayr›flmalar ve saflaflmalarla Bolflevik Parti’nin yara-
t›lmas›na önderlik etti. Önderi oldu¤u parti, 1917 Ekim Devrimi’ni gerçeklefltirdi. 

1919’da onun önderli¤inde Üçüncü Enternasyonal kuruldu. Dünya devrimci
hareketi yeni bir ivme kazand›. 

21 Ocak 1924’te aram›zdan ayr›ld›¤›nda, dünya halklar›na her daim yol
gösterecek bir devrim tecrübesini ve onun teorik ifadesi olan bir ö¤retiyi miras b›-
rakt›. 

Dünyan›n tüm devrimcileri, onun tarihsel, siyasal, teorik miras›yla sosyalizm
u¤runa savaflmaya devam ediyorlar.

Vladimir ‹‹liç UUlyanov LLEN‹N

Gine-Bissau ba¤›ms›zl›k mücadelesinin önderi Cabral, Portekiz’in
Lizbon fiehri’nde ö¤renciyken Afrika’n›n ulusal ba¤›ms›zl›¤› için müca-
deleye kat›ld›. 1950’lerin ortas›nda Gine'nin Ulusal Kurtuluflu ‹çin Ha-
reket (MING)'i kurdu. Fakat MING’nin yasall›kla s›n›rl› mücadelesiyle
sonuç al›namamas›, yeni bir örgütlenme ve mücadele biçimini günde-
me getirdi. 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Ba¤›ms›zl›-
¤› ‹çin Afrika Partisi (PAIGC)'nin kurulufluna önderlik yapt›. 1962’de
gerilla savafl›na baflland›. Gerilla k›sa sürede ülkenin büyük bölümü-
nü ele geçirdi. Cabral, nihai zafere çok yak›nlafl›ld›¤› bir zamanda, 23
Ocak 1973’te P‹DE (Portekiz ‹stihbarat Örgütü) ajanlar› taraf›ndan

katledildi. Gine halk› ayn› y›l›n Eylül’ünde ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.  

Amilcar CABRAL
23 Ocak 1973

‘TECR‹T’ K‹TABI MEYDANLARDA
Boran Yay›nevi taraf›ndan bir süre önce
yay›nlanan "TECR‹T Yaflayanlar An-
lat›yor" kitab›, geçen hafta TAYAD’l›-
lar taraf›ndan meydanlarda tan›t›ld›. 

6 Ocak’ta ‹stanbul Befliktafl Meyda-
n›’nda buluflan TAYAD’l›lar, üzerlerin-
de "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run" yaz›l› önlükleri, ellerinde ‘TEC-
R‹T’ kitaplar›yla, Befliktafl’› sokak so-
kak dolaflt›lar. 

Tan›t›m s›ras›nda bir TAYAD’l› flöyle
sesleniyordu çevredeki ö¤renci, esnaf,
iflsiz, ev kad›n› ve her meslekten halka:

"Vatan›m›z›n emperyalistlere sat›lmas›-
na karfl› mücadele ettikleri için, insan-
lar›n aç kalmad›¤› adil bir düzen iste-

dikleri için hapishanelere
at›ld›lar. Diri diri yak›ld›lar.
fiimdi tecrit zulmüyle sessizce

katledilmek isteniyorlar. Yaflayanlar›n
dilinden, tutsaklar›n dilinden Tecrit ifl-
kencesini okuyun!"

Duraklarda bekleyenler, iflyerlerindeki-
ler, yol üstünde yürüyenler oldukça bü-
yük bir ilgi gösterdiler kitaba. ‹lgileri de
do¤ald›; bu ülkede hapishaneler, iflkence-
ler, bir flekilde halk›n hep yaflam›n›n için-
de olmufltur. Kendisi de¤ilse, bir yak›n›
nedeniyle tan›flm›flt›r hapishanelerle.

Sivil polislerin sataflmalar›na ra¤men
TAYAD’l›lar›n sürdürdü¤ü tan›t›m s›ra-
s›nda, 23 adet kitap sat›ld›. TAYAD’l›-
lar, kitab›n sayfalar›ndan yükselen
"Tecrite Son" hayk›r›fl›n› bir kez daha
dile getirdiler meydanlarda. Duyma-
yanlar duydu, bilenler hat›rlad›. 

Önünde
Sonunda 
70 Milyona
Tecrit’i
Anlataca¤›z!

Yürüyoruz Dergimizin 34. say›s›n›n tan›-
t›m ve sat›fl› 8 Ocak günü Bostanc›'da yap›ld›.
Gidilmedik yer, çal›nmad›k kap› b›rakmayaca-
¤›z diyen okurlar›m›z dergimizi halka ulaflt›r-
maya devam ediyor. Yürüyüfl önlükleri giyen
13 okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda, 1.5 saat
içinde 34 dergi sat›l›rken, dergimizi hiç tan›-
mayan sat›n alan-almayan birçok insana der-
gimizin amac›, içeri¤i tan›t›ld›. 9 Ocak günü
ise 19 okurumuzun kat›l›m›yla Esenler’de 48
dergi megafonlu duyurularla sat›ld›. 

Tutuklu Ailelerinin Sesi
‹stanbul Tutuklu Aileleri Bülteni, 1. say›s›n› yay›nlad›. 
1. say›da, TAYAD’l›lar›n maruz kald›¤› linç sald›r›lar›n-
dan, Terörle Mücadele Yasas›’na, TAYAD’›n etkinlikle-
rinden hapishanelerdeki son geliflmelere, çeflitli kesimler-
le röportajlara kadar pek çok konuda yaz›lar yeral›yor. 
Bülteni ‹stanbul TAYAD, Güzeltepe Mah. Öznur Sok. A
Blok, No: 19 D:2 Nurtepe/ Eyüp/ ‹st. adresinden temin
edebilirsiniz. 



Serdar Demirel’in yüzlerce gün-
lük açl›¤›n izlerini tafl›yan süzül-

müfl yüzüyle, Do¤ubeyaz›tl› Koçyi-
¤it kardefllerin yoksullu¤un izlerini
tafl›yan yüzleri içiçe geçiyor açl›¤›n
ve zulmün Türkiyesi’nde. Onlar›
biraraya getiren yaln›z “ölüm” de-
¤il, as›l olarak “ölüm nedenleri”
onlar› birbirine yak›nlaflt›r›yor. Çün-
kü, resmi evraklarda farkl› ifadeler
bulunsa da, Serdar Demirel’in de,
Koçyi¤it kardefllerin de “ölüm nede-
ni” hakk›nda tarih, “emperyalizmin

ve oligarflinin politikalar› sonucun-

da öldüler” kayd›n› düflüyor. 

Do¤ubeyaz›t’ta ne oldu? Emperya-
lizmin dikte ettirdi¤i, AKP’nin

uygulad›¤› sa¤l›k politikas› yoksulla-
r› öldürdü! Sincan F Tipi’nde ne ol-
du? Emperyalizmin dikte ettirdi¤i,
AKP’nin uygulamaya devam etti¤i
tecrit politikas› öldürdü... Bu ikisi
aras›nda gözlerden kaç›r›lan bir ba¤
vard›r: F Tipleri’ndekiler, Do¤ube-
yaz›t’takileri açl›¤a ve sefalete mah-
kum edebilmek için öldürüldüler.
Aradaki iliflkiyi baflka bir flekilde

flöyle de anlatabiliriz: AKP’nin eko-
nomi politikas›, yoksullar› açl›¤a,
sefalete mahkum ediyor. AKP’nin
tecrit politikas› ise yoksullar›n hak-
lar›n› savunanlar› öldürüyor. ‹kisi de
ayn› noktada birlefliyor. AKP’nin
uygulad›¤› her politika tekellerin
politikas›d›r ve bu politikan›n fatu-
ras› her biçimde yoksul halka ödeti-
lecektir. Yoksul evlerimizde ya da
tecrit hücrelerinde tekeller için öl-
dürülüyoruz. 

Bu noktada hâlâ tereddütleri olan,
tecritin hüküm sürdü¤ü hapis-

hanelerde ve virüslerin kol gezdi¤i
köylerde ve gecekondularda uygula-
nan politikalar aras›ndaki ba¤› gör-
mekte zorlananlar, zaman›n iktidar›-
n›n “Hapishaneler sorununu çöz-
meden IMF program›n› uygulaya-
may›z” sözünü hat›rlamal›, bu sözün
anlam›n› yeniden düflünmelidirler.
IMF programlar› ve daha genel an-
lamda emperyalist tekellerin “küre-
selleflme” politikalar›, ekonomi bü-
rokratlar› aras›nda imzalanan anlafl-
malardan ibaret de¤ildir. 1990’lar›n

bafllar›ndan itibaren bizim gibi ülke-
lerde emperyalist tekellerin sömürü-
sünü yayg›nlaflt›rmak için, “ön ha-
z›rl›k” olarak, devrimcilere karfl›
imha ve tasfiye planlar› yürürlü¤e
konulmufltur. Çünkü iflbirlikçi yöne-
timler, emperyalizmin isteklerini
yerine getirebilmek için, ülkelerin-
deki devrimci mücadeleyi ve halk
muhalefetini sindirmek zorundad›r-
lar. Bu politika, devrimcilere karfl›
infazlardan katliamlara, kaybetme-
lere kadar kanl› bir biçimde sürdü-
rülürken, ayd›nlara, DKÖ’lere karfl›
davalar, tutuklamalar, kapatmalarla
sürdürülmektedir. F Tipleri ve tecrit,
bu sald›r› plan›n›n en boyutlu bö-
lümlerinden biri olarak uygulanma-
ya konuldu. 

Devrimcilerin tasfiye edildi¤i,
demokratik muhalefetin tama-

men sindirildi¤i bir Türkiye’de, hiç
kuflku yok ki, özellefltirmeler, zam-
lar, sosyal harcamalar› k›smalar, ta-
r›mdaki tasfiyeler çok daha h›zl›,
daha kat› ve ac›mas›z olacakt›r.
Çünkü emperyalistler, her ne kadar
halk›n muhalefetini, mücadelesini
kaale almaz görünseler de, hâlâ bun-
dan korkmakta, ürkmektedirler.
Halk›n mücadelesinin düzeniçine
çekilemedi¤i, muhalif örgütlenme-
lerin tasfiye edilemedi¤i ülkelerde,
her an s›n›rs›z avantajlar›n› kaybet-
me tehlikesiyle yüzyüze olduklar›n›
bilirler. Bu yüzden emperyalist poli-
tikalar›n uygulanma h›z›, tasfiye ve
sindirme politikalar›n›n baflar›s›na

Emperyalist politikalar karfl›s›nda bir direnifl hatt› oluflturulma-
s›n› savunan, bir halk hareketi yarat›lmas›n› içtenlikle isteyen

tüm kesimler, düzeniçi söylemleri b›rakmal›... ‹cazetçili¤i,
statükolar›, düzeniçi hesaplar›, parçalay›p atmal›d›r.
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ba¤l› olarak flekillenir.  

Hat›rlanacakt›r, emperyalist mer-
kezler ve iflbirlikçi tekelci bur-

juvazi, uzun süre ülkemizdeki ikti-
darlar› “özellefltirmede çok yavafl
davranmakla” elefltirdiler. Özellefl-
tirme sadece baz› K‹T’lerin sat›lma-
s›yla s›n›rl› bir politika de¤ildi; sa¤-
l›ktan e¤itime, tar›mdan kültüre ka-
dar her alan›n sonuna kadar emper-
yalist tekellere aç›lmas›d›r. ‹ktidar-
lar›n bu konudaki “yavafll›¤›”, flu
veya bu hükümetin niyetleriyle de-
¤il, örgütsüzlefltirme ve sindirme
politikalar›yla ba¤lant›l›d›r. fiu son
5-6 y›la bak›ld›¤›nda görülece¤i gi-
bi, devrimci harekete darbeler vu-
ruldu¤u, iflçiler sendikas›zlaflt›r›ld›-
¤›, mevcut demokratik kitle örgütle-
ri susturuldu¤u ölçüde, özellefltirme
politikalar› da h›zlanm›flt›r. Bu, oli-
garflinin solun birçok kesimini bir
flekilde etkisizlefltirebildi¤ini, varo-
lan “afl›r›” yanlar›n› törpüleyip dü-
zeniçine çekebildi¤ini de gösterir.
Sözünü etti¤imiz y›llar boyunca,
oligarflinin hayat›n her alan›nda sür-
dürdü¤ü sald›r›lar karfl›s›nda, de-
mokratik güçler taraf›ndan örgütlen-
mifl sonuç al›c›, sonuna kadar diren-
me anlay›fl›yla sürdürülmüfl tek bir
direnifl yoktur. Bu muhalefet, ne kit-
leseldir ne de militan. Bunun istis-
nas›, F Tipleri’ne karfl› sürdürülen
direnifltir.  

Hesab›n› solun genel durumuna
bakarak yapan oligarfli, F Tiple-

ri sald›r›s›n› da “nihai” bir sald›r›
olarak düflündü; direnifl olsa da, bu
kez sonuç alacakt›. Ancak devrimci
iradenin gücünü hesaplamakta ya-
n›ld›. Solun neredeyse tamamen di-
renifl mevzisinden çekildi¤i koflul-
larda bile, bir tek hareketin direnifli
sürdürebilece¤ini hesaplayamad›.
19 Aral›k ve F Tipleri sald›r›s›, oli-
garflinin bu son dönemde istedi¤i
sonuca ulaflamayan tek sald›r›s›d›r. 

Türkiye solu, bu noktada iki bü-
yük yanl›fl yapt›. Birinci yanl›fl,

belli bir süre sonra, kimilerinin
meydanlardan, kimilerinin ölüm
orucundan vazgeçerek direniflin d›-
fl›na düflmesidir. ‹kinci yanl›fl, zulme
karfl› direnilebilece¤ini gösteren bir

direnifli kitlelerin gündemine sok-
mak yerine, “sol içi”, “grupçu” tar-
t›flmalar yürütmesidir. Bu tart›flma-
lar büyük ölçüde gruplar›n kendi
kayg›lar›n›, subjektivizmlerini esas
alan tart›flmalard› ve kitleleri fazla
ilgilendirmiyordu. Kitleler için
önemli olan ve kitlelerde bilinç dü-
zeyine ç›kart›lmas› gereken, bu ka-
dar vahfli, büyük, kapsaml› bir sald›-
r›ya, gerek 19 Aral›k’ta, gerekse de
tek tek hücrelere konuldu¤u halde
direnilebilmesiydi. Bugün halk kit-
lelerini mücadeleden uzaklaflt›ran
en önemli etkenlerden biri, “çaresiz-
lik” duygusudur; oligarflinin politi-
ka ve kararlar› karfl›s›nda “ne yapa-
biliriz ki, nas›l olsa dediklerini ya-
pacaklar” düflüncesidir. Büyük di-
renifl, bu düflünceyi y›kacak en güç-
lü kaynakt›r; ama solun büyük bölü-
mü tam tersine bu direnifli günde-
minden düflürerek, her alanda mili-
tanca direnifl düflüncesinden uzak
durarak, kitlelerin bu olumsuz ruh
halini güçlendirici bir rol oynad›. 

Fakat solun önemli kesiminin bu
tavr›na ra¤men, direniflin mesaj›

ve bu direnifli bugüne kadar sürdü-
ren devrimci hareketin hayat›n çe-
flitli alanlar›ndaki direnme politika-
s›, bilinçli, örgütlü iflçilere, memur-
lara, gecekondululara bir flekilde
ulaflmakta, moral ve güç vermekte,
reformizmin yönetimindeki örgütlü-
lüklerin daha fazla düzeniçileflmesi-
nin önünde bir barikat oluflturmak-
tad›r. 

Emperyalist politikalar karfl›s›nda
bir direnifl hatt› oluflturulmas›n›

savunan, bir halk hareketi yarat›l-
mas›n› içtenlikle isteyen tüm kesim-
ler, düzeniçi söylemleri b›rak›p, di-
reniflten, militanl›ktan, radikallikten
daha çok sözetmelidirler. Kitlelere
bu ruh haline sahip olamad›¤›m›z
sürece, fabrikadan at›lmaktan, kufl
gribinden ölmekten, depremlerde
enkaz alt›nda kalmaktan, polis kur-
flunlar›yla ölmekten, coplar alt›nda
yaralanmaktan, tehditlerden, ceza-
lardan, açl›ktan, sefaletten kurtula-
mayaca¤›m›z anlat›lmal›d›r. “Bizim

gündemimiz F Tipi de¤il IMF” di-
yen, asl›nda emperyalizmin ve oli-
garflinin politikalar›n› kavramaktan

uzak ve kitlelerdeki apolitikleflmeyi
besleyen politikalar ve söylemler
terkedilip, halka tüm bu yaflad›klar›-
m›z aras›ndaki gerçek ba¤lar anlat›l-
mal›d›r. Apolitikleflmeyi besleyen,
oligarfliye manevra imkan› sa¤layan
bu politikalar, herkesin düflündü-
¤ünde görebilece¤i gibi, icazetçilik-
ten, statükoculuktan kayna¤›n› al-
maktad›r. IMF’ye karfl› ç›k›yor gö-
rünmek risksiz, F Tipi’ne karfl› ç›k-
mak risklidir. Genel hak ve özgür-
lükleri savunmak risksiz, devrimci-
lere yönelen zulme karfl› ç›kmak
risklidir... Birbiriyle bu kadar iliflki-
li konular› birbirinden koparmak,
devrimcilerle birlikte halk›n müca-
delesini örgütlemek yerine, Emek
Platformu’nun pefline tak›lmak,
“D‹SK, KESK, TTB, TMMOB”
flemsiyesine s›¤›nmak bu risk, statü-
ko ve icazet hesaplar›n›n sonucu de-
¤il mi? 

Halka gerçekleri anlatacaksak, en
baflta Türkiye solu olarak bu

gerçekleri en yal›n haliyle kendimiz
görmeli, dile getirmeliyiz. Kendi
küçük tekkesinde mutlu olanlar için
söylenecek bir fley yoktur ama yu-
kar›da dedi¤imiz gibi, bir direnifl
hatt› oluflturmay›, halk hareketini
yaratmay›, mücadeleyi gelifltirmeyi
isteyenler, tüm bu yaflan›lanlar ›fl›-
¤›nda, söylemlerinden taktiklerine
kadar her fleyi gözden geçirmek du-
rumundad›rlar. fiemdinli ayr› bir ko-
nu, F Tipleri ayr› bir konu, kufl gribi
ayr› bir konu, sendikalara bask›lar
ayr› bir konu, iflgal ortakl›¤› ayr› bir
konu... diye ele al›nd›¤›nda, hepsin-
de hedefe iktidar ve emperyalizm
konulmad›¤›nda, halk›n mücadele-
sini nas›l gelifltirece¤iz, nereye yö-
neltece¤iz? Bunlar›n birinden ka-
çan, ötekinde de mücadele edemez.
Edemiyor da nitekim. “Bizim gün-

demimiz F Tipi de¤il IMF” diyen
IMF’ye karfl› direnifl mi örgütlüyor?
F Tipi’nde ölüm yoksay›l›yor, fiem-
dinli unutturuluyor, halk›n sa¤l›¤›-
n›n emperyalist tekellerin insaf›na
terkedilmesi s›radanlaflt›r›l›yor...
Halk›n birleflik ve militan ve kitlesel
mücadelesini örgütlemek için, ica-
zetçili¤i, statükolar›, düzeniçi he-
saplar›, parçalay›p atal›m. 
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Ölüm orucu direniflçi-
si Serdar Demirel, 7
Ocak’ta zorla müdahale
iflkencesiyle katledildi.
AKP’nin ve emperyaliz-
min kanl› elleri, F Tipi
hapishanelerin hücrele-
rinde can almaya devam
ediyor.

2002 y›l›n›n Kas›m’›-
na kadar, tecrit politika-
s›yla 97 insan›m›z katle-
dilmiflti. Bu say› AKP ik-
tidar› süresince 121’e
ulaflt›. AKP, 24’ncü kez
kan döktü tecritte. Serdar Demirel,
6. y›l›ndaki Büyük Direnifl’in 121.
flehidi oldu. 

Serdar Demirel, 9 May›s 2005’te
12. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi
olarak bafllam›flt› ölüm orucuna.
Tam 200’lü günlerindeki açl›¤› bo-
yunca hücre hücre erimiflti. Art›k,
“direnme hakk›n›” yoketmek iste-
yen iktidar›n zorla müdahalesi her
an ihtimal dahilindeydi. Serdar De-
mirel, iflte bu politikaya karfl›, daha
önce de baz› direniflçilerin yapt›¤›
gibi, direnme hakk›n› savunmak,
tecrit ve sansür duvarlar›n› parçala-
mak için bedenini tutuflturmaya ka-
rar verdi. 

‘Hayat kurtarma’ ad›na 
katliam!
Ölüm orucu direniflçisi Demi-

rel’in direnifli, feda eylemine karar
verdi¤i andan itibaren flöyle geliflti: 

18 Aral›k 2005: Serdar Demirel,
bulundu¤u hücresinde bedenini tu-
tuflturdu. Ancak eylemi hapishane
idaresi taraf›ndan farkedildi ve mü-
dahale edildi. Revire kald›r›lan Ser-
dar Demirel’in sadece ellerinde ve
kulaklar›nda hafif yan›klar vard›. 

28 Aral›k 2005: Ölüm orucu di-
reniflçisine karfl› revirde psikolojik
iflkenceye bafllad›lar. Ancak bu yön-
temle de Serdar’›n direniflini k›ra-
mayaca¤›n› anlayan iflkenceciler, 28
Aral›k’ta Serdar’a “zorla müdahale-
de” bulunmak için Ankara Numu-
ne Hastanesi’ne sevkettiler. Ve ayn›
gün zorla müdahalede bulundular.

29 Aral›k 2005: Serdar’›n bilin-
ci art›k yerinde de¤ildi. Kendisini
ziyarete giden yak›nlar›n› tan›mad›.

Kendisine geldi¤i k›sa
anlarda ise, baflucundaki
Mengelelere söyledi¤i
tek bir fley oldu: “Cehen-

nemin dibine gidin!”

7 Ocak 2006: Serdar
Demirel, iflkencecilerin
her yan›n› kesip delerek
zorla besleme giriflimle-
rine karfl› direniflini sür-
dürüyorken, son yap›lan
zorla “t›bbi” müdahaley-
le katledildi. 

“Zorla t›bbi müdaha-
le”yle hayat kurtarma, 19
Aral›k “Hayata Döndür-
me” katliam›n›n devam
ettirilmesidir. Devam et-
tiren AKP’dir. 

Bu politikan›n bafl›n-
da Cemil Çiçek ve tabii
Baflbakan vard›r; halk›n
her kesimine ve ayd›nla-
ra karfl› terör estiren, ger-
çekleri söyleyen herkesi
susturmaya çal›flan, tüm
muhaliflere karfl› bask›,
yasak, terör ve tehdide
baflvuran bir iktidar›n yö-
netti¤i F Tipi hapishane-
lerde, kal›n duvarlar›n ve
koyu sansür perdesinin
arkas›nda, bu pollitika-
n›n çok daha vahfli bo-
yutlarda uyguland›¤›n›

tahmin etmek, zor de¤ildir. AKP bu
politikayla kendisinden önceki ikti-
darlardan hiçbir fark›n›n olmad›¤›n›
da göstermektedir.

Tecriti yenece¤iz!
“Zalimler bilsin ki; TECR‹T‹

YENECE⁄‹Z!” Serdar Demirel’in
flehit düflmesi üzerine Cephe Bas›n
Bürosu taraf›ndan yap›lan 9 Ocak
2006 tarihli, 352 No’lu aç›klamada,
böyle deniyordu. Aç›klamada, tecri-
tin tutsaklar› birbirinden tecrit ede-
rek, tüm tutsaklar› d›flar›dan tecrit
ederek, d›flar›da halk›n çeflitli ke-
simlerini, örgütlülüklerini birbirin-
den tecrit ederek uyguland›¤› belir-
tilerek, tecrite karfl› direniflin gelifli-
mine iliflkin flunlar belirtildi:

Tam befl y›ld›r, iflkenceli ölüm
hücrelerinde düflüncelerimizi yoket-
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TECRİT’te 121. Ölüm:
Serdar Demirel

F Tipi hapishanelerin
duvarlar›ndan, 

maltalar›ndan kan 
s›z›yor. Kan izlerini 

takip edin. ‹zler, AKP’ye
gidiyor. AKP hüküme-
tinin Adalet Bakanl›¤›

koridorlar›nda, 
Baflbakanl›k koridorla-

r›nda devam ediyor
kan izleri. Serdar 

Demirel’in kan› var
flimdi ellerinde...



mek istiyorlar. Tam befl y›ld›r, tecrit
ederek, bask›lar, cezalar ya¤d›rarak,
fiziki iflkencelere baflvurarak, bizi
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm mücadelemizden vazgeçirme-
ye çal›fl›yorlar. Tam befl y›ld›r, yol-
dafllar›m›z›n büyük fedakarl›klar›,
kahramanl›klar›yla direnmeye de-
vam ediyoruz.

Eninde sonunda tecriti parçala-
yaca¤›z. Bundan dostlar›m›z da düfl-
manlar›m›z da emin olsunlar. Serdar
Demireller’in bayra¤› birbirine dev-
retti¤i 5 y›ll›k büyük direnifl, tecriti
yenece¤imize dair inanc›m›z›n ve
iddiam›z›n en güçlü dayana¤›d›r.    

Oligarflinin devleti, AKP iktida-
r›, Serdarlar’› teslim alamaz! ‹ktidar
koltu¤una oturmak için düflünceleri-
ni, inançlar›n› inkar eden, bukale-
munlar gibi gömlek de¤ifltiren AKP
iktidar›, devrimcilere de kendileri
gibi “nedamet” getirmeyi dayat›yor
ve “herkesi kendisi gibi bildi¤i için”
onlar› teslim alabilece¤i, direnifli k›-
rabilece¤i hayalleri kuruyor. 

Serdarlar ve tüm yoldafllar›, bu
yola, kiflisel ç›karlar› için de¤il, hal-

k›m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba-
¤›ms›zl›¤› için ç›kt›. Yola ç›karken
büyük bedeller ödemeyi de göze al-
d›lar ve iflte kahramanca, cesaretle
ödüyorlar da. Yürüdü¤ümüz yol,
halk›m›z›n kurtuluflu yoludur. 

Bu yolda oligarflinin hükümetle-
rinin karfl›m›za ç›kard›¤› tüm engel-
leri afla afla, tecrit duvarlar›n› parça-
laya parçalaya devam edece¤iz. 

San›lmas›n ki bu kan›n hesab›
verilmez. Suçlular bellidir ve elle-
rinde Serdarlar’›n kan› vard›r. Elle-
rindeki kan henüz kurumam›fl olan
AKP iktidar›na yine sesleniyoruz;
tecriti kald›r›n ya da biz eninde so-
nunda parçalayaca¤›z. Ve o gün, eli-
nizdeki kan›n hesab›n› vermek zo-
runda kalacaks›n›z.

Serdar Demirel: Tohumdan 
fidana, fidandan fedaya 
Serdar Demirel, bir yaz›s›nda

flöyle diyordu: “Anadolu bugüne
kadar hiç umutsuz, çaresiz kalma-
d›... Bugün de umutsuz, çaresiz de-
¤il... Biz var›z ve direnmeye, umudu
yaflatmaya devam ediyoruz. Canla-
r›m›z›n tohum olup Anadolu'nun

ba¤r›na serpildi¤i, dünyan›n yak›n
tarihinin en büyük ve en görkemli
direniflini ilk günkü kararl›l›¤›nda,
her fleye ve herkese ra¤men sürdü-
rüyoruz...”

Serdar Demirel de topra¤a serpi-
len tohumlardan biriydi. Tohum,
onun yüre¤ine, devrimcilerin
1970’lerde faflizme, emperyalizme
karfl› kahramanca mücadele etti¤i
y›llarda serpilmiflti. Tohumlar›n fi-
dana durmas› ise, Devrimci Solcula-
r›n 12 Eylül’e karfl› direnifli, özel
olarak da  1984 Ölüm Orucu döne-
mindedir. Sonras› fidan›n boy ver-
mesi dönemidir. Ve o 17 y›ll›k dev-
rimci yaflam›n› bir feda direniflçisi
olarak tamamlad›. 

Yoldafllar› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada verilen bilgilere göre,
Serdar Demirel, 3 Eylül 1964 Çan-
k›r› do¤umludur. Orta halli bir me-
mur ailesinin çocu¤udur. Yaflam›n›n
büyük bölümü ‹stanbul'da geçti. Ai-
lesi ve çevresinin devrimci, demok-
rat yap›s› nedeniyle devrimci dü-
flüncelere her zaman yak›n oldu. Ye-
ni Levent Lisesi'nde ö¤renciyken
devrimcilerle iç içeydi. Örgütlü ol-
mamakla beraber, mücadelenin
içindeydi. Direnifllerde, boykotlarda
yerald›... A¤abeyi 12 Eylül y›llar›n-
da tutsakt›. Soran herkese, "kan ba-
¤›yla Devrimci Solcuyum" derdi.
Hapishanelerdeki irade savafl›n›n ci-
simlefltirdi¤i kararl›l›k, cüret, hakl›-
l›¤a ve meflrulu¤a inanç, onun kendi
kiflili¤inde de somutlanmaya baflla-
d›. Art›k sadece kan ba¤›yla de¤il,
her fleyiyle devrimci olacakt›. 

1989'da örgütlü bir Devrimci
Solcu oldu. Daha sonra Silahl› Dev-
rimci Birlikler’de istihdam edildi.
Halk düflmanlar›na karfl› halk›n ada-
letinin temsilcisi olarak yerini ald›. 

1991 Haziran’›nda tutsak düfltü.
15 gün boyunca iflkencelerden geçi-
rildi. "Devrimci Sol SDB üyesi ol-
mak"tan Malatya DGM'de yarg›lan-
d› ve müebbet a¤›r hapis cezas› ve-
rildi. 19 Aral›k 2000 Katliam›’na
kadar Malatya, Bursa, Yozgat, Ordu
ve Bart›n Hapishaneleri’nde kald›. 

17 y›ll›k devrimci yaflam›n›n 14
y›l›n› tutsakl›kta geçirdi. 

CEVAP VER‹N?
Sorumuz Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› Tayyip Erdo¤an’ad›r: Ser-

dar Demirel de “sizden önceki iktidarlar döneminde” mi öldürüldü?
Sorumuz Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan› Cemil Çiçek’edir: “F
Tipleri’nden kimsenin bir flikayeti yok” idiyse, Serdar Demirel NE-

DEN, NASIL, NEREDE, HANG‹ KOfiULLARDA öldü?
Serdar Demirel, “Dicle’nin k›y›s›nda kaybolan  koyun” de¤il, sizin

yönetti¤iniz hapishanelerde tutulan, can güvenli¤inden sizin sorumlu
oldu¤unuz bir tutsakt›r. Cevap verin, neden öldürdünüz onu? Kimin

ç›karlar› için öldürdünüz? Cevap verin!

Susmaya devam edebilirsiniz... Fakat flu yukar›daki öfkeyi görüyor
musunuz? Serdar’›n cenazesini almak için Adli T›p önünde bekle-

yenlerin hayk›r›fllar›ndaki öfkeyi hissedebiliyor musunuz? ‹stedi¤iniz
kadar susun, inkar edin, bu öfke er geç sizden tecritte katletti¤iniz

her can›n hesab›n› bir bir soracakt›r.



5 y›ld›r Sincan 1 No'lu F Tipi’nin
hücrelerindeydi. 

Hiçbir kayg› duymadan halklar›-
m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba-
¤›ms›zl›¤› için yaflamlar›n› feda
eden yüzlerce direniflçi gibi, o da
ölüm orucuna gönüllü oldu. Kendi
deyifliyle “S›cak bir sohbeti, bir yu-
dum çay›, bir lokma ekme¤i ve kav-
gay› paylaflt›¤›” yoldafllar›n› birbir
günefle u¤urlarken, zulme karfl› öf-
keyle yo¤ruldu. Halk sevgisi, vatan
sevgisi hücrelere s›¤maz oldu. 

Ve nihayet, direniflin ilk flehitle-
rinden Fidan Kalflen’in ad›n›n veril-
di¤i 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde aln›-
na k›z›l bant›n› takt›. 

Bu ölüm orucu ekibi için Fidan
Kalflen’in ad›n›n seçilmesi, direni-
flin ilk günkü kararl›l›¤›yla devam
etti¤ini vurgulamak içindi. 

Fidan Kalflen Ölüm Orucu Eki-
bi’nde üç direniflçi devrald› bayra¤›.
Faruk Kad›o¤lu, Serdar Demirel ve
Fatma Koyup›nar. Faruk Kad›o¤lu
ve Serdar Demirel flehit düfltüler.
Gebze Hapishanesi’ndeki Fatma
Koyup›nar ise açl›¤›n›n 7. ay›nda
direnifli sürdürüyor. Ayn› hapishane-
deki TKEP/L tutsa¤› Serpil Caba-
dan da ölüm orucunu sürdürüyor. 

Ölümü yenen, açl›¤› ve zulmü
alteden Fidanlar’›, Cengizler’i, Gül-
sümanlar’›, Faruklar’› ve Serdar-
lar’› yenebilecek bir güç yoktur yer-

yüzünde. Türkiye devrimcileri, dev-
rimci düflüncelerini savunma karar-
l›l›klar›n›, yenilmezliklerini defalar-
ca kan›tlam›fllard›r. Direnifl tecriti
parçalamak içindir. Direniflin sürdü-
¤ü her gün, her düflen flehit hapisha-
neleri ve d›flar›y› kuflatan tecrit du-
var›nda yeni gedikler aç›yor, duva-
r›n temelleri biraz daha oynuyor ye-
rinden. Hayat›n her alan›nda direne-
rek, örgütlenerek, birleflerek, birli¤i-
mizden ald›¤›m›z güçle mücadeleyi
yükselterek o duvara son darbeyi de
vuraca¤›z. 

Serdar Demireller, öncüsü, sa-
vaflç›s› oldular bu direniflin. Ölüm-
süzleflip, bayraklaflt›lar. Serdarlar bu
yolda yürümeye devam edecek. 
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Vasiyeti, köyünün da¤lar›n›n›n ete¤indeki me-
zarl›¤a gömülmekti. Serdar Demirel, istedi¤i gibi,
s›rt› da¤lara, yüzü yoksul köy evlerine dönük me-
zarl›kta topra¤a verildi. 

‹çlerinde Serdar Demirel’in ailesinin de oldu¤u
TAYAD’l›lar, 8 Ocak sabah›, Serdar’›n cenazesini
almak için Ankara Numune Hastanesi önünde
topland›lar. Her TAYAD’l›n›n gö¤sünde Serdar’›n
bir resmi ve sloganlar›nda öfke vard›. Serdar’›n
annesinin ve TAYAD'l›lar›n Adli T›p'a girip cenaze-
yi haz›rlamas›na engel olmaya kalk›flan polis, kar-
fl›s›nda flehit anas›n›n öfkesini buldu. Mesude De-
mirel "Serdar›ma hiçbiriniz elinizi süremeyecek-
siniz, o kendi geleneklerine göre gömülecek.
Hiçbiriniz yüzünü bile göremezsiniz" diyerek yü-
rüdü. O¤lunu istedi¤i gibi haz›rlayan Mesude De-
mirel, Adli T›p'tan ç›k›flta "Aln›m aç›k bafl›m dik.
Düflmanlar›m Çatlas›n! Yenemediniz Serdar›m›"
diye ba¤›r›rken sa¤ eli zafer iflareti yap›yordu. 

Saat 11.00 civar›nda cenaze sloganlarla Adli
T›p'tan ç›kar›l›rken kitlenin öfkesi doruktayd›. 121.
flehidi vermifl olman›n büyük öfkesi ve direniflin
gücüyle hayk›r›lan sloganlar eflli¤inde otobüslere
binilerek Çank›r›’n›n Yaylaören Köyü’ne do¤ru yo-
la ç›k›ld›. 

Camlar›nda Serdar Demirel'in resimlerinin as›l›
oldu¤u otobüslerden yay›lan z›lg›tlar, Yaylaören
Köylüleri’ne kahramanlar›n›n onuruyla gururuyla
köyüne döndü¤ünü haber veriyordu. Köy giriflinde
otobüslerden inen TAYAD'l›lar "Kahramanlar Öl-
mez Halk Yenilmez" ve "Serdar Demirel Ölümsüz-

dür" yaz›l› pankartlar›n› açarak kortej oluflturarak
yürüyüfle geçtiler. Kortejin bafl›nda Mesude Demi-
rel vard›. Köy sloganlarla yank›lan›rken, camide
Serdar’›n ellerine k›na yak›l›p, ölüme yürüdü¤ü k›-
z›l band› aln›na tak›ld›. Cenaze namaz›n›n ard›ndan
tekrar sloganlarla mezarl›¤a kadar yüründü. 

Serdar topra¤a verilirken, gün yavafl yavafl ba-
t›yor, güneflin bat›fl›n›n k›z›ll›¤›nda mezar› çevrele-
yen tepelerde k›z›l bayraklar dalgalan›yordu. Ce-
nazenin defnedilmesi s›ras›nda da sloganlar hiç
susmazken ölüm orucu flehidi Muharrem Karade-
mir'in annesi Zeynep Karademir'in "Muhar-
rem'ime selam söyle Serdar. Kan›n›z yerde kalma-
yacak. Evlatlar›m›z›n kan› yerde kalmayacak.
Hep yolunuzda olaca¤›z" sözleri duyuldu. Serdar
ve tüm devrim flehitleri için sayg› duruflu yapan
kitle, Zeynep Karademir’in “hep yolunuzda olaca-
¤›z” sözlerini bir kez de kendi içinden tekrarlad›.
TAYAD’l›lar ve yoldafllar›, Serdar’› topra¤a verdik-
ten sonra, mezar›na karanfiller b›rakarak, öfkeleri-
ni yanlar›nda tafl›yarak ayr›ld›lar mezarl›ktan. 

YYaa yy ll aa öö rree nn   kk öö yy ll üü ll ee rr ii
ii şş tt ee   kk aa hh rraa mm aa nn ıı nn ıı zz ıı   gg ee tt ii rrdd ii kk !!



�19 Aral›k'tan bu yana siz de
o¤lunuzun flehit düflmesine kendini-
zi haz›rlam›fls›n›zd›r. Annesi olarak
flehit düflmesini nas›l karfl›lad›n›z?

Mesude DEM‹REL: Kendi ka-
rar›na, kendi sevgisine, kendini
kapt›rd›¤› fleyin arkas›nda gitti. Hiç-
bir zaman engellemek için de en
ufak teflebbüste dahi bulunmad›m,
söyleyenlere de ters cevap verdim.
O¤lumun gururunu korumak için
elimden geleni yapt›m. O¤lumu
topra¤a verdim, flehit ettim, bundan
sonra da ölünceye kadar o¤lumun
arkas›nday›m. Annelik görevimi ya-
paca¤›m. O benim gurur kayna¤›m. 

�Cenazede de bunu söylemiflti-
niz, kasette izlemifltik.

Mesude DEM‹REL: Ve ayn› fle-
yi ölünceye kadar söyleyece¤im. 

�Onunla hapishanede yapt›¤›-
n›z son ziyaretlerde nelerden bahse-
diyordu daha çok?

Mesude DEM‹REL: Ziyaret et-
ti¤im zamanda bana söyledi¤i, anne
unutma diye devaml› verdi¤i vasi-
yetnameden sözediyordu. O vasiye-
timi yerine getirmeni diliyorum an-
ne. Bütün arzusu oydu. Ona, hiçbir
zaman en ufak bir tereddütün olma-
s›n vasiyetin yerine gelecek dedim
ve en ufak gönlümde flimdi bir fle-
yim yok, hiç pürüzüm kalmad›. Ge-
rek ben, gerek abisi verdi¤i vasiyeti
yerine getirdi¤ime inan›yorum.

Ben ölünceye kadar da bu devam
edecek, ben öldükten sonra da arka-
s›nda iki abisi var. Onlar›n da onun

dediklerini yapacaklar›na can› gö-
nülden evlatlar›ma inan›yorum.

Daha da b›rak onu, daha aç›kça
söyleyeyim, onu seven onu sayan
yoldafllar›n›n da, halk›n da arkas›n-
da duracaklar›na, o¤lumu destekle-
yeceklerine yürekten inan›yorum. 

�Serdar’›n mücadele öncesi
geçmiflinden biraz bahsetsek...

Mesude DEM‹REL: Serdar, iflte
askere gidinceye kadar devaml› ha-
pishanedeki abisinin ziyaretine gi-
dip gelen, faaliyette olmasa bile da-
ima abisine destek veren, abisinin
yan›nda olan birisiydi. Sonra olan-
lar malumunuz. Abisinin gitti¤i her
yere peflinden gitti. Ta ki ‘91'de ya-
kalan›ncaya kadar. Yakaland›ktan
sonra ben bir anne olarak ona des-
tek güç vermek için her gitti¤i ceza-
evine de gittim. Hiçbir yerde bir ek-
siklik yapt›¤›ma inanm›yorum. 

�Peki çevresinde nas›l tan›nan
bir insand› Serdar...

Mesude DEM‹REL: Buraya
geldi¤imiz zaman da, bu çevremiz
de gördü. Dürüst, terbiyeli, sakin,
sevecen, babas› da dahil böyle bir
insand›. Hiçbir zaman çevresindeki-
leri k›rmayan, yalan›, düzeni sev-
meyen. Hatta bir keresinde bana de-
di ki ana en kabahatlisi sensin. "Biz
kime ne yapt›k ki o¤lum?" dedim,
dedi ki anne bize do¤ruyu ö¤reten,
do¤ru yola teflvik eden babamla
sensin anam dedi. Ben de onun kar-
fl›s›nda "do¤ru söylüyorsun o¤lum,
kimse bizi y›kamaz, biz do¤ru yolu-
muzda gidiyoruz" derdim. Ayn› ke-
limeleri konuflurduk. Ta ki o eylemi

yapt›¤›nda bile o
ayn› fleyi söyledi.

Ben de "kesinlikle se-
nin baflar›zl›¤›n› haz-

medemiyorum" dedim.
Hazmedemedim de. O

yan›k eliyle betona vur-
du¤u zaman ci¤erim ye-

rinden hoplad› ama dedim
bunu kabul etti¤in anda beni

bulamazs›n. Sen aslanlar gibi
girdin aslanlar gibi yoluna de-

vam et o¤lum dedim. 

�Anac›¤›m o konuflmay›
anlatabilir misin bize? 

Mesude Demirel: fiimdi bak 19
Aral›k gününün ertesi gün görüfl gü-
nüydü. Ben gitti¤im zaman da bak-
t›m bafl›nda flapkas› yok, beresi var-
d› geçiriyordu flöyle... Kap›y› açt›
gardiyan, o¤lum içeri girdi, girdi¤i
zaman elleri böyle bembeyaz. Sarg›
bezleri hemen üstüne koymufllar.
Hayrola o¤lum ne oldu dedim. "Fe-
da eylemi yapt›m" dedi. O anda
dondum kald›m, bir fley diyemedim. 

�Bu son ziyaretiniz de¤il mi?

Mesude Demirel: O andan sonra
iki kez daha ziyaretine gittim. Elini
orada betona bir vurdu. "Baflarama-
d›m" dedi. Ben de deli misin dedim.
Sen baflar›l›s›n. Sende kalbur kadar
yürek var, her babayi¤it giremez o
yükün alt›na dedim. Sen yoluna de-
vam ediyon mu ondan haber ver de-
dim. "Ediyorum" dedi. Tamam o za-
man dedim. Yan›k yara geçer, leke
geçmez dedim. Haks›z m›y›m?

Ondan sonra biraz oturdu. Yor-
gunsan gideyim o¤lum dedim. "Yok
anne dayan›yorum" dedi. Yürüye-
rek kendi geldi, gardiyanlara elini
sürdürmedi. Bir 5 dakika sonra ken-
disi "tamam anne gidebilirsin" de-
di. "Avukatlara haber ver" dedi. 

Hapishanedeki bu ziyaretin ar-
d›ndan bir daha görüfltüm. Doktor-
lar ne yapt›lar dedim. "Revire götür-
düler" dedi. "Revire gitti¤im zaman
da çok mücadele ettim" dedi. ‹kna
edip müdahale edilsin diye hastane-
ye kald›rmak istemifller illa hastane-
ye gidece¤iz. Orada doktorla baya¤›
pençeleflmifl. Orda en son doktor da
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Serdar Demirel’in Annesi Mesude Demirel:    

“Bizim ciğerimiz yandı    
ama gururumuzla 

yaşıyoruz. Bunu da 
unutmasınlar. Bütün 

dünya duysun bunu.”



“haf›zas› yerinde olan kifliyi ben
hastaneye götüremem, müdahale
edemem” demifl. Doktora müdahale
edeceksin diye tutturmufllar. Ve
doktora da demifller “sen müdahale
edemiyorsan sen de buradan gide-
cen” demifller, oradan resmen kov-
mufllar. O görüflmem öyle oldu. 

Ondan sonra bir daha gitti¤imde
biraz daha iyiydi. Gene kendi yürü-
yerek geldi. Onda da gene ayn› ko-
nuflmalar›m›z böyle. 

Çarflamba ailelerden ö¤rendim ki
Serdar zorla müdahale için hastane-
ye götürülmüfl. Hastaneye gitti¤inde
de yine sa¤olsun çocuklar duymufl-
lar yan›ma geldiler. Benim içim ra-
hat de¤ildi. Çocuklar dedim bunlar
her bir fleyi yaparlar, yani müdahale
etmelerinden korkuyordum, korktu-
¤um bafl›ma geldi. ‹lk gördü¤ümde
kendinde de¤ildi. Sadece böyle ka-
fas›n› çeviriyordu. Allah belalar›n›
versin, belalar›n› versin. Baflka bir
fley söylemiyordum ilk gördü¤üm-
de. Elleri böyle, kelepçeli. ‹kinci
gitti¤imde yo¤un bak›m odas›na ge-

tirmifller. fiöyle bir anda beni tan›d›.
Ondan sonra anne dedi bana, "ben
ölüm orucundaym›fl›m, do¤ru mu?"
dedi. Evet dedim. "Zorla müdahale
edilmiflim do¤ru mu?" dedi. Do¤ru
dedim. E¤ildim dedim, “sen bu mü-
cadeleye devam et, ne oldu¤unu
unutma” dedim. Bafl›n› sallad›. Bafl-
ka bir fley konuflmad›. Sonra önüm-
den ald›lar hemen apar topar. Gitti-
ler, gidifl o gidifl. Bir daha görmedim
ben de. Ama döner dönmez çocuklar
dedim, gün saat o kadar say›l› de-
dim. Tahmin ettim. Çünkü o kadar
güçsüzdü. H›rpalad›lar m› gözüm
görmedi ama her fleyi beklerim.

�AKP Hükümetine ve Adalet
Bakan›'na dergimiz arac›l›¤›yla
söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Mesude Demirel: AKP hüküme-
tine olsun, Cemil Çiçek'e olsun en
büyük beddualar›m› ediyorum.
Canlar›ndan çok kendi ci¤erlerinde-
ki evlatlar› paramparça olsun, yüz
karas›ylan topra¤a gömsünler. Be-
nim aln›m aç›k, yüzüm ak, gö¤süm
kabar›k, çocu¤umla iftihar ederek

gezece¤im. Onlar da boyunlar› yer-
de gezsinler. Daha baflka demiyo-
rum. 121. benim o¤lum oldu. Bu
121 kiflinin kan›n›, can›n› ci¤erinde
paramparça bulsun. Her birisi böyle
birer ejderha gibi ellerini, yüzlerini
yolsunlar, gece rahat uyku uyuma-
s›nlar. Bir ana olarak en çok anala-
r›n da söyleyece¤i söz budur. Bizim
ci¤erimiz yand› ama gururumuzla
yafl›yoruz. Bunu da unutmas›nlar.
Bütün dünya duysun bunu. 

�Serdar Demirel'in arkadaflla-
r›na yoldafllar›na buradan ne söyle-
mek istersiniz?

Mesude Demirel: Hepsinin yolu
aç›k olsun, gönülleri ferah olsun.
Dile¤im mücadelelerinde baflar›l›
olsunlar. Gö¤üsleri aç›k, al›nlar› dik
gezsinler. Gezeceklerine de inan›-
yorum. Hepsinin arkas›nday›m. Bü-
tün analarla beraber hay›r dualar›-
m›z› eksik etmeyece¤iz üzerlerin-
den. Hepsini de seviyorum, can› gö-
nülden koklayarak öpüyorum. 
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�A¤abeyi olarak flehit düfl-

mesini nas›l karfl›lad›n›z?

Mehmet Demirel: Gurur du-
yuyoruz her fleyden önce. Bu
insanlar kendini bu halk için
adam›fl. Bizi kimse yenemez,
bizi kimse ezemez bu flekilde,
öleceksek biz kendimiz ölece-
¤iz. Düflünceleri budur. 

�En son ziyaretine gitti¤i-

nizde nelerden bahsettiniz ? 

Mehmet Demirel: En son bayram bitiminde aç›k görüfle
gittim. Gayet iyiydi. Orada vedalaflt›k. Ama bu arada bir-
birimizi hep teselli ettik. O yolundayd›, biz bunu kabul et-
tik, biz de destek verdik. ‹flte herkesin son bir iste¤i var-
d›r. Bu istekler törelere göredir. Bu töreyi de yürüttük, gö-
rüfltük vedalaflt›k. Bir tek derdimiz vard›, bir resim çekti-
remedik son olarak. Yine güldük e¤lendik hiçbir fley ol-
mam›fl gibi. Çünkü bu insanlar›n ölmeyece¤ine, bu insan-
lar›n yeniden her zaman do¤aca¤›na inan›yoruz biz. Bu-
gün benim kardeflim Serdar. Öncekiler de birer Serdar'd›
bizim için. Adlar› ne olursa olsun. Mücadele içinde kal-
mak da var, ölmek de. Biz bunu bilerek gittik, bilerek sa-
r›ld›k öpüfltük. Serdar'›n ben karakterini biliyorum. O da
yaflamay› seven c›v›l c›v›l bir insand›. Bir fley anlat›rken
k›zsa bile yüzünde bir tebessüm olurdu. Hayat dolu bir

insand›. 

�Serdar mücadeleden önceki yaflam›nda nas›ld›?

Mehmet Demirel: Serdar çocukken, gayet yaramaz, de-
vaml› hareketli, ak›ll›, kurnaz, cin gibi. Lise ça¤lar›nda
olsun okudu¤u okulda hovarda tipli gençler vard›. Ama
Serdar'›n öyle bir fleyi kesinlikle olmad›. Zaten askerli¤i-
ni bitirdi giderdi flantiyelerde çal›fl›rd›, kantinlerde çal›fl›r-
d›. Yani kendi ekme¤imi tafltan ç›kart›r›m zihniyetli bir
gençti o zaman da. 

�AKP’ye, Adalet Bakan›’na dergimiz arac›l›¤›yla bu-
radan söylemek istedi¤iniz bir fley var m›?
Mehmet Demirel: fiunu bilsinler, bizler yüzümüzün
ak›yla gezen insanlar›z. fiöyle geceleri yatt›klar›nda biraz
düflünsünler. Ben flunu söylemek istiyorum, Allah onlar›
bildi¤i gibi yaps›n, annemin dedi¤inden yüzbin beter et-
sin. ‹nsanlar da Serdarlar'›n sesine kulak versinler, onla-
r›n yolundan gitsinler. 

�Serdar’›n arkadafllar›na yoldafllar›na ne söylemek is-
tersiniz?
Mehmet Demirel: fiunu bilsinler ki, Abdi ‹pekçi Par-
k›'ndaki elin alt›nda, yine hep ayn› flekilde eleleyiz, ba¤-
l›y›z. Hep biraraday›z. Hep yanlar›nday›z. Gönüllerini fe-
rah tutsunlar. Biz hep kenetli bir eliz, ayr›lmay›z. Bunu
de¤il Türkiye Avrupa, tüm dünya bilsin. Çünkü bu büyük
bir mücadeledir. Biz dünya halk›y›z.



Sömürüsüz bir dünya için burju-
vaziyle kavgaya giriflen devrimci-
ler, s›n›flar mücadelesinin kendile-
rine yükledi¤i görevleri, asla baflka
bir kesimin omuzuna y›kmaz, o gö-
revi omuzlar ve ancak ondan sonra,
burjuvaziyle çeliflkisi olan di¤er ke-
simleri de bu yüke omuz vermeye
ça¤›r›rlar. 

Politikalar›m›z›, taktiklerimizi
elefltirenler olabilir ama hiç kimse-
nin itiraz edemeyece¤i gibi, Mark-
sist-Leninistler olarak, en a¤›r be-
delleri ödemek pahas›na s›n›flar
mücadelesinin her alan›nda, her bi-
çiminde en önde olduk. Emperya-
lizmin tecrit politikas›na karfl› di-
renmek görevini de tereddütsüz
omuzlad›k. 

Bu görevi omuzlad›¤›m›z andan
itibaren de, Türkiye solunun, halk
güçlerinin en genifl kesimlerini bu
mücadele içine çekmeye çal›flt›k.
Emperyalizmin, burjuvazinin aske-
ri, polisiye ve ideolojik sald›r›lar›-
n›n fazlas›yla etkisi alt›nda kalan
kesimleri, duyarl›l›¤a, sorumlulu¤a,
muhasebeye ça¤›rd›k. 

Yaz›m›z›n bafll›¤›ndan anlafl›la-
ca¤› gibi, 121. flehidimiz Serdar De-
mirel’in huzurunda ça¤r›lar›m›z› bir
kez daha tekrarlayaca¤›z. Çünkü bu
ça¤r›lar› yapmak, direnenlerin hak-
k› oldu¤u kadar, görevidir de. Ça¤-
r›lar›m›z aylarca, y›llarca cevaps›z
da kalabilir. Fakat Marksist-Leni-
nistler yine devam eder ça¤r›lar›na;
çünkü Marksist-Leninistler’in halk
güçlerinden umudunu kesmek gibi
bir düflüncesi ve tavr› olmaz. 

Suskunluk kumkumas›ndaki 
DKÖ’ler ve ayd›nlar
“Tecritte 121. ölüm” üzerine,

Sendikalardan Odalara kadar, bir
tek demokratik kitle örgütünün bir
aç›klamas› ulaflmad› elimize.  

“Tecritte 121. ölüm” üzerine, ba-
s›nda bir, sadece bir tek köfle yaz›s›

gördük. Sanmay›n ki, sadece burju-
va bas›ndan sözediyoruz. Hay›r, de-
mokrat, yurtsever gazeteler de da-
hildi bu tabloya. Ve sözünü etti¤i-
miz o tek yaz› da burjuva bas›nda
ç›km›flt›. 

Asl›nda basit bir soru var sorul-
mas› gereken: Serdar Demirel mi
Türkiye’de de¤ildi, yoksa ayd›nlar›-
m›z, demokratik kitle örgütlerimiz
mi 7 Ocak’ta Türkiye’de yoktular? 

E¤er Serdar bu ülkenin F Tipi
hapishanelerinin hücrelerinde flehit
düfltüyse -ki öyledir- ve e¤er burada
seslendi¤imiz demokratik kitle ör-
gütleri ve ayd›nlar da bu ülkede ise-
ler -ki öyledirler- o zaman baflka bir
sorun vard›r. 

Emperyalizm ve oligarfli, 19-22
Aral›k Katliam›’n›n öncesinden
bafllayarak, cunta dönemlerinde bile
rastlanmayan bir suskunluk kumku-
mas›n› ilmik ilmik örmüfltür. Ay-
d›n›n, demokrat›n, demokratik kitle
örgütünün görevi, bu suskunluk
kumkumas›na karfl› ç›kmakt›r. 

Ancak yukar›daki tablo, tam ter-
sini, DKÖ’lerin, ayd›nlar›n da bu
kumkuman›n bir parças› oldu¤unu
gösteriyor. Uzun suskunluk, sa¤›r-
laflt›rm›flt›r da. Serdar Demirel’in
ölümüyle hayk›r›fl›, bu ülkenin en
duyarl›, en bilinçli kesimleri tara-
f›ndan duymazl›ktan gelinmektedir.

Direniflin evrenselli¤i ve
grupçu, statükocu körlük
Uluslararas› Tecritle Mücadele

Platformu taraf›ndan Fransa’da dü-
zenlenen sempozyumda dünya ay-
d›nlar›, devrimci, demokrat hareket-

ler, sendikalar, insan haklar› örgüt-
leri, bu direniflin günümüz dünyas›
için tafl›d›¤› anlam› büyük bir aç›k-
l›kla ortaya koydular. 

Ülkemizin ayd›nlar›n›n, örgütle-
rinin direnifle onlardan daha yak›n
ve zorunlu olarak daha “içinde” ol-
malar›na karfl›n, direniflin anlam›n›
kavramakta gösterdikleri bu basiret-
sizlik neyin ürünüdür?

Politik olarak nas›l bu kadar kör
olunabilir diye soruyoruz ancak ar-
t›k mesele direniflin tarihsel anlam›-
n›, güncel önemini kavramaman›n
ötesindedir. En az›ndan büyük bir
kesim aç›s›ndan böyledir bu. Dün-
yan›n baflka ülkelerindeki insanlar›n
gördü¤ünü, bildi¤ini, elbette bizim
ülkemizdekiler de görüyor biliyor-
lar. Ancak grupçuluk, statükoculuk,
rekabetçilik gördüklerinin ve bil-
diklerinin önüne geçiyor. 

Grupçulu¤un, statükoculu¤un,
rekabetçili¤in, icazetçili¤in gerçek-
ten daha güçlü oldu¤u bir sol, do¤ru
politikalar üretebilir, siyasete do¤ru
müdahalelerde bulunabilir mi? 

Devrimci, demokrat, ilerici ga-
zetelerde yazan köfle yazarlar›, nas›l
olur da bir gün köflenizi bu büyük
direnifle ay›rmazs›n›z? Kaleminizi,
beyninizi, vicdan›n›z› bunu yap-
maktan al›koyan nedir? Her birinin
elbette farkl› nedenleri var. Ama
flunlar›n izah› gerekmez mi?

Grupçuluk bu kadar m› kör ede-
bilir bir devrimciyi, demokrat›?
AB’cilik bu kadar m› kendi topra¤›-
na yabanc›laflt›r›r? Farkl› politika-
lar, taktikler savunuyor olmak, bir
insan›, örgütü, emperyalizme, fafliz-

10

15 Ocak 2006 / 35

Türkiye’nin Ayd›nlar›
Türkiye’nin Demokratik Kitle Örgütleri

Gerçe¤i görseniz de görmeseniz de ölümler yaflan›yor. 
Kat›lsan›z da kat›lmasan›z da direnifl devam ediyor.

Tecrit evrensel bir politika. Direnifl evrensel!
Siz bu evrenin neresindesiniz?



me karfl› tarihi bir direniflten bu ka-
dar koparabilir mi?

Her ayd›n, her demokratik kitle
örgütü yöneticisi, tek tek her de-
mokrat, bu sorular› kendine sormal›. 

Dünya ayd›nlar›ndan 
bir ça¤r› 
Henri Alleg’in sempozyumda di-

le getirdi¤i flu sözlerini, flu ça¤r›s›n›
burada bir kez daha dikkatinize su-
nuyoruz: “Gerici güçlerin bu diz-
ginsiz sald›r›s›na karfl› ulusal, dini
veya siyasi farkl›klar›na ra¤men
dünyadaki tüm ilerici kad›n ve er-
keklerin bar›fl, ba¤›ms›zl›k, gerçek
demokrasi, adalet ve özgürlük yan-
l›lar›n›n birli¤i ve ortak eylemlili¤i,

hiçbir zaman bu kadar acil ve ge-
rekli olmam›flt›.”

Bu ça¤r›, ayn› zamanda bir mu-
hasebe ça¤r›s›d›r. Çünkü bu muha-
sebe yap›lmad›¤›nda, bu ça¤r›n›n si-
yasal içeri¤i anlafl›lmamaya devam
edecek, dolay›s›yla bu ça¤r›ya pratik
bir cevap da verilemeyecektir.

Hala 2000 Aral›k’›n›n tart›flma-
lar›n› tekrar etmeye devam edilebi-
lir. Kendilerine “siyasi hareket” di-
yenlerin bir k›sm› da öyle yap›yor.
2000 Aral›k’›n› tart›fl›yor ama
2006’n›n Ocak’›na dair söyledi¤i
bir fley yok. En “babayi¤it” önerile-
ri panel, sempozyum yapmak, tut-
saklara mektup göndermek... Bu
önerileri yapanlar da ne bir dayan›fl-

ma örgütü, ne üç befl kiflilik bir “si-
vil toplum” kuruluflu, ne de bireyler.
Bunlar “devrim yapmay› iddia et-
tikleri” iddias›ndalar. 

Kendilerine demokrasi mücade-
lesinde belli bir misyon biçen sendi-
kalar, odalar da buna benzer bir du-
rumdad›rlar. Onbinlerce, yüzbinler-
ce üyesi olan odalar›n, sendikalar›n,
ülkemizde 121 can alan, emperya-
lizm taraf›ndan dünyan›n her tara-
f›nda yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan
bir politika karfl›s›nda söyleyece¤i
ve yapaca¤› bir fley yok mu? Yoksa
yaz›k! Söyleyecek sözü var da, oli-
garflinin teröründen veya baflka kay-
g›lardan dolay› söylemiyorsa, daha
yaz›k. 

Bu bir haklar özgürlükler dava-
s›d›r. Bu bir demokrasi davas›d›r.
Ve e¤er ayd›nlar›n, DKÖ’lerin de
demokrasi mücadelesi diye bir so-
runu varsa, tecrit politikas›na karfl›
müdahil olmak durumundad›rlar.
Nas›l müdahil olunaca¤›n› tart›flm›-
yoruz. Ona s›ra gelebilmesi için,
müdahil olma sorumlulu¤unun ka-
bul edilmesi gerek. 

Demokratik muhalefetin birçok
kesimi aç›s›ndan, hemen hemen
bafltan beri bu konuda bir çarp›kl›k
sözkonusudur. F Tipleri’ne ve tecri-
te karfl› mücadeleyi belli bir kesi-
min sorunu olarak görmüfl, kendile-
rinin konumunu da “destek, duyar-
l›l›k göstermek” olarak tarif etmifl-

lerdir. ‹flte bu çarp›kl›k nedeniyle
oligarflinin bask›lar› karfl›s›nda, sta-
tükolar›n› riske etmemek, düzenin
icazetinin d›fl›na ç›kmamak için
“bizim gündemimiz de¤il” diyerek
iflin içinden s›yr›lm›fllard›r. Böyle
bir demokrasi mücadelesi anlay›fl›
olamaz. Hiçbir ayd›n›n, demokratik
kitle örgütünün tecrit sald›r›s›na il-
liflkin “gündemimiz de¤il” deme
hakk› yoktur. Böyle bir demokrasi
mücadelesi anlay›fl› olamaz. 

Tecrit sizi bo¤madan 
tecriti parçalamak için  
görevlerinizi omuzlay›n!
Ayd›n tavr› denilince ilk akla ge-

len örneklerden biri olan Jean Paul
Sartre, Cezayir’deki Frans›z sömür-
gecili¤ine karfl› tavr›n›n yan›nda bir
tavr›yla daha hat›rlan›r: Almanya'da
RAF önderleri hapishanelerde tecrit
ve iflkenceye tabi tutulduklar›nda,
Sartre tereddütsüz ve kayg›s›z karfl›
ç›kar bu politikaya; RAF’l› tutsak-
lar› ziyaret edip, deste¤ini sunar... F
Tipi hapishaneler aç›lal› 5 y›l› geçti.
Bir tek sendika, oda yöneticisi ve
ayd›nlar, bir kez olsun görülmedi F
Tipleri’nin önlerinde. Arada bir
aç›klamalar yapt›lar, bir fley yap›ld›-
¤›nda temsili “destek”ler verdiler;
ama tecrite karfl› mücadeleyi, bizim
mücadelemizdir diyerek sahiplenip
buna yönelik bir programla ortaya
ç›kmad›lar.

Tecrit sald›r›s›n›n niteli¤i, kapsa-
m›, geçen y›llar içinde herkesin gö-
zünde netleflmifl olmal›d›r. Bu me-
sele art›k tüm dünyan›n, tüm halkla-
r›n meselesidir. Direnifl, bu politika
karfl›s›ndaki en ileri mevziyi teflkil
etmektedir. Bu nesnelli¤i görme-
mekte ›srar etmek, subjektivizmdir.
Demokrasi mücadelesinin görevle-
rini subjektivizme kurban etmek,
hiçbir demokratik kitle örgütünü
büyütmez, hiçbir ayd›n› yüceltmez,
statükolardan, grupçuluktan, kayg›-
lardan kaynakl› bir subjektivizmle
mücadele gelifltirilemez. 

Ülkemizin tüm devrimci, de-
mokrat, ilerici, vatansever kifli ve
kurumlar›n›, bir kez daha tecrite
karfl› mücadele görevlerine sahip
ç›kmaya ça¤›r›yoruz. 

Çok mu zor bir sendika yöneticisi için 
Serdar Demirel’in resmini tafl›mak. Bir 

ayd›n için bu çok mu imkans›z? Neden?
Serdar Demirel’in savundu¤u stratejiyi 

savunmayabilir, onun tecrite karfl› direnifl
politikalar›n› do¤ru da bulmayabilirsiniz; fa-

kat bu da bu resmi tafl›man›za engel de¤il. 
O direnme hakk› için direnmiyor mu? O 

haklar ve özgürlükler mücadelesi vermiyor
mu? O insanlar›n düflünceleriyle, inançla-

r›yla yaflamas›n›n kavgas›n› yapm›yor mu?
Ve ödedi¤i bedel, tüm bunlar için de¤il mi?

Bir ayd›n, bir DKÖ bunlara “bize ne”
diyebilir mi? “Bunlar bizim gündemimiz

de¤il” deme hakk› var m›?
Ayd›nlar›m›z, kitle örgütlerimiz, soru

ç›plakt›r, cevab›n›z da ç›plak olmal›d›r. 



“Korkulan” de¤il, beklenen oldu;
Kufl Gribi (H5N1 virüsü), A¤r›’dan
I¤d›r’a, Çorum’dan Sivas’a, ‹stan-
bul’dan Ayd›n’a tüm ülkeye yay›ld›.
fiu ana kadar 20’den fazla kentimiz-
de virüse rastland›, 18 insan›m›za ise
bulaflt›¤› tespit edildi. A¤r›’n›n Do-
¤ubeyaz›t ‹lçesi’nde, Koçyi¤it aile-
sinin üç çocu¤u ise, iktidar›n aldat-
ma, oyalama ve bilim düflmanl›¤›n›n
kurban› oldu. 

Üç Yavrumuza Kim K›yd›?

Üç yoksul çocu¤umuz; M. Ali,
Fatma ve Hülya Koçyi¤it göz göre
göre öldü. Önce kufl gribi de¤il diye
evlerine gönderdiler. Gizlemeye ça-
l›flt›lar gerçe¤i. Çünkü onlar yoksul-
lar›n çocuklar›yd›. Ve bu ülkede hep
yoksullard› ölen. Seller, depremler,
hastal›klar, bulafl›c› salg›nlar hep bi-
ze! Bir tek zengin var m› virüs teflhi-
si ile hastanede yatan? Yoktur! 

‹ktidara bakarsan›z, “dünyan›n
her yerinde oluyor” yani bu iktida-
r›n, bu düzenin hiçbir suçu yok! Za-
ten onlar “gerekli bütün tedbirleri”
de alm›fllar. Üstelik Tayyip, Koçyi-
¤it ailesini arayarak, geride kalan bir
çocu¤un e¤itim masraflar›n› üstlene-
cekmifl. Burjuva bas›ndan birileri
“devletin devletli¤ini göstermesinin
zaman›d›r” diyordu. Belki o, tedbir-
leri, halka sahip ç›kmay› anlat›yordu
ama Tayyip’in anlad›¤› buydu. T›p-
k›, yoksullukla mücadeleden sada-
kalar›, yard›m da¤›t›mlar›n› anlad›¤›
gibi. Ve kardefllerini ölüme gönder-
di¤i çocu¤un masraflar›n› üstlenip
gösterdi devletli¤ini. Bir de büyük
Türkiye Cumhuriyeti Devleti üç ço-
cu¤unu kurban ald›¤› aileye cenaze-

ler için 450 YTL verdi. Ne büyük
yard›m de¤il mi!

Bu durumda; ne önemi var bir
haftadan fazla bir zaman bölgeye tek
bir bakan›n dahi gitmemifl olmas›-
n›n. Ne önemi var, geçen y›l›n ekim
ay›nda Manyas’ta kufl gribine
rastlanm›fl olmas›n›n ard›ndan “ar-
t›k hiçbir tehlike kalmad›” diye
aç›klama yap›p tedbir almay›fllar›-
n›n. Ne gerek var; zaten bafltan aya-
¤a bozuk olan düzenin sa¤l›k sektö-
rünün IMF talimat› ile tümden allak
bullak edilmesinin bu yaflananlarda-
ki rolünü sorgulamaya. Hele, kapita-
lizmin insana de¤er vermeyen, sade-
ce tekellerin kâr› ve ihtiyaçlar› teme-
linde örgütlenen devlet anlay›fl›n›n
en basit tedbirleri bile almamas›n›n
ideolojik temellerine inmek mi; olur
muydu öyle fley! Kapitalizmin ne
suçu vard›, takdiri ilahi idi bütün
bunlar!!!

Suçlu mu gerekiyor; o da haz›r!
Cahil halk! Peki kim cahil b›rak›-
yor bu halk›? Türkiye tarihine ba-
k›n, hatta tüm sömürü düzenlerinin
nas›l ayakta durdu¤una bak›n, bu-
nun alt›nda, en temelde halk kitlele-
rinin cahil b›rak›lmas›n›n oldu¤unu
görürsünüz. Bu bilinçli bir politika-
d›r. Cahil b›rakmak, sadece okul
meselesi de¤ildir. En baflta cahil in-
san, isterse okuma-yazma bilsin;
haklar›n›n bilincinde olmayan, he-
sap sormayan insand›r. Düzen, böy-
le bir halk istemiyor. Bu politikan›n
sonucudur ki, bu anlamda de¤erlen-
dirilebilecek bir halk yoktur ortada.
Bunu çok çeflitli araçlarla yaflama
geçiriyorlar. Zorbal›k, yalan, yasak,
“devlet baba” anlay›fl›n›n gelifltiril-
mesi vb. 

Cahil halk diye suçlayanlar, bu
sonucun do¤rudan sorumlular›d›r.
Üstelik her fley “cahil” demekle bit-
miyor. Devasa bir yoksulluk var. Hiç
hastal›kl› tavuk yenir mi, diyenler bu
ülkenin gerçeklerinden, Anado-
lu’nun yoksullu¤undan habersiz
olanlard›r, halk› bu yolla afla¤›layan
tuzu kuru mahluklard›r. 

3 evlad›n› kaybeden anne Mari-
fet Koçyi¤it’e kulak verin: "Ölen ta-
vuklar› yedik. Eskiden de yiyorduk.
Bilsek yemezdik. Bizim burada hiç-
bir uyar› yap›lmad›, duymad›k."

Ama tuzu kurulara göre; yoksul-
luk da, yoksullar›n “kendi suçla-
r›”d›r. Onlar›n gözünde yoksul de-
mek, “iflini bilmeyen, tafl› s›k›p su-
yunu ç›karmayan, aylak, serseri”
demektir. Bak›n kendileri nas›l “ka-
falar›n› çal›flt›rm›fl”, “iflini bilmifl”
ve nerelere gelmifllerdir. 

Asla sömürü düzeni yoktur dille-
rinde, babalar› iflsiz b›rakan, çocuk-
lar› çocuk yafl›nda tezgahlar›n bafl›-
na, soka¤a salan sefaletin kayna¤›n›
söylemezler. Hele, baflka bir yafla-
m›n, baflka bir düzenin mümkün ol-
du¤unu asla dillendirmezler, düflü-
nülmesini dahi önlemek için ellerin-
den geleni yaparlar. 

“‘Tedbir Ald›k’ Aç›klamas› 
Do¤ru De¤il”

Hükümetin “tedbir ald›k” aç›kla-
mas› çeflitli sa¤l›k kurulufllar›nca sü-
rekli yalanland›. Bunlardan biri de,
Ankara'da 2 çocukta virüsün görül-
mesinin ard›ndan, hükümetin yapt›-
¤› aç›klaman›n do¤ru olmad›¤›n›
söyleyen Ankara Tabip Odas›’n›n 9
Ocak günü yapt›¤› aç›klamayd›.
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ATO Yöneticisi Önder Okay, “Ne-
den bu kadar çok vaka ç›kt›? Bir
sa¤l›k riski bekliyor olmak ve tedbir-
leri belliyse, bu kadar çok yay›lmas›
düflündürücüdür” dedi. Okay, kufl
gribinin Malatya'da ishal, Ankara'da
kolera salg›nlar›ndan sonra 3. salg›n
oldu¤unu söyleyerek, ortaya ç›kt›¤›
bölgede sa¤l›k kadrosunun sadece
yüzde 30'unun dolu oldu¤unu söyle-
di ve birinci basamak sa¤l›k hizme-
tinin Türkiye'de olmad›¤›n› vurgula-
d›. Okay, yaflanan vakada en riskli
bölgenin Do¤u ve Güneydo¤u Ana-
dolu bölgeleri oldu¤unu, bunun bi-
lindi¤ini ancak buna ra¤men tedbir-
ler al›nmad›¤›n› söyleyerek: “Bizce
tedbir al›nabilirdi. Toplu kufl ölüm-
leri risk alt›nda olan ülkeler için
uyar›d›r. Sa¤l›k sistemimizi gözden
geçirmek için bu bir nedendir” flek-
linde konufltu.

Ayn› gün ayr›ca bas›n toplant›s›
yapan Veteriner Tavukçuluk Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Ahmet Ergün de,
baflka gerçeklere ›fl›k tuttu. Virüsün
görüldü¤ü yerlerdeki çal›flmalar›n
yeterli olmad›¤›n› kaydeden Ergün
flöyle devam etti: “Ayr›ca uzman
meslektafl say›s› yok denecek kadar
azd›r. Laboratuvarlar da yetersizdir.
16-17 senedir veteriner atamas› ya-
p›lm›yor. ‹htisaslaflma da kald›r›l-
d›.”

Ayn› toplant›da, kufl gribi afl›s›
üretmek üzereyken hükümet taraf›n-
dan ‘elektrik faturas› yüksek geldi-
¤i’ gerekçesiyle kapat›lan Manisa
Afl› Üretim Enstitüsü ile ilgili bir so-
ruya cevap veren Ankara Üniversite-
si Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal› Ö¤-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Akan’a kulak verelim: “Uzmanlafl-
m›fl kiflilerin devlette devaml› arafl-
t›rma yaparak çal›flmas› aç›s›ndan
bu enstitü çok yararl›yd›. Burada
kufl gribi afl›s›n›n üretimi sözkonu-
suydu. Enstitünün böyle bir stratejik
yeri vard›. Buras› kapat›ld›ktan son-
ra afl› ile ilgili çal›flmalar tamamen
durmufl durumda.”

Sorunun bir baflka boyutuna ise
Türkiye Ziraatçiler Derne¤i Genel
Baflkan› ‹brahim Yetkin ›fl›k tutuyor.
Yetkin; ‘bir hayvana 90 kuruflla kufl
gribi önlenemeyece¤ini’ belirtirken,

iktidar›n siyasi bir karar›n›n sonuç-
lar›na dikkat çekti: “Köylerde hasta-
l›klar› ihbar edecek mekanizmalar
da yokedildi. ‹hbar görevini, Köy
Grubu Merkez Müdürlükleri yap›-
yordu. Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l› bir-
çok birim gibi bu da kapat›ld›.”

“Komflunuzu ihbar edin” hatlar›
kuranlar, bunlar› yap›yor iflte! Hal-
k›n mücadelesini ihbar hatlar› son
teknoloji ile gelifltirilirken, halka
hizmet etmesi gereken kurulufllar ta-
r›m›n tasfiyesi program› dahilinde
tasfiye ediliyor. 

Tüm bu ifade edilenler ihmalin
sonucu de¤ildir; tersine düzenin sa¤-
l›kta ve en genelde halka dair konu-
lardaki politikalar›n›n sonuçlar›d›r.
Virüs kufllarla geliyor olabilir, ama
bu politika, bu zihniyet o virüsleri
öldürücü hale getiriyor.

Uyaranlara “‹flgüzar” 
Dediler, Çocuklar›m›z›n 
Bafl›n› Yediler

Adalet Bakan› ve Hükümet Söz-
cüsü Cemil Çiçek, hafta bafl›nda Ba-
kanlar Kurulu'nun ard›ndan düzenle-
di¤i bas›n toplant›s›nda, kufl gribiyle
ilgili, “Bir kamu görevlisi, iflgü-
zarl›k olsun diye bir ihtimali gün-
deme getiriyor. Endifle edilecek
bir durum yok” dedi.

Dünyay› aya¤a kald›ran bir olay›
ne düzeyde ciddiye ald›klar›n›n iti-
raf›yd› bu. Ölen ölsün kalan sa¤lar
bizimdir! Baflka bir deyiflle; nas›lsa
zenginlerimiz, bizler “markal› ta-
vuklar” yiyoruz, gerisi tufan anlay›-
fl›n›n tezahürüdür. T›pk› depremler-
de oldu¤u gibi. Öncekileri bir yana
b›rak›n; ‹stanbul’da beklenen depre-
m konusunda hiçbir tedbir almama-
yanlar; halk›n can güvenli¤i için ge-
rekirse bütçenin tümünü aktar›p ko-
nutlar› sa¤lamlaflt›rmak gerekirken,
IMF borçlar›n› her fleyin üstünde tu-
tan bunlar de¤il mi?

Sadece bu da de¤il. Bu sözler; bi-
limi takmayan, uyar›, elefltiri dinle-
meyen, her fleyi biz biliriz ve bizim
d›fl›m›zda kimse hiçbir konuda bir
fley konuflamaz anlay›fl›d›r. Hem de
her konuda. Halk›n sa¤l›¤›n› düflün-
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Markal› tavuk 
yiyenlerin bakan›

Patronlar›n bas›n›

Tar›m Bakan› uyarm›fl: Evde besledi¤iniz ta-
vuklar› yemeyin; markal› tavuk yiyin!
Tedbir için de¤il, kafas› böyle oldu¤u için
bunlar› söylüyor AKP’li bakan. Oysa, onlar
zaten eti ancak kendi kümeslerinde yetifltir-
dikleri hayvanlar› kestiklerinde görenlerdir. 
Bunlar m› “halk›n içinden gelmifl” hükümet?
Belki bir zamanlar öyleymifl, ama iktidar ve
saltanat koltuklar›nda çabuk unuttular için-
den ç›kt›klar› yeri. Markas›z et yiyor, mar-
kas›z ayakkab›, markas›z tak›m elbise giyi-
yor diye flimdi onlar› hor görmeye, afla¤›la-
maya bafllad›lar. 
Kimbilir, bu kavga bir yerde de markal›lar›n
ve markas›z yaflayanlar›n kavgas›d›r.

Tarikat fieyhi Fethullah Gülen’in gazetesi
Zaman’›n 11 Ocak tarihli manfleti flu flekil-
deydi: “‹fl dünyas›: Kufl gribi endifle-
siyle Türkiye’yi karantina havas›na
sokmayal›m”... Ayn› gazetenin, Koçyi¤it
ailesinin feryad›n› manflete tafl›d›¤›n› gör-
medik. Ne de hükümeti elefltiren bir manfle-
tini. Çünkü o yönetenlerin, egemenlerin se-
si. Zaman’›n derdi, ifl dünyas›n›n derdi. 

Katil sa¤l›k politikas›
Hükümet sa¤l›k alan›nda IMF ne derse onu!
yap›yor. Sa¤l›k kurulufllar›n›n devletten alaca-
¤› 3.5 katrilyonu silindi. Bu, hastanelerin, dis-
panserlerin, ameliyathanelerin, doktorlar›n
kendi kaderlerine terkedilmesi demektir. 
Bütçede, IMF’ye ödenecek faiz d›fl› fazla için
ise halk›n ihtiyaçlar›ndan k›s›tland›. En baflta
sa¤l›k. Ve sa¤l›k sektörü piyasa ekonomisine
terkedildi.  Zorunlu bir ihtiyaç oldu¤u için, ka-
pitalistler aç›s›ndan en kazançl› aland›. Anaya-
sada bir “hak” oldu¤unun yaz›lmas›n›n hiçbir
önemi yoktu; paras› olan bu hakk› elde eder,
olmayan ölür! Bu politika; sa¤l›k kurumlar›n›
da ticarethaneye dönüfltürdü. Art›k doktor
hastaya müflteri olarak bak›yor, ‘hipokrat ye-
mini” gibi ilkeler yerine , nas›l daha fazla kâr
edilece¤ini düflünüyor hastaneler. 



medikleri gibi, hiçbir düflünceye de
sayg›lar› yok! Ayn› zihniyeti Tayyip
Erdo¤an’da da görebilirsiniz. O da,
kurbanl›klar konusunda uyaranlar›
“herkes konuflmas›n” diye susturu-
yordu. 

Deniliyor ki, halk cahil, hastal›k-
l› tavuklar› yiyor, onlara dokunuyor. 

Her fleyi bir yana b›rak›n, sadece
Çiçek’in aç›klamas›n› düflünün. Bu
aç›klama, halk›, hastal›kl› etleri tü-
ketme ve önlem almama konusunda
cesaretlendirmedi mi? Koskoca dev-
let yalan söyleyecek de¤il ya! Bu
safsatay› ifllemediniz mi ony›llarca!
“Endifle edilecek bir durum yok”
diyorsa, “var” diyenlere “iflgüzar”
diye ç›k›fl›yorsa, bir bildi¤i vard›r!
Halk›n sa¤l›¤›n›, can›n› bu kadar
ucuza getirecek de¤ildi ya!

Tam da böyledir iflin gerçe¤i.
Tedbir almayarak öldürdükleri gibi
yalanlar›yla da öldürüyorlar.

Çünkü; kafa halk› korumak, on-
lar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzeri-
ne çal›flm›yor ki! Yoktur böyle bir
anlay›fllar› ve politikalar›. Aman du-
yulmas›n iktidar›m›z y›pran›r, tavuk
sektörü zarar görür, turist gelmez
ekonomi etkilenir vb. ç›kar hesapla-
r›ndalar.

Sonra ç›k›p ayn› Cemil Çiçek,
“gerekirse milletimden özür dile-
rim” diyor piflkince. 

Demek ki üç ölüm, onlarca kente
yay›lmas› yetmemifl, hâlâ gerekme-
di¤ini düflünüyor. Çünkü bu kafa
katletmeye, öldürmeye al›flk›n. Emi-
niz kafas›nda “flu kadar insan›” göz-
den ç›karma hesab› bile yapm›fllar-
d›r. Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda
oturanlar›n, bu düzende hükümet
edenlerin karakteridir bu. Hapisha-
nelere katliam operasyonu yap›p 28
insan› diri diri yakarak, kurflunlarla
katlettikten sonra, ç›k›p “biz daha
fazlas›n› hesaplam›fl, göze alm›flt›k”
demediler mi? Ayn› Cemil Çiçek 3
y›ldan fazla bir zamand›r, bu sözün
sahibi eski Adalet Bakan› Sami
Türk’ün “hesab›n›” bofla ç›karma-
mak için F Tiplerinde katletmeye
devam etmiyor mu?

AKP hükümeti halka aç›klamal›-
d›r; kufl gribinden ne kadar zaiya-
t› hesaplad›n›z? Kaç insan›m›z öl-
dü¤ünde, halk ne kadar zarar gördü-
¤ünde sorumluluklar›n› kabul ede-
cek bu hükümet ve onun Sa¤l›k ve
Tar›m Bakanlar›?

Ama hakk›n› yemeyelim; her iki
bakanl›¤›n da çok önemli iflleri var.

Tar›m Bakan›, 10 milyon köylünün
topraktan kopar›lmas›n› amaçlayan,
Avrupa Birli¤i’nin tar›m program›-
n›n haz›rl›klar›yla meflgul. IMF’nin
ayn› vahfli tar›m politikas›n› uygula-
maya yo¤unlaflm›fl durumda. Sa¤l›k
Bakan› ondan geri mi kalacak! IMF
ve Dünya Bankas› koydu önüne
“Sa¤l›k Reformu” ad›yla talan ve
yalan program›n›; SSK’lar› tasfiye
ediyor, hastaneleri ticarethane yap›-
yor. Çok iflleri var, çok. Halk›n sa¤-
l›¤›na, virüsle karfl›laflmas› muhte-
mel hayvanlar›n dezenfekte edilme-
si vb. önlemlere hiç vakitleri yok. 

Suçun Kronolojisi

Gereken tüm tedbirlerin al›nd›¤›-
n› söylüyor baflbakan ve bakanlar.
Yalan söylüyorlar. Ad›m ad›m süreci
hat›rlatt›¤›m›zda nas›l yalan söyle-
dikleri de görülecektir:

1- 2005’in Ekim ay›nda Man-
yas’ta ortaya ç›kan virüse iliflkin o
günden bu güne ne tedbir al›nd›?
Kufl sürülerinin ne zaman nereden
geçece¤i bilinmesine karfl›n hiçbir
uyar› yap›lmad›, önlem al›nmad›.
Oysa uzmanlar, hükümet aç›klama-
lar›n›n aksine, riskin bitmedi¤ini,
özellikle sulak alanlar›n bu y›l›n ilk
iki ay›nda “denetim alt›nda tutulma-
s› gerekti¤ini” söyleyerek uyarm›fl-
lard›. Ama konuflanlar imamlar,
fleyhler ya da IMF, AB, ABD gibi
güçler de¤il bilim adamlar› oldu¤u
için dinlemediler. Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü’nün, “bu dönemde benzer va-
kalar›n Van baflta olmak üzere yak›n
bölgede birkaç ay içerisinde görüle-
bilece¤i uyar›s›n›” (WHO web site-
si) da duymak istemediler.

Bunun yerine Tar›m Bakan›
Mehdi Eker TBMM’deki bütçe gö-
rüflmelerinde sanki bir zafer kazan›l-
m›fl havas›nda flöyle dedi: 

“Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ba-
flar›s›d›r. fiahs›mla do¤rudan iliflkili
bir fley de¤ildir. Erken tedbir al›n-
m›flt›r ve dünyada birçok ülkeye ör-
nek teflkil edebilecek bir süratle me-
sele kapat›lm›flt›r. ‹nflallah baflka bir
vakayla karfl›laflmay›z.”

Mesele kapanm›fl! “‹nflallahla”
ülke yöneten bunlar katletti üç çocu-
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3 evlad›n› kaybeden Zeki Koçyi¤it isyan edi-
yor: "Hiç olmazsa ac›m›z› paylaflabilirler. Ne
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan, ne baflka bir yerden
problemlerimizi, s›k›nt›lar›m›z› sormuyorlar.
Her gün bir çocu¤umu kaybettim. Ali Hasan
kald›. Durumuyla ilgili kimse bilgi vermedi.
Ben ve eflim de hasta olabiliriz. Bir hemflire
bile gelip, numunelerinizi alal›m, demedi.”
‹flsiz bir baba; milyonlarcas› gibi. 
Yoksulluk evlerinin çat›s›ndan kap›n›n efli¤ine
kadar suratlara çarp›yor. Ölen Ali, ailenin
maddi yükünü s›rtl›yordu. Pamuk flekeri ma-
kinesiyle hergün okula gitmeden önce 30 pa-
ket pamuk flekeri haz›rl›yor, ç›kt›ktan sonra
yine kendi okulunun önünde ve ilçe merke-
zinde sat›yordu. Günde 5 YTL kazan›yordu.

Milyonlarca Ali, Fatma gibi...

Onlar bu ülkede milyonlarcalar. 

Ve hep böyledir yoksullar›n yaflam›. 
Ve bu ülkenin ozanlar› yeni do¤an çocuklar›-
na; “Hoflgeldin bebek, yaflama s›ras› sende.
Senin yolunu gözlüyor kuflpalaz›, bo¤maca,
kara çiçek s›tma, yürek enfarkt›, kanser fi-
lan. Senin yolunu gözlüyor; tren kazas›, ifl ka-
zas›, yer depremi, kurakl›k filan” türküleri
söyler. Ama “kaderimiz” diye de¤ildir bu ka-
h›r. Bu yüzden “senin yolunu bekliyor sosya-
lizm” der ve insan gibi yaflaman›n ad›n› zik-
rederler. O düzeni kuraca¤›z ve çocuklar›m›z
yaflatacak, yoksullu¤u ve cehaleti kökünden
kaz›yaca¤›z. 
Ve o gün yoksulluk ve cehalet ölüm ne-
deni olmaktan ç›kacak. 

Bizim ççocuklar›m›z dda
yaflayacak!



¤umuzu, bunlar bugün yaflananlar›n
sorumlular›! Halk›n sa¤l›¤›na iliflkin
Türkiye Cumhuriyeti’nin ne baflar›s›
vard› ki, bunda baflar›l› olsun. Bas›-
n›n gündeminden düflürdüklerinde
baflar› say›yorlar, ötesi yoktur. Ayn›
zihniyet, Sa¤l›k Bakanl›¤› arac›l›-
¤›yla hastanelere, üniversitelere ve
teflkilata genelge göndererek, “Ta-
r›m Bakanl›¤›’nca kufl gribinin var-
l›¤›na iliflkin bir aç›klama yap›lma-
dan ve hayvan sa¤l›¤› karantinas›
uygulamas›na geçilmeden hiçbir
vak’a kufl gribi olarak de¤erlendiril-
mesin” talimat› veriyor, resmen san-
sür istiyor. Baflar› budur iflte!

Öte yandan Manyas sonras› bir
görüntüyü hat›rlayal›m burada. 

Bizzat Baflbakan kameralar kar-
fl›s›na geçip “bak›n bir fley yok” di-
yerek tavuk eti yiyerek, (Ki, Çi-
çek’in “iflgüzarlar” aç›klamas› bu
kapsamdad›r) Cahit Aral’›n kulakla-
r›n› ç›nlatm›flt›. Hat›rlars›n›z; döne-
min Bakan› Cahit Aral, çay tekelle-
rinin ç›kar› için radyasyonu gizlemifl
ve TV karfl›s›nda höpürdete höpür-
dete çay iflmiflti. Bugün Karadeniz
halk› radyasyonun yol açt›¤› sonuç-
larla periflan durumda. 

2- ‹lk virüs ihbar›, I¤d›r'dan 16
Aral›k'ta geldi. Bölge halk› bas›n vb.
yolla uyar›lmad›. Tam 10 gün sonra
(ki üç çocu¤umuz bu süreçte hasta-
l›kl› eti yediler) 26 Aral›k’ta hayvan
ölülerinde virüsün tespit edilmesinin
ard›ndan, o da ayn› gün bile de¤il,
ertesi günü akflam geç saatlerde du-
yuruldu. 

3- Koçyi¤it ailesi çocuklar›n› 18
Aral›k günü hastaneye getirdi¤inde,
kufl gribi tüm dünyan›n ve ülkemizin
gündeminde olmas›na karfl›n, bu ba-
k›flla ele al›nmad›lar. Sa¤l›k Bakan-
l›¤›’n›n bu konuda bir genelgesi de
mevcut de¤ildi. Ve yüksek ateflli ço-
cuklar baflka bir teflhisle eve, bir bafl-
ka deyiflle ölüme gönderildiler. Ve
sorumlular hakk›nda hiçbir ifllem
yap›lmad›. 

4- Halk›n sa¤l›¤›n› düflünen bir
devlet, ilk olarak kurum ve bakan-
l›klar›n› organize ederdi. ‹lk ihbar
al›nmas›n›n ard›ndan böyle bir koor-
dinasyon yap›lmad›. 

5- Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
I¤d›r’la ilgili art›k durum kesinleflti-
¤inde uyar› yaparken, A¤r›’daki du-
rum hala gizlendi, uyar› yap›lmad›.
A¤r›’da virüs yay›l›rken kentin vali-
si 1 Ocak günü y›ll›k izne ç›k›yordu.
‹tlaf çal›flmas›nda geç kal›nd›. 

6- Art›k gerçe¤i gizlemek müm-
kün de¤ildi ama bu iktidar “halk›n
sa¤l›¤›n› düflünmüyor” damgas› ye-
memek ve ticari hesaplar nedeniyle
›srarla gizlemeye çal›fl›yordu. Hasta-
lardan al›nan numunelerin incelen-
mesi sonucu 2 Ocak günü “kufl gribi
de¤il” dediler bu yüzden. Ancak ço-
çuklar ölüyordu ve kaçamayacaklar›
bir noktaya geldiler. 4 Ocak akflam›
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ aç›kla-
ma yaparak kabul etti. 

Art›k bu aflamadan sonrad›r ki,
Tar›m Bakan› lütfedip 81 ilin valisi-
ne uyar›/tedbir genelgesi gönderdi.
Ölen öldü, saklanacak bir durum
kalmad› hükümet aç›s›ndan. 

Burada, teflhiste gereken cihazla-
r›n temin edilmemesinden, av yasa¤›
getirme konusundaki hesapç› yakla-
fl›ma kadar birçok etkeni de saym›-
yoruz. Düzenin sa¤l›k politikas› ise
apayr› bir konu. 

Siz karar verin; gereken tedbirler
al›nm›fl m›? Tedbir dedikleri, ölüm-
ler sonras› itlaf çal›flmas›ndan iba-
rettir. Onun da nas›l oldu¤u her gün
TV’lere yans›yor. Tam bir kepaze-
lik! Çocuklar ç›plak elleriyle tavuk-
lar› tutup itlaf ekiplerine teslim edi-
yor örne¤in.

Bu yaflananlar karfl›s›nda halk
korku ve panik içinde, flaflk›n. Hükü-
met ise sadece seyredip flov yap›yor.
Hele, Sa¤l›k ve Tar›m Bakanlar›-
’n›n, milyonlar karfl›s›nda resmen
yalan söyleyen Adalet Bakan›’n›n
derhal istifa etmesi ise hiç gündem-
lerinde yok. Koltu¤a yap›flm›fllar,
çünkü koltuk ç›kar demektir, güç de-
mektir; halka karfl› sorumluluk bun-
lardan sonra gelir, ya da hiç gelmez.

Siz karar verin; tüm bu süreç ve
daha burada sayamad›klar›m›z; hü-
kümetin tutumunu, burjuva bas›n›n
yapt›¤› gibi, “ihmal” ya da “sorum-
suzluk” olarak adland›rman›n yeter-
siz kald›¤›n› göstermiyor mu? Hal-

k›n mücadelesini bast›rmak sözko-
nusu oldu¤unda, emperyalist ku-
rumlar›n istekleri oldu¤unda pürte-
lafl harekete geçen bu iktidar›n, bun-
ca yavafl hareket etmesi s›rf “ihmal”
olabilir mi?

Sorun AKP iktidar›n›n ideoloji-
sinde, o ideolojinin insana bak›fl›n-
dad›r. Sorun bu düzenin kendisinde-
dir. Bu düzenin bütün kurum ve ku-
rulufllar›n› serin önünüze ve bak›n.
Halk›n sorunlar›ndan, onlar›n sa¤l›k,
e¤itim vb. ihtiyaçlar›ndan katbekat
fazla, halk›n mücadelesini bast›rma-
ya hizmet eden kurulufl oldu¤unu
görürsünüz. Politikalar› da buna gö-
re flekillenmektedir. 

Bu sistemin ve en genelde kapi-
talizmin sa¤l›k politikas› rant, kâr
üzerine oturmaktad›r, halk yoktur!
ABD’deki kas›rgada yoksullar›n na-
s›l sokaklarda b›rak›ld›¤› ve hayvan
muamelesi yap›ld›¤› vb. yaflananlar
bu konuda örnektir. Türkiye’de ise
bu gerçek çok daha çarp›c› olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kapitalizm
çarp›k olunca, onun sonuçlar› da da-
ha boyutlu olmaktad›r. Bir de buna
AKP iktidar›n›n zihniyetinin, ide-
olojisinin yol açt›¤› “kadercili¤i”,
bilim düflmanl›¤› gibi özelliklerini
ekleyin; bugün yaflad›klar›m›z›n
kayna¤›n›n gökyüzünde uçan kufl-
lardan çok, bu s›ralad›klar›m›z oldu-
¤unu görürsünüz. Ve bu köhnemifl,
halk düflman› düzen de¤iflmeden,
havadan gelen kufllarla, yerin alt›n-
dan gelen depremler ve daha binbir
yolla ölmeye devam eder bu ülkenin
yoksullar›.
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3 çocu¤un öldü¤ü A¤r›’n›n Do¤uba-
yaz›t ilçesine günler sonra giden
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, protes-
tolarla karfl›laflt›. Halk, “Do¤ubaya-
z›t’ta hastane yok, doktor yok. Hasta-
ne ve doktor istiyoruz” diye ba¤›rd›. 

Bakana pprotesto



“Kufl
Gribi” gibi bir
salg›n karfl›s›nda
“normal” bir iktidar ne ya-
par? En baflta; bilimsel olarak al›na-
bilecek tedbirleri al›r. ‹kincisi ise;
h›zla halk› bilinçlendirmek için dev-
let örgütlenmelerini, en ücra köfleye
ulaflabilen iletiflim araçlar›n› devre-
ye sokarak, e¤itim seferberli¤i bafl-
lat›r. Var m› bunlar; yok! Bu düze-
nin halk›n sa¤l›¤› konusundaki du-
yars›zl›¤› ve halk›n ihtiyaçlar› teme-
linde örgütlenmesinin yok denecek
düzeyde oldu¤u bir kez daha ortaya
ç›kt›. Ancak, meselenin di¤er yanla-
r›n› baflka bir yaz›da ele ald›¤›m›z
için, bunlara girmeyece¤iz. Tayyip
Erdo¤an iktidar›n›n, “halk› bilinç-
lendirme” yöntemi olarak seçti¤i
yola ve bunun alt›nda yatan kafa ya-
p›s›na bakaca¤›z. 

Erdo¤an’›n yöntemi flu: “Vatan-
dafllar›n bilinçli olmas› çok önem-
li. Konu, cuma hutbelerinde va-
tandafllara anlat›lacak.”

“Laik” cumhuriyetin sa¤l›k poli-
tikalar›n›n havale edildi¤i yer, cami-
ler; sa¤l›kç›lar›n, uzmanlar›n yerini
alacak olan da, imamlar! Derdi hal-
k›n sa¤l›¤› de¤il, f›rsat bu f›rsat
fleriat› meflrulaflt›rmak!

Denilebilir ki, cuma hutbelerin-
den yararlan›lamaz m›, bu konuda?

Evet yararlan›labilir! 12 Eylül

Cuntas› da halk›n örgütlenmesini
da¤›tmak için yararlanm›flt› ayn› cu-
ma hutbelerinden! Geçen hafta ya-
p›lan “terör zirvesi”nde de general-
ler ve hükümet, “Terörle mücadele-
de dinin birlefltiricili¤inden yarar-
lan›lmal›d›r” karar›na vard›lar!

Ancak AKP hükümetinin yukar›-
da sözünü etti¤imiz, bilinçlendirme-
nin çok daha yayg›n yöntemlerini
devreye sokmadan, düflünmeden ak-
l›na ilk cuma hutbesinin gelmesi,
esas olarak gericili¤in, “dincili¤in”
bir ürünüdür. Nitekim, konunun bi-
rinci dereceden ilgililerinden olan
‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Gen-
çay Gürsoy’un, “kurbanl›klarda da
risk olabilir” uyar›s›na ilk tepkisi;
“ilgili olmayanlar konuflmas›n” ol-
mufltur. Kafas›, “dini bir vecibe za-
rar görecek”tedir. Vakit Gazetesi,
hem Tayyip’in hem de bu kesimle-
rin as›l söylemek istedi¤ini ise daha
do¤rudan manfletten söyledi: “YA
D‹N DÜfiMANI YA CAH‹L”! Ga-
zeteye göre, “halk›n dini vecibeleri-
ni yerine getirmesine engel olmak
isteyen birtak›m çevreler, bunu sa¤-
lamak için ne mümkünse yap›yorlar.
‹stanbul Tabip Odas› Baflkan›'n›n
dini hiçbir kayg› tafl›mamas›, dinle
hiçbir alâkas›n›n olmamas› da as-
l›nda iddian›n gerçek sebebini orta-
ya koyuyor.” (8 Ocak) 

Çözüm imamlarda!
Camilerin, imamlar›n toplumsal

yaflamda, devlet ve hükümet politi-
kalar›n›n uygulanmas›nda ki a¤›rl›-
¤›n›n art›r›lmas›, halk taraf›ndan
birçok sorunda “çözüm ve çare” ye-
ri olarak görülmesi, cuma hutbesi
gibi örneklerle gelifltiriliyor. Halka
deniliyor ki; hastal›ktan korunmak
istiyorsan “buyur cuma namaz›na!
Derdinde, s›k›nt›nda, hastal›¤›nda
her konuda imamlar› dinle!”

Bu mant›k yeni de¤ildir. Sa¤l›¤›
bilime de¤il, imamlara havale eden
Tayyip’in beyninin k›vr›mlar›nda
dolaflan as›l düflüncelerinin yans›-
malar›d›r. K›saca birkaç örnek s›ra-

layal›m:

A‹HM’in türban karar›n› hukuk-
çulara sormak yerine “ulemaya so-
rulmas›n›” söyledi.

“Ak›l danelerinden” biri olan
Korkut Özal’›n ölmüfl fleyh ile “ra-
b›ta” yaparak ald›¤› talimatlar› Tay-
yip’e iletti¤i bas›na yans›d›. 

E¤itimle ilgili konulara fleyhler
kar›flt›r›ld›, üstelik “öbür dünya-
dan!” fieyhini rüyas›nda gören
emekli ö¤retim üyesi, bunu bir mek-
tupla hükümete yazd› ve mektup
resmi belge ifllemi görerek, fleyhin
“ahiretten” buyurdu¤u dünyevi is-
tekler YÖK’e kadar iletildi.

Bilimsel Evrim Kuram›’n›n en
can al›c› k›sm›, ilkö¤retim 8. s›n›f
Fen Bilgisi kitaplar›ndan ç›kar›ld›.
Ayn› süreçte TRT’de yarad›l›fla ilifl-
kin gerici düflünceleri iflleyen prog-
ramlar artt›. “‹nanç geni” vb. saçma-
l›klar ortal›¤› kaplad›. Mersin’de
görev yapan 5 ö¤retmene, “ö¤renci-
leri dinden so¤uttuklar›'' suçlama-
s›yla görev yeri de¤ifltirme ve maafl
kesme cezas› verildi. fiikayet eden
bir imamd›, konu ise ö¤retmenlerin
“Derslerde evrim teorisini anlatma-
s›” ve “ezan okundu¤u s›rada s›n›f›n
pencerelerini kapatmas›” idi. 

Geçen y›l›n kas›m ay› sonunda
‹spanya’ya giderken gazetecilere
konuflan Baflbakan Erdo¤an, kimlik
tart›flmas› konusunda flöyle diyordu:
“Türk de Kürt de müslüman. Yani
din birlefltirici unsur. Bizi birbirimi-
ze ba¤layan en önemli unsur bu...”
Ayn› Erdo¤an, Bush’la diplomasisi-
nin de “ayn› Allah’a inan›yoruz...”
sözleri üzerine oturtuyordu. 

Din, adaletsiz düzene 
itaat ettirme arac›
Öte yandan, imamlar›n bu hutbe-

lerde ilk söyleyece¤i, yaflananlar›n
“kader” oldu¤udur. Böylece halk›n
sistemi, yönetenleri sorgulamas› en-
gellenmeye çal›fl›l›r. Yani din, dinin
kendisine bir hakaret olarak, insana
düflman sömürü düzeninin sürmesi-
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nin hizmetine sunulur. 
Geçti¤imiz haftalarda yine Cu-

ma hutbeleriyle ilgili bas›na yans›-
yan haberlerde dinin, caminin bu
konudaki kullan›l›fl›na çarp›c› bir
örnek oluflturuyordu. Cuma hutbele-
rinde patronlara, iflçinin emekçinin
al›nterine haklar›na riayet etmeleri
nasihat› veriliyordu bu hutbelerde.
Böylece halkta, emekçilerde; müca-
deleye gerek olmad›¤›, adaletin
böyle sa¤lanaca¤› gerici düflüncesi
empoze ediliyordu. Din toplumsal
adaletin sa¤lanmas›na de¤il tam ter-
sine adaletsizli¤in kayna¤› olan sö-
mürü sistemine karfl› ç›k›lmamas›na
yar›yordu. 

Bu elbette dinin kendisinden
çok, dinin egemen s›n›flar taraf›n-
dan kullan›lmas›n›n, dincili¤in bir
sonucudur. AKP hükümeti siyasette,
ekonomide t›kand›kça, toplumsal
adaletsizlik büyüdükçe dine daha
fazla sar›lmakta, çeliflkileri böyle
yumuflataca¤›n› hesaplamaktad›r.
Bu; kimi zaman insanlar›n dini
inançlar›n›n kullan›lmas› fleklinde
olurken, kimi zaman da dinin kor-
kutucu etkisi kullan›larak yap›lmak-
tad›r. “Dinin birlefltiricili¤i” üzerine
söylenenler de, gerçekte halk›n tüm
kesimlerinin eflitlik ve kardeflli¤inin
sa¤lanmas›na de¤il, halk›n o “çi-
mento” ile sömürü düzenine yap›flt›-
r›lmas›na hizmet etmektedir. 

Bu nedenledir ki, tarihsel olarak
feodal beylerden kapitalist burjuva-
lara kadar egemen s›n›flar, her za-
man dinin bu özelli¤ini kendi sis-
temlerinin bekas› için kullanm›fllar-
d›r. Feodal beylere, kilisenin tahak-
kümüne karfl› materyalist diyebile-
ce¤imiz felsefeyi savunan burjuva-
zinin, egemen s›n›f haline gelmesiy-
le, s›n›fsal ç›karlar›n›n art›k idealist
felsefeyi savunmakta somutlaflmas›
bunun sonucudur. Çünkü; kitleler
yine her fleyin “bilinmeyen güçlerin
eseri” oldu¤unu, onlar›n böyle tak-
dir etti¤ini düflünmeye devam etme-
li, iktidara itaat etmeyi sürdürmeli-
dirler. Bir baflka deyiflle din, ege-
men s›n›flar ve onlar›n ç›karlar›n›
savunan politikac›lar taraf›ndan, bi-
reysel ve toplumsal yaflamda bir
“kutsall›k” olarak ele al›nmaz. Mev-

cut siyasi yap›n›n ve yoksullar›n
aleyhine iflleyen sosyo-ekonomik
sistemin üzerini örten bir doku ola-
rak görülür ve sistemin iflleyiflini
meflrulaflt›rma arac›na dönüfltürülür.

Bilimi dikkate almamak 
AKP’nin karakteridir
Dini gericilik, bilimi reddeder,

bilime düflmand›r. Bilimin yerine
hurafeler düzeyine varacak dogma-
lar› geçirmek ister. Toplumsal ya-
flamda tahakkümünü sürdürmesi bu-
radan geçmektedir. Do¤a ve top-
lumsal olaylar›n aç›klanmas›nda,
tedbirsizli¤in ve alt yap›s›zl›¤›n ürü-
nü olan ‘do¤al felaketler”de s›kça
karfl›m›za ç›kan bu bak›fla göre, her
fley “takdiri ilahidir”. Hal böyle
olunca, h›zl› tren facias›nda katlet-
tiklerini “demek ki vadeleri gelmifl”
diye aç›klamakta sak›nca görmez. 

AKP iktidar›, hükümet oldu¤u
günden bu yana, -siyasal çat›flmala-
r›n da etkisiyle- bilimsel kurumlarla
hiçbir flekilde bar›fl›k olmam›flt›r.
Bütün iktidarlar, ifllerine gelmedi-
¤inde bilimin uyar›lar›n› dikkate al-
mam›fllard›. Ancak bu, AKP’de bir
çizgi haline gelmifl, ideolojik olarak
da kafa yap›s› ile denk düflmüfltür.
Deyim yerindeyse bilimi “ipleme-
yen” bir iktidard›r AKP.

‹lk akla gelen h›zl› tren kazas›.
Bilimin, bu alt yap› ile olmayaca¤›
uyar›lar› zerrece dikkate al›nmad›.
Malatya’daki salg›n hastal›klarda da
uzmanlar›n raporlar› bir kenara at›l-
d›. fiimdi de kufl gribi. Örne¤in böy-
le bir iktidar; virüsü tafl›yan kufllar›n
ülkemize ne zaman geleceklerinden,
korunmak için ne gibi tedbirler al›-
naca¤›na iliflkin bir ön bilimsel ça-
l›flmas› asla düflünmez. Yine,
TÜB‹TAK’a bilim düflman› gerici
unsurlar›n yerlefltirilerek bilimsel
araflt›rmalar›n önünü kesmek iste-
mesi, öte yandan holdinglerin türlü
projelerine onay merci olarak kul-
lanmak istemesi bir baflka örnektir.
Dan›flman› Ömer Dinçer’in bilimsel
h›rs›zl›k nedeniyle YÖK taraf›ndan
ö¤retim üyeli¤i yapamayaca¤› kara-
r›na, Tayyip’in YÖK’ün karar› beni
ilgilendirmez fleklindeki yaklafl›m›

çarp›c›yd›. Bu ülkenin en üst bilim-
sel kuruluflu seni ilgilendirmez ise,
bu kurulufl “böyle birisi bilim adam›
olamaz” anlam›na gelen bir karar
vermiflse, sen neye dayanarak tersi-
ni iddia ediyorsun? Elbette böyle bir
bilimsel veri yokur, ideolojik politik
nedenleri vard›r sadece. 

K›saca siyasi gericilik ile bütün-
leflen dini gericilik; çürüyen sistemi
perdeleyen, halka zarar veren bir
anlay›fl olarak iktidar koltu¤unda
oturmaktad›r. 
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Malatya Temel Haklar: Sa¤l›k
Tüm Halk›n Hakk›d›r

Malatya’da geçti¤imiz y›l›n kas›m ay›nda,
içme suyunun kirli oldu¤unun uyar›lmas›na
karfl›n AKP’li belediyenin ve hükümetin tedbir
almamas› sonucu yaflanan salg›n unutturulmu-
yor. Olay›n üzerinden birkaç gün geçmesinin
ard›ndan, Malatya Temel Haklar’›n gerçeklerin
ortaya ç›kar›lmas›, sorumlular›n yarg›lanmas›
ve sorunun çözülmesi için bafllatt›¤› ‘Hayat›m›z
Kimlerin Elinde’ kampanyas› devam ediyor. 

Bu çerçevede haz›rlanan bildiriler 6 Ocak
günü çarfl› merkezinde, mahallelerde halka da-
¤›t›ld›. 9 Ocak günü de ‹fl Bankas› önünde im-
za stand› aç›ld›. Polisin sa¤l›k talebine taham-
mül edemeyerek kimlik kontrolü gibi keyfi da-
yatmalarda bulunmas›na halk tepki göstererek
dernek üyelerini ve kampanyay› sahiplendi.
Ayr›ca, bayram al›flverifli için M›s›r Çarfl›s›’na
genellikle köy ve ilçelerden gelen binlerce kifli-
ye bildiri da¤›t›m›nda bulunarak kampanyan›n
amaçlar› anlatt›. 

Üzerinden yaklafl›k iki ay geçmesine ra¤-
men herhangi bir ilerlemenin olmad›¤›, verilen
sözlerin verildi¤i yerde kald›¤› belirtilen bildiri-
de, “ishal vakalar›ndan ve içti¤imiz sa¤l›ks›z
sudan AKP sorumludur!” deniliyor. “Tayyip'e
Airbus uçak! Halka kirli musluk suyu!” diyen
Temel Haklar, sa¤l›kl› yaflam›n tüm halk›n
hakk› oldu¤unu belirterek flöyle diyor:

“Ülkemize yeni F-Tipleri yapmaya bütçe
var! Yeni savafl uçaklar› almaya, tank moder-
nizasyonlar› yapmaya bütçe var ama halk›n
sa¤l›¤›, e¤itimi, bar›nmas› için bütçe yok!”

“Sa¤l›¤›m›zla, yaflam›m›zla oynanmas›na
birlikte mücadele ederek izin vermeyelim! So-
rumlular›n yakas›na yap›flal›m. Sa¤l›kl› bir ya-
flam için birleflelim ve mücadele edelim!”
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Abdi ‹pekçi Park›’ndaki ‘el’in
alt›nda TAYAD’l› Aileler direnifle
devam ediyor. Bu hafta da Direnifl
Park›’na ziyaretler devam etti. 

7 Ocak günü Ankara Temel Hak-
lar üyeleri park› ziyaret etti. Aileler,
7 Ocak günü ald›klar› haberle üzül-
düler, gözyafllar›n› içlerine ak›t›p
kinlerini büyüttüler. Art›k onlar›n
önünde yaz›l› olan “Hapishaneler-
de 120 ‹nsan Öldü. Duydunuz mu?”
yaz›l› oldu¤u pankartta “Hapisha-
nelerde 121 ‹nsan Öldü. Duydu-
nuz mu?” yazacak. 

Bugün bayram, çocuklar sabah
erkenden kalk›p bayraml›klar›n› gi-
yerek ailelerinin ellerini öpecekler.
Ya onlar›n evlatlar›… Onlar tecrit
iflkencesi alt›nda direniyorlar...

Aileleri, Ankara HÖC bayramda
da yaln›z b›rakmad›. Bayram ziya-
reti yaparak halaylar çekildi. Park-
taki ailelere bayram için duygu ve
düflüncelerini sorduk..

Ayfle Arapgirli; “Bayram Gelmifl

Neyime Kan Damlar Yüre¤ime” di-
yerek bafll›yor konuflmaya ve flöyle
devam ediyor: “Kaç bayram geçti
art›k biz de bilmiyoruz. Tecrit can
almaya devam ediyor. Öldürmenin
yasalar›n› ç›kararak Serdar evlad›-
m›z› da katlettiler. Her ölümle zulme
karfl› olan kinimiz, öfkemiz art›yor.
Hücrelerde onuru, namusu, adaleti
savunan evlatlar›m›z› çok seviyo-
ruz. Onlar›n sesi, solu¤u olmak bi-
zim için onurdur. Her koflulda onla-
r› sahiplenece¤iz. Zaferi flehitleri-
mizle kazanaca¤›m›za eminim. Za-
ferde kutlayaca¤›m›z bayramlar›n
coflkusu umuduyla evlatlar›m›z›n ve
halk›m›z›n bayram›n› kutluyorum.”

O¤lu Kand›ra F Tipi’nde olan
Zeynep Yayla bafll›yor konuflmaya: 

“121’lerimizi sayg›yla, sevgiyle
selaml›yor, yüreklerinden öpüyo-
rum. Ac›m›z, kinimiz çok büyük.
Ama gururumuz daha büyük. Tüm
Serdar’lar›m›zla hep beraber zafere
yürüyoruz. Evlatlar›m›z›n kazana-
ca¤›n› biliyoruz. So¤uk, ayaz v›z ge-

lir. Evlatlar›-
m›z direndik-
çe bizler de
her yerde
sesleri, so-
luklar› olma-
ya devam
edece¤iz. Ev-
l a t l a r › m › z
tecrit alt›ndayken ne olursa olsun
sa¤ oldukça onlar›n analar› olma-
ya, sesleri olmaya devam edece¤im.
Evlatlar›m›n ve halk›m›z›n bayra-
m›n› kutluyorum.”

Onlar, kaç bayram oldu buraya
otural› bilmeseler de, o¤ullar› ve
k›zlar›yla, eflleri ve kardeflleriyle
birlikte kazanacaklar›n› biliyorlar. 

Onlar hala ‘el’in alt›nda s›cak,
so¤uk demeden direnmeye devam
ediyorlar. Ve yüre¤inde insan sevgi-
si olan herkesi davet ediyorlar. Tür-
kiye’nin söylenenler gibi toz pembe
olmad›¤›n›, gerçeklerin bambaflka
oldu¤unu ve bunu ö¤renmek için
bir bardak çay içmeye ça¤›r›yorlar.

Direnifl Park›’nda “bayram”

Provokatör bas›n!
Trabzon’da yaflanan linç girifliminin ard›ndan,

bu olaylarda ciddi sorumlulu¤u olan yerel
bas›n hakk›nda hiçbir ifllem yap›lmam›flt›. Ve
onlar hala provokatörlü¤ü sürdürüyorlar.

Son günlerde yerel TV ve gazetelerin baz›lar›n-
da “son bir y›l içinde Trabzon’da artan bom-
ba ihbarlar›n›n” gündeme getirildi¤ine dik-
kat çekilerek, bu ihbarlarla TAYAD’a yönelik
yap›lan linç girifliminin ba¤› kurulmaya çal›fl›-
l›yor. Böylece TAYAD’› flaibe alt›nda b›rakma-
y› amaçlayan yay›nlar demek istiyorlar ki;
“TAYAD her yere bomba süsü verilmifl paket-
ler b›rakarak ortam› tedirgin etmek istiyor”.

Ayn› yerel bas›n›n, 6 Nisan’da da “meydan
parkta bayrak yakt›lar, Apo posterleriyle bil-
diri da¤›t›yorlar...” gibi polis a¤z›ndan haber-
ler yapt›¤›n› hat›rlatan TAYAD’l›lar, “can›m›z
pahas›na da olsa gerçekleri anlatmaya de-
vam edece¤iz” diyorlar.

HÖC üyeleri, 11 Ocak 2001’de Büyük Direniflte flehit düflen Özlem Türk’ü, Amasya’n›n
Gümüflhac›köy ilçesindeki Çetmi Köyü’nde bulunan mezar›n›n bafl›nda and›. Anma s›ras›n-
da, kardefli Sad›k Türk, “aramas› oldu¤u” gerekçesiyle J‹TEM taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Arama karar›n›n “mahkemeye ifade vermedi¤i” gerekçesiyle ç›kar›ld›¤› ö¤renilirken,
aile evinin ziyaret edilmesinin ard›ndan mezarl›¤a gidildi. Mezar› bafl›nda yap›lan anma-
da; mezar k›z›l karanfillerle süslenerek “Özlem Türk Ölümsüzdür” pankart›, k›z›l bayrak-
lar ve Özlem’in foto¤raflar› tafl›nd›. Sayg› duruflunun ard›ndan Özlem’i ve Büyük Direnifl’i
anlatan konuflma yap›ld› ve sevdi¤i türküler söylendi. Babas›n›n da kat›ld›¤› anma marfl-
larla son bulurken, Sad›k Türk’ün, Amasya’da mahkemeye ifade vermesinin ard›ndan ser-
best b›rak›ld›¤› ö¤renildi. 

Ege Temel Haklar üyeleri de 9 Ocak günü, ‹zmir’de bulunan flehit mezarlar›n› ziyaret
ettiler. Gaziemir’de Berrin B›çk›lar, P›narbafl›’nda Hamiyet Y›ld›z, Uzundere’de Solmaz Ka-
rabulut, Örnekköy’de Ercan Özçeken ve Buca Kaynaklar’da Müjdat Yanat, Ümit Do¤an Gö-
nül, Gürsel Akmaz, TK‹P flehidi Hatice Yürekli, MKP
flehidi Binali Güler’in mezarlar›n› ziyaret ederek
anmalar gerçeklefltirdi. Yap›lan anmalarda k›z›l
bayraklar ve dövizler tafl›n›rken, flehitleri tan›yan-
lar onlar› anlatt›. Yap›lan konuflmalarda “onlara la-
y›k olunaca¤›” sözleri verildi ve karanfiller b›ra-
k›ld›. 

fiehitlerimiz onurumuzdur



A¤z›n› açt›¤›nda, ister “sakin”
bir üslupla söylesin, isterse de
TBMM’de “arkadan hançerliyor-
lar” konuflmas›nda oldu¤u gibi ken-
dinden geçerek konuflsun; hep biri-
lerini tehdit ediyor, haddini bildiri-
yor, nedamet getirme ça¤r›s› yap›-
yor. Hatta, “demokratikleflme” pa-
ketleri aç›klarken bile, “özgürlükle-
rin” kötüye kullan›lmamas› konu-
sunda aba alt›ndan sopa gösteriyor. 

Bu kez nedamet ça¤r›s›n› yazar
Orhan Pamuk’a yapt›.

Aç›klamalar›ndan dolay› “Türk-
lü¤e hakaret” iddias›yla yarg›lanan
Pamuk davas›yla ilgili 6 Ocak günü
NTV’de konuflan Çiçek, "'Türk ol-
maktan mutluyum. Milletimden
özür dilerim' deseydi, bu gerilimler
olmazd›. Benim izin yetkim var ama
onun da 'yanl›fl anlafl›ld›¤›m için
özür dilerim' demek gibi bir sorum-
lulu¤u var” dedi.

Önce bir düzeltme; millet dedi¤i
devlettir, kendisidir... 

Akl› bafl›nda herkes bu ifadeler-
den ne denilmek istendi¤ini görür: 

Kimse hiçbir konuda devletten
farkl› düflünmeyecek. Düflünse bile
bunu aç›klamayacak. Aç›klasa bile
devletin sopas›n› gördü¤ünde neda-
met getirip özür dileyecek. Yoksa-
aaa! Yoksa yarg›lar›m, yetkimi bu
yönde kullan›r›m!

Bu zihniyeti, zaten tahliyelerine
az bir süre varken AB’nin bask›s›y-
la tahliye ettikleri DEP’li milletve-
killerine daha aç›k göstermiflti:

“Bu tahliyenin k›ymetini herkes
bilmeli, iyi anlamal›d›r... Demokra-
tik sabr› zorlamamalar› laz›m. Ka-
rar, yanl›fl düflünenlere demokratik

tövbe imkan› getirmifltir. Bu tövbeyi
samimi yapmalar› laz›m... Eskiden
devlet demokratik aç›l›m yapm›yor,
sadece sopa gösteriyor, denilirdi.
fiimdi bu devletin elinde sopas› da
demokratik imkanlar› da var. Sopa-
y› yemek istemiyorsan, verilen im-

kanlar› iyi kullan.” (20 Haziran
2004, CNN Türk)

Bakal›m Pamuk, Çiçek’in verdi-
¤i “imkan›” iyi kullanacak, sopay›
yememek için “demokratik tövbe”
getirecek mi!?

Tövbe getirtmekten, bunun için
devletin her türlü zor ve bask› araç-
lar›n›, sindirme yöntemlerini kul-
lanmaktan baflka bir fley bilmez bu
faflist zihniyet. F Tipi hapishaneler-
de de tecrit politikas› ile düflünce
de¤iflikli¤ini, nedameti dayatan ay-
n› kafad›r. 

Pamuk olay›nda da, DEP’liler

konusunda da halk›n muhalif tüm
kesimlerine sesleniyor asl›nda. O
devlet ya! Diz çökün, düflünceleri-
nizi de¤ifltirip af dileyin ‘demok-
ratl›¤›n›’ gösteriyor. Düflünceyi

ifade hakk›n› tan›r m› bu kafa? Mu-
halif düflünceye hemen “devleti ar-
kadan hançerleme” damgas› vurur,
emperyalizmin bütün politikalar›n›
uygulayan kendileri de¤ilmifl gibi,
vatan haini ilan eder. O’nun demok-
ratl›¤›n› görebilece¤iniz tek an; ne-
damet getirip onun politikalar›n›n
oyunca¤› oldu¤unuz, muhalifli¤i
terketti¤inizi gösterdi¤iniz and›r.
Yoksa belalardan bela, ölümlerden
ölüm, zulümlerden zulüm be¤enin!
Ne de olsa beyninin k›vr›mlar›nda
MHP’nin düflünceleri, avukatl›¤›n›
yapt›¤› Susurluk’un politikalar› do-
lafl›yor.
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Mustafa Mutlu (Vatan, 11 Ocak)

Hat›rlars›n›z; befl y›l önce baz›
tutuklular ve hükümlüler, F Tipi ce-
zaevlerine gitmemek için ölüm oru-
cuna bafllam›flt›. Bunun üzerine de
dönemin hükümeti cezaevlerinde
"Hayata Dönüfl" ad› verilen bir ope-
rasyon bafllatm›flt›. 28 tutuklu ve
hükümlüyle 2 jandarma eri hayat›n›
kaybetmiflti... Biz san›yorduk ki bu
operasyonlardan sonra ölüm oruç-
lar› bitti! Bitmemifl...

Bu befl y›l içinde ölüm oruçlar›n-
dan ölenlerin say›s› 121'i; sakat ka-
lanlar›n say›s› 600'ü bulmufl.

Son olarak üç gün önce de, 9
May›s 2005 tarihinde Sincan F Ti-
pi Ceza ve Tutukevi'nde ölüm oru-
cuna bafllayan Serdar Demirel adl›
hükümlü hayat›n› kaybetmifl.

Demirel ölüm orucundayken
kald›¤› hücrede kendini yakm›fl; ce-
zaevi yönetiminin olay› fark etmesi
üzerine gardiyanlar taraf›ndan revi-
re kald›r›lm›fl. Doktorlar›n müdaha-
lesini kabul etmemesinin ve direni-
fle devam etmesinin ard›ndan, ce-
zaevi yönetimi taraf›ndan Numune
Hastanesi'ne gönderilmifl. Direnifli-
ni hastanede de sürdüren Demirel,
7 Ocak’da hayat›n› kaybetmifl.

Adalet Bakan› Say›n Cemil
Çiçek:

1) Hükümlü Serdar Demirel'le il-
gili anlatt›klar›m do¤ru mu?

2) fiu anda cezaevlerinde açl›k
grevine ya da ölüm orucuna devam
eden baflka eylemci var m›?

3) Örne¤in; Gebze Cezaevi'nde
cezas›n› çekmekte olan Fatma Ko-
yup›nar adl› hükümlünün ölüm oru-
cunda oldu¤u iddias› do¤ru mu?

4) Do¤ruysa; hayatlar› pahas›na
bu eylemi yapanlar›n sizden talebi
nedir?

5) Cezaevlerindeki ölümleri ve
sakat kalmalar› önlemek için 3 y›l›
aflan iktidar›n›z döneminde ne gibi
önlemler ald›n›z?

Demokratik toplumlarda ‘fleffaf-
l›k’ olmazsa olmaz bir zorunluluk-
tur. E¤er bu ülkede can güvenli¤i
devlete emanete edilmifl olan tutuk-
lu ve hükümlüler, o ya da bu neden-
le ölmeye, sakat kalmaya devam
ediyorsa, devlet bu gerçe¤i toplum-
dan saklamamal›, sorunu ‘insanc›l’
bir politikayla çözmenin yolunu
aramal›d›r.

Say›n Adalet Bakan›... Yukar›-
daki sorulara verece¤iniz yan›tlar›
merakla bekliyorum.

Ölüm oruçlar› devam ediyor mu?� Bas›ndan

“Nedamet” getirtmekten 
baflka bir fley bilmiyor
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Adana TEKEL iflçileri bayram›
direnifl içinde fabrikada karfl›l›yor-
lar. ‹flsiz kalmamak için, kazand›k-
lar› haklardan olmamak için, özel-
lefltirme talan› ve bu çerçevede fab-
rikalar›n birer ikifler kapat›lmamas›
için direniyorlar. Sendikac›lar, ka-
patma karar› 2-3 fabrikay› kaps›yor
gibi yans›t›lsa da, ocak sonuna do¤-
ru di¤er TEKEL fabrikalar›nda da
vardiyalar›n say›s›n›n azalt›lmas›,
üretimin düflürülmesi v.b. yöntem-
lerle asl›nda bütün TEKEL iflletme-
lerini kapsayaca¤›n› ifade ediyorlar. 

Karar›m›z zafere ulaflmak
Tek G›da-‹fl Sendikas› Geniflle-

tilmifl Baflkanlar Kurulu, 5 Ocak gü-
nü yapt›¤› toplant›da, “tek yolun ey-
lem oldu¤u” karar› ald›. Yap›lan
aç›klamada, “Ulusal sanayi” vurgu-
lar› yap›ld› ve “Bize yüklenmifl bir
tarihsel sorumluluktur. Karar›m›z,
sonuçlar› her ne olursa olsun, bize
neye mal olursa olsun, direnmek ve
zafere uluflmakt›r. Tüm Türkiye,
Kurban Bayram› sonras› TEKEL
eylemleriyle sars›lacak ve iflçisiyle
bütünleflmifl Tek G›da-‹fl, toplumsal
mücadelenin flanl› bir sayfas›n› da-
ha tarihe yazacakt›r” denildi. 

Temel Haklar iflçileri 
yaln›z b›rakm›yor
‹flçilere destek ziyaretleri direnifl

içinde eylemler havas›nda gerçekle-
fliyor. ‹flçiler ziyaretlerle moral bu-
lurken, kazanmak için direnmekten
baflka hiçbir yollar›n›n bulunmad›-
¤›n›, direnifl içinde daha bir kavr›-
yorlar. Bu iktidar›n kimlerin hizme-
tinde oldu¤unu, emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellerin iflçi s›n›f›na düfl-
manl›¤›n› yaflayarak görüyorlar. 

Adana Temel Haklar, direniflin
bafl›ndan bu yana iflçilerle yan yana.

Gerek kitlesel ziyaretlerle, ge-
rek eylemlerle gerekse de
TEKEL’de yaflanan gerçe¤i
tüm Adana halk›na duyurma

anlay›fl›yla hareket eden Temel
Haklar üyeleri, 6 Ocak günü de iflçi-
lere destek ziyaretinde bulundu. Di-
reniflin 7. gününde yap›lan ziyareti,
Adana Temel Haklar’dan Y›lmaz
Bozan, flöyle anlatt›: 

“Gitti¤imiz s›rada Adana yerel
kanallar›ndan Kanal A Televizyonu
ordayd›. 300 iflçinin kat›l›m›yla ger-
çekleflen ve 1.5 saat süren program
boyunca iflçilerin öfkesi “Gün Ge-
lecek Devran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, IMF’nin ‹tleri Y›ld›-
ramaz Bizleri, ‹fl, Ekmek Yoksa Ba-
r›fl da Yok” sloganlar›yla yank›lan-
d›. Daha sonra görüfltü¤ümüz Tek
G›da-‹fl Baflkan› Gürsel Diliç›k›k’a
Ankara’da yap›lan toplant›y› sor-
duk. Toplant›da bütün TEKEL
fabrikalar›nda 1 gün iflb›rakma
ve 2 gün iflyeri terketmeme, Anka-
ra’da miting, TEKEL ve iflkollar›-
n›n oldu¤u her yerde AKP il, ilçe zi-
yaretleri, Türk-‹fl’in Baflkanlar Ku-
rulu olarak Adana TEKEL’i ziyaret
etmeleri v.b. taleplerini ilettiklerini,
bu taleplerin olumlu karfl›lan›p bay-
ram bitiminde son olarak de¤erlen-
dirilip bir takvime ba¤lanmas› flek-
linde bir karar ç›kt›¤›n› iletti bize.”

AKP destekten rahats›z
TEKEL iflçilerinin direniflinin

baflta Temel Haklar olmak üzere,
sahiplenilmesi ve destek verilmesi,
AKP iktidar›n› ve onun valisini,
TEKEL yönetimini de rahats›z etti.
Direnifli yaln›zlaflt›rmak isteyen va-
lilik, Temel Haklar’›n Adana halk›-
na TEKEL’de yaflananlar› anlatt›¤›
bildirinin da¤›t›m›n› yasaklad›. 

Direniflin bafllad›¤› günden itiba-
ren resmi ve sivil polisler fabrikan›n
içinde ve d›fl›nda, bu amaçla bulun-
maya bafllad›lar. Rahats›zl›k, Adana

Temel Haklar Baflkan› fiemsettin
Kalkan’›n 5 Ocak günü fabrikaya
ziyarette bulundu¤u gün de yafland›.
TEKEL yönetimi ve polisin talimat-
lar› ile hareket eden, fabrika güven-
lik görevlileri, Kalkan’› fabrikadan
kovmaya çal›flt›lar. Ertesi gün ise,
dernek üyeleri kitlesel ziyarette bu-
lundu¤unda, “kimlik sorma” vb.
keyfilikler dayat›ld› ve tehdit edildi-
ler. “‹flçiler rahats›z oluyor” yala-
n›na baflvurulan engelleme s›ras›n-
da, iflçilerin sahip ç›kmas› ise en an-
laml› cevap oldu ve dernek üyeleri
fabrikada kalmaya devam ettiler.
Bütün keyfi engellemelere ra¤men
bugüne kadar oldu¤u gibi, dernek
üyeleri bundan sonra da iflçilerin
yan›nda olacaklar›n› söylediler.

Nitekim 9 Ocak günü ‹nönü Par-
k›’nda eylem yaparak iflçilerin yal-
n›z olmad›¤›n› hayk›ran Temel Hak-
lar üyeleri, flehrin ifllek bir caddesi
olan Atatürk Caddesi’nden bafllay›p
TEKEL’e kadar, sesli ajitasyonlar
eflli¤inde, Tek G›da-‹fl Sendika-
s›’n›n haz›rlad›¤› 1000 adet bildiriyi
da¤›tt›. TEKEL fabrikas›na “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL ‹flçi-
si Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla gi-
ren dernek üyeleri sloganlara efllik
eden sendikac›lar ve direniflteki ifl-
çilerce coflkuyla karfl›land›. 

Temel Haklar üyeleri bayram
günü de, iflçileri ziyaret ederek bay-
ramlar›n› kutlad›lar ve desteklerini
bir kez daha dile getirdiler. 

Temel Haklar Federasyonu da
yapt›¤› aç›klamada, “Direnen TE-
KEL ‹flçileri Kazanacak” dedi.
Aç›klamada flu sözlere yer verildi:  

“‹flbirlikçi sermaye, emperyalist
tekeller ile ortakl›¤› gere¤i bu sald›-
r›lar›n daha da artmas› için u¤rafl›-
yor. Tekellerin ortakl›¤›nda siyasi
iktidar›n görevi sadece daha fazla
sömürebilmeleri için uygun ortam›
ve koflullar› oluflturmakt›r. Tarihte
yaflanan birçok örnekte görüldü¤ü

TEKEL iflçisinin bayram› 
direniflin zaferi olacak
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gibi bu sald›r›lar› püskürtmenin
tek yolu kararl›l›kla, her ne paha-
s›na olursa olsun eme¤inin hak-
k›n› savunarak mücadele etmek
ve bütün ezilenlerin bir araya ge-
lip örgütlenmesidir.”

Bayramda da çeflitli kurumlar
ziyaretler gerçeklefltirirken, "TE-
KEL ‹flçisi Yaln›z De¤ildir" pan-
kart› tafl›yan ‘TEKEL ‹flçileri ‹le
Dayan›flma Platformu’ 9 Ocak günü
‹nönü Park›'ndan fabrikaya kadar
yürüyerek, iflçilere destek verdi. 

‹flçiler ise, ayn› gün Adana halk›-
na bildiriler da¤›tarak direnifllerinin
amac›n› anlat›rken, bayram›n ilk gü-
nü de temsili olarak TEKEL iflçisini
kurban edip aileleriyle birlikte AKP
il binas›na yürüdüler. Oturma eyle-
mi yapan iflçiler ve aileleri AKP hü-
kümetini sloganlarla protesto eder-
ken bir iflçi efli kalp spazm› geçirdi.
Gürsel Diliç›k›k, AKP’nin önceki
hükümetlerden daha pervas›z flekil-
de IMF ve Dünya Bankas›'n›n emir-
lerini yerine getirdi¤ini söyledi.

Adana’ya gelen eski SEKA iflçi-
lerinden Necati Alt›ntoprak da, SE-
KA direniflinde yaflad›klar› deneyi-
mi anlatt› ve kendi içlerinde birlik
olmalar›n›n önemine dikkat çekti. 

Temel Haklar’dan Malatya 
TEKEL iflçisine de destek
Kapatma kapsam›nda olan bir

di¤er fabrika da Malatya TEKEL.

Malatya Temel Haklar üyeleri,
karara karfl› ç›karak iflçilerin saf›nda
yerini ald›. 4 Ocak günü fabrika
önünde bildiri da¤›tan dernek üyele-
ri, iflçileri ertesi günü TEKEL binas›
önünde yap›lacak eyleme ça¤›rd›. 

Ertesi günü 200 iflçi ça¤r›ya uya-
rak eyleme kat›ld›. "TEKEL ‹flçile-
ri Yaln›z De¤ildir” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde, iflçiler de "Can›-
m›z Kan›m›z Özlük Hakk›m›z,
Türk-‹fl Uyuma,  IMF = iflçi ma¤dur
formülü, 4-C= ÖLÜM, Genel Grev
Genel Direnifl, Soymad›k Soyul-
duk" dövizleriyle eyleme kat›ld›lar. 

Çi¤dem Da¤deviren taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, AKP'nin tüm
icraatlar›n›n emperyalist tekelleri,

Koçlar›, Sabanc›lar›, Sami Oferleri
daha da zengin etmeye hizmet etti¤i
kaydedilerek, “Gündeminde halk›n
ç›karlar›n›n k›r›nt›s› bile yoktur.
Onlar ancak ‘babalar gibi satar›z’
diyerek halkla alay etmeyi, ‘gözü-
nüzü toprak doyursun’ diyerek halk›

f›rçalamas›n› bilirler. 120 tabutun
ç›kt›¤› F Tiplerini överler, katliam-
c›lar› aklarlar...” denildi. ‹flçilerin
yan›nda olacaklar›n› söyleyen Da¤-
deviren, “açl›¤a, iflsizli¤e, yoksullu-
¤a, zulme karfl› halk›n örgütlü mü-
cadelesiyle AKP'nin ve emperyalist-

TEKEL iflçisi-
nin en güçlü
hayk›rd›¤› iki
slogan; “Türk-
‹fl Uyuma” ve
“Genel grev”
s l o g a n l a r › .

Türk-‹fl’in “uyumad›¤›ndan”
eminiz, ama iflçilerin istedi¤i
ad›m› atma konusunda ki istek-
sizli¤i de bir o kadar kesin. 

Türk-‹fl, TEKEL direnifli ile bir
kez daha s›navda. AKP iktidar›-
n›n büyük bir övünçle “tarihin
en büyük özellefltirmelerini
yapt›k” dedi¤i, özellefltirmeler-
de, Türk-‹fl’in bugüne kadar ki
direnmeme tavr› s›r de¤ildir.
SEKA gibi, taban›n zorlamas›
ile bafllayan direniflleri de belli
bir aflamada satan yine Türk-‹fl
olmufltur. TEKEL’de farkl› bir
tutum izleyecek mi? ‹yimser bir
cevap için elde hiçbir veri yok-
tur. Bu yaz› kaleme al›nd›¤›nda
henüz Türk-‹fl yönetimi iflçileri
ziyaret dahi etmemifl, sermaye
sald›r›s›n› sürdürürken “bayram
tatili” yap›yorlard›. ‹flçilerin ka-
rarl›l›¤› sonucu al›nan tek ey-
lem karar› ise, Tek G›da-‹fl’in
örgütlü oldu¤u iflyerleri ile s›n›r-
l›.  Keza Türk-‹fl, TEKEL ve en
genelde özellefltirmelere karfl›
eylem karar› ve mücadeleyi
Emek Platformu gündemine ge-
tirmekten dahi özenle kaç›n›yor.

Üretimi durdurma, etkili direnifl-
lerle her fabrikay› Adana TE-
KEL yapma gibi bir anlay›fltan
fersah fersah uzakt›r. D‹SK olsa
farkl› m› olurdu? sorusunun ce-
vab› net olmasa da, özellefltir-
me kapsam›ndaki neredeyse
tüm K‹T’lerde Türk-‹fl’in örgütlü
olmas› nedeniyle, bugüne ka-
dar ciddi hiçbir direnifl yaflama

geçirilmemifltir. Bu, kuflkusuz
bilinçli bir politikad›r. Gerek ge-
nel merkez, gerekse (ezici ço-
¤unlukla) ba¤l› sendikalar›n
merkezleri düzeyinde, s›n›f ifl-
birlikçisi bir tutum çeflitli k›l›f-
larla meflrulaflt›r›lm›flt›r. Türk-‹fl
özellefltirmelere s›n›fsal temel-
de karfl› de¤ildir. Sermayeyle
çeliflkileri yumuflatmada, her
alanda oldu¤u gibi bu konuda
da önemli bir misyon oyna-
maktad›r. Kimi zaman “ulusal-
c›” bir çizgide özellefltirmelere
karfl› ç›k›yor gibi yapmas› da
aldatmacad›r. Türk Metal Sen-
dikas›’n›n Erdemir’i Oyak’›n sa-
t›n almas›n›, “yerli sermaye” di-
ye alk›fllay›p, Oyak’›n Erde-
mir’e emperyalist tekelleri or-
tak etmesi karfl›s›nda da sesinin
ç›kmamas›n› hat›rlay›n. Serma-
yenin ç›karlar›na, ister “yerli”
isterse yabanc› olsun, karfl› ç›k-
mayan, iflçinin hakk›n› arama-
yan bir sendikan›n ulusalc›l›¤›
pespaye bir ulusalc›l›ktan öte
de¤ildir. Ki, emperyalist tekel-
lerle içli-d›fll› olmayan “yerli”
tekel yoktur bu ülkede. 

Evet, TEKEL yeni bir s›navd›r,
ancak Türk-‹fl’e b›rak›ld›¤›nda,
en fazla SEKA’daki tutumunu
tekrarlayacak, direnifli k›r›nt›lar-
la satacakt›r. Buna engel olmak,
öncelikle TEKEL iflçilerinin ka-
rarl›l›¤›ndan ve bu direniflin ayn›
zamanda s›n›f iflbirlikçisi sendi-
kal anlay›fla karfl› oldu¤unu da
bilince ç›karmalar›ndan geçiyor.
Türk-‹fl’i zorlayacak olan TE-
KEL iflçileri olacakt›r. 

Gerek direnifl kararl›l›klar› ve bu
sendikac›l›¤›n ayak oyunlar›na
aldanmayarak, gerekse de çe-
flitli biçimlerde Türk-‹fl’in kap›-
s›na dayanarak...

TEKEL direnifli ve Türk-‹fl

emek



lerin karfl›s›na dikilelim” diye ko-
nufltu. Eylemde, “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Türk-‹fl Uyuma Üye-
ne Sahip Ç›k, Bu Vatan Bu Halk Bi-
zim Kahrolsun Emperyalizm” slo-
ganlar› att›lar. 

Destekden rahats›z olan 
sendikac›ya iflçiden cevap
Bu arada, eylem öncesi, Tek G›-

da-‹fl flubesinin bir yöneticisi,
“aç›klamadan haberimiz yok (haber
verilmesine ra¤men) burada yapa-

mazs›n›z" gibi anlafl›lmaz ve ifl-
çilerin kat›l›m›n› engellemeye
yönelik bir tutuma girdi. 

Öyle ya, kendi üyelerinin ifl-
leri, afllar› sözkonusu, sermaye-
nin aç›k bir sald›r›s› var ve buna
karfl› ç›k›lmas›n› hazmedemeyen
bir sendikac› var karfl›m›zda. 

Bu anlay›fltaki sendikac›lar
istiyor ki, iflçi denetiminde olsun,
bilinçlenmesin, teslimiyetlerine de
tav›r almas›n. Sendikac›n›n bu tutu-
muna en anlaml› cevab› ise, yine

eyleme kat›lan iflçiler verdiler: “Bi-
zim sorunumuza sahip ç›k›p bizi
destekleyenlerin her zaman ya-
n›nda oluruz”.
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Zaferle sonuçlanan iflçi di-
renifllerine bak›ld›¤›nda,
baflta iflçiler olmak üzere,
devrimcilerin, halk güç-
lerinin deste¤i ve daya-
n›flmas›n›n önemi görü-
lür. Dayan›flma; grevlerde ve
direnifllerde “destekçi” misyo-
nunun ötesinde direniflin asli
unsurlar› aras›nda yer alabildi-
¤i, deste¤i sürekli k›labildi¤i ve
zenginlefltirdi¤i oranda, serma-
ye köfleye s›k›flm›fl, direnifl
güçlenmifl ve kazanm›flt›r. 

Bu gerçe¤i oligarfli de bilir. Bu
nedenle dayan›flma grevi ya-
sakt›r örne¤in. Devrimci ku-
rumlar›n deste¤i s›kça terörize edilmek istenir, ki-
mi zaman da bilinçsiz iflçiler k›flk›rt›larak kendi
kendilerine zarar vermeleri sa¤lan›r, ço¤u kez de
iflbirlikçi sendikac›l›k bu ifllevi yüklenir. 

Adana TEKEL’de oligarfli hem iflçileri k›flk›rtmaya
çal›fl›yor, hem de polisi, valisi ile devreye girmifl
durumda. ‹flçileri k›flk›rtmaktan sonuç alamayan
oligarflik iktidar›n valisi, Adana Temel Haklar Ve
Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan, TEKEL’de yafla-
nanlar›n ve direniflin kentte halk›n tüm kesimleri-
ne duyurulmas›n› sa¤lamak amac›yla haz›rlad›¤›
“700 iflçi sokakta! S›ra hangimizde?” bafll›kl› el
ilanlar›n›n da¤›t›m›n› yasaklad›.

Valilik, bildiride yanl›fl bilgiler verildi¤i, TEKEL’in
de zaten kapat›lmas›n›n kesin olmad›¤› halde böy-
le gösterildi¤i gibi “gerekçeler” sundu¤u karar›nda
as›l niyetini flu ifadelerle ortaya koyuyordu:

“Fabrikan›n kapat›lma sürecinin baz› illegal ör-
gütler ve legal uzant›lar› taraf›ndan suistimal
edilece¤i duyumlar›n›n al›nd›¤›, söz konusu ila-
n›n toplumu yanl›fl bilgilendirip yönlendirildi¤i
görüldü¤ünden, halkta infial hisleri uyand›ra-
cak içerikte yanl›fl bilgilere yer verilen el ilanla-
r›n›n da¤›t›lmas›n›n uygun görülmedi¤i...”

Derne¤in üyeleri ve baflkan›n›n fabrika güvenlik

görevlisince polisin yön-
lendirmesi ile tehdit edil-
mesi ve Adana Valili¤i ile
Emniyeti taraf›ndan sen-
dikaya gönderilen yaz›yla,
“fabrikaya bas›n d›fl›nda

hiç kimsenin al›nmamas›” tali-
mat› verilmesi de ayn› politika-
n›n sonucudur. 
Tecritin halk›n tüm kesimlerine
yönelik uygulanan bir politika
oldu¤unun yüzlerce örne¤i s›ra-
lanm›flt›r bu sayfalarda, mant›¤›
anlat›lm›flt›r. Adana’da yaflanan
son örnektir. TEKEL iflçilerini
umutsuzlaflt›r›p teslim alman›n
arac›d›r tecrit. Direnifli güçsüz-

lefltirmenin yoludur. “Terör” demagojileri emek
düflmanlar›n›n diline bunun için dolanmaktad›r.
Onlar; iflçiyi iflsiz b›rakacak, fabrikalar› emperya-
list ve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar› için kapatacak,
sermaye uflakl›¤› yapacak, tekellerin ç›karlar›n›
koruyacak, vatan hainli¤i yapacak. Ama buna
karfl› ç›kan terörist olacak! Mesele bu kadar yal›n! 

Peki ne denilmifl bildiride; “IMF söylüyor, iflbirlikçi
AKP iktidar› ‘herfleyi sataca¤›z’ diyor. Satan kim,
sat›lan kim? Satan, kapatan; iflbirlikçi AKP iktida-
r›! Sat›lan iflimiz, ekme¤imizdir, çocu¤umuzun ge-
lece¤idir... S›ran›n bize gelmesini beklemeden
TEKEL iflçisinin yaln›z olmad›¤›n› gösterelim...”

‹flte valinin “terör” demagojisi yapt›¤› bu ça¤r›d›r.
‹flçilerin sahiplenilmesinden korkuyorlar, halk›n
tüm kesimlerini kendi bafllar›na kalacaklar› getto-
larda tecrit etmek istiyorlar. 

Sermaye ve onun hükümeti, dayan›flmay›, birlikte
hareketi engelledi¤inde, tek tek direniflleri yaln›z-
l›¤a mahkum ederek bo¤aca¤›n›, iflçiyi umutsuz-
laflt›rarak teslim alaca¤›n› biliyor. Bu nedenle; ifl-
çiler, emekçiler, halk›n tüm kesimleri, hayat›n her
alan›ndaki tecrit politikas› ve uygulamalar›na
karfl› ç›kmak zorundad›rlar. Bu, kendi haklar›na
sahip ç›kmakt›r.

TEKEL iflçisi de tecrit 
edilmek isteniyor

Malatya Temel Haklar TEKEL iflçileriyle
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Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan
emeklilere müjde diye aç›klanan,
fatura ve fifl toplama uygulamas›na
son verildi¤i, bunun yerine her ay
ayl›klar›n›n %4’ünün kendilerine
ödenece¤i fleklinde duyurulan uy-
gulaman›n, emeklilerin haklar›nda
kayba neden oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Yüzde 5’lik vergi iadesinin 4’e
düflürülmesi yetmedi¤i gibi, hesap-
lama yap›l›rken, 2005 y›l›n›n maafl-
lar› üzerinden hesaplama yap›ld› ve
böylece, az da olsa 2006 için maafl-
lar›na yap›lan zam hesap d›fl› tutula-
rak emekliler aldat›lmak istendi. 

Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i
(T‹ED) Baflkan› Kaz›m Ergün, mil-
yonlarca emeklinin açl›k s›n›r›nda
olmas›na dikkat çekerek, vergi iade
hesaplamalar›nda oynanmak iste-
nen oyuna dikkat çekti. Ergün, “Bu
kadar ince hesaplarla yap›lm›fl bir

ifllemi emekli, dul ve yetimlerimiz
anlamakta, yorumlamakta ve haz-
metmekte güçlük çekmektedir. Biz
bu hesab›n içinden ç›kamay›z. Ama
vebali olanlar nas›l ç›kar onu da bi-
lemiyoruz” diye konufltu.

D‹SK/ Emekli-Sen Genel Bafl-
kan› Veli Beysülen de adeta emekli
lehine gibi gösterilen uygulamaya
kafl› ç›karak “arka plan›nda
IMF’nin ‘vergi iadelerini kald›r›n’
dayatmas› yat›yor. Bu düzenlemeyi
kabul etmeyece¤iz, sonuna kadar
mücadele edece¤iz” dedi. 

AKP’nin bu ülkeyi nas›l yönetti-
¤inin, emeklisinden iflçisine kadar
halk›n tüm kesimlerine yönelik “ne
kopar›r, g›rtlaklar›ndan ne kesip
sermayeye ve IMF’ye aktar›rsam
kârd›r” diye bakt›¤›n›n küçük bir
örne¤i. Yalan, hile, alavere-dalavere
siyaset tarz›d›r bu iktidar›n. 

‘Emeklinin lehine’ gösterdikleri düzenleme yalan ç›kt›

AKP’nin utanmazl›¤›! 
Serna-Seral grevi

120 gündür grevde olan Serna-Seral iflçi-
leri bayram› direnifl içinde karfl›lad›lar. 

Serna-Seral grevinin 115. gününde iflçi-
leri ziyaret eden Sa¤l›k-‹fl Genel Baflkan›
Mustafa Baflo¤lu ve flube yöneticileri, iflçilerin
direniflinin önemine vurgu yaparak, iflçilere
150’fler YTL para yard›m› yapt›lar. Mustafa
Baflo¤lu, Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl baflkanlar›n›
da deste¤e ça¤›rarak, “Bu grev hepimizin
grevidir” diye konufltu. 

Sendikalaflan 15 bin
iflçi iflten at›ld›

Türk-‹fl taraf›ndan haz›rlanan “Türki-
ye’de Sendikal Örgütlenmenin Bedeli ‹flten
At›lmak” bafll›kl› rapora göre, 2003-2005
y›llar› aras›nda, sadece Türk-‹fl’e ba¤l› sendi-
kalara üye olduklar› gerekçesiyle 15 bin 531
iflçi iflten ç›kar›ld›. Buna bir de D‹SK ve Hak-
‹fl’e üye olduklar› için at›lanlar› ekleyin, bu
iktidar›n emekçi düflmanl›¤›n›n rakamsal ola-
rak bir baflka boyutu karfl›m›za çok net ola-
rak ç›kar. 

Bu arada Deri-‹fl’e üye olduklar› için iflten
at›lan 28 Cevahir Deri iflçisi, bayram› fabrika
önünde direnifl yerinde karfl›lad›lar. 

Ekme¤imizi geri verin 
SSK Hastanesi’nin Diyarbak›r Devlet Has-

tanesi’ne devredilmesi ile iflsiz kalan tafleron
temizlik iflçileri, 6 Ocak günü Sur Devlet Has-
tanesi önünde eylem yapt›. “SSK’y› Kapatan
Eller K›r›ls›n, Ekme¤imizi Geri Verin, Bayram-
da Çocu¤umuza Ne Alaca¤›z, Yaflas›n ‹flçi Da-
yan›flmas›” dövizleri tafl›yan iflçilere, Diyar-
bak›r Demokrasi Platformu da destek verdi.
‹flçiler ad›na konuflan Mehmet Eken, kendile-
rine devir s›ras›nda özlük haklar›n›n koruna-
ca¤›na iliflkin verilen sözün tutulmad›¤›n› ha-
t›rlatarak, ma¤dur edildiklerini kaydetti. 

KESK üyeleri, hükümetin me-
mur maafllar›na yapt›¤› % 2,5’luk
komik zamm› protesto etti. 6 Ocak
günü bir çok kentte düzenlenen ey-
lemlerde, maafl bordrolar› yak›ld›. 

Ankara fiubeler Platformu
“Ya¤ma ve Talana Son, Sefalete
Teslim Olmayaca¤›z, Eflit ‹fle Eflit
Ücret” sloganlar›yla YKM önünde
toplan›rken, bu zamma KESK’in
muhalefet etti¤i hat›rlat›ld› ve top-
lu sözleflme talebi dile getirildi. 

E¤itim-Sen üyeleri, 24-27 Ka-
s›m’da “Nitelikli E¤itim” için bafl-
latt›klar› yürüyüflte toplad›klar› im-
zalar› Baflbakanl›¤a vermek için
Baflbakanl›¤a yürüdüler. Polis tara-

f›ndan önleri kesilerek
tartaklanan emekçiler
yap›lan görüflmelerden

sonra Baflbakanl›k kap›s›na geldi-
ler. Burada konuflan E¤itim-Sen
Genel Baflkan› Alaattin Dinçer, 24-
27 Kas›m tarihlerinde yapt›klar›
eylemde hükümetin tutumu ne ise,
bugün de ayn› oldu¤unu hat›rlata-
rak, “Biz elimizdeki yaklafl›k 100
bin imzay› vermek için geldik. ‹m-
za kampanyam›z devam ediyor”
diye konufltu. Daha sonra bir heyet
Baflbakanl›¤a giderek imzalar› ver-
di.

‹zmir’de ise, Eski Sümerbank
önünden Büyükflehir Belediyesi
önüne yürüyen memurlar, burada
yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan
bordrolar›n› yakt›lar. 

% 2.5 zamma protesto

AKP’nin sendikalar› daha da düze-
niçilefltirme amaçl› ideolojik sald›r›s›
devam ediyor. 

E¤itim-Sen, BES ve KESK’in ar-
d›ndan, Çal›flma Bakanl›¤›, bu kez de
SES’in tüzü¤ünün de¤ifltirilmesini is-

tedi. SES Genel Merkezi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
sendikal faaliyetlerle ilgisinin bulunmad›¤› ya da sendi-
kalar yasas›nda yeralmayan kavramlar›n tüzükten ç›ka-
r›lmas›n›n istendi¤i belirtilerek, bunlar›n; “‹fl güvence-
si”, “‹fl güvenli¤i”, “‹flçi s›n›f›”, “Emperyalizmin ide-
olojik sald›r›s›” gibi kavramlar oldu¤u belirtildi. 

S›ra 
SES’e 
geldi
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Baylar, bayanlar, de¤erli dostlar,
yoldafllar;

Öncelikle, aff›n›za s›¤›narak bu
sempozyumu düzenleyenlere ve ko-
nuklar›na en s›cak tebriklerimi ilet-
mek istiyorum.

Bu sempozyum, özelde baflta
Türkiye’de olmak üzere, yo¤un de-
recede uygulanan bir bask› modeli-
ne, yani tecrite ve gizli imhaya da-
yal›, yurtsever ve özgürlük savaflç›-
lar›n›n fiziki ve ruhsal iflkenceyle
yokedilmesini hedefleyen ve genel-
de de Amerikan bayra¤› alt›nda Irak
ve Afganistan’a yay›lan barbar bir
sistemin ma¤duru olan siyasi tut-
saklar için yap›lan bir büyük daya-
n›flma eylemi oldu¤u kadar, ayn› za-
manda evrensel bir siyasi, iktisadi
ve askeri tahakkümü amaçlayan bir
bask› ve sömürü düzeninin tesis
edilmesi giriflimine karfl› geliflen
tüm k›talardan yüzmilyonlarca ka-
d›n ve erke¤in dev protesto hareke-
tinin bir ifadesidir.

Gerici güçlerin bu dizginsiz sal-
d›r›s›na karfl› ulusal, dini veya siya-
si farkl›l›klar›na ra¤men dünyadaki
tüm ilerici kad›n ve erkeklerin bar›fl,
ba¤›ms›zl›k, gerçek demokrasi, ada-
let ve özgürlük yanl›lar›n›n birli¤i
ve ortak eylemlili¤i, hiçbir zaman
bu kadar acil ve gerekli olmam›flt›.

Yeni bir engizisyon Bugün ne
yaz›k ki barbar zulümler, hükümet-
lerin kendi yasalar›n› çi¤nedikleri
örnekler hiç de az de¤ildir. Dahas›,
bu uygulamalar rutin hale getirilme-
ye çal›fl›lmaktad›r.

Birkaç y›l öncesine kadar Ceza-
yir Kurtulufl Savafl›’nda, Güney Af-
rika’daki Apartheide karfl› mücade-
lede,  Latin Amerika’daki kanl› dik-

tatörlükler sürecinde katil ve iflken-
ceciler suçlar›n› kabul etmedikleri
gibi, bugün oldu¤u gibi, baz›lar› in-
sanl›¤a karfl› iflledikleri bu suçlar-
dan dolay› böbürlenebilmektedir.
Hatta ABD ve ‹srail’de bu uygula-
malar› ola¤an ve meflru hale getir-
mek için gereken yasal düzenleme-
ler yap›lmaktad›r.

Böylelikle, sözümona teröre ve
y›k›c›l›¤a karfl› önlem ad›na anti-
emperyalist, anti-faflist savaflç›lara
ve ›rkç›l›¤a karfl› mücade edenlere
yönelik kabul edilemeyecek bir zul-
mü kabuledilir gibi gösteren yo¤un
bir propaganda destekli yeni bir en-
gizisyonun uygulamas›n›n yeniden
do¤mas›na ve kurumlaflmas›na ta-
n›k oluyoruz. Nitekim, Ebu Gureyb
ve Guantanamo hapishanelerinde
esir olanlara reva görülen insanl›k
onuruna ayk›r› muameleler bu denli
ikiyüzlüce gösterilmektedir.

Ayn› flekilde,
Avrupal› yöneti-
ciler, hapishane-
lerinde binlerce
siyasi tutsa¤›n
oldu¤u ve insan-
l›kd›fl› uygula-
malara karfl›
onurlar›n› koru-
mak için ölümü-
ne açl›k grevleri
yapmaya zorlan-
d›¤› halde, Türki-
ye Hükümeti’nin
kendi rejimini in-
san haklar›na uy-
gun hale getir-
mek için gereken
önlemleri ald›¤›
iddialar›na kan-
m›fllard›r.

Ayn› ukalal›¤› sürdüren
ABD’nin sözde adalet sistemi,
ABD istihbarat›n›n hesab›na çal›flan
Castro karfl›t› teröristlerin maskele-
rini düflürme suçunu iflledikleri ge-
rekçesiyle 5 Kübal› vatanseveri, ifl-
lemedikleri suçlardan ötürü yalan
ithamlar üzerine idam cezas›na
mahkum olan Mumia Ebu Cemal
isimli Afro-Amerikal› bir gazeteci
ve K›z›lderili lider Leonard Peltier’i
hapiste tutmaktad›r.

Do¤u’da Amerikan ve ‹srail po-
litikas›na ortakl›k etmekten çekin-
meyen baz› Avrupa yöneticilerinin
skandal tutumunu da teflhir etmek
gerekir. Hatta, bizzat bizim yöneti-
cilerimiz, Filistinli vatanseverlerin
tutuklanmas› ve hapse at›lmas›na
sessiz kalmaktad›r, 20 y›ldan beri
Georges ‹brahim Abdallah isimli
Lübnanl› anti-emperyalist savasç›
adalet ilkeleri çi¤nenerek hukuksuz
bir flekilde Fransa’da hapiste tutul-
maktad›r. ...

Gericilik ve iflbirlikçilik poli-
tikalar› herkesi etkiliyor Bugün-
kü buluflmam›z›n nedeni, salt ken-
dimize yak›n hissetti¤imiz ve daya-
n›flma içinde oldu¤umuz yurtd›fl›n-
dan gelen militanlar veya burada
mücadele eden yabanc› militanlar
olmam›zdan kaynaklanm›yor. Yani
burada sadece kendimizi ilgilendi-

Alleg: Mücadele edenler 
asla teslim olmayacakt›r

Kimdir?
85 yafl›ndaki Frans›z Gazeteci ve Yazar Henri Alleg, 1949-65 aras›nda

Alger Républicain Gazetesi’ni yönetti. Yedi y›l› hapislik ve yeralt› yaflam›n-
da geçti. Ülkemizde de tan›nan “La Question” (Sorgu) adl› kitab›, Frans›z
sömürgecilerinin Cezayir’de yapt›¤› iflkence-
lerin teflhir edilmesinde büyük bir rol oynad›.
‹flgale, iflkencelere, katliamlara karfl› örgütlü
bir mücadele yürüten Alleg’in Sorgu kitab›-
n›n önsözünü yazan J. Paul Sartre, kitab›n ön
sözünde flöyle der: “Alleg bizi umutsuzluk ve
utançtan kurtard›. Çünkü o da bir kurband›
ve iflkenceyi yenmeyi baflard›.” Daha sonra
komünist L’Humanité’in büyük bir röportaj
yazar› oldu. Sorgu d›fl›ndaki bafll›ca kitaplar›
flöyle: Savafl Tutsaklar›, S.O.S. Amerika!, K›z›l
Y›ld›z ve Yeflil Ay, SSCB ve Yahudiler, Sam
Amca ‹çin Requiem, Dragon’un Yüzy›l›, Kü-
ba’n›n Zaferi, Umut Yollar›. 

Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu’nun Paris’te düzenledi¤i sempozyumun kat›l›mc›lar›ndan
biri de, Henri Alleg’di. 85 yafl›nda devrim ve komünizm ideallerini genç bir yürekle savunan ve
Komünarlar Mezarl›¤›’nda yap›lan 19 Aral›k flehitleri anmas›na da kat›larak direnenlere sayg›s›n›
ifade eden Alleg’in sempozyumda yapt›¤› konuflmay› yay›nl›yoruz:
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ren sorunlar çerçevesinde birarada
oldu¤umuz düflüncesi yanl›fl olur.
Burada teflhir edilen günümüzdeki
gericilik ve iflbirlikçilik politikalar›-
n›n etkileri, örne¤in Fransa’da yafla-
yan herkesi son derece olumsuz ola-
rak etkilemektedir.

Bir zamanlar baflüstünde a¤›rla-
nan ama art›k charter seferleriyle
ülkelerine s›n›rd›fl› edilen yabanc›-
lar, bu politikan›n ilk kurbanlar›d›r-
lar. Ancak tek kurban olanlar onlar
de¤ildir. Fransa’da do¤an yabanc›
ailelerin çocuklar›, bir konut veya
bir ifl arad›klar›nda haks›zl›¤a u¤ra-
maktad›r. Çünkü yabanc› düflmanl›-
¤› yapan yetkililerin gözünde bu
gençler suçludur.

Öte yandan, bugün, Frans›zlar
ve genel olarak Avrupa vatandaflla-
r›, rutinleflen gece gündüz polis bas-
k›n› ve güvenlik bahanesiyle resmi
olarak teflvik edilen ihbarc›l›k ve
her gün yeni bir düflman icad etmek
ad›na her siyasi muhalifte potansi-
yel bir düflman hatta müstakbel bir
terörist gören rejimler taraf›ndan
soruflturmalara tabi tutulmaktad›r-
lar. Yani söylendi¤i gibi sadece si-
yasi militanlar ve bir k›s›m yabanc›-
lar de¤il yerlisi yabanc›s›yla tüm
halklar ayn› muameleye tabi tutul-
maktad›rlar. Bu anlay›fl, içinde çok
tehlikeli bir iklim yaratmaktad›r.

Venceremos, Venceremos,
Venceremos diyorum Tüm bu
nedenler, bu sempozyumun önemi-
ni gösteriyor. Hem tutsaklardan ve
her türlü bask›lar›n ma¤durlar›ndan
yana mücadele edenler, hem de ka-
pitalist vahflet ve mali, siyasi ve as-
keri mafyalar›n geleneklerini evren-
sel bir kural haline getirmek iste-
yenlere asla teslim olmayacakt›r!

‹flte bu ruhla, tüm engellere ra¤-
men, bu yüzy›l›n sömürü, bask› ve
yoksulluktan ar›nd›r›lm›fl yeni bir
dünyaya aç›lma asr› olaca¤› ve ni-
hayet bütünleflmifl, özgür, adil, kar-
defllik ilkelerine sayg›l› ve sayg›n
bir insanl›¤›n do¤aca¤› bir yüzy›l
olaca¤›na derinden inan›yorum.

Ve Kübal›lar’›n hayk›rd›¤› gibi:
Venceremos, Venceremos, Vencere-
mos diyorum…

Nurtepe’de Gösteri: “Ümraniye 
Katliam›’n›n Hesab›n› Soraca¤›z”
Ümraniye Katliam›’n›n y›ldönümünde anma ve gösteriler sürüyor. 4 Ocak

günü ‹stanbul’un Nurtepe semtinde molotoflarla gösteri düzenlendi. 

Sokullu Caddesi’nde toplanan Cepheliler, yolu trafi¤e kapatarak, lastikler
ve molotoflarla yakt›lar. Eylem yerine “4 Ocak Ümraniye Katliam›n›n
Hesab›n› Soraca¤›z- DHKC” imzal› bomba süsü verilmifl pankart asan
Cepheliler, umudun ad›n›n sloganlar›n› hayk›rd›lar ve “Ümraniye fiehit-
leri Ölümsüzdür, Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede” dediler. Bir itfaiye
arac›n›n gelmesi ve eyleme müdahale olas›l›¤› nedeniyle ses bombas›
patlat›ld› ve sloganlar daha gür at›lmaya baflland›. Cepheliler’in eylem-
lerini iradi olarak bitirmelerinden 10 dakika sonra bölge polis taraf›ndan
ablukaya al›n›rken, pankart bir saate yak›n süre as›l› kald›. 

4 Ocak 1996’da gerçekleflen katliam›n üzerinden 10 y›l geçti. Tek bir kat-
liamc› cezaland›r›lmad›, 4 Cepheli devrimciyi hunharca katledenler 19
Aral›k 2000’de yeniden ve çok daha büyük bir vahfletle kan döktüler. 

Divri¤i Kültür Derne¤i: 19 Aral›k Paneli
7 Ocak günü Divri¤i Kültür Derne¤i’nde "Hayata Dönüfl ve Hapishaneler"

konulu bir panel gerçeklefltirildi. "‹nsan Hücreye S›¤ar m›?" filminin
gösterimiyle bafllayan panelde konuflmac› olarak Av. Güçlü Sevimli ile
katliam› Çanakkale Hapishanesi'nde yaflayan Veysel fiahin kat›ld›. 

Veysel fiahin 19 Aral›k'ta yaflad›klar›n›, Fidan Kalflen'in kendini feda etme-
sini ve bas›n›n da bunu nas›l çarp›tt›¤›n›, katliam sonras› hücreleri anla-
t›rken Av. Güçlü Sevimli 19 Aral›k'›n zeminini haz›rlayan Buca, Ümra-
niye, Ulucanlar ve Burdur katliamlar›ndan söz etti. 19 Aral›k sonras› tut-
saklara aç›lan davalar hakk›nda bilgi veren Sevimli, bu davalarla devle-
tin kendini aklamaya çal›flt›¤›n› söyledi. 

Panel sürerken Serdar Demirel'in flehit düfltü¤ü haberinin gelmesi, duygu-
lu anlar›n yaflanmas›na neden olurken, direniflin tüm canl›l›¤›yla ve mefl-
rulu¤uyla sürdü¤ü dile getirildi. Panelde, tutsaklar›n el ürünlerinden olu-
flan sergi de ilgiyle izlendi. 

Salihli’de Bildiri Da¤›t›ld›
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n” fliar›yla sürdürülen eylemler, bil-

diri da¤›t›mlar› bir çok kentte gerçeklefltirildi. Bunlardan biri de Manisa
oldu. 5 Ocak günü Manisa’n›n Salihli ‹lçesi’nde TAYAD bildirileri da¤›-
t›larak katliam gerçe¤i anlat›ld›. 

Sydney’de Ölüm Orucu Pankart›
6 Ocak günü Avustralya’n›n baflkenti Sydney’de, Teknik Üniversite girifli-

ne 19 Aral›k Katliam› ile ilgili Sydney TAYAD Komite taraf›ndan,
“ABD ve Avrupa Emperyalizmi  Türkiye’de 120 Devrimci Tutsa¤›n Kat-
linden Sorumludur. Ölüm Orucu Devam Ediyor” yaz›l› pankart as›ld›.
Ö¤len saatinde as›lan pankartla, k›talar ötesinden, 6. y›l›nda süren ölüm
orucu direnifli selamland›.



Yaz› dizimizin bu bölümünde baz› Afrika ülkelerin-
deki halk örgütlülüklerini ele alaca¤›z. Denilebilir ki,
“Afrika nere, Türkiye nere!” Evet, co¤rafi olarak do¤ru,
ancak siyasal olarak yanl›fl. Çünkü dünyan›n neresinde
olursa olsun, halk örgütlenmelerinin özü pek de¤iflmez.
Dolay›s›yla, bizim için örnekler ister Afrika’dan ister
Amerika’dan olsun, mesele, halk örgütlenmelerinin te-
mel dayanak noktalar›n› kavramak ve bunun yan›s›ra,
halk örgütlenmelerinin biçimleri ve iflleyiflleri konusun-
da tecrübelerimizi ve ufkumuzu zenginlefltirmektir. 

***

Bat› Sahra: Halk Komiteleri
Uzun süre Fransa, Portekiz ve ‹spanya’n›n, sonra da

Fas ve Moritanya’n›n iflgali alt›nda kalan, çöllük bir
co¤rafyada gerilla savafl›n›n yürütüldü¤ü Bat› Sahra,
halk örgütlenmelerinin yarat›lmas› ve bir halk örgütlen-
mesinin önceliklerinin nas›l belirlenece¤i konusunda
çarp›c› bir örnektir. 

Bat› Sahra’n›n çarp›c›l›¤›, okuma yazma oran›n›n sa-
dece % 1 (yüzde bir) oldu¤u bir ülkede halk›n bu örgüt-
lenmeler arac›l›¤›yla örgütlenip mücadeleye kanalize
edilebilmesindedir. 

Halk›n bafllang›çtaki durumunu ve nas›l dönüfltürül-
dü¤ünü görmek için Bat› Sahra halk›n›n önderi Polisa-
rio'nun (Saguit el Hamra ve Rio de Ora'nun Kurtuluflu
‹çin Halk Cephesi) 1974 A¤ustos’unda yay›nlad›¤› “Si-
yasal Bildirge”ye bakal›m: 

“‹ktisadi durumun özelli¤ini belirleyen, y›llard›r sü-
ren bir kurakl›k, bombard›manlar ve bunlar›n toplumsal
alandaki sonuçlar›d›r. ... Toplumsal alanda ise afliretle-
raras› çat›flma egemen olmufltur. Sömürgecilerin propa-
gandas›yla kafalara yaln›z kendi özel gücüne güven
duygusu, karmafl›k tasavvurlar yerlefltirilmifltir. Okuma-
yazma bilmeyenlerin oran› yüzde 99'dur. 

... Bu kavgada kendi güçlerimize, halk›m›z›n kendi
içindeki zenginliklerine güveniyorduk. Çözümlenmesi
gereken sorunlar flunlard›: Tecrübeli kadrolar›n yoklu-
¤u, kitlelerin bu haliyle savafl yürütmenin yaratt›¤› zor-
luklar, ... kitlelerin subjektif koflullar›n›n gerili¤i...

... Bu tedbirler aç›s›ndan tek kaynak kitlelerdi. ...

Haber kaynaklar›na konan engeller ve genel tecrit du-
rumuna ra¤men devrimcilerimiz için, kitlelerle olan
iliflkisini güçlendirmekten baflka ç›kar yol yoktu.

Devrimcilerimiz di¤er yandan, ülke halk› aras›ndaki
bilinç eksikli¤ini de yenmek zorundayd›... Kitleler için-
de büyük bilinçlendirme ve örgütlenme kampanyalar›
yürütüldü. Kafalarda büyük de¤iflimler meydana geldi,
yurtseverlik ve anavatan›n kurtuluflu için fedakarl›k
duygusu geliflti. Kitlelerin, sömürgecilik ve gerici mütte-
fiklerinin manevralar›n› saf d›fl› etmek yolunda besledi-
¤i kararl›l›k daha da pekiflti.

Halk›m›z, cehalet içinde b›rak›lan Sahra halk›, dev-

rimci bir Arap halk› oldu...”
Cahil b›rak›lm›fl bir halk›n devrimci bir halka dönü-

flümünün öyküsüdür bu. fiimdi buradan öncelikle ve en
temel olarak ç›kar›lmas› gereken sonuç nedir? Kan›m›z-
ca bu sonuç, halk ne kadar geri, ne kadar önyarg›larla
yanl›fl yönlendirilmifl olursa olsun, örgütlenebilir ve dö-
nüfltürülebilir. Polisario aç›klamas›ndan ç›kan formül
önemlidir; “Kitlelerin subjektif durumu geri... ama tek

kaynak yine kitleler!” Haz›r bir halk yok. Kavranmas›
gereken ana halka budur. 

Küçük bir ülkenin büyük direnifli: Bat›
Sahra, Afrika'n›n Kuzeybat›s›’nda Atlas Okyanusu k›y›-
s›ndad›r. Bat› Sahra -bugünkü s›n›rlar itibar›yla- nüfusu
300 bin civar›nda, yüzölçümü bu nüfusa göre büyük ve
fakat çöllerinde ve denizlerinde çok zengin fosfat, pet-
rol, demir, bak›r, do¤algaz olan bir ülkedir. Bu yüzden
de hep emperyalistlerin sald›r›lar›na maruz kalm›flt›r.
Bu küçük ülkenin halk›, efline az rastlan›r bir irade ve
kararl›l›kla ony›llarca iflgallere karfl› direndi. 

Fas, 1958’de ‹spanya’n›n deste¤iyle ülkenin kuzey
kesimini iflgal etmiflti. ‹flgal karfl›s›nda, hemen her yer-
de oldu¤u gibi, iki farkl› görüfl vard›; bir kesim bar›flç›l
yolla ‹spanya ile birleflmeyi çözüm olarak görürken, di-
¤er kesim, silahl› mücadeleyi savunuyordu. 17 Haziran
1970'de baflkent El Ayyun'da onbinlerin kat›ld›¤› bir ba-
¤›ms›zl›k gösterisi düzenlendi. ‹spanyol askeri bu göste-
riye azg›nca sald›rarak 40 kifliyi katletti, binlerce kifli tu-
tukland›. Bu gösteri bir dönüm noktas› oldu. Art›k silah-
l› mücadele d›fl›nda baflka bir çözüm yolunun olmad›¤›
görüldü. Bundan sonra direnifl hareketinden geride ka-
lanlar silahl› mücadele temelinde örgütlenmek amac›yla
k›rsal alana çekildiler.

Polisario iflte bu sürecin devam›nda, 10 May›s
1973'te kuruldu. Polisario özellikle iki konudaki baflar›-
s›yla Bat› Sahra halk›n›n önderli¤ini kazand›. Birincisi,
gerilla savafl›nda iflgalcilere güçlü darbeler vurmas›yd›.
‹kincisi ise, Halk Komiteleri’ni örgütlemesiydi. 

Halk Komiteleri kendili¤inden ortaya ç›kan örgüt-
lenmeler de¤ildi. Do¤rudan Polisario’nun iradi çabala-
r›yla kuruldu. Hem k›rsal alanda, hem de kentlerde ku-
rulan Halk Komiteleri, direnifl boyunca halk›n su soru-
nundan iflgalcilerin sald›r›lar›na karfl› askeri anlamda
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korunmas›na kadar pek çok ifllev üstlendiler.  

Komite üyeleri, mahallelerde, köylerde demokratik
seçimlerle halk taraf›ndan seçilen ve her zaman de¤iflti-
rilebilen üyelerden oluflmaktayd›. Komitelere kad›nlar
da kat›l›yordu. Mevcut kitle iliflkileri içinde yayg›n bi-
çimde komiteleflme anlay›fl› vard› Polisario’nun. Halk
Komiteleri’ne ba¤l› olarak çal›flan Ekonomik Komite,
E¤itim Komitesi, Sa¤l›k Komitesi, Su Komitesi gibi alt
komiteler oluflturulmufltu. Ayr›ca yine Halk Komiteleri-
ne ba¤l› Halk Milisi vard›. 

Bu komiteler arac›l›¤›yla savafl içerisinde herkes du-
rumuna, yafl›na, mesle¤ine göre görev ve sorumluluklar
üstlenmifl, savafl›n bir parças› haline gelmifltir. Özellikle
kamplarda herkesin bir görevi vard›.

‹flgaller, afliret liderleriyle imzalanan anlaflmalarla
birlikte yürütülüyordu. Bu nedenle afliret ba¤lar›n› k›r-
mak önemliydi. Halk Komiteleri, afliret çat›flmalar›na ve
afliret hiyerarflisine tav›r al›rken, afliret kitlesini örgütle-
mekte yine afliretlerin baz› geleneklerinden yararland›.
Hayvanc›l›k ve bal›kç›l›kla geçinen, göçebe, yar›-göçe-
be yaflayan afliretlerde, afliret baflkan›n›n yan›s›ra "Ce-
maa" olarak adland›r›lan, sorunlar›n ele al›n›p tart›fl›l-
d›¤› bir meclis bulunmaktayd›. Ayn› zamanda Sahra afli-
retlerinin aralar›ndaki sorunlar› çözüme ba¤lamak için
"Ait Arbain" ad›nda bir meclis daha vard›. Halk Komi-
teleri, “Cemaa” gelene¤ini sürdürerek, halk›n söz ve ka-
rar hakk›n› kullanabilece¤i bir kurum yaratm›fl oldular.  

Burada hemen bir hat›rlatma yap›labilir. Polisario te-
mel bir sorun olan “afliretler aras› ayr›l›klar›” giderecek,
halk› o ba¤dan kurtaracak bir çal›flma tarz› gelifltiriyor.
Üstelik bunu yine onlar›n geleneklerinden yararlanarak
yap›yor. Bizim gecekondu semtlerimizde de “hemfleri-
cilik” yok mu? Bu olgu birçok aç›dan mücadelenin
önünde engel teflkil etmiyor mu? Hemflericilik kanal›y-
la genifl kitleler düzen partilerine kanalize ediliyor.
Hemflericilik direniflte, örgütlenmede bütünleflmesi ge-
reken bilinçli halk kesimleri aras›nda bile çatlaklar olufl-
turuyor... Ki ulusal, dinsel, mezhepsel baflka ayr›l›klar›n
da körüklendi¤i malum. Her halk örgütlenmesi, kendi
içinde halk›n birli¤ini engelleyen “suni bölünmüfllükle-
re veya bölünmüfllüklerin k›flk›rt›lmas›na karfl›” çareler
üretti¤i ölçüde baflar›l› olur. 

Yeniden Sahra’ya dönecek olursak; ‹spanya, halk›n
örgütlenmesini engellemek için bask›y› do¤rudan halk›n
yaflam olanaklar›na yöneltir. Köylere yiyecek, ilaç ve su
sa¤lanmas› engellenir. Su kuyular› dahi zehirlenir. Fakat
bu yöntemler, halk› bölüp parçalamak flöyle dursun, da-
yan›flma ve direnifl bilincini daha da güçlendirdi. Polisa-
rio önderli¤indeki silahl› mücadeleyle k›sa sürede ülke-
nin birçok bölgesinde kurtar›lm›fl bölgeler oluflturuldu.
Halk Komiteleri, önceki ifllevlerinin yan›s›ra, bu kamp-
lar›n savunulmas› ve kamplarda yaflam›n örgütlenmesi
görevini de üstlendi. 

Kamplarda Halk Komiteleri: ‹spanyol iflgal-
cileri bu mücadele sonucunda 1976 fiubat’›nda Bat›

Sahra'dan çekilmek zorunda kald›lar. ‹flgale son veril-
mesinin hemen ard›ndan Sahra Demokratik Halk Cum-
huriyeti'nin (SDAC) kuruluflu ilan edildi. Ne var ki,
Sahra halk›n›n savafl› henüz bitmemiflti. Çünkü ‹spanya
çekilirken, ABD ve Avrupa emperyalistlerinin ç›karlar›-
n› güvenceye almak amac›yla, Fas ve Moritanya ile Ba-
t› Sahra’y› bu iki devlet aras›nda paylaflt›ran bir anlaflma
imzalam›flt›. Bat› Sahra halk›n›n mücadelesi art›k, s›n›r
komflular› durumundaki bu iki iflbirlikçi devlete karfl›
sürecekti. Yeni iflgalciler onlard›. 

Fas ve Moritanya'n›n istilalar› sonucu Sahra halk›
kendi topraklar› üzerinde “göçmen” durumuna düfltü.
Sald›r›lar karfl›s›nda Sahral›lar’›n önemli bir bölümü
Polisario’nun denetimindeki kurtar›lm›fl bölgelerde ku-
rulan kamplarda yaflamaya bafllad›lar. Halk Komiteleri,
bu kamplarla birlikte yeni bir görev daha üstlendi.
Kamplarda toplumsal yaflam bütünüyle Halk Komitele-
ri taraf›ndan düzenleniyordu.

Polisario'nun denetimindeki M'Hris Üssü’nün çevre-
sinde 9000 kiflinin kald›¤› dört ayr› kamp yeralmaktay-
d›. Bu kamplarda çok yo¤un bir e¤itim program› yürü-
tüldü, dinamik örgütlenmeler yarat›ld›. Üste iki günde
bir toplanan bir siyasi büro vard›. Bu büronun alt› ise
adeta bir komiteler a¤›yla örülmüfltü. ‹htiyaca göre ku-
rulan komiteler her alanda yaflam› örgütlüyor, genç yafl-
l› insanlar›n silahl› cepheye kat›l›m›n› sa¤l›yordu. 

‹flgal alt›ndaki bölgelerde küçük gruplar halinde oku-
ma-yazma kurslar› düzenlenirken, kamplarda bu faaliyet
daha sistematik yürütülüyordu. Kalemin defterin olma-
d›¤› koflullarda yürütülen bu çal›flmalar, tam bir fedakar-
l›k ve yarat›c›l›k ürünüydü. Kad›nlar da feodal gelenek-
ler y›k›larak seferber edilmiflti. Kad›nlar k›smen silah ta-
fl›yor, savafl›yor ve siyasi faaliyetleri örgütlüyorlard›.

Gerilla ordusundan ayr› bir yap› olarak kurulan Halk
Milisleri, tüm halk› silahl› mücadele içinde örgütlüyor-
du. Kamplar›, su kuyular›n› korumak ve su temini, mi-
lislerin bafll›ca görevlerindendi. Gerilla ordusu d›fl›nda-
ki gençlerden ve yafll›lardan oluflan Halk Milisleri,
çölde, kamplar aras›nda malzeme, doktor, insan sevke-
dilmesini düzenlemek, sald›r›lara karfl› onlar›n güvenli-
¤ini almakla da görevliydiler. Milisler asl›nda bütün
halk› silahland›rma anlay›fl›n›n ifadesi olan bir yayg›nl›-
¤a sahipti. Kad›nlar da dahil olmak üzere, 14-15 yafl›n-
dan büyük hemen herkes silahland›r›l›yordu. Doktorlar,
hemflireler bile tüfek tafl›yorlard›. 

Konumuz aç›s›ndan Bat› Sahra halk örgütlenmele-
rinden aktaracaklar›m›z bunlar. Ancak, okuyucunun yi-
ne de do¤al olarak soraca¤› “peki sonra ne oldu?” soru-
suna da birkaç cümleyle cevap verelim:

Polisario önderli¤indeki gerilla savafl› karfl›s›nda tu-
tunamayan Moritanya 1979'da Polisario ile bir bar›fl an-
laflmas› yapmak zorunda kald›. Ancak Fas’›n sald›r›lar›
artarak sürdü. Fas, gerilla sald›r›lar›na karfl› 1985’te fos-
fat yataklar›n› ve bal›kç›l›k alan›n› içine alan ikibin
dörtyüz metrelik bir kumul duvar› oluflturarak bölgeyi

27

15 Ocak 2006 / 35



ikiye böldü. Fakat buna ra¤men mücadele sürdürüldü;
1980'lerin sonuna gelindi¤inde Sahra Demokratik Arap
Cumhuriyeti’ni yetmiflten fazla ülke tan›yordu. Ne var
ki, milliyetçi bir örgütlenme olan Polisario uzlaflma ve
bar›fl politikalar›n›n ilk kurbanlar›ndan biri oldu. Ulusal
devleti emperyalizmin icazetinde aramak Polisario'nun
mücadelesini geriletti, silahl› mücadeleye son verilirken
halk›n örgütlülü¤ü da¤›ld›... 1991’de ateflkes ilan›ndan
sonra, ba¤›ms›zl›k mücadelesi, diplomasi masalar›nda
bo¤uldu.

***

Gine Bissau: Köy Kurullar›
Gine Bissau ve Cabo Verde Adalar›, Angola ve Mo-

zambik, “Portekiz sömürgeleri” olarak adland›r›lan üç
Afrika ülkesiydi. Asl›nda sömürgecilik, Portekiz’e ön-
ceki dönemlerden kalm›fl bir “miras”t›; 20. yüzy›l baflla-
r›nda ad› sömürgeci ülkeler aras›nda geçen ama özde
kendisi sömürge olan Portekiz, o güne de¤in ya¤mac›l›-
¤›n› devam ettirdi¤i bu üç ülkede iliflkilerini emperya-
listler ad›na sürdürüyordu. Portekiz'in denizafl›r› ülke-
lerde gerçeklefltirdi¤i ana faaliyet emperyalist sermaye-
nin yay›lmas›nda basamak olmakt›. 

1940’lar›n sonlar›ndan itibaren dünyan›n birçok ye-
rinde geliflen Ulusal Kurtulufl Savafllar› emperyalizme
büyük darbeler vurmaktayd›. Ayn› dalgan›n Portekiz sö-
mürgelerine yans›yaca¤›na da flüphe yoktu. Portekiz
buna karfl› bu ülkelerde bask›s›n› artt›rmaya bafllad›.

Portekiz sömürgecili¤inin bu ülkelerdeki geliflmele-
re benzer yöntemlerle müdahale etmesi, benzer politika-
lar uygulamas›na paralel olarak, bu ülkelerdeki halkla-
r›n anti-sömürgeci, anti-emperyalist mücadelesinin stra-
teji ve taktikleri de birbirlerine benzer özellikler tafl›yor-
lard›. ‹flte bu benzerli¤in sonucu olarak 1961’de Porte-
kiz sömürgelerinde ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren PA-
‹GC (Gine Bissau ve Capo Verde Adalar›'n›n Ba¤›ms›z-
l›¤› ‹çin Afrika Partisi), MPLA (Angola'n›n Kurtuluflu
‹çin Halk Hareketi) ve FREL‹MO (Mozambik Kurtu-
lufl Cephesi) örgütleri biraraya gelerek CONCP (Porte-
kiz Sömürgeleri Ulusal Örgütleri Konferans›) ad›yla bir
cephe örgütlenmesi oluflturdular. CONCP, ülke deney-
lerinin birbirlerine aktar›lmas›ndan maddi manevi des-
te¤e kadar çok güçlü bir dayan›flma örgütü ifllevi gördü. 

PA‹GC, MPLA ve FREL‹MO’nun önderli¤inde
oluflturulan halk örgütlenmeleri de birbirine benzerdir.

Kabilecilik iliflkilerinin yayg›nl›¤›, okuma-yazma oran-
lar›n›n yüzde bir-iki düzeyinde olmas›, ekonominin tar›-
ma dayal› olmas›, ulusal bilincin zay›fl›¤›, Afrika ülke-
lerinin ortak özellikleridir. Oluflturulan halk örgütlen-
meleri de bu özelliklere uygun olmufltur. 

Gine Bissau'da, PA‹GC önderli¤inde oluflturulan
halk örgütlenmelerinin en önemlisi ve yayg›n› Köy Ku-
rullar›'d›r.

Köy Kurullar› baflta tek tek köylerde yar›s› kad›n-
lardan, en az alt› kifliden olufluyordu. Daha sonra bu ör-
gütlenmeler merkezilefltirildi. Befl-alt› köy bir araya ge-
lip yöre kurullar›n› oluflturdular. Köyün do¤al önderle-
rinden oluflan kurullar, süreç içinde politiklefltiler, kendi
askeri yap›lar›n› da oluflturarak bulunduklar› alan› sa-
vunma amac›yla birlikler kurdular. 

Köy Kurullar›’na ba¤l› “Koruyucular", FARP
(Devrimci Halk Silahl› Kuvvetleri) savaflç›s› olmayan
tüfekli üniformas›z birliklerdir. Bu kifliler köyde yaflar-
lar ve köyün Portekiz sald›r›lar›na karfl› savunmas›ndan,
ürünlerin korunmas›ndan sorumludurlar. Birliklerin ge-
liflimine ba¤l› olarak zamanla bir k›sm› FARP’›n yerel
operasyonlar›na kat›lmaya da bafllam›flt›r.

Köy Kurullar›'n›n görevleri oldukça genifltir. Köyde
karfl›lafl›lan her türlü sorun kurulca çözülmeye çal›fl›l›r.
Çözülmeyen sorunlar oldu¤unda PA‹GC'nin bölgedeki
siyasi temsilcili¤ine baflvurulur.

Köy Kurullar›, kurtar›lm›fl bölgelerde PA‹GC'nin po-
litikalar› do¤rultusunda ekonomik yap›y› da yönlendir-
me görevini üstlendiler. Aileler ve savaflç›lara yeterli
miktarda pirinç sa¤lanmas›, tar›msal üretimin art›r›lma-
s›, savaflç›lar için üretim yap›lan ortak tarlalar›n düzeni,
denetimi, Köy Kurullar›’n›n iflleri aras›ndayd›.  

Halk Okullar›, Halk Dükkanlar›, Komünler:
Tüm Afrika ülkelerinde, halka okuma yazma ö¤retilme-
si, siyasal çal›flman›n ve örgütlenmenin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Gine Bissau'da da devrimcilerin önderli¤inde
40'a yak›n Halk Okulu kurulmufltur. Ülkenin yüzde
99'unun okuma-yazma bilmedi¤i göz önüne al›n›rsa bu-
nun zorunlulu¤u anlafl›l›r. Bu okullar›n ço¤unlu¤u bir
yaz› tahtas›na bile sahip de¤ildir. Yaz› tahtas› yerine me-
sela a¤aç gövdeleri kullan›lmaktad›r. Kurtar›lm›fl bölge-
lerde ö¤retmenler genellikle FARP üyesidir. Yani savafl-
ç›lard›r. Bu okullarda okuma-yazma ve siyasi e¤itim
yanyanad›r. 

Halk Dükkanlar›, halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› ta-
kas üsulüne dayanan ürün merkezleridir. PA‹GC'nin de-
netiminde faaliyet yürüten Halk Dükkanlar›’nda para ile
al›flverifl yap›lmaz. Genellikle halk›n tar›msal ürünlerine
karfl›l›k yiyecek, gübre, ifl aletleri vb. ihtiyaçlar› için
kurtar›lm›fl bölgelerde oluflturulmufl bir nevi tüketim ko-
operatifleri niteli¤indedir.

Mozambik’te ise Köy Kurullar›’n›n yerini, Köy Ko-
münleri alm›flt›r. Köy Komünleri esas olarak gerilla de-
netimindeki bölgelerde hayat bulan, o bölgelerde halk›n

Bir halk›n ancak örgütlü oldu¤unda zafer
kazanabilece¤ini kan›tlayan Mozambik halk›, 

zaferini kutluyor
Haziran 1975



mücadeleye kat›l›m›n› örgütleyen yap›lanmalard›r. Köy
Komünleri’nin oluflturulabildi¤i yerlerde, toprak ortak
iflleniyor, elde edilen ürünler yine komünler arac›l›¤›yla
da¤›t›l›yor ve pazarlan›yordu. Köy Komünleri, kendini
yaln›z siyasi çal›flma ve örgütlenmeyle s›n›rlamayan,
halk›n ortak yaflam›n›n örgütlendi¤i yerler olarak, hal-
k›n devrim saflar›na kazan›lmas›nda önemli bir rol oy-
nam›flt›r. 

***

Angola: Kurullar ve Poder Popular
Angola'da halk örgütlenmesi, Poder Popular (Halk

‹ktidar› Hareketi) ad› alt›nda gerçeklefltirilmifltir. Ma-
hallelerden köylere, illerden eyaletlere kadar yayg›n bir
kurumlaflmaya sahip, iflçi-köylü ve halk›n her kesmini
kapsayan, halk›n kendisinin kararlar al›p kendisinin uy-
gulad›¤› bir örgütlenmedir. 

Poder Popular, esas olarak tabandaki yayg›n çeflitli
örgütlenmelerin bir üst örgütlenmesi niteli¤indedir. Po-
der Popular Hareketi’nin en alt birimleri olarak Mahal-
le ve Köy Kurullar› vard›r. Bunlar›n üzerinde ‹l Komi-
teleri, Eyalet Komiteleri ve en üstte 10 kifliden oluflan
Yürütme Komisyonu biçiminde örgütlenmifltir. 

Poder Popular, ülkedeki hemen tüm siyasi hareketle-
rin kat›l›m›yla oluflmufltur. Ba¤›ms›zl›k temelinde ör-
gütlenen ulusal kurtuluflçu nitelikte bir örgütlenmedir.
Bu nedenle gerek mahallelerdeki, köylerdeki kurullar-
da, gerekse de Poder Popular yönetiminde, mesela, ba-
¤›ms›zl›¤› salt sömürgecilerin ülkeden kovulmas› olarak
gören dar siyasi hedeflere sahip küçük burjuva kesimler
de olmas›na ra¤men, bu örgütlenmeler, halk›n ba¤›ms›z-
l›k mücadelesine kat›l›m› konusunda oldukça ifllevli ve
etkili olmufltur. Bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla halk›n bir-
li¤i sa¤lan›rken, ayn› zamanda ideolojik mücadele de bu
örgütlenmeler içinde sürdürülmüfltür. 

Köy Mahalle Kurullar›’na veya komitelere ba¤l›
oluflturulan çeflitli alt kurumlaflmalar aras›nda özellikle
Devrimci Ö¤renim Merkezleri (C‹F) ve Sa¤l›k Servi-
si Merkezleri (SAM) önemlidir ve halk›n bilinçlendi-
rilmesinde, savafl›n kadro ve di¤er ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas›nda son derece yararl› olmufllard›r. C‹F, daha
çok okuma-yazma bilen, ulusal bilince sahip kesimlerin
dahil edildi¤i, bir anlamda “kadro okulu” diye nitelen-
direbilece¤imiz tarzda bir e¤itim/okul çal›flmas›d›r.
Hem MPLA savaflç›lar›, hem halk önderleri bu okullar-
da kadrolaflm›fllard›r. SAM (Sa¤l›k Servisi Merkezleri)

ise iki yönlü bir çal›flma
içindeydiler; çal›flma-
n›n birinci yan›, halk›n
temel sa¤l›k sorunlar›n›
çözmeye dönük e¤itim,
koruyucu bilgilendir-
me, “halk t›bb›” çerçe-
vesinde sa¤l›kç› yetifl-
tirmedir; ikinci yan› ise
do¤rudan gerillan›n
sa¤l›k ihtiyaçlar›na yö-
neliktir. 

‹ktidar ve Poder Popular: Angola’da MPLA
önderli¤indeki savafl sonucunda 1975’te ba¤›ms›zl›¤›n
kazan›lmas›ndan sonra da iktidar› alan MPLA Poder Po-
pular'› da¤›tmam›flt›r. Tersine, yine en tabanda Köy, Ma-
halle Kurullar›’n› temel alan bir iflleyiflle halk iktidar›n›
inflaa etmek istemifltir. 

Ancak emperyalizmin ve ülke içindeki karfl›-devrim-
cilerin giriflimleriyle bir süre sonra Poder Popular’›n üst
yönetimi karfl›-devrimcileflmifl, halk iktidar›na karfl›
darbe giriflimleri içinde yeralm›flt›r. 

Karfl›-devrim giriflimleri püskürtüldükten sonra da
MPLA halk örgütlenmelerinde ›srar etmifl, haz›rlanan
Halk Cumhuriyeti Anayasas›'nda "halk kitlelerine siya-

si iktidar›n yürütülmesinde genifl ve fiili bir kat›lma

olana¤› sa¤lamak için Halk ‹ktidar› örgütlerinin sa¤-

lamlaflt›r›lmas› ve gelifltirilmesinin amaçland›¤›” be-
lirtilmifltir. Nitekim, Mahalle ve Köy Kurullar› ve onla-
r›n seçti¤i komisyonlar, iktidar›n temel dayana¤› olmufl-
lard›r. Bu dönemde, halk demokrasisinin inflaas› için,
›rkç›l›¤›, yobazl›¤›, fuhuflu, alkolikli¤i, spekülasyonu,
karaborsac›l›¤›, ekonomik sabotaj› ve kaçakç›l›¤› yen-
mek için aç›lan kampanyalar› hayata geçiren, kitleleri
bu do¤rultuda harekete geçiren temel örgütlenmeler
Köy ve Mahalle Kurullar› olmufltur. 

Bu üç ülkede de bilindi¤i gibi, ba¤›ms›zl›k savafllar›,
halk›n zaferiyle sonuçlanm›flt›r. Zaferi getiren do¤ru ih-
tilalci önderlikle yönlendirilen bu halk örgütlenmeleri-
dir. Bu üç ülkenin bir özelli¤i de, gerilla savafl›na uygun
da¤l›k alanlar›n olmamas›d›r. Ama buna ra¤men gerilla
savafl› verilmifl ve gerilla zafere ulaflm›flt›r. Kentlerin
mahallelerinden k›rsal alandaki hemen tüm köylere uza-
nan bu kurullar, komünler olmasayd›, kuflkusuz sadece
bir askeri güç olarak gerillayla zafer kazan›lamazd›. 

- devam edecek -
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Halk›n örgütlü gücüyle birleflmifl
devrimci fliddetin yenilmezli¤i ve
zafere giden yolda bu birlikteli¤in
zorunlulu¤u, Angola halk kurtulufl
savafl›n›n derslerinden biriydi. 

Korsika'da Bombalamalar
Fransa'dan ayr›lmay› savunan FLNC-UC, adadaki
kamu binalar› ve üst düzey bürokratlar›n lojman-
lar›na karfl› düzenlenen son 22 sald›r›n›n sorumlu-
lu¤unu üstlendi. Bas›na gönderilen bildiride, “Korsi-
ka halk›n›n, Fransa taraf›ndan sömürgelefltirilmesi-
ne karfl› siyasi ve askeri mücadelenin devam ede-
ce¤i” belirtildi. 

Tamil gerillalar› gemi bat›rd›
Gerillalarla hükümet aras›nda görüflmelere ra¤men
silahl› mücadelenin de sürdü¤ü Sri Lanka'da, Tamil
gerillalar› donanmaya ait bir gemiyi bat›rd›, 13 as-
ker kayboldu. Aç›klamalara göre, Trincomalee Li-
man›’nda gerçeklefltirilen eylem, patlay›c› yüklü bir
botun geminin üzerine sürülmesiyle feda eylemi bi-
çiminde gerçeklefltirildi.  



Tüm okurlar›m›za merhaba! Ör-
gütlenme ana bafll›kl› sohbetimizin
geçen haftaki bölümünde “örgütlen-
menin içsellefltirilmesi” konusunu
ele alm›flt›k hat›rlayaca¤›n›z gibi.
Sohbetimizin ilk bölümünden bir-
kaç temel noktay› hat›rlatacak olur-
sak; “içsellefltirmeli” vurgusunun
nedeninin çal›flma tarz›m›zdaki
amaç ve araç aras›ndaki iliflkinin
belirsizleflmesinden, her devrimci-
nin, her devrimci, demokratik kuru-
mun temel görevinin halk› örgütle-
mek oldu¤undan sözetmifltik. 

‹kinci olarak, kitle çal›flmas› aç›-
s›ndan çeflitli noktalara de¤inmekle
birlikte, kitle örgütlenmesinin ve
mücadelesinin ç›k›fl noktas›n›n, o
kitlelerin güncel, yak›c› sorun ve ta-
lepleri oldu¤unu belirtmifltik. 

Sohbetimize, halk örgütlenmele-
ri nas›l flekillenir, örgütlenmede te-
mel mant›¤›m›z ne olmal›d›r sorula-
r›yla devam edelim. 

Mazlum: Çok genel de olsa,
k›sa bir tan›m yapmak istiyorum
öncelikle: Halk örgütlenmesi, hal-
k›n kendi s›n›fsal ç›karlar› do¤rultu-
sunda belli örgütsel formlar içinde
mücadeleye seferber edilmesidir. 

Halk örgütlenmelerinde temel
nokta, kitlelerin orada, sorunlar›n›,
taleplerini ve düflüncelerini, öneri-
lerini ifade edebilece¤i zeminler
bulmas›d›r. Baflka bir deyiflle, ör-
gütlenmenin ve mücadelenin tabana
dayal› bir iflleyifl içinde sürdürülme-
sidir. Halk örgütlenmeleri, bu yan›-
n› güçlendirebildi¤i ölçüde, halk›n
söz ve karar hakk›n› kullanabildi¤i,
iradesini ortaya koyabildi¤i örgüt-
lenmeler olarak geliflir. 

Halk örgütlenmelerinde, halk›n
kendi taleplerini ortaya koymas›,
sorunlar›n›n çözümü için kendileri-
nin yol yöntem bulup, karar al›p uy-
gulamas›, her fleyden önce, meflru-

luk ve sahiplenme bilincini köklefl-
tirir. Oligarflinin “terörizm”, “d›fl
mihraklar” türünden demagojileri-
nin karfl›s›nda halk kendi karar› ve
talepleriyle durur. Halk örgütlenme-
leri, halk›n okuludur. Sorunlar›n›
nas›l çözebilece¤ini de, nas›l çöze-
meyece¤ini de orada daha aç›k ve
do¤rudan görüp kavrar. Kitlenin so-
runun tart›fl›lmas›ndan, karar al›n-
mas›ndan, uygulanmas›na kadar,
bafl›ndan sonuna yerald›¤› tek bir
eylem süreci, ço¤u kez, onlarca e¤i-
tim çal›flmas›na bedeldir. 

Bu konuda, s›n›rl› da olsa baz›
deneyimlere sahibiz. 12 Eylül önce-
si özellikle gecekondu semtlerinde
oluflturulan Halk Komiteleri, 1990’la-
r›n ikinci yar›s›nda hayata geçirilen
Halk Meclisleri, son derece önemli
tecrübelerdir. Meclisler, o süreçte
çok fazla yayg›nlaflamasa da, öngö-
rülen iflleyifl hepsinde tam olarak
oturtulamasa da, denilebilir ki “ta-
ban örgütlenmeleri” anlam›nda,
Türkiye solundaki en somut örnek-
ler durumundad›r. Bu tecrübemizin
ve di¤er ülkelerdeki tecrübelerin de
gösterdi¤i gibi, halk örgütlenmeleri,
politikleflti¤i ölçüde, devrimci poli-
tika halklaflm›fl, halk›n elinde oli-
garfliye karfl› güçlü bir silaha dönüfl-
türülmüfl olur. Bu anlamda, halk ör-
gütlenmeleri derken, asl›nda gerilla
mücadelesi d›fl›ndaki kitle mücade-
lesinin en temel organlar›ndan söze-
diyoruz demektir. Bir devrim, on-
lars›z olmaz. 

Kemal: Burada iki noktaya
dikkat çekmekte yarar var. Birinci-
si; flu veya bu isimdeki, flu veya bu
biçimdeki halk örgütlenmeleri, ku-
rulur, da¤›l›r, bir baflka kesitte yeni-
den kurulur, yeni biçimler alt›nda
farkl› örgütlenmeler gündeme gelir,
bu anlamda bu tür örgütlenmeler
konjonktüre ba¤l› bir özellik de
gösterirler; fakat bir anlay›fl olarak

“halk örgütlenmelerini” yaratmak,
konjonktürel de¤ildir. Bu anlay›fl,
her dönem kitle çal›flmas›n›n, örgüt-
lenme faaliyetinin içindedir. ‹kinci-
si, ki asl›nda birinci söyledi¤ime
ba¤l›d›r: Halk örgütlenmesini muh-
teva olarak kavramal› ve içsellefltir-
meliyiz. Halk örgütlenmesi denilin-
ce bunu mutlaka meclisler, komite-
ler, cepheler gibi örgütlülüklerle s›-
n›rl› görmemek gerekir. Herhangi
bir dernek de “halk örgütlenmesi”
anlay›fl›yla ele al›nabilir, daha do¤-
rusu öyle ele al›nmal›. O dernek
bünyesinde örgütlenen iliflkiler için-
de, onlar›n söz ve karar hakk›n› kul-
lanabilece¤i, onlar›n iradesini, gü-
cünü, yarat›c›l›¤›n› ortaya ç›karacak
bir iflleyifl oturtulabilir. 

Dernekler, demokratik kitle ör-
gütleridir. Dolay›s›yla en az›ndan
demokratik bir kitle örgütünün iflle-
yifli sa¤lanmaya çal›fl›lmal›d›r. Bu-
nu sa¤lamay› amaçlamak, bak›fl aç›-
s› olarak “halk örgütlenmesi” bak›fl
aç›s›yla hareket etmek demektir.
Taban örgütlenmeleri, elbette
muhtevas›yla, biçimlenifliyle, geli-
flimiyle farkl› olacakt›r. Bu anlamda
derneklerle ayn›laflt›r›lamaz. Bura-
da dikkat çekmek istedi¤imiz, “halk
örgütlenmesi” bak›fl aç›s›n›n kitle
örgütlenmelerinin her biçimine ha-
kim k›l›nmas› gerekti¤idir. ‹yi ele
al›nm›fl bir dernek çal›flmas›, her-
hangi bir semtteki, okuldaki meclis
tarz› örgütlenmeleri yaratabilmenin
kap›s› da olabilir. Türkiye solundaki
yayg›n pratikte, dernekler, “demok-
ratik kitle örgütü” ifllevinden uzak-
laflm›flt›r ço¤u kez. Genellikle dar
bir iflleyifle hapsedilmifltir. Yani,
“Meclis tarz›” örgütlenmeler olma-
d›¤›na göre, kitle çal›flmas›nda, ör-
gütlenmede “halk örgütlenmesi” ifl-
leyifli, kurallar› da uygulanamaz de-
nilerek, o dar iflleyifller meflrulaflt›r›-
lamaz. Gerçekten hedefledi¤i kitle-
ye büyük ölçüde ulaflan, ulaflt›¤› o
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kitle içinde demokratik bir iflleyifli
oturtan, orada halk›n iradesini, ya-
rat›c›l›¤›n› aç›¤a ç›karan bir dernek
de, bir halk örgütlenmesine dönüfl-
türülmüfl demektir... Özetlersem,
“örgütlenmeyi içsellefltirmek”, halk
örgütlenmeleri yaratmay› hedefle-
mek, sadece meclisler veya onun gi-
bi örgütlenmeleri yaratmak demek
de¤ildir.  

Özlem: Kemal arkadafl›n bu iki
noktaya dikkat çekmesi iyi oldu
bence de. Yani sorun flu veya bu bi-
çimi mutlaklaflt›rmaktan çok, belli
bir mant›¤›, örgütlenmede bir anla-
y›fl› ve tarz› kavramakta, içsellefltir-
mekte dü¤ümleniyor. Bugün mec-
lisler yaratabiliriz, yar›n baflka bir
fley, bir baflka kesitte derneklerimiz,
federasyonlar›m›z bugünkü biçim-
lerini aflar, kitle mücadelesinin do¤-
rudan araçlar› haline gelebilir. Be-
nim okuyabildi¤im çeflitli ülkeler-
deki mücadele süreçlerinde bunla-
r›n hepsinin örnekleri var. 

Konuya iliflkin kaynaklara ba-
karken, özellikle Filistin’deki örgüt-
lenme prati¤i çok dikkatimi çekti.
K›saca onu aktar›p öyle devam ede-
yim. Filistin’deki halk örgütlenme-
leri, genel olarak “Halk Komiteleri”
ad›n› tafl›yor. Okudu¤um kitaptan
ç›karabildi¤im kadar›yla, 12 ayr›
türde Halk Komitesi var. Baz›lar›
flöyle: ‹lk Yard›m Komiteleri (ki
bunun görevi, yaralananlar› ‹srail
iflgalcilerinin elinden kaç›rmak ve
kurtarmakt›r), iflgal alt›ndaki bölge-
lerde soka¤a ç›kma yasa¤›nda veya
sürekli operasyonlarda halka yiye-
cek maddesi ulaflt›rmakla görevli
Beslenme Komiteleri, g›da madde-
lerinin depolanmas›n›, da¤›t›m›n›
ve fiyat›n›n belirlenmesini ayarla-
yan Ticaret Komiteleri; istihbarat-
la görevli Gözlem Komiteleri; ku-
flat›lm›fl bölgelerde halk›n ilaç, ya-
kacak gibi ihtiyaçlar›n› karfl›layan,
ayr›ca flehit ve yaral› ailelerini ziya-
ret eden, Filistin bayra¤›n› diken
Kad›n Komiteleri; toplumsal da-
yan›flmay› örgütleyen Destek Ko-
miteleri; evlerde tar›m›n nas›l yap›-
laca¤›n› ö¤reten Tar›m Komitele-
ri; ‹srailliler'in y›kt›¤›, k›rd›¤› evle-

rin onar›m›n› yapan Demirci Ko-
miteleri; esas olarak çocuklardan
oluflan Nöbetçi Komiteleri... 

Ony›llard›r iflgal alt›nda olan,
belli bir alana s›k›flm›fl durumdaki
Filistin halk›n›n nas›l olup da dire-
niflini sürdürebildi¤inin en temel ce-
vaplar›ndan biri san›r›m bu örgüt-
lenmesinde. Anlad›¤›m kadar›yla
halk›n çok büyük bir bölümü bu tür
örgütlenmelerde flu veya bu biçim-
de bir görev üstlenmifl. Bu da tüm
halk›n seferberli¤ini, tüm halk›n
kendini fiilen savafl›n, direniflin
içinde oldu¤unu hissetmesini sa¤l›-
yor... Mesela, “bayrak dikmek” için
veya bir baflka ülke örne¤inde oku-
mufltum, “flehitliklerin bak›m›” için
bile, komiteleflmelere gidilmifl. Bunlar
tekil örnekler olarak illa her yerde
geçerli veya gerekli olmayabilir,
fakat Filistin örne¤inden ben flu so-
nucu ç›kar›yorum; mücadelenin her
ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik bir
kurumlaflma anlay›fl› sözkonusu. Bu
halk›n her kesiminin seferber edil-
mesini sa¤larken, ifllerin daha genifl
bir kesim taraf›ndan yap›lmas› ne-
deniyle de kadrolar›n üzerindeki
yükü da¤›t›yor. Buna ba¤l› olarak
flunu da söyleyebiliriz san›r›m; e¤er
herhangi bir yerde, insanlar›m›z›n
üzerine çok afl›r› pratik yük biniyorsa,
orada örgütlenme yapmamak, mev-
cut taraftarlar›, kitle iliflkilerini ye-
terince seferber edememek, istih-
dam edememek, iflleri kurumlaflt›r-
mamak da sözkonusudur.  

Mazlum: Halklar yenilmez.
Örgütlü halk hiç yenilmez. Filistin
örne¤i bu aç›dan tüm devrimcilerin
elbette incelemesi gereken bir ör-
nektir. Fakat yeri gelmiflken bu “ör-
nek”ler konusuna da de¤inelim. Ge-
çen sohbetimizde de baz› örnekler
verdik. Dergimizdeki yaz› dizisinde
de çeflitli ülkelerden örnekler anlat›-
l›yor. Tüm bu örneklere nas›l yakla-
flaca¤›m›z, onlardan neyi al›p neyi
almayaca¤›m›z önemli bir sorundur. 

Gine kurtulufl mücadelesinin ön-
deri Amilcar Cabral’›n bir sözü var:
“Che’den çok fley ö¤rendik... ama
bizim ülkemizde da¤ yoktu. Biz de
mücadele için gerekli da¤lar› halk›-

m›zla yapt›k” diyordu. 

Cabral, Küba’n›n gerilla strateji-
sini uygulamaya kalksa, her fley bir
yana, Gine Bissau’nun Sierra Ma-
estra’lar› yok. Ama Cabral, dünya
devrimci deneyimlerinin lafz›n› de-
¤il, ruhunu alma anlay›fl›n› güzel
özetlemifl. 

Halklar›n çeflitli ülkelerde yarat-
t›¤› halk örgütlenmelerine de böyle
bakaca¤›z. Tersi, bizi taklitçili¤e,
kopyac›l›¤a götürür, yarat›c›l›¤›, öz-
günlü¤ü, somut durumlar›n somut
tahlilini öldürür. Bu, devrim strate-
jileri sözkonusu olunca da böyledir,
eylem biçimlerinde, örgütlenme bi-
çimlerinde de böyledir. Örneklerini
görmüflüzdür. 

fiabloncu çal›flma tarz›, “örgüt-
lenme” deyince “Bir yoldafla mek-
tup”taki modeli tekrarlamaya çal›-
fl›r. Lenin’in örgütlenme perspekti-
fini son derece somut biçimde orta-
ya koydu¤u “Bir yoldafla mektup”
yaz›s›, gerçekten de mutlaka okun-
mas› gereken bir yaz›d›r. Ama bu
yaz›, onu taklit etmeyi de¤il de, ora-
daki bak›fl aç›s›n›n, mant›¤›n özünü
kavramaya çal›flt›¤›m›zda yararl›d›r.
E¤er onu bugün ve bizim ülkemizde
uygulanacak bir talimat, klavuz ola-
rak uygulamaya kalkarsak, halk›n
çeflitli kesimlerinin ve en baflta da
iflçilerin ihtiyaçlar›na cevap verme-
di¤i gerçe¤iyle karfl› karfl›ya kal›r›z.
Bugün örgütlenme deyince akl›na
bundan baflkas› gelmeyen, hemen
kadrosuna, taraftar›na bunu veren
bir anlay›fl, Türkiye topraklar›nda
örgütlenme yapamaz. 

Fakat bunun karfl›s›nda, dünya
devrimci hareketinin, ülkemiz dev-
rimci hareketinin örgütlenme konu-
sunda gelifltirdi¤i anlay›fllardan,
tecrübelerden habersiz, orta, uzun

H alk örgütlenmesi, halk›n kendi 
s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda 
belli örgütsel formlar içinde 
mücadeleye seferber edilmesidir. 
Halk örgütlenmelerinde temel 
nokta, kitlelerin orada, sorunlar›n›,
taleplerini ve düflüncelerini, 
önerilerini ifade edebilece¤i 
zeminler bulmas›d›r. 



vadeli hedefleri olmayan günübirlik
bir örgütlenme anlay›fl› da do¤ru
de¤ildir. Örgütlenmenin mant›¤›n›n
içsellefltirilmesi, halk örgütlenmele-
ri yaratma hedefinin hiç unutulma-
mas› iflte bu noktada önemlidir. 

‹kinci olarak, hiçbir eylem biçi-
mi, hiçbir örgütlenme biçimi kendi
bafl›na, yani sadece biçimsel yanlar›
itibar›yla do¤ru veya yanl›fl de¤il-
dir. Onun do¤rulu¤unu, yanl›fll›¤›n›
belirleyen devrimi gelifltirip gelifl-
tirmemesidir. “Bir Yoldafla Mek-
tup”taki örgütlenme modelinin ül-
kemiz için do¤ru veya yanl›fl olma-
s›, o modelin devrim mücadelesini
gelifltirip gelifltirmemesiyle belirle-
nir. fiablonculu¤un da, günübirlik,
hedefsiz çal›flman›n da panzehiri
devrimi örgütleme perspektifiyle
bakmakt›r. 

Bugün ülkemiz solunda, Latin
Amerika’da yeni yeni geliflen halk
örgütlenmeleri özel bir ilgi oda¤›
halindedir. Ancak yine farkl› konu-
larda oldu¤u gibi, solun flabloncu-
luk hastal›¤› nüksetmektedir. Kimi
oralardaki siyasal geliflme modelle-
rini, kimisi de halk örgütlenmeleri
modellerini, mücadele biçimlerini
oldu¤u gibi kopyalamaya, taklit et-
meye çal›flmaktad›r. Herhangi bir
örne¤e kopyac›, flabloncu bir bak›fl
aç›s›yla yaklaflmak, asl›nda daha
bafltan o örne¤i tam anlayamamak
ve pratikte de o örne¤in gerisinde
kalmaya mahkum olmakt›r. 

Üstelik Latin Amerika’daki bu
siyasal geliflmeleri ve halk örgütlen-
mesi biçimlerini “flablon” olarak ül-
kemize tafl›maya kalkanlar, flablona
bile en baflta kendileri uymamakta-
d›rlar. Niye bizim Lulam›z yok, ni-
ye bizim de Moralesimiz olmas›n

diyorlar. Onlar da durduk yerde or-
taya ç›kmad›. Lula’n›n, Morales’in
militan halk hareketleri sonucunda
o konumlara geldiklerini unutuyor-
lar. Keza, Bolivya’da olsun, Arjan-
tin’de olsun, oluflturulan halk örgüt-
lenmelerini, mesela iflte barikatlar›n
arkas›nda kendi kendilerini yöneten
“Asamblea”lara özeniyorlar. Onla-
r›n hemen hepsi, barikatlarda çat›fla-
rak varolan örgütlenmeler. Ama ül-
kemizde bu örgütlenmelere en fazla
öykünenler, her türlü militan, radi-
kal eylemlere de en baflta karfl› ç›-
kanlar.

Bunlar da bir yana, mesele, söz-
konusu örgütlenmeler, biçimsel ola-
rak baflka devrimlerdeki halk örgüt-
lenmelerine çok yak›nlar, militan
bir karaktere de sahipler, ama bir
fleyden yoksunlar: ‹ktidar hedefin-
den. O zaman, biz o örnekleri de in-
celerken, elbette ders ç›karabilece-
¤imiz, esinlenebilece¤imiz çeflitli
yanlar› olur, ama en temelden o ör-
neklerin zay›fl›¤›n› da ortaya koy-
mak durumunday›z. 

Kemal: Bütün mesele, kendi
somutlu¤umuzu, özgünlü¤ümüzü
yakalamakt›r. Ülkemizdeki halk kit-
lelerinin ihtiyaçlar›na, bilinç düze-
yine, geleneklerine uygun örgütlen-
me ve mücadele biçimleri üretebil-
mektedir. Halk›n mücadelesi model
ithalat›yla de¤il, böyle geliflir. 

Kald› ki, bir ülkenin kendi için-
de bile, bölgelere, illere, hatta semt-
lere kadar birçok farkl›l›klar vard›r.
Ülkemiz koflullar› aç›s›ndan flu da
bir gerçek ki, bir ülkenin içinde
birçok ülke var. Her yerde ayn› ör-
gütlenme biçimiyle, ayn› mücadele
biçimleriyle, ayn› propaganda ve
ajitasyonla örgütlenemezsiniz. Her
yerde örgütlenirken, oran›n sosyal,
siyasal, ulusal, s›n›fsal, dinsel, kül-
türel özgünlüklerini karfl›layacak
bir çal›flma tarz› ve örgütlenmeler
gelifltirmek durumunday›z. 

Kendi somutumuza fazla vurgu
yapt›k belki. Buradan baflka halkla-
r›n ve ülkemizin önceki birikimleri-
nin küçümsenmesi sonucu da ç›k-
mamal›. Cabral’›n sözünü devam

ettirerek söyleyeyim. Da¤ yoktu de-
nilebilir, deniz yoktu, ovalar yoktu
denilebilir. Ama hiçbir yerde deni-
lemeyecek bir fley vard›r: Kimse
“bizim orada halk yoktu” diyemez.
‹flte bu noktada, halk örgütlenmele-
ri, hemen tüm ülkelerde bir gerilla
savafl›ndan daha fazla benzer birbi-
rine; farkl›l›klar›na ra¤men bir nok-
tada ayn› esasta buluflurlar. O ayn›
esas, Mazlum arkadafl›n sohbetimi-
zin bafl›nda yapt›¤› tan›mda vard›r.
O esas, halk› kendi s›n›fsal ç›karlar›
do¤rultusunda mücadeleye seferber
eder. Bir örgütlenme bunu sa¤lad›¤›
ölçüde halk örgütlenmesi niteli¤ini
tafl›r. Bu konuyu ele al›rken yarar-
land›¤›m›z örnekler, bunu sa¤laya-
bildi¤i için bir miras olarak halkla-
r›n mücadele tarihine geçmifltir za-
ten. 

Mazlum: ‹sterseniz “örnek al-
ma” meselesini burada noktalay›p,
halk örgütlenmeleri yaratma soru-
nunun pratik boyutlar›na da de¤ine-
lim biraz. Benim geçen say›da ya-
y›nlanan Örgütlenme yaz›s› üzerine
baz› gözlemlerim oldu. Gözlemle-
rim dediysem bu konuda birkaç tar-
t›flmaya tan›k oldum, baz›lar›na da
kat›ld›m. Tan›k olduklar›m içinde
özgün olmayan ama önemli olarak
gördü¤üm flunlard›: “Evet, söyle-
nenler do¤ru ama, prati¤imiz yo-
¤un, o söylenen tarzda bir çal›flma-
ya zaman bulam›yoruz” tarz›ndaki
söylem ve “kitlelerin durumunun
gerili¤ine, apolitikli¤ine, bozulma-
ya iliflkin” tespitler ve bu tespitlerle
bir yerde “örgütlenmeme”ye maze-
ret gösterme. Bu gerekçeler üzerin-
de dural›m biraz. 

Özlem: “Prati¤in yo¤unlu¤u”
benim yaflad›¤›m kadar›nda da bit-
meyen bir yak›nmad›r. Olaya bir de
flöyle bakal›m bence. Diyelim ki al-
t› ayl›¤›na her türlü prati¤i, eylemi
iptal ettik. Ki nitekim böyle yapan-
lar da vard›r. Ne olur?

Birincisi, bu tür düzenlemeler
hiç olmaz de¤il, ama geçici, yüzey-
seldir. ‹kincisi, oligarfliyle süren
mücadelenin niteli¤i, hiç kimseye
kolay kolay mücadele arenas›ndan
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içbir eylem biçimi, hiçbir örgütlenme
biçimi kendi bafl›na, yani sadece 
biçimsel yanlar› itibar›yla do¤ru veya
yanl›fl de¤ildir. Onun do¤rulu¤unu,
yanl›fll›¤›n› belirleyen devrimi 
gelifltirip gelifltirmemesidir. 
fiablonculu¤un da, günübirlik, hedefsiz
çal›flman›n da panzehiri devrimi 
örgütleme perspektifiyle bakmakt›r. 

H



bu flekilde bir çekilme imkan› ver-
mez. Üçüncüsü, diyelim pratikten
çekildiniz, o zaman kitleleri neyin
içinde örgütleyecek veya hangi mü-
cadeleye ça¤›racaks›n›z, onlar ger-
çekleri hangi mücadele içinde ö¤re-
necekler? 

Meselenin “prati¤in yo¤unlu-
¤u” meselesi olmad›¤›, reformiz-
min bugünkü halinden bellidir. Ba-
k›n, birço¤unun pratik anlamda he-
men hemen hiçbir fley yapt›klar›
yoktur. Ayda y›lda bir eylem yapar-
lar, genel eylemlere kat›l›mlar› tem-
sili düzeydedir, kendi yapt›klar› ifl-
lerde de aylarca haz›rlan›r, öyle ya-
parlar. Peki bu durumda pratikten
uzakl›k onlar için bir “örgütlenme”
avantaj› m› yarat›yor, har›l har›l kit-
leleri mi örgütlüyorlar? Böyle ol-
mad›¤›n› görüyoruz. 

Prati¤in yo¤unlu¤u, veya daha
çok kullan›lan deyimle pratik kofl-
turmaca, evet, belli dönemlerde bir
etken haline gelebilir. Fakat bu
olumsuz etki de yine bizim pratik-
le örgütlenme faaliyetini bütün-
lefltiremememizin sonucudur. Pra-
ti¤i, ço¤u zaman en kolay ulafl›lan-
larla, hatta bazen “sen ben bizim
o¤lan” diye tarif edece¤imiz bir ke-
simle yürütme tarz›ndand›r. Burada
san›r›m yine biraz önce Filistin ör-
ne¤i üzerine söylediklerime geliyo-
ruz. En genifl kesimleri seferber et-
me. Her seferinde yeni insanlar›
katmay› hedefleyen bir tarz›m›z
oldu¤unda, derneklerde kitleyi içine
katan, çeken bir anlay›fl› gelifl-
tirdi¤imizde ise, iflte o zaman “pra-
tik yük” giderek azalacak, da¤›lacak
veya mücadeleyi daha ileri götüre-
cek yeni görevler önümüze koyup
omuzlayaca¤›zd›r. 

Bu anlamda, ben bu gerekçeden
flu sonucu ç›kar›yorum: Pratik yo-
¤unluk, asl›nda örgütlenme yapma-
mam›z›n sebebi de¤il, sonucudur.
Örgütlenmeyi içsellefltirmedi¤imiz
için böyle oluyor. 

Mazlum: “Halk›n durumunun
gerili¤i” mazereti üzerine de ben bir
kaç noktay› belirteyim. Oligarflinin
terörü, emperyalizmin burjuva ide-

olojisinin zehriyle beyinleri kuflat-
mas›, kültürel yozlaflt›rma politika-
lar› vs. bunlar› ve sonuçlar›n› uzun
uzun anlatabiliriz. Ama bu bizim ör-
gütleme yapmamam›z› aç›kla-
maz. Çünkü biz az çok duyarl›, az
çok bilinçli kesimleri bile mücade-
lenin potansiyel güçleri olmaktan
ç›kar›p örgütlü güçleri haline dö-
nüfltürmekte yetersiz kal›yoruz. 

Y›llard›r örgütlü oldu¤umuz
semtler vard›r; ama orada diyelim
ki o semtin sadece flu flu mahallele-
rinde var›zd›r, y›llarca bir üst, alt
mahalleye, ondan sonra onun bir üs-
tündekine, oradan onun bir üstünde-
kine yay›lmay› amaçlamadan varo-
lan statükoyla yetinildi¤i yerler ol-
mufltur. 

Oysa örgütlü oldu¤umuz her yer,
o örgütlülü¤ün ulaflt›¤› yerleri ge-
niflletmek için merkez bir üs gibidir,
öyle de¤erlendirilmelidir. Bunun
için uzun vadeli bir örgütlenme pla-
n› ve bu planda ›srar gerekir. 

Varolanla yetinme, mevcut sta-
tükolar içinde kalma anlay›fl› nede-
niyle, mesela ‹stanbul’un yeni olu-
flan birçok gecekondu semtinde
devrimcilerin ciddi bir varl›¤› yok-
tur; ki bunlar›n birço¤u en yoksulla-
r›n bulundu¤u, gecekondular›n he-
nüz flehirleflmedi¤i yerlerdir ve hofl-
nutsuzluklar› derin, öfkeleri büyük,
dolay›s›yla devrime en yak›n ke-
simleri bar›nd›rmaktad›r. 

Kemal: Bu konudaki sohbeti-
mizi bitirirken, birkaç noktan›n alt›-
n› tekrar çizece¤im. Dernek kur,
derne¤e kapan, kültür merkezi kur,
oraya kapan, sendikan›n d›fl›na ç›k-
ma, herkesin gelip seni orada bul-
mas›n› bekle. Örgütlenmenin böyle
geliflti¤i hiçbir yerde görülmemifltir.

Örgütlenmede en temel unsur-
lardan biri, halk›n yarat›c›l›¤›n›,
üretkenli¤ini harekete geçirmek,
onun iradesini ortaya ç›karmakt›r.
Acaba flu konuda yap›lacak en do¤-
ru fley nedir sorusu üzerine tek bafl›-
m›za düflünmek yerine, soruyu ve
cevab›n› halkla birlikte tart›fl›p bul-
makt›r. Mahallenin çocuklar› için
neler yapabiliriz, ev kad›nlar› için

neler yapabiliriz? Bunlara iliflkin
çeflitli düflüncelerimiz, önerilerimiz
olabilir, ama e¤er çocuklar›n, ev ka-
d›nlar›n›n s›n›rl› da olsa bir kesimi-
ni bu tart›flmaya katabilirsek, ortaya
çok daha zengin biçimlerin, önerile-
rin ç›kaca¤› ve ortaya ç›kacak bu bi-
çimlerin onlar›n kendi gerçe¤ine,
ihtiyaçlar›na çok daha uygun olaca-
¤› aç›kt›r. 

Bu noktada tabii ki, örne¤in bir
eylemi flekillendirirken, falan pan-
kartlar›n veya flamalar›n tafl›nmas›-
na gerek duymayabilirler. Bu önem-
li de¤ildir. Bazen kitlenin karar› ve
iradesi olarak bizim “geri” buldu¤u-
muz biçimler de ç›kabilir, bu da
önemli de¤ildir. O “geri” biçim, yi-
ne de onlar için bir ö¤retmen ola-
cakt›r. Daha politik, daha radikal di-
ye önerdi¤imiz bir fleyde, e¤er onlar
kendilerini bulmuyorlarsa, bizim
onu önermemiz, illa o biçimde ya-
p›lmas›n› istememiz, o geri biçime
göre halk› “daha ileri” götüren bir
rol oynayamam›fl olur. Halk örgüt-
lenmelerinin birçok biçimi, halk›n
bizzat kendi yaratt›¤›, üretti¤i örgüt-
lenmelerdir. 

Hat›rlarsan›z, “Kitle Çal›flmas›”
bafll›kl› sohbetimizde flöyle demifl-
tik: Politikan›n amac› kitleleri
kazanmakt›r. (Bkz. Hayat›n ‹çin-
deki Teori: Kitle Çal›flmas›, Yürü-
yüfl, say›: 16) Ve kitleleri politikaya
çeken de kendi s›n›fsal ç›karlar›d›r.
Bu iki noktay› unutmamak gereki-
yor. Ancak bu anlay›fla ba¤l› kalarak
yürütülen bir mücadele ve örgütlen-
me, kitleleri çekebilir ve halk örgüt-
lenmelerini de ancak böyle yarata-
biliriz... Sohbetimize burada nokta
koyal›m. Haftaya buluflmak üzere
hoflçakal›n.
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ratik yo¤unluk, asl›nda örgütlenme
yapmamam›z›n sebebi de¤il, 
sonucudur. 
Her seferinde yeni insanlar› 
katmay› hedefleyen bir tarz›m›z
oldu¤unda, derneklerde kitleyi 
içine katan, çeken bir anlay›fl› 
gelifltirdi¤imizde ise, iflte o zaman
“pratik yük” giderek azalacakt›r...

P



Ecevit 1978'de Baflbakan olarak
Tümg. Sabri Yirmibeflo¤lu’na sorar:
“Farz-› muhal, buradaki MHP ‹l
Baflkan›, ayn› zamanda Özel Harp
Dairesi'nin sivil uzant›s›ndaki gizli
elemanlardan biri olamaz m›?"

Yirmibeflo¤lu gayet samimi bir
flekilde flu cevab› verir: “Evet, öyle-

dir ama kendisi çok güvenilir, va-

tansever bir arkadafl›m›zd›r.”

Uzun y›llar Özel Harp Daire-
si’ni, yani NATO’ya ba¤l›, ABD
Dolar› fonlu Türkiye kontrgerillas›-
n› yönetmifl olan Em. Org. Kemal
Yamak’›n kitab›nda da, MHP’li fa-
flistlerin “vatanseverli¤i” vurgusu
yer al›yordu. Ki, Yirmibeflo¤lu da
Yamak’›n “sa¤ kolu” olarak bilinen
ve kontrgerilla örgütlenmesinin te-
pesine kadar yükselen bir generaldi. 

Yirmibeflo¤lu’nun “vatansever
bir arkadafl›m›zd›r” dedi¤i Y›lma
Durak, “Do¤u’nun Baflbu¤u”ydu ve
bölgedeki bütün faflist cinayetlerin,
emirlerini veren flefti. “Vatansever-
lik”, vatansever devrimcileri katlet-
mekti, emperyalistlerin kendi ç›kar-
lar› için kurduklar› kontra örgütlen-
melerine tetikçilik yapmakt›. 

“Milli kurulufl”, emperyalist
NATO’nun yönergesi ile kurulur,
ABD’den finanse edilirse; onlar›n
“sivil” uzant›s› tetikçileri olan
MHP’lilerin de “vatansever” ilan
edilmesinde sak›nca yoktur! Tür-

k e fl ’ i n
emperya-
list ban-
kalardaki
dolarlar›
“vatanse-
verlikle-

rinin” tapu gibi belgesidir! Çünkü
vatan onlar için; “çek defterlerinin
içindekiler, kasalar›, ödenekleri,
maafllar›, Amerikan üsleri”dir. Em-
peryalizmin ç›karlar›na hizmet et-
mek, ortak yanlar›d›r. 

MHP ile Özel Harp’in Ortak
Yan›: ‹flbirlikçiliktir
Kontrgerilla ile MHP’lilerin ilifl-

kisi, kurulufluna dayan›r. ABD, Tür-
kiye’de kontrgerillay› oluflturmaya
bafllad›¤›nda, faflist hareketi de ör-
gütledi ve kulland›. ‘60’lar›n sonla-
r›ndan itibaren gelifltirilen MHP’nin
ve kontrgerillan›n örgütlenmeleri
birbirine paraleldi.

1948’de ABD’ye giden Türkefl,
1955’e kadar Amerikan Harp Aka-
demisi ve Piyade Okulu’nda kontr-
gerilla e¤itiminden geçirildi. 27
May›sç›lar’la çeliflkiye düfltü¤ü için
Hindistan’a sürüldü¤ünde de CIA
ve oligarfli taraf›ndan ülkeye getiri-
lerek faflist hareketin bafl›na geçiril-
di. MHP’yi örgütleyen, mali olarak
destekleyen CIA’n›n Eski Baflkan›
William Collby, y›llar sonra Ameri-
kan Senatosu’nun bir soruflturma
komisyonu önünde flunlar› söyleye-
cekti: “NATO üyesi olmas› dolay›-
s›yla Türkiye’de de (Gladio) benze-
ri bir kurumun varl›¤› ihtimali bu-
lunmaktad›r. ... Türkiye’nin komü-
nistlerin eline düflmemesi için
CIA’n›n anti-komünist kurulufllara
destek vermifl olmas› ihtimaldir...”

Elbette faflist harekete bu emper-
yalist destek, Türkiye kontrgerilla-
s›n›n bilgisi dahilinde gerçeklefli-
yordu. Yine onlar›n bilgisi dahilin-
de, MHP’liler NATO üyesi ülkele-

rin istihbarat örgütleri ile de yak›n
iliflki içinde oldular, onlar taraf›n-
dan da kullan›ld›lar. Alman ‹stihba-
rat› GND ile MHP iliflkisi, çantalar-
la gelen marklar bilinir. MHP’nin
yurtd›fl› örgütlenme sorumlusu, En-
ver Altayl›, Türkefl’e gönderdi¤i, 24
Haziran 1976 tarihli raporunda, Al-
man ‹stihbarat› taraf›ndan himaye
edildiklerini aç›kça ifade etmifltir.

Org. Yamak, emperyalistlerden
her y›l 1 milyon dolarla finanse edi-
len bir örgütlenmenin hangi vatan-
sever hizmetlerde bulundu¤unu;
“düflman” diyerek halka karfl› sava-
fl›n nas›l örgütlendi¤ini; kitab›nda
anlatmad›¤› gibi; MHP ile iliflkileri-
ni de tüm ç›plakl›¤›yla anlatamaz
elbette. Nas›l anlats›n; birlikte kan
gölüne çevirdiler ülkenin sokaklar›-
n›, fabrikalar›n›, okullar›n›. Ba¤›m-
s›zl›k için dövüflenleri, emperyalist
iflgale karfl› ç›kanlar› birlikte “düfl-
man” ilan edip katliamlar, infazlar,
provokasyonlar yapt›lar. 

MHP sadece emperyalistler ve
devlet taraf›ndan desteklenip finan-
se edilmedi elbette:  

“Bir gün gene Türkefl’in evinin
kap›s› çal›nd›. Bu kez Özal, patronu
Sak›p Sabanc› ile birlikte gelmiflti.
MHP Genel Baflkan›’na iltifat edip,
‘Siz Türkiye’nin en büyük liderisi-
niz, komünizme karfl› dalgalanan
bir bayraks›n›z’ dedikten sonra Sa-
banc› ile birlikte getirdi¤i bond çan-
tay› açt› ve içindeki büyük rakamla-
ra ulaflan paray› milliyetçi harekete
yard›m olarak takdim etti.”

Bu dönem, ayn› zamanda Malat-
ya, Sivas, Erzincan, Çorum ve Ma-
rafl’ta, Bahçelievler’de devrimci-
demokrat, alevi halka sald›r›lar›n,
katliamlar›n boyutland›¤› dönemdir.
MHP’nin hizmetleri bunlard›r. 

Kontrgerillan›n Tetikçileri
Sabri Yirmibeflo¤lu, Türkefl he-

nüz ordudayken, “çok sevdi¤i ö¤-
rencisidir.” (Can Dündar) Kontrge-
rillan›n eylemlerinde kulland›¤› tüm
tetikçilere bak›n, Ülkü Ocaklar› ve
MHP’li olduklar›n› görürsünüz. Bu
bir tesadüf de¤ildir. “Devlet güçle-
rine yard›mc› olma” misyonunu,
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Özel Harp’in ‘Vatansever’ 
Tetikçileri; MHP’liler

MHP’li ffaflistler bbir yyandan ÖÖzel TTim, JJ‹TEM
vb. iiçinde kkontgerillaya hhizmetlerini ssürdü-
rürken, ööte yyandan ggençli¤e, hhalk öörgütlen-
melerine kkarfl› ssald›r›lar›, llinç ggiriflimleri iile
kontrgerilla ppolitikalar›n›n ttetikçileri oolarak

karfl›m›za çç›kmaya ddevam eediyor



bir yandan meydanlarda kan döke-
rek yerine getiren MHP’li faflistler-
den kimi seçme unsurlar da, 12 Ey-
lül öncesi ve sonras› Özel Harp ve
M‹T gibi kontrgerilla örgütlenmele-
ri içinde istihdam edilmifllerdir.
(Çatl›lar, A¤calar, K›rc›lar vb. gibi.)
Ve esas olarak 1970’lerin Türkiye-
si’nde kontrgerilla faaliyetleri bü-
yük oranda MHP taraf›ndan yerine
getiriliyordu. Sivil faflist terör, bir
kontrgerilla teflkilat›ndan beklene-
cek her fleyi, fazlas›yla yerine getiri-
yor, katliamlar, cinayetler tertipli-
yor, devrimcileri, ayd›nlar›, halk›
katlediyordu.

1960’larda Türkefl’in lideri oldu-
¤u CKMP’nin açt›¤› komando
kamplar›nda, Özel Harpçi subaylar
sivil faflistleri adam öldürme teknik-
leri konusunda e¤itiyordu. Türkefl,
“Bu yaz her ilçede komando kamp-
lar› kuraca¤›z” (Cüneyt Arcayü-
rek’le röportaj, 10 Ocak 1969) diye
yasad›fl› bir örgütlenmeyi alenileflti-
rirken, s›rt›n› generallere day›yordu.
Ve bu ülkeyi yönetenler “bana sa¤-
c›lar cinayet iflliyor dedirtemezsi-
niz” (Demirel) diyorlard›.

MHP’nin bafltan itibaren örgüt-
lenme tarz› da kontrgerilla talimna-
mesine uygun flekilde gerçeklefltiril-
mifltir. MHP yöneticileri kontrgeril-
la ile do¤rudan iliflki yürütürken,
‘Ocak’ örgütlenmelerinin bafl›nda
emekli subay ve polisler bulunuyor-
du. MHP, faflizme kitle taban› olufl-
turma yan›yla bir siyasi partiydi
gerçi; ama esas olarak devrimcilere
sald›rmak ve halk› y›ld›rmak iflle-
viyle kontrgerilla örgütüydü.

“‹l baflkanlar›n›n genel baflkana
ba¤l› olarak tam yetkiyle çal›flmas›
... gizlilik kurallar›na göre hareket
edecek bir istihbarat örgütünün ku-
rulmas›; artaca¤› kuvvetle tahmin
edilen ‘kuvvete’ dayal› çal›flmalar›n
ö¤rencilerin omuzlar›ndan al›na-
rak, flehir gerillas› nizam›nda, yö-
neticileri emekli subay ya da polis-
lerden oluflan, alt örgütlerin birbiri-
ni tan›mad›¤› ancak genel baflkan
taraf›ndan tan›nan ve yönetilen
kuvvetlerin oluflturulmas›.” (‹stan-
bul’daki MHP kadrolar›n›n 16 Ni-
san 1971 tarihinde Türkefl’e sun-

duklar› bir rapor)

Tarif edilen bir yasal parti de¤il,
NATO’nun öngördü¤ü türden
kontrgerillan›n “illegal birimi”dir.
Türkefl kendi a¤z›ndan da bu örgüt-
lenmenin iflleyiflini flöyle anlatm›flt›:

"Ben komandolarla görüflmem,
arkadafllar var. Biz taktikleri haz›r-
lar›z. Yapabilecekleri konularda on-
lar› ayd›nlat›r›z. Arkadafllar iletir-
ler onlara.” (Cüneyt Arcayürek’le
röportaj, 10 Ocak 1969) 

Türkefl’in Dolarlar› Nereden?
Faflist flefler “vatanseverlik” nu-

tuklar› at›p, ba¤›ms›z Türkiye iste-
yenleri katlederken, bir yandan da
yabanc› bankalara Dolarlar, Mark-
lar, Sterlinler transfer ediliyordu.
Kan üzerine inflaa edilen servet bu-
gün Türkefl’in mirasç›lar›n› birbiri-
ne düflürmüflken, “nereden geldi bu
de¤irmenin suyu?” sorusunu düzen
içindeki kimse sormuyor. 

Türkefl’in ölümünden sonra Al-
manya ve ‹ngiltere'deki bankalarda
ortaya ç›kan hesab›ndaki; 575 bin
Mark, 846 bin Dolar, 549 bin ‹ngi-
liz Sterlini’nin Türkefl’in “ticari fa-
aliyetleri” ile biraraya gelmedi¤i
aç›kt›r. Türkefl’in vatansever k›zlar›
Umay ve Ayz›t Türkefl’in sahte ev-
rakla çektikleri, di¤er vatansever k›-
z› Ayyüce Türkefl'in “ben de iste-
rim” diye dava etti¤i paran›n her
kuruflunda kan›m›z, halk›n al›nteri
vard›r. Emperyalizme ve kontrgeril-
laya hizmetin karfl›l›¤›d›r. Ama,
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali’nin
“Yass›ada Zab›tlar›-1 Örtülü Öde-
nek Davas›” adl› yeni kitab›, bunun-
la s›n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor.

“Yine dava seyrinde sat›r arala-
r›nda ›srarla söylenen, ancak üze-
rinde bugüne kadar durulmam›fl bir
husus da, darbeciler kadrosunda
bulunan Alpaslan Türkefl'in, 27 ve-
ya 29 May›s günü, Ankara'da Harp

Okulu'na gelerek Müsteflar Ahmet
Salih Korur'dan Baflvekalet kasas›-

n›n flifresini temin etti¤i ve kasada
bulunan yüklü miktarda bir para-

n›n -270 bin dolar ve 250 bin Türk
Liras›- yok oldu¤udur. Baflveka-
let'teki kasalar, haziran ay› içinde,
heyet huzurunda k›r›larak aç›lm›fl,
fakat içinde Korur'un sözünü etti¤i
para bulunamam›flt›r. Türkefl'in Ah-
met Salih Korur'u tokatlayarak flif-
reyi temin etti¤ini Korur, yine o s›-
rada Harbiye'de tutuklu bulunan
Ahmet ‹hsan Gürsoy'a anlatm›flt›r...
Darbenin ilk gününden itibaren
Baflvekalet Müsteflarl›¤›'n› üstlenen
Türkefl'in Baflvekaleti iflgal etti¤i
herkesin malumudur ve kay›tlarla
sabittir...”

Dolar›n o y›llarda 9 liraya denk
düfltü¤ü hesap edildi¤inde, örtülü
ödenekten gasbedilen paran›n bü-
yüklü¤ü de anlafl›lacakt›r. Vatan Ga-
zetesi’nden Necati Do¤ru, paran›n
bir bölümünün bu paralar olup ol-
mad›¤›n› soruyor, 

Buna emin olabilirsiniz. Zira, ifl-
birlikçili¤i vatanseverlik diye yut-
turanlar, ayn› zamanda halk› so-
yanlard›r. Devletin kasas›ndan al›-
nan para, halk›n çal›nan paras›d›r.
Ve eli kanl›, cebi dolarl› faflistler,
Org. Yamak’›n “milleti ve vatan›
için yap›lacak mücadelede önder-
ler” olarak adland›rd›¤›, “bu vatan›
herkesten çok seven kahramanlar”
dedikleridir. Böyle pazarland›lar.
Milliyetçilik bu iflbirlikçi faaliyetle-
rin perdesi yap›lmakla kalmad›, ay-
n› zamanda siyasette yükselmenin,
h a l k › n
duygular›-
n› kullan-
man›n ara-
c› olarak
da kulla-
n›ld› ve
kullan›l›-
yor.
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Vatanseverlik ddemagojisi iile hhalk›n, bba¤›m-
s›zl›k iiçin mmücadele eedenlerin kkan›n› ddöktü-
ler. HHizmetleri kkarfl›l›¤›nda eemperyalistler vve
iflbirlikçi ttekellerden aald›klar› pparalarla kkasa-
lar›n› ddoldurdular. fiimdi TTürkefl’in ddevletin

kasas›n› ssoydu¤u ttart›fl›l›yor.



9 Kas›m 2005 tarihinde fiemdin-
li’de yaflananlar›n üzerinden 2.5 ay
geçti. Aç›k bir flekilde gündemden
düflürme, unutturarak ayn› politika-
lar› sürdürme çabas› art›k kimse
için s›r olmasa gerek. AKP Hükü-
meti’nin olay›n bafllang›c›nda sar-
fetti¤i ve burjuva bas›ndan refor-
mist sola kadar “de¤er” biçilen söz-
leri unutulup gitti. Ne “sonuna ka-
dar gidilmekten” sözediliyor, ne de
kontrgerilla örgütlenmesinden. 

fiemdinli Baflbakan’›n 
gündeminde yok!
Yeni fiafak yazar› Fehmi Koru

taraf›ndan, baflbakan ile gazetelerin
belli bafll› köfle yazarlar›n›n bulufl-
tu¤u “yemekli toplant›ya” kat›lan
Cumhuriyet yazar› Oral Çal›fllar,
Baflbakan’›n fiemdinli’ye iliflkin
tavr›n› özetle flöyle ifade ediyordu: 

“fiemdinli konusunda sordu¤um
soruya ald›¤›m cevap tatmin edici
de¤ildi. Baflbakan, geçen zaman
içinde fiemdinli konusunda 'ikna
edilmifl' gibiydi. As›l tepkileri, ora-
daki eylemlere ve eylemcilere yöne-
likti, 'Susurluk' benzetmelerinden
hofllanmad›¤› gibi, 'devlet içinde çe-
teleflme', 'gidece¤i yere kadar gidi-
lecek' vurgular› uzaklarda kalm›flt›.

Bir siyasi aff›n mümkün olmad›-
¤›, Kürt sorununa iliflkin yeni aç›-
l›mlar›n pek de beklenmedi¤i söyle-
nebilirdi.” (Cumhuriyet 9 Ocak)

Geçen zaman içindeki hüküme-
tin sessizli¤ini yeterince aç›klayan
bir gözlem. ‹kna edilmifl mi, yoksa
zaten bafltan itibaren iktidar›n “gi-
dece¤i yere kadar gidilecek” aç›k-
lamalar›, kamuoyu tepkisini yat›fl-

t›rmaya yönelik miydi, bu ayr› bir
konudur. Zira, AKP iktidar›n›n “Su-
surluk” olarak ifade edegeldi¤imiz
kontrgerilla düzenine bir itiraz›
yoktur. Kendine yönelmedikçe,
böyle bir düzenle bar›fl›k oldu¤u gi-
bi, Susurluk politikalar›n›n da sür-
dürücüsü olabilece¤ini 3 y›ldan faz-
la bir süre geçen iktidar› döneminde
yeterince göstermifltir. Faflizme kar-
fl› olmayan, Susurluk’a da karfl› ola-
maz. ‹slamc› çizginin de böyle bir
niteli¤i zaten yoktur. Tayyip Erdo-
¤an bafltan itibaren fiemdinli, Yük-
sekova halk›n› düflman görmüfl,
fiemdinlililer’in tan›kl›¤›n› geçersiz
ilan edip, Yüksekova halk›n›n üze-
rinde savafl uçaklar› uçurulmas›na
onay vermifltir. 

Burjuva bas›n, tekeller, Avrupa
Birlikçi (sa¤ ve sol) liberal kesimle-
rin tümü bu konuda AKP ile hemfi-
kirdirler. fiemdinli’nin üzeri örtüle-
cek! Biçimsel olarak bir iki kontra
eleman›n›n tutuklanmas›, bu oyunu
oynamalar›n› kolaylaflt›rm›fl, sonuç-
ta hiçbir fley ç›kmayaca¤› bugünden
belli olan bir komisyonla oyun ta-
mamlanm›flt›r.

Polis de komisyonu 
ciddiye alm›yor
TBMM Komisyonu’nun göster-

melik oldu¤u o kadar aflikârd›r ki,
polis dahi ciddiye almamaktad›r.
fiemdinli’de incelemelerde bulunan
Mülkiye Müfettiflleri’nin haz›rlad›-
¤› 16 sayfal›k raporun, sadece birin-
ci ve son sayfas›n›n komisyona ve-
rilmesi, 14 sayfas›n›n resmen san-
sürlenmesi bunun ürünüdür. 

“Dosyay› açan milletvekilleri

büyük flaflk›nl›k yaflad›. As›l içeri¤i
oluflturan 14 sayfan›n ay›kland›¤›
görüldü. Birinci sayfada toplant›ya
kat›lan güvenlik ve idari birimlerin
adlar› s›ralan›yor. 16. sayfada ise
‘Bölgede terör olaylar›n›n devam
etti¤i, terörle mücadele eden birim-
lerin teçhizat ve mali yetersizli¤i’
gibi konularda birkaç cümle yer al›-
yor.” (8 Ocak Milliyet)

“Milletin iradesi” denilen ve gü-
ya ülkeyi yöneten TBMM’den sak-
lanan “devlet s›rlar›nda” nelerin ye-
rald›¤›ndan öte, dalga geçer gibi
böyle bir dosyan›n gönderilmesi da-
hi, fiemdinli’yi karartma niyetinin
aç›k göstergesidir. Komisyon üyele-
rinin “dosyan›n tamam›n› isteye-
lim” talebine karfl›l›k, AKP'li Ko-
misyon Baflkan› Musa S›vac›o¤-
lu’nun, “gerek yok” demesi (daha
sonra üyelerin ›srar› üzerine istendi)
ise iktidar›n fiemdinli’ye bak›fl›n›n
bir baflka ironik örne¤idir. Jandarma
Genel Komutan› ile komisyon üye-
lerinden habersiz, gizli görüflmeler
yapan AKP’li milletvekili, önüne
konulan rotay› izliyor anlafl›lan.  

Hat›rlanaca¤› gibi, Baflbakanl›k
Teftifl Kurulu'nun 1997'de haz›rlad›-
¤› Susurluk raporunun da 11 sayfas›
gizli tutularak, kamuoyuna aç›klan-
mam›fl, Susurluk’u ayd›nlatmaktan
sözeden yöneticiler, Susurlukçula-
r’›n daha rahat çal›flmas›na hizmet
etmifllerdi.

Kontrgerilla faaliyetlerine 
ara vermeden devam ediyor
Kuflkusuz polisin tavr›, komis-

yondaki kimi üyelerden ç›kabilecek
“çatlak sesler” ve bunlar›n kamu-
oyuna yans›mas›na karfl› bir tedbir-
dir. Öte yandan kontrgerilla da ayn›
paralelde bofl durmamaktad›r. fiem-
dinli Komisyonu üyesi CHP millet-
vekili, Mesut De¤er’e gönderilen
tehdit mektubu bunun bir örne¤idir.

Sözkonusu mektupla ilgili suç
duyurusunda da bulunan De¤er, 6
Ocak günü yapt›¤› aç›klamada mek-
tubun içeri¤i hakk›nda bilgi verdi.
Tehdidin, fiemdinli ile ilgili yapt›¤›
çal›flmalardan dolay› oldu¤unu kay-
deden De¤er’e gönderilen mektup;
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fiemdinli GGündemi
◆◆◆

◆◆◆

AKP, ordu ve burjuva bas›n gün-
demden düflürmeye çal›fl›yor.
Bu konuda yaln›z de¤iller. 

fiemdinli Komisyonu tiyatrosu
sürüyor, kontrgerilla
faaliyetlerine devam ediyor



“Say›n Mesut Efendi” diye bafll›yor
ve “Yüce TBMM'de bir araflt›rma
önergesi verecekmiflsin. Lan kuy-
ruklu p... o¤lu p... sen kimler için
önerge vereceksin” gibi hakaretler,
küfürler içeriyor. Kürt halk›na da
küfürler edilen mektup, “Bir Türk
dünyaya bedeldir” diye sona eriyor.

Mesut De¤er tek de¤ildir. Oli-
garflinin “halk› yönlendirmekle”
suçlayarak hedef gösterdi¤i Yükse-
kova Belediye Baflkan› M.Salih Y›l-
d›z'a da benzeri bir tehdit mektubu
gönderildi. 

fiemdinli Sol’da kimin ve 
neden gündeminde de¤il?
AKP iktidar›, Genelkurmay, bur-

juva bas›n; fiemdinli’nin üzerini
örtme konusunda tam bir mütabakat
içindedirler. Bu art›k herkesin göre-
bilece¤i flekilde ortadad›r. Bu konu-
da zorlanmad›klar›, önlerinde bir
engel bulunmad›¤› da bir baflka ger-
çektir. Bu nedenle gerek AKP’nin
gerekse de Genelkurmay’›n Susur-
luk ba¤lar› en genifl kesimler tara-
f›ndan görülebilmifl de¤ildir. Oli-
garflik devlet de bu zeminde politika
yapmaya devam edebilmekte, “de-
flifre olmayan” kontra elemanlar›
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Peki neden zorlanm›yorlar? 

Çünkü karfl›lar›nda “fiemdin-
li’nin hesab›n› sorma” kararl›l›¤›n-
da olan, Susurluk mücadelesini sür-
dürme anlam›nda ele alan, faflizme
karfl› mücadeleye dönüfltüren ciddi
bir kitle hareketi yok. Kürt milliyet-
çili¤i baflta olmak üzere reformiz-
min, sendikalar›n, oda ve DKÖ’le-
rin fiemdinli’yi gündeminden ç›kar-
mas› ya da düzeniçi hesaplar›na alet
etmesi de, bu sonucun ortaya ç›k›-
fl›nda önemli bir etken olmufltur.
Varolan eylemlilikler hem biçimsel
hem de hedefleri bak›m›ndan yafla-
nanlara denk düflmedi¤i gibi, dev-
rimci sol kesimlerle s›n›rl›d›r. 

Örne¤in; DTP de adeta fiemdin-
li’yi unutmufl durumda. Bafltan beri
Kürt milliyetçi hareketin oligarfliye
bak›n, halk›n öfkesini biz dizginli-

yoruz içerikli mesajlar› bilinmekte-
dir. J‹TEM’cilerin devlete teslim

edilmesi dahi bu amaçla kulla-
n›lm›flt›r. “Bak›n, biz ne kadar
demokrati¤iz. Çeteleri yakalay›p
devlete teslim ettik” sözleri bi-
linçli seçilmifltir. Elbette onlar›
“linç” etmek gerekmiyordu, de-
mokratik mücadelede bu anlafl›-
labilirdi. Ama buradan “mesaj-
lar” verilmeye çal›fl›ld›. Oligar-
flinin faflist kontrgerilla devletini
aklamak için öne sürdü¤ü “devlet
içindeki çeteler” söylemine çanak
tutulmufl, halk›n tepkisinin “devlete
karfl› olmad›¤›” vurgular›na özel
önem verilmifltir. Nitekim, bu anla-
y›fl›n prati¤ine bak›ld›¤›nda, fiem-
dinli ile ilgili protestolar›n bafllan-
g›çtaki c›l›zl›¤› ve giderek tümden
bitirilmesi dikkat çekicidir. fiemdin-
li için 25 sol grubun birli¤i içinde
“ad›m›z bulunsun” diye yeral›nm›fl
ancak eylemlere kat›l›m sa¤lanma-
m›flt›r. Bu vb. örnekler kaç›n›lmaz
olarak “hesap ne?” sorusunu günde-
me getirmekte, Susurluk devletine
hangi hesapla bu avantaj›n verildi-
¤ini tart›flt›rmaktad›r. 

ÖDP, EMEP, TKP gibi refor-
mist partiler için de fiemdinli’nin ne
kadar gündemlerinde oldu¤u orta-
da. ÖDP, bir iki “süpürgeli” eylemi
sonras› (hangi hesaplad›r bilemiyo-
ruz!) fiemdinli’nin sözünü etmez ol-
mufltur. EMEP’i ise birçok konuda
oldu¤u gibi, fiemdinli gündeminde
de sokaklarda görmek mümkün ol-
mad›. TKP’nin ayn› flekilde bir yo-
¤unlaflmas› yoktur. Solun di¤er ke-
simleri için de tablo çok farkl› de-
¤ildir. Sendikalardan, odalardan
ise sözetmek bile mümkün de¤ildir
bu süreçte. Özellikle reformizmin
ve sendikalar›n, odalar›n bu tavr›n-
da düzenle çat›flmama oldu¤u ka-
dar, flovenizmin “bölücülü¤e mi
destek veriyorsunuz” bask›lanma-
s›nda kald›klar› da bir gerçektir. 

fiemdinli için kurulan sol birli-
¤in haftada bir eylem yapmas› ya da
baflka konulardaki eylemlerde fiem-
dinli ile ilgili sloganlar at›lmas› bu
tabloyu de¤ifltirmemektedir. Zira,
fiemdinli bu tarz bir bak›flla ele al›-
nabilecek bir konu de¤ildir. 

fiemdinli, Susurluktur. Faflizme
karfl› mücadelenin önemli bir halka-

s› olabilecek ciddiyettedir. Devrim-
cilerin ony›llard›r anlatmaya çal›flt›-
¤› “devlet” gerçe¤inin çok somut
bir biçimde ortaya ç›kt›¤› “an”d›r.
Yani, devrimcilerin birçok araçla,
yo¤un emekle, bedeller ödeyerek
halka anlatmaya çal›flt›¤› gerçekleri
çok daha kolay kavrat›labilecek bir
zemin oluflmufltur. Ancak, faflizme
karfl› mücadeleden, kontrgerilladan
sözedenler, demokratikleflme vur-
gular›n› dilinden düflürmeyenler; ya
bu gerçekleri görmemifl ya da düze-
niçi hesaplara kurban etmifllerdir.
fiemdinli düzeniçi küçük hesaplara,
politik manevralara kurban edilebi-
lecek bir olay de¤ildir; tarihsel, si-
yasal olarak sorumsuzluktur.

Susurluk sürecindeki kitle hare-
keti; oligarflik devlet taraf›ndan
kendi politikalar›na yedeklenmifl,
bunda solun Susurluk’a iliflkin tes-
pitleri ve eylemlerini düzenin çizdi-
¤i s›n›rlarda tutma anlay›fl› da etken
olmufltu. Sol, sendikalar, odalar,
flimdi de hareketsizli¤i ile oligarflik
devlete dolayl› olarak bu deste¤i
vermektedir. Soru flu: Bu kesimler
faflizme, bu sisteme karfl› mücadele-
yi nas›l vermeyi düflünüyorlar?

Oysa, fiemdinli arac›l›¤›yla Su-
surluk mücadelesi sürdürülebilirdi.
O süreçten al›nan derslerle oligarflik
devletin manevra alan› daralt›l›p
güçlü bir kitle hareketi yarat›labilir-
di. HÖC’ün gerek fiemdinli için
biraraya gelen sol güçlere, gerekse
de baflka zeminlerde getirdi¤i bu
konudaki ›srarl› önerilerine, çeflitli
kayg›larla ya da kendi gücümüze
güvensizli¤in bir sonucu olarak s›rt
çevrildi, faflizme karfl› mücadeleyi
yükseltmekle kalmayacak, son sü-
reçte artan flovenist dalgada da cid-
di bir k›r›lma yaratabilecek fiemdin-
li gerçe¤i halka maledilemedi. 
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Temel HHaklar FFederasyonu’nun 
fiemdinli zziyareti
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‹ktidar›n üzerini örtmeye, dü-
zeniçi güçlerin gündeminden ç›kar-
maya çal›flt›¤› fiemdinli’de ortaya
ç›kan kontrgerilla devleti, devrimci-
ler taraf›ndan ›srarl› bir biçimde
protesto ve teflhir edilmeye devam
ediliyor. 

fiemdinli halk› yaln›z de¤ildir!
Temel Haklar Federasyonu üyeleri
‹stanbul’da AKP fiiflli ‹lçe binas›
önünde her Perflembe gerçeklefltir-
di¤i eylemlere devam ediyor. Geçen
hafta 90 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,
fiemdinli halk›yla dayan›flma, bir-
leflme ve örgütlenme ça¤r›s› yine-
lendi. “Susurluk AKP ‹le Devam
Ediyor AKP Halka Hesap Vermeli-
dir” pankart›n›n aç›ld›¤› oturma ey-
leminin ard›ndan, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, fiemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir, fiemdinli’de Ortaya Ç›kan
Susurluk Devletidir” sloganlar› atan
Federasyon üyeleri, toplu flekilde
Osmanbey metro ç›k›fl›na kadar,
fiemdinli’yle ilgili bildiriler da¤›tt›-
lar. 

Zam zulüm iflkence, iflte AKP!
Temel Haklar Federasyonu fiem-
dinli’nin üzerini örtmeye çal›flan
AKP’den hesap sormaya ça¤›rmak
için ‹zmir Çi¤li’de bulunan AKP
ilçe binas› önünde 7 Ocak günü
oturma eylemi yapt›. “Susurluk
AKP ile Devam Ediyor AKP Halka
Hesap Vermelidir” pankart› aç›lan
eylemde, “Kahrolsun M‹T CIA
Kontrgerilla, Zam Zulüm ‹flkence
‹flte AKP, Susurluk Devlettir Hesap
Soral›m” dövizleri tafl›nd›. Dursun
Göktafl taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada ise, AKP’nin katilleri korudu-
¤unun alt› çizilerek, “Çünkü fiem-
dinli’de aç›¤a ç›kan bu sistemin ve
bu sistemin devam etmesini sa¤la-
yan tüm düzen partileri gibi
AKP’nin de gerçek yüzüdür” denil-
di. Befl dakika oturma eylemi yapan
Federasyon üyeleri, ard›ndan toplu
flekilde Buca Y›ld›z Mahallesi’nde

fiemdinli bildirileri da¤›tt›lar.

Hesap sormazsak yeni
fiemdinliler olur. Devrimci-
lerin fiemdinli’nin üzerinin
örtülmesine, unutturulmas›na izin
vermeyeceklerinin gösterildi¤i yer-
lerden biri de Mersin oldu. Temel
Haklar Federasyonu, Mersin AKP
‹l binas› önünde 9 Ocak günü otur-
ma eylemi yaparak “fiemdinli Halk›
Yanl›z De¤ildir, Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i, M‹T, J‹TEM, Kontrge-
rilla Da¤›t›ls›n” sloganlar› att›.
“Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor
AKP Halka Hesap Vermelidir” pan-
kart› aç›lan eylemde konuflan Gür-
kan Bektafl, “Hesap sormazsak ikti-
dar, Susurluklar›, fiemdinlileri üret-
meye, bizzat kendisi organize etme-
ye devam edecektir” diye konufltu.

Aç›klama s›ras›nda Mersin’in ta-
n›nm›fl faflistlerin birinin provokas-
yon yaratma giriflimi halktan ra¤bet
görmezken, sloganlarla protesto
edildi. Daha sonra Serdar Demi-
rel’in tecrite karfl› direniflte 121.
ölüm oldu¤unun duyurusu yap›la-
rak oturma eylemi gerçeklefltirildi. 

Mersin’in Demirtafl Mahalle-
si’nde Temel Haklar Federasyonu
ve Partizan’›n kat›l›m› ile 6 Ocak
günü meflaleli yürüyüfl gerçekleflti-
rildi. fiemdinli’nin sorumlular›n›n
yarg›lanmas› talep edilen yürüyüflte
tafl›nan dövizler ve at›lan sloganlar
fiemdinli gerçe¤i teflhir edilirken,
mahalle halk› eyleme z›lg›t ve alk›fl-
larla destek verdi. Bir gün önce de,
Temel Haklar, Partizan ve ESP üye-
leri Demirtafl’ta bildiriler da¤›tt›lar.

Örtbas edilmesine izin ver-
meyece¤iz! 9 Ocak günü AKP
Adana ‹l binas› önünde toplanarak
oturma eylemi yapan HÖC, ESP,
Barikat ve Partizan “M‹T, J‹TEM,
Kontgerilla Da¤›t›ls›n, fiemdinli
Halk› Yaln›z De¤ildir” yaz›l› ortak
pankart açt›. Cem Ercan taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, “ne ordu ne

AKP örtbas edemeyecektir. Buna
izin vermeyece¤iz” denildi.

19 Aral›k'ta devrimcileri kur-
flunlayan kimlerse, fiemdinli
bombac›lar› da onlard›r. Her cu-
martesi oldu¤u gibi, geçen hafta da,
aralar›nda HÖC'ün de bulundu¤u 25
kurumun fiemdinli için oluflturdu¤u
birlik, Taksim Tramvay Dura¤›'nda
meflaleli eylem yapt›. 7 Ocak günü
yap›lan eyleme Grup Yorum da
türküleri ile kat›l›rken, aç›klamay›
yapan Ümit Efe, “19 Aral›k'ta dev-
rimcileri kurflunlayan kimlerse,
fiemdinli bombac›lar› da onlard›r”
diye konufltu. Yasemin Karada¤ ise,
Serdar Demirel'in flehit düfltü¤ünü
belirterek fiemdinli'nin sorumlular›
olan AKP hükümetinin 121 ölümün
de sorumlusu oldu¤unu söyledi. 

Birlik taraf›ndan 9 Ocak günü de
AKP fiiflli ‹lçe binas› önünde eylem
yap›ld›. “MGK, M‹T, Kontrgerilla
Da¤›t›ls›n Tüm Sorumlular Aç›k-
lans›n” pankart› aç›lan eylemde,
“Sokaklara alanlara ç›karak, dev-
letin iflledi¤i tüm suçlar›n hesab›n›
sorabilir, katillerle birlikte katille-
rin arkas›nda olanlar› da yarg›lata-
biliriz” denildi. 

fiemdinli’de yakalanan dev-
lettir! 5 Ocak günü Ankara Tuzlu-
çay›r Mahallesi’nde, ‹dilcan Kültür
Merkezi, BDSP, ESP, Kald›raç,
Halkevleri, SDP, EKB ve Pir Sultan
Abdal Derne¤i Mamak fiubesi tara-
f›ndan meflaleli yürüyüfl yap›ld›.
Yürüyüfl s›ras›nda fiemdinli’de dev-
letin yapt›klar›n› teflhir edici konufl-
malar yap›ld›. “fiemdinli’de Yakala-
nan Katliamc› Devlettir. Katliamc›-
lardan Hesap Soral›m” pankart›n›n
aç›ld›¤› yürüyüfl sloganlarla sürdü
ve Tuzluçay›r Muhtarl›¤› önünde
sona erdi.

Devrimcilerin fiemdinli’yi 
unutturmama ›srar›

fiiflli AAKP öönü
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Pir Sultan Vakf›’ndan Baflbakan’a: 
‘Mahallenin Sünni imam› gibisiniz’

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür Vakf› Baflkan› Murtaza Demir, Bafl-
bakan Erdo¤an’›n sürekli olarak randevu taleplerine cevap vermemesi üze-
rine gönderdi¤i mektupta, “Alevi derneklerin randevu taleplerine aylard›r
yan›t vermiyorsunuz, Baflbakan gibi de¤il, mahallenin Sünni imam› gibi
davran›yorsunuz” dedi.

Alevi örgütlerinin taleplerini dile getiren Demir, Baflbakan’›n elefltirileri
dikkate almadan “dedi¤im dedik” anlay›flla ülkeyi yönetti¤ini ve dinin bili-
me tercih edildi¤ini belirterek, flöyle devam etti:

"Siz gerçekten iflah olmaz bir fleriatç› m›s›n›z? ‘De¤ifltim’ diyorsunuz
ama daha dün ‘ulemaya dan›fl›lmas›n›’ isteyerek, asla de¤iflmeyece¤inizi bir
kez daha kan›tlad›n›z ve de¤iflim bekleyenleri yine hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›-
n›z. Sizi izleyen ve dinleyen her yurttafl gibi ben de ‘acaba çeliflkilerini gör-
müyor mu’ demekten kendimi alam›yorum. Oy elbette gereklidir ama, mefl-
ruiyet için baflka göstergeler de gerekmez mi?''

“Alt kimlik tart›flmalar›nda ‘birlefltirici unsur’ olarak, vatandafll›k ba¤›n-
dan çok mezhep ba¤›n› referans göstererek, baflta biz Aleviler olmak üzere,
farkl› inanan ve inanmayan yurttafllar›n itilmelerine ve d›fllanmalar›na neden
oluyorsunuz.” 

“Alt kimlik elbette bir vak›ad›r. Fakat alt kimlik tart›flmalar›nda kamu
görevlisinin taraf olmas› felakettir. Mesela sizin ‘Sünni alt kimli¤i’ flapka-
s›yla ‘cemevi ibadethane de¤ildir’ inkarc›l›¤› yapman›z efkar› umumiye ta-
raf›ndan Baflbakan de¤il, ‘mahallenin Sünni imam›’ de¤erinde alg›lanmaz›-
na neden oldu.”

Devrimcilerle halk›n kaynaflt›¤›
ve y›k›mlara karfl› örgütlü hareket
ederek gecekondu direnifllerinin
simgesi durumuna gelen Küçükar-
mutlu, yeni örgütlenme mevzisini
8 Ocak günü düzenledi¤i aç›l›flla
duyurdu. Armutlu’yu Koruma, Ya-
flatma ve Güzellefltirme Derne¤i
(Armutlu-Der) kuruldu. 

Küçükarmutlu'da devrimcilerin
ve halk›n bedel ödeyerek yapt›¤›
gecekondulara son dönemde halk›n
karfl› ç›kmas›na ra¤men y›k›m
oyunlar› oynan›yor. Dernek, halk›n
bar›nma hakk›na sahip ç›kman›n
yan›s›ra, düzenin siyasi, ahlaki,
kültürel bütün sald›r›lar›na karfl› da
mücadeleyi önüne hedef olarak ko-
yuyor.

Derne¤in aç›l›fl›nda da bu vur-

gular öne ç›kt›. 8 Ocak günü
Küçükarmutlu'da dernek önün-

de yap›lan aç›l›flta konuflan Baflkan
Kadife Y›lmaz, emekleri ile yapt›k-
lar› evlerine AKP hükümetinin el
koymak istedi¤ini hat›rlatarak flöy-
le konufltu:

“Mücadelemiz sadece y›k›mlar-
la s›n›rl› de¤il. Son dönemlerde ya-
flanan h›rs›zl›k, fuhufl k›saca kültü-
rel yozlaflma karfl›s›nda hep birlik-
te direnerek karfl› koyaca¤›z. ‹lk
kampanyam›z mahallemize do¤al
gaz› getirmek oldu. Sa¤l›k tarama-
s› sa¤l›k anketleri ile sosyal güven-
cemizi yaflataca¤›z.” 

200 kiflinin kat›ld›¤› aç›l›flta çe-
flitli yöre dernekleri desteklerini
ifade ederken mahallenin yerel sa-
natç›lar› Deniz ve Esra türküler
söyledi. Ard›ndan Tokat Semah
Ekibi sahneye ç›kt›. 

Küçükarmutlu hhalk›n›n yyeni mmevzisi

Armutlu-Der Kuruldu!

Bursa: ‘Yorumlu’ Ceza

Bursa’da 21 Aral›k 2005 tarihin-
de, HÖC taraf›ndan iki ayr› yere
as›lan “19-22 Aral›k Katliam›n›n
Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›”
ibareli pankartlar için,  Bursa Temel
Haklar Baflkan› Serkan fienol’a
5326 say›l› kanunun -Kabahatler
kanunu- 42. maddesine muhalefet-
ten 250 YTL. para cezas› verildi.

Ancak “ceza”da bir gariplik var-
d›. Zira ortada ne mahkeme karar›
vard› ne de mülki amir. fienol’a teb-
li¤ edilen tutanakta, ceza verilmesi-
ne karar veren idari birimlerin ta-
mam›n› emniyet amirleri oluflturu-
yordu. Üstelik karar›n gerekçesi de
bafltan sona “yorumlara” dayand›-
r›lm›flt›. 

fienol’un 16.12.05 tarihinde
üzerinde ayn› ibareli yaz›n›n bulun-
du¤u bir pankartla bas›n aç›klamas›
yapt›¤› ve www.temelhaklar.org si-
tesinde pankart haberinin yay›nlan-
d›¤› belirtilen kararda, Bursa Temel
Haklar’›n Temel Haklar Federasyo-
nu’na üye oldu¤u kaydedilerek,
bundan dolay› pankart›n Bursa Te-
mel Haklar taraf›ndan as›lm›fl ola-
bilece¤i iddias› yeral›yor. 

Polis devletine yak›flan bir uy-
gulama! Ne gerek var mahkemeye,
yarg›ya; polisten iyi mi bilecekler!

Bursa: Ajanlaflt›rma 
Bask›s›

Bursa polisinin demokratik ku-
rumlara yönelik bask›lar›na ‹flçi
Köylü Dergisi çal›flan› Murat Hen-
ki’ye iflbirlikçilefltirme bask›s› ek-
lendi. Dergi çal›flanlar› 7 Ocak gü-
nü Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu
önünde yapt›klar› aç›klama ile, si-
yasi polisin ajanlaflt›rma bask›s›n›
protesto ettiler. Aç›klamay› okuyan
Özkan Aslan, Henki’nin otobüs du-
ra¤›nda beklerken sivil bir kiflinin
gelerek, “Sana ifl buluruz, yard›mc›
olal›m, bizimle görüfl” dedi¤ini ha-
t›rlatt›. Aslan bu onursuz dayatma-
lar›n, bask›lar›n mücadelelerini en-
gelleyemeyece¤ini kaydetti. 



Büyük Direnifl’in 121. flehidi
Serdar Demirel, Türkiye’nin dört
bir yan›nda ve yurtd›fl›nda düzenle-
nen eylemlerle an›ld› ve tecritin kal-
d›r›lmas› istendi. 

AKP iktidar› bayramlar›m›z› 
kana bulamaya devam ediyor
Haklar ve Özgürlükler Cephesi

(HÖC) ‹stanbul Temsilcili¤i, 11
Ocak günü Ça¤layan’daki AKP ‹l
binas› önündeydi. Perpa önünden
bina önüne yürüyen HÖC’lüler,
“Tecrit AKP ‹le Devam Ediyor Tec-
riti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
pankart› tafl›d›lar ve “Serdar Demi-
rel Ölümsüzdür, Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz” sloganlar› att›lar.

Songül Demir taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “AKP iktidar› bayram-
lar›m›z› kana bulamaya devam edi-
yor. Bizlerden ald›klar› 120 can yet-
medi, Serdar Demirel’i de aram›z-
dan alarak 121 can oldu... Bu bayra-
ma yüreklerimiz da¤lanarak girdik.
Bu bayram da cenaze tafl›d›k. 120
can parçam›z› tafl›maktan omuzlar›-
m›z nas›rlaflm›flt›. A¤›tlar›m›z gök-
lere ulaflt›” denildi.

Serdar Demirel’in ölümünden
AKP’nin sorumlu oldu¤unu kayde-
den Demir, “bayramlar›m›z› kana
bulayanlar, halk›m›z›n bayramlar›-
n› kutlayamazlar!” diye konufltu.

150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,

flehit anas› Zeynep Karademir de
konuflarak, AKP iktidar›na, “neden
gerçeklerden kaç›yorsunuz, ne-
den susuyorsunuz?” diye seslendi. 

Gecekondular kahraman 
flehidini selaml›yor
Nurtepe HÖC Temsilcili¤i, 10

Ocak günü Çayan Mahallesi’nde
bulunan Hüseyin Aksoy Park›’nda
toplanarak meflalelerle yürüyüfl dü-
zenledi. 70 kiflinin kat›ld›¤› yürü-
yüflte Serdar’›n resimleri ve “Serdar
Demirel Ölümsüzdür” pankart› tafl›-
n›rken, yürüyüfl sonunda bir aç›kla-
ma yap›ld›. HÖC’lüler s›k s›k “Kah-
ramanlar Ölmez Halk Yenilmez,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›n› att›lar. 

Gazi HÖC taraf›ndan 7 Ocak
günü düzenlenen meflaleli yürüyüfle
200 kifli kat›ld›. Eski Karakol Dura-
¤›'nda "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez" pankart› aç›larak baflla-
yan yürüyüflle Gazi halk› zulme
duyduklar› büyük öfkeyle direnen,
teslim olmayan evlatlar›n› selamla-
d› ve tecrit zulmünün uygulay›c›la-
r›na lanetler ya¤d›rd›. 

Ba¤c›lar’da bulunan Karanfiller
Kültür Merkezi taraf›ndan Yenima-
halle’de meflalelerle yürüyüfl düzen-
lendi. Ahmet Kabakl› Caddesi bo-
yunca sloganlarla yürüyen kitle,
postane önünden geri dönüp Barbo-
ros F›r›n› önünde geldi¤inde; bura-

da bir aç›klamada bulundu. “Serdar
Demirel Ölümsüzdür” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde, “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” slo-
ganlar› at›ld›. 

Anadolu, flehitlerinin bayra¤›n› 
asla yere düflürmeyecek
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i, 8 Ocak

günü, önce Karfl›yaka Çarfl›’da bu-
lunan ‹fl Bankas› önünde, ard›ndan
Buca Forbes’te yapt›klar› eylemle,

katliamc›lar› protesto ederek, De-
mirel’in ölümsüzlü¤ünü hayk›rd›-
lar. Karfl›yaka’da “Tecrite Karfl› Di-
reniflte 121. fiehit Serdar Demirel
Ölümsüzdür” pankart› ve k›z›lbay-
raklarla toplanan HÖC’lüler, tafl›-
d›klar› dövizler ve att›klar› slogan-
larla da, ölümlerin sorumlusunun
AKP oldu¤unu hayk›rd›lar. 

Yurdagül Gümüfl taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada ise, sansür ve ikti-
dar›n “üç maymunu oynama” politi-
kas› elefltirilerek, “zorla müdahale
direnme hakk›na yap›lan bir sald›r›-
d›r. ‹flkencelere, bask›lara, inanc›-
na, düflüncelerine, de¤erlerine ve
ideallerine yönelik her sald›r› karfl›-
s›nda direnmek her insan›n en do-
¤al hakk›d›r” denildi.

HÖC’lüler daha sonra Buca For-
bes’te de bir aç›klamada bulunarak,
halka tecriti ve Serdar Demirel’in
neden flehit düfltü¤ünü anlatt›lar. 

‹zmir’deki bir baflka eylem de, 9
Ocak günü Karfl›yaka Yamanlar’da
yap›ld›. Serdar Demirel’i anan ve
halk› tecritin ve ölümlerin sorumlu-
lar›ndan hesap sormaya ça¤›ran
HÖC’lüler, Eski TANSAfi’tan Ka-
rakol Dura¤›’na kadar meflalelerle
yürüdüler. Eylemde, k›z›l bayraklar,
pankart ve dövizlerle Serdar’›n re-
simleri tafl›nd›. 

Yürüyüfl güzegah› boyunca hal-
ka yönelik konuflmalar yap›ld›. Bir
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Serdar DDemirel ÖÖlümsüzdür!
Tecrit AKP ‹le Devam Ediyor Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun



HÖC’lünün, “Serdar sizin için di-
rendi. Açl›¤›m›z, yoksullu¤umuz
son bulsun diye direndi. IMF, AB ve
ABD ülkemizden defolup gitsin di-
ye direndi ve bunun için flehit düfl-
tü” diye konuflmas›, halk taraf›ndan
“bravo” sesleri ve alk›fllarla destek-
lendi. Esnaflar, kahvehanelerdeki
insanlar, evlerinin balkonlar›ndaki
halk HÖC’lülere alk›fl, ›sl›k ve ses-
lenerek destek verirken, oligarflinin
kolluk güçleri, tam da bu manzara-
dan korktuklar› için mahalleye bü-
yük y›¤›nak yaparak tedirginlik ya-
ratmaya çal›flt›lar. 

Eylem, Karakol Dura¤›’nda ya-
p›lan aç›klama ile son buldu.

Antalya HÖC Temsilcili¤i, 8
Ocak günü K›fllahan Meydan›’nda
yapt›¤› eylemle, F Tipi hapishane-
lerde uygulanan tecriti ve AKP'nin
katliamc›l›¤›n› teflhir etti. “Serdar
Demirel Ölümsüzdür” pankart› aç›-
lan eylemde, Serdar’›n yaflam› ve
devrimcili¤i anlat›larak ölüm oruç-
lar›n›n sürdü¤ü kaydedildi. 

Samsun HÖC Temsilcili¤i de
Serdar Demirel’i selamlayanlar ker-
van›na kat›ld›. 8 Ocak günü Süley-
maniye Geçidi’nde yap›lan eylemde
k›z›l bayraklar ve Serdar Demirel’in
foto¤raflar›yla birlikte “F Tipinde
121. Ölüm Serdar Demirel” dövizi

ve “Serdar Demirel
Ölümsüzdür” pankart›
aç›ld›. Aç›klamada, san-
süre, tecrite meydan oku-
yan iradeye vurgu yap›l›r-
ken, “sonuna kadar mü-
cadelemize devam edece-
¤iz” denildi.

Ad›yaman HÖC de
ayn› gün meydanda Ser-
dar’›n sesini duyurdu.
Demokrasi Park›’nda Mus-
tafa Çapardafla taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, iktidar›n demokratik-
leflme yalanlar› teflhir edilerek,
“ölümlerden AKP iktidar› sorumlu-
dur. AKP iktidar› tecriti kald›rmal›,
ölümleri durdurmal›d›r” denildi.
Üzerinde Serdar Demirel’in foto¤-
raflar›n›n oldu¤u “Tecrite Son! Tec-
ritte 121. Ölüm: Serdar Demirel”
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylem “Ya-
flas›n Ölüm Orucu Direniflimiz” slo-
gan›yla sona erdi.

Fidan Kalflen’in kahramanl›¤›n›
kuflanan Serdar Demirel, Elaz›¤
HÖC’ün 8 Ocak günü yapt›¤› ey-
lemde de dimdik ayakta selaml›yor
halk›. “Serdar Demirel Ölümsüz-
dür” pankart› aç›lan eylemde, “So-
nuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar
Direnece¤iz” slogan› at›ld›. Yap›lan
aç›klamada, “ne tecrit politikas› ne
zorla müdahale iflkencesi zulme

karfl› direnen tutsaklar› teslim al-
mayacak. 6 y›ld›r bu topraklarda
yaflananlar bunun kan›t›d›r” ifade-
lerine yerverildi. 

Erzincan’da Vak›flar ‹fl Han›
önünde, 9 Ocak günü yap›lan ey-
lemde de “F Tipi Hapishanelerde
121. Ölüm! Tecrite Son” yaz›l› pan-
kart ile dövizler tafl›nd›. Ulviye Yö-
rük, Serdar Demirel’in tecritin kal-
d›r›lmas›, açl›¤›n, adaletsizli¤in son
bulmas›, tek bafl›na bir hücrede tec-
rit edilerek yaflamay› reddetti¤i için
ölüm orucuna bafllad›¤›n› hat›rlata-
rak, “susarak ölümlere göz yumma-
y›n, ortak olmay›n. Tecrit can alma-
ya devam ediyor” diye seslendi.

Direnenlerin sesinin hiç k›s›lma-
d›¤› Dersim’de ise, HÖC’lüler, 8
Ocak günü Sanat Soka¤›’nda yap-
t›klar› eylemle flehitlerini selamlad›-
lar. “Serdar Demirel Ölümsüzdür
Tecrite Son” pankart›n›n aç›ld›¤› ve
Serdar Demirel’in foto¤raflar›n›n
tafl›nd›¤› eyleme ESP ve DHP de
destek verirken, “Bedel Ödedik Be-
del Ödetece¤iz” slogan› hayk›r›ld›.

Kürt halk›n›n gerçek kurtuluflu
için ölümüne direnen devrimci kah-
raman, Serdar Demirel’in neden fle-
hit düfltü¤ü, Malatya’da da ayn›
gün AKP ‹l binas› önünde yap›lan
eylemle, Kürt halk›na anlat›ld›. ESP
ve DHP'den de kat›lanlar›n oldu¤u
eylemde, “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart› aç›ld›. 

9 Ocak günü Artvin’in Hopa il-
çesinin Cumhuriyet Meydan›’nda
da dalgalan›yordu k›z›l bayra¤›m›z.
Hopa HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
yap›lan eylemde, oligarflinin düze-
nini sürdürmek için F Tipleri’ne ih-
tayaç duydu¤u kaydedilerek, tecrit-
te kendine baflkald›ranlar› ›slah et-
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Abdi ‹pekçi’de anma
Serdar Demirel için yap›lan ey-

lemlerin en anlaml›lar›ndan biri ise,
mevsimlerdir onlar›n sesini duyur-
mak için direnen, Abdi ‹pekçi’deki
TAYAD’l› Aileler’in eylemiydi. 9
Ocak günü yap›lan eylemde, tafl›nan
pankartlarda, resimlerde, dövizlerde,
direnenler selamlan›yor, iktidar›n

tecrite son vermesi isteniyordu. 
Bayram fiahin taraf›ndan yap›lan

aç›klamada, direniflin kararl›l›¤› üze-
rinde durulurken, “Peki ölümlerden
sadece zulmün sahiplerimi sorumlu-
dur?” diye soruldu. 3 y›ld›r bu park-
ta seslerini duyurmaya çal›flt›klar›n›
ifade eden fiahin, “bilip de bilmez-
den gelenler, görüp de görmezden
gelenler, gerçekler karfl›s›nda susan-

lar ölümlerden hiç so-
rumlu de¤il mi?” diye
konufltu. 

Direniflin sürdü¤ü
ifade edilen aç›klama-
da, “Tecrit kalkana ka-
dar yeni direniflçilerle
ç›kmaya devam edecek
ve zulüm elbet bitecek-
tir!” denildi.

Gazi mmahallesi



meyi hedefliyor. 121. ölümün kan›
pahas›na saltanat›n› sürekli k›lmak
istiyor” denildi. Eyleme, Hopa Hal-
kevi de destek verdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde ise,
HÖC Temsilcili¤i üyeleri, 9 Ocak
günü Cumhuriyet Meydan›’ndayd›-
lar. “Tecritte 121. Ölüm Serdar De-
mirel Tecriti Kald›r›n” pankart›
açan HÖC’lüler ad›na konuflan Bü-
lent Yaz›c›, “AKP iktidar› tüm per-
vas›zl›¤›yla katletmeye devam edi-
yor” diye konufltu.

Aç›klama sonras›, Suluhan Ge-
çidi’ne kadar, tecrit konulu bildiri-
ler da¤›t›ld›. Gün boyunca Ordu Te-
mel Haklar önünden ayr›lmayan si-
vil polisler, da¤›t›m s›ras›nda da
dört kiflinin kimliklerini almaya ça-
l›flsa da baflaramad›lar. Halk›n bildi-
rilere ilgisi ise, polisin amac›na ula-
flamad›¤›n›n göstergesiydi. 

Adana HÖC üyelerinin 8 Ocak
günü ‹nönü Park›’nda yapt›klar› ey-
lemde de, kahramanlar›n ölmeyece-
¤ini hayk›ran pankart aç›ld›. Serdar
Demirel’in foto¤raflar› ve k›z›l bay-
raklar››n tafl›nd›¤› eylemde konuflan
fiemsettin Kalkan, “Ölümlerin son
bulmas›n›n tek çözümü tecrite son
vermektir.  Serdar Demirel’i katle-
den iflbirlikçi AKP iktidar›d›r” diye
konufltu. Hep bir a¤›zdan “Bize
Ölüm Yok” marfl›n›n söylendi¤i an-
maya, ESP ve ‹nce Memed Kültür

Merkezi de destek verdi. 

Bursa HÖC Temsilcili¤i 8 Ocak
günü Osmangazi Metro ‹stasyonu
ç›k›fl›nda yapt›¤› eylemle, tecrit zul-
münden ve ölümlerden iktidar› so-
rumlu tutarken, ‹flçi Köylü Dergisi
okurlar› da yanlar›ndayd›. 

Hatay HÖC’ün Serdar Demi-
rel’i anarak, faflizmin zulmünden
hesap soran sloganlar›n› hak›rd›¤›
gün ise, 9 Ocak oldu. Antakya Ulus
Meydan›’nda “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart› açarak ey-
lem yapan HÖC’lüler, Serdar’›n re-
simlerini tafl›d›lar. Eylemde konu-
flan ‹brahim Arslanhan, “tecrit uy-
gulamas› sürdükçe ölümler devam
edecektir. Tecrite karfl› verilen mü-
cadele hakl› ve meflrudur” sözleriy-
le iktidar› uyard› ve devrimci de-
mokrat tüm kesimlere direnifli des-
tekleme ça¤r›s›nda bulundu. 

Gençlik flehitlerimizin yolunda 
sosyalizmi kurana dek kavgada
Diyarbak›r’da Dicle Gençlik

Derne¤i, 9 Ocak günü AZC Plaza
önünde toplanarak, gençli¤in flehit-
lerin yolunda yürüyece¤ini hayk›r-
d›. ‹lker Bo¤a taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Serdar’›n neden yafla-
m›n› feda etti¤i anlat›l›rken, “Ser-
dar Demirel, bask›n›n ve zulmün ol-
du¤u her yerde bir direnifl sembolü-

dür art›k. Onun direnme kararl›l›¤›
karfl›s›nda sayg›yla e¤iliyoruz. F ti-
pi ‘HÜCRE’ hapishanelerini halk›n
tüm tepkilerine ra¤men hayata ge-
çirenler, 121 tabutu görmezden ge-
lerek bu politikalar›n sürdürücüsü
olan tüm hükümetler ve AKP, ölüm-
lerden sorumludur. Kimse bu so-
rumluluktan kaçamaz” denildi.

“Serdar Demirel’in Katili AKP
‹ktidar›d›r” pankart› ile k›z›l bay-
raklar›n tafl›nd›¤› eylem sloganlarla
sona erdi.

Gençli¤in bir baflka eylemi de,
Kocaeli’ndeydi. Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤renciler 9 Ocak günü Bele-
diye ‹fl Han› önünde yapt›klar› ey-
lemle, Serdar Demirel’in sosyalizm
idealini gerçeklefltirene kadar kav-
gay› sürdüreceklerini hayk›rd›lar. 

Uflak Gençlik Derne¤i üyeleri
ise, 9 Ocak günü dernek binas›nda-
ki bas›n aç›klamas›yla, ölüm orucu
direniflinin 121. flehidi Serdar De-
mirel’in katilinin tecriti sürdüren
AKP oldu¤unu dile getirdiler. 
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Cephe hesap soruyor
Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, Serdar Demi-

rel’in flehit düflmesinin ard›ndan düzenledi¤i eylemler-
le, katliamc›lardan hesap sormaktan asla vazgeçilme-
yece¤ini bir kez daha hat›rlatt›.

‹stanbul Üsküdar’da 8 Ocak akflam saat 20.30’da
polis ekip otosu tarand›. Eylem, Devrimci Halk Kurtu-
lufl Cephesi taraf›ndan yap›lan bir aç›klama ile üstleni-
lirken, tecrit politikas› sürdükçe hesap sorma hakk›n›n
kullan›laca¤›na dikkat çekildi. TEM Otoyolu Ümrani-
ye R›dvan Dedeo¤lu Viyadü¤ü üzerinde yap›lan eylem,
Serdar için gerçeklefltirilen tek eylem de¤ildi.  

Ertesi günü Cephe’nin bir baflka eylemi ise,
Ça¤layan Vatan Caddesi’nde bulunan Yap› Kredi Ban-
kas›’n›n tahrip edilmesi oldu. Katliamc›, sömürücü dü-
zenin as›l sahibi tekellere yönelik eylemin, Serdar De-
miral’in katledilmesine misilleme oldu¤u dile getirildi.

**

Ayr›ca Cepheliler de, yollar› keserek eylemler dü-
zenlediler. Serdar’›n flehit düfltü¤ü günün akflam› Ba¤-
c›lar Fatih Mahallesi Velio¤lu Caddesi Dörtyol Kavfla-
¤› yar›m saate yak›n süre kesilerek, umudun sloganlar›
hayk›r›ld›. 8 Ocak günü ise saat 20.00'de ‹kitelli Köyi-
çi’nde yol molotoflarla trafi¤e kapat›larak, Serdar De-
mirel selamland›. Ayn› gün Anadolu yakas›nda Kad›-
köy Merkezde de molotoflar›n tutuflturuldu¤u bir ey-
lem düzenlendi. Trafi¤in patlat›lan molotoflarla kesil-
di¤i eylemde, “Ölüm Orucu Savaflç›s› Serdar Demirel
Ölümsüzdür” slogan› hayk›r›ld›. 

**

4 Ocak günü, Ümraniye Katliam›’n› protesto etmek
amac›yla, ‹kitelli’de Papaz Köprüsü Dereyolu üzerinde
gösteri düzenlendi. Cepheliler, yolu molof ve lastikler-
le yakarak kapatt›lar ve pankart ast›lar. Ayr›ca, 4 Ocak
Ümraniye Katliam›’n›n hesab›n› sormak amac›yla, Ali-
beyköy’de MHP binas› tarand›. 

‹zmir



Fidan Kalflen
Ölüm Orucu Ekibi sa-
vaflç›s› Serdar Demi-
rel’in 7 Ocak günü fle-
hit düflmesinin ard›n-
dan, yurtd›fl›nda da
çeflitli eylem ve an-
malar düzenlendi. 

8 Ocak günü Almanya’da;
Dortmun Kültür Merkezi’nde,
Hamburg’da bulunan Anado-
lu-Der’de, Köln Halk Kültür
Evi'nde ve Berlin’de anma tö-
renleri düzenlendi. Anmalarda; Ser-
dar Demirel’in kavga yaflam› üzeri-
ne konuflmalar yap›l›rken, Ölüm
Orucu direniflinin anlam› ve müca-
dele tarihindeki yeri, Serdar Demi-
rel’in mektuplar›ndan okundu.

Ayn› gün Duisburg Anadolu E¤i-
tim Kültür Merkezi’nde düzenlenen
anmada ise, Serdar Demirel ile bir-
likte, Turgut ‹çp›nar da an›ld›. 

Berlin’de, Türkiyelilerin yo¤un
yaflad›¤› Kreuzberg Mahallesi’nde
as›lan pankartla da Serdar’›n flehit-
li¤i, emekçi halk›m›za duyuruldu.
Köln’de de Türkiyelilerin yo¤un
olarak yaflad›¤› Kalk semtindeki
tren gar›na, 12 Ocak günü, “Ölüm
Orucunda 121. fiehit Serdar Demi-
rel! Ölümünden Türkiye Oligarflisi
Sorumludur” yaz›l› pankart as›ld›.
Hamburg'un Dammtor Üniversite-
si'ne as›lan pankartta da, "Ölüm
Orucunda 121. Ölüm Serdar Demi-
rel, Sorumlusu Türkiye ve Avrupa
Birli¤i'dir” ifadeleri ile, emperya-
lizmin sorumlulu¤una dikkat çekil-
di. Ö¤rencilerin ilgiyle izledi¤i pan-
kart uzun süre as›l› kald›. 

Zulmün Konsolosluklar›
9 Ocak günü Almanya’n›n Düs-

seldorf flehrindeki Türkiye Konso-
loslu¤u önünde yap›lan protesto ey-
leminde, “Ölüm Orucunda 121. fie-
hit Serdar Demirel. Ölümünden
Türkiye Oligarflisi Sorumludur -
TAYAD Komite” yaz›l› pankart
aç›ld› ve sloganlar at›ld›. 

Frankfurt TAYAD Komite tara-
f›ndan kentte bulunan Türkiye Bafl-
konsoloslu¤u önündeki eylemde
ise, "‹ktidar Katletmeye Devam

Ediyor, Serdar Demirel Ölümsüz-
dür" pankart› aç›larak aç›klama ya-
p›ld›. Aç›klamada, “Serdar, bask›-
n›n ve zulmün oldu¤u her yerde bir
direnifl sembolüdür art›k” ifadeleri-
ne yer verilerek, emperyalizmin ve
iflbirlikçi oligarflinin ölümündeki
sorumlulu¤una dikkat çekildi.  

Bir baflka eylem de Hamburg
Türkiye Konsoloslu¤u önündeydi.
12 Ocak günü yap›lan gösteride,
“Ölüm Orucu 6. Y›l›nda Devam
Ediyor Tecritte 121 Tutsak Katledil-
di AB Onayl›yor” pankart› aç›ld›. 

‹ngiltere’nin baflkenti Lond-
ra’da Türkiye Büyükelçili¤i önünde
toplanan TAYAD Komite üyeleri, 9
Ocak günü yapt›klar› eylemle, ger-
çek teröristin faflist devlet oldu¤unu
hayk›rd›lar. Eylem s›ras›nda ingiliz-
ce bildiriler da¤›t›l›p sloganlar at›la-
rak faflist devlet teflhir edildi. 

‹sviçre TAYAD Komite’nin 9
Ocak günü Türkiye’nin Zürich
Konsoloslu¤u önündeki eyleminde

de öfkeli sloganlar
vard›. "Katil Devlet
Hesap Verecek, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtu-
lufla Kadar Savafl"
sloganlar›n›n hayk›r›l-
d›¤› eylemde, “Serdar
Demirel Ölümsüzdür!

‹nfazlar, Katliamlar Ba¤›ms›z-
l›k, Demokrasi, Sosyalizme
Yürüyüflümüzü Durduramaz -
TAYAD-Komite” yaz›l› pan-
kart ve dövizler tafl›nd›. 

Zulüm devletinin yurtd›fl› tem-
silcilikleri önünde, faflizme karfl› di-
reniflin sesinin yank›land›¤› yerler-
den biride Belçika’n›n baflkenti
Brüksel’di. 10 Ocak günü Türkiye
Konsoloslu¤u önünde “Ölüm Oru-
cunda 121. fiehit Serdar Demirel.
Ölümünden Türkiye Oligarflisi ve
AB Sorumludur" yaz›l› pankart
aç›lan eylemde, ölüm orcu flehitleri-
nin resimleri tafl›nd›. 60 kiflinin ka-
t›ld›¤› eylemde umudun sloganlar›
hayk›r›l›rken, hesap sorulaca¤› ifa-
de edildi. Yap›lan konuflmada ise,
“121 sadece bir rakam de¤ildir. Bu
121 defa ölümüne ispatlanm›fl vatan
ve halk sevgisidir. Bu 121 kez düfl-
man›n beyninde patlayan öfkedir”
denildi. 

Almanya Duisburg’da her Pa-
zartesi Hartz IV’e karfl› yap›lan ey-
lemlere kat›lan Anadolu Federasyo-
nu, Serdar Demirel’i ve büyük dire-
niflini anlatan bir pano tafl›d›. 

43

15 Ocak 2006 / 35

Brüksel

Serdar Demirel 
yurtd›fl›nda da an›l›yor

ölüm nereden gelirse gelsin...
8 Ocak günü, Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da ve Innsbruck flehrinde

bulunan Anadolu Kültür Merkezi’nde de anma toplant›lar› gerçeklefltirildi.

Viyana’da Anadolu Federasyonu merkezinde “Tecrit ve Ölüm Orucu”
bafll›kl› panel anma etkinli¤i fleklinde gerçekleflirken, Avrupa Sosyal Forum
haz›rl›k toplant›lar› nedeniyle Avusturya’da bulunan Ahmet Kulaks›z, Ünzile
Araz ve Lerzan Taflc›er de TAYAD çal›flmalar›n› anlatt›lar. 

Panel ve anmada Anadolu Federasyonu ad›na konuflma yap›l›rken, sine-
vizyon izlendi. Panele kat›lan ATTAC temsilcisi de, “Bizim ülkemizle Türki-
ye’de yaflananlar›n benzerlikleri var.  Ölüm Orucu direniflini destekliyorum”
diye konufltu. Bask ülkesinden Avukat Jonan Leuke da, Che Guevara’n›n
“Ölüm nereden gelirse gelsin hofl geldi sefa geldi” sözünü ölüm oruçlar› ile
birlefltirerek direnifli selamlad›¤›n› ve “Serdar Demirel’i sayg›yla and›¤›n›”
ifade etti. Etkinli¤e 90 kifli kat›ld›. 



Kocaeli’nde aral›k ay› sonunda
yurttaki faflistlerin bir devrimci-de-
mokrat ö¤renciyi tehdit etmesiyle
bafllayan olaylarda, yurda giden dev-
rimci-demokrat ö¤renciler, arkadafl-
lar›n› tehdit eden faflistleri cezalan-
d›rm›flt›.

5 Ocak günü ise, Kocaeli Üniver-
sitesi merkez kampüsünde toplanan
yaklafl›k 20 kiflilik faflist grup, daha
önce tehdit ettikleri ö¤rencinin s›nav
ç›k›fl saatini beklemeye bafllad›lar.
Bunu duyan yaklafl›k 70 devrimci
demokrat ö¤renci, arkadafllar›na sa-
hip ç›kt›lar, faflistler okulu hemen
terk ettiler.

6 Ocak günü de ayn› ö¤rencinin
s›nav› oldu¤unu bilen Kocaeli Genç-
lik Derne¤i, EMEP, ESP, TKP, SDP,
DPG, DÖP, ÖDP ve Devrimci Genç-
lik üyelerinden oluflan 150 ö¤renci,
okul etraf›nda ve içinde beklemeye
bafllad›lar. D›flar›da bekleyen ve po-
lisle sürekli irtibat halinde olan 30
kiflilik faflist güruh ise gördükleri
birlik karfl›s›nda yine da¤›lmak zo-
runda kald›lar. Ayn› gün akflam saat-
lerinde merkez kampüsten arkadafl-
lar›n› alan devrimci-demokrat ö¤-
renciler Belediye-‹flhan› önüne ka-

dar yürüdükten sonra, “Faflizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Faflizme
Karfl› Omuz Omuza” ve “Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma” sloganlar›n›
atarak da¤›ld›lar.

Bal›kesir’de Tutuklamalar 
Protesto Edildi

Bal›kesir Üniversitesi Ca¤›fl
Kampüsü’ndeki Meslek Yükseko-
kulu’nda aylard›r süren faflist sald›-
r›lar sonucu, sald›r›ya u¤rayan ve
savc›l›¤›n itiraz› ile haklar›nda tu-
tuklama karar› ç›kar›lan ö¤renciler-
den 8 kifli tutukland›.

4 Ocak günü yaflanan tutuklama-
lar, 6 Ocak günü Eski Vergi Dairesi
önünde yap›lan eylemle protesto
edildi. Bal›kesir Gençlik Derne¤i,
Bal›kesir Halkevi, ÖDP, TKP,
EMEP, ‹HD ve SGD taraf›ndan dü-
zenlenen eyleme 80 kifli kat›ld›.

“Tutuklu Ö¤renciler Serbest B›-
rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-
de, ö¤rencilerin keyfi bir flekilde tu-
tukland›klar›; öte yandan ö¤rencile-
re silah çeken, kantine sald›ran,
uyuflturucu satan faflist çetelerin d›-
flar›da gezdi¤i vurguland›. 
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Faflistlere kitlesel cevap

27 Aral›k günü ‹zmir Ege Üniversitesi’nde
Serkan Ero¤lu’nun anmas›na polis panzerlerle
sald›rm›flt›. Polisi okula ça¤›ran rektör suskun-
lu¤unu koruyorken, Prof. Dr. Nefle Özgen’in
bas›na gönderdi¤i mail, her fleyi anlat›yor:

“300 kadar polis iki panzerle birlikte Ege
Üniversitesi kampüsüne girdi, 'Allah Allah! ni-
dalar›yla iki kere koflarak gelip bina içinde ö¤-
rencilere sald›rd›lar, ö¤rencileri coplad›lar, bi-
ber gaz› att›lar, k›zlar› yerlerde sürüklediler,

ö¤retim üyelerini tartaklad›lar, binan›n
camlar›n› k›rd›lar, biber gaz› att›lar, panzer-
lerle ö¤rencileri kampüs içinde kovalad›lar,
ö¤rencileri ve ö¤retim üyelerini küfürle tehdit
etti ve kendilerine 'ben Dekan›m, neden bu
fakültede bulunuyorsunuz?’ diyen Edebiyat
Fakültesi Dekan›’na, 'ne olursan ol bizi il-
gilendirmez!’ dediler. Arkas›ndan ellerine
coplar›n› ritmik olarak indirip, 's....herifi,
arkadafllar›m›za tafl atanlar içerde b›-
rakm›yor girelim’ diye söylendiler. Panzer-
lerle ters yollara girip, çok önemli bir olay var-
m›fl gibi ö¤retim üyelerine küfürlü anonslarla
'çek geri çek geri araban› o...çocu¤u' di-
ye ba¤›rmaktan tutun, ö¤rencileri korumak ve
bina içinde tutmak için gayret sarfederken
tam arada kalan ö¤retim üyelerine küfretme-
ye kadar, pek çok sorun yaflad›k."

"Mediko sosyal merkezimiz, ö¤rencileri-
miz acil sa¤l›k deste¤i ve adli rapor isterken,

Polis ‘Allah Allah’ 
nidalar›yla sald›rd›

Buras› ‹zmir’de bir üniversite!

5 Ocak günü ‹.Ü. Ö¤renci Kül-
tür Merkezi'nde düzenlenen ve iki
ö¤retim görevlisinin konuflmac›
olarak kat›ld›¤› ‘Ermeni Soyk›r›m›
Yalan› Ve Gerçekler’ bafll›kl› pa-
nelde, ‹flçi Partililer Gençlik Fede-
rasyonu üyelerine sald›rd›. 

Ö¤retim görevlilerinin “bugün
de savafl koflullar›nda soyk›r›m ve
tehcirin meflru oldu¤u” sözleri
üzerine, Gençlik Federasyonu
üyesi 3 ö¤renci sözalarak, “Siz bu
sözlerinizle soyk›r›mlar›, katliam-
lar› onayl›yorsunuz. Osmanl›’dan
bugüne katliamlar› devlet yapm›fl-
t›r. ‹nsanlar›n yak›lmas›n›, katle-
dilmesini onayl›yorsunuz, faflizmi
savunuyorsunuz” dediler ve ö¤re-
tim görevlilerini protesto ettiler.

Bu s›rada salonda bulunan kar-
fl›-devrimci Ayd›nl›k çetesi bir
grup, konuflmay› kesmeye çal›flt›
ve provokatör bir üslupla sataflma-
larda bulundu. ÖGB'lerin ve sivil
polislerin içeri girmesinin ard›n-
dan Ayd›nl›kç›lar’›n sald›r›s› gel-
di. Salon d›fl›ndaki devrimci de-
mokrat ö¤rencilerin de müdahale-
siyle bir süre çat›flma yafland›.
“Kahrolsun ‹flbirlikçi ‹flçi Partisi,
Faflizme Karfl› Omuz Omuza” slo-
ganlar› at›l›rken, ‹P'liler ÖGB'lerin
ve sivil polislerin korumas›nda sa-
londan ç›kar›ld›lar.

Karfl›-devrimci ‹P 
ö¤rencilere sald›rd›

onlar› geri çevirdi. 'Adli vakay› yasal olarak
alamayacaklar›n›' bildirerek yeminlerini ih-
lal ettiler. Güvenlik görevlilerimiz (ÖGB),
görevlerini yap›p polisin kampüste yasal
olarak bulunmaya hakk› olmad›¤›n› bildir-
mek ve polisin kanunsuz giriflini engelle-
mek yerine, içlerinden dört tanesi çevik
kuvvete yard›mc› oldu ve ö¤rencileri bera-
ber tartaklad›lar."

‹flte buras› hain yuvas› diye üniversite-
ye silah sallayan kafa bu! Daha vahimi ise,
böyle bir terörü estirece¤i çok iyi bilindi¤i
halde, okullar›n, kendi ö¤rencisi ve ö¤retim
üyelerine bunlar› reva gören rektörlerce
yönetilmesidir.
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gençlik

AKP’nin, 15 yeni üniversite
kurma karar›, YÖK’ün de itiraz›
ile, Cumhurbaflkanl›¤›'nca “bilim-
sel özerklik” uyar›s›yla veto edildi
ve rektör adaylar›n› belirleme yet-
kisinin YÖK'te oldu¤u hat›rlat›ld›.

Bilindi¤i gibi AKP ile YÖK ara-
s›ndaki it dalafl› sürüyor. 15 yeni
üniversite ile ilgili yasa bu çeliflki-
nin devam› niteli¤indedir. Yeni ya-
sa ve yasan›n Cumhurbaflkan›'nca
veto edilen maddesi ile birlikte
AKP iktidar›, yeni üniversitelere
diledi¤i gibi rektör atayarak istedi-
¤i kadrolaflmay› sa¤lama gayretin-
dedir. YÖK ise bu kadrolaflman›n
önünde engel oldu¤undan, AKP'nin
hesab› da yeni kurulacak üniversi-
telerle bu engelleri aflmakt›r. 

AKP iktidar›n›n e¤itim-ö¤re-
timde yaflanan sorunlar› çözmek ya
da üniversiteye giremeyen binlerce
ö¤renciye yeni üniversiteler açarak
okuma imkan› sa¤lamak gibi bir
derdi yoktur. Onun derdi kadrolafl-
ma, kendi YÖK’ünü yaratmad›r.
Dolay›s›yla birer ticarethaneye dö-
nüfltürülen üniversitelerden diledi¤i
oranda pay kapacak, kendi amaçla-
r›na hizmet eden binlerce yeni kad-
ro yetifltirecektir. 15 yeni üniversi-
tenin alt›nda yatan gerçek budur,
rant kavgas›, AKP'nin kadrolaflma
s›k›nt›s›d›r. 

Mevcut üniversitelerin durumu
ortadad›r. Sorunlar azalmak flöyle
dursun her geçen sene artmaktad›r. 

E¤itim-Sen'in "Say›larla Yük-
sekö¤retim Gerçe¤i" adl› araflt›rma
sonuçlar›na göre; 

- 2005 bütçesinden yüksekö¤re-
nime toplam 5 katrilyon 218 trilyon
468 milyar lira ayr›ld›. Bu pay›n
yar›dan fazlas›n›n personel giderle-
rine, yaklafl›k beflte birinin de yat›-
r›ma ayr›lmas› öngörülüyor. Yük-
sekö¤renim ö¤rencilerinin say›s›
bindelik oranlarda de¤il, yüzdelik

rakamlarla artarken, son 12 y›lda
yüksekö¤renim bütçesinin toplam
bütçe ve GSMH içindeki pay›nda
sadece birkaç y›lda bindelik art›fllar
yap›ld›¤› görülüyor. 

- Devlet üniversiteleri aras›nda,
bir ö¤retim üyesi/eleman› bafl›na
düflen ö¤renci say›s›nda da ciddi
farkl›l›klar var. Örne¤in Ankara
Üniversitesi'nde bir ö¤retim üyesi-
ne düflen ö¤renci say›s› 27 iken, bu
say› Erzurum Atatürk Üniversite-
si'nde 66'ya, Ni¤de Üniversite-
si'nde 89'a, Kocaeli Üniversite-
si'nde ise 101'e ç›k›yor. Araflt›rma,
üniversitelerde ö¤retimin önemli
bir yükünün doçentlere y›k›ld›¤›n›
gösteriyor. Araflt›rmaya göre, dev-
let üniversitelerinde bir profesöre
122, bir yard›mc› doçente 98, bir
ö¤retim eleman›na 28, bir doçente
251 ö¤renci düflüyor. 

- Örgün yüksekö¤renim ö¤ren-
cilerinin %34'ünün okudu¤u 13
devlet üniversitesinde, toplam ö¤-
retim üye ve elemanlar›n›n %45'i
görev yap›yor. Anadolu'da bulunan
40 devlet üniversitesinde ö¤renci-
lerin %66's› okurken, ö¤retim üye
ve elemanlar›n›n %55'i bu üniversi-
telerde görev yap›yor. 

- Yüksekö¤renim ça¤ nüfusu
(18-21 yafl) 5.5 milyon civar›nda.
Bu grupta okullaflma oran› 2002'de
ancak %20'lere ç›kabildi. Buna gö-
re, yüksekö¤renim ça¤›ndaki genç-
lerin %80'i, 3 milyon 750 bin genç
yüksekö¤renim hakk›ndan yararla-
nam›yor. En çok ö¤renciyi de bafl-
vuranlar›n %75’i ile Özel Fen Lise-
leri ve Fen Liseleri gönderiyor. Bu
oran Endüstri Meslek Liseleri’nde
0.33'e, Ticaret Meslek Liseleri’nde
ise %0.27'ye kadar geriliyor. 

Tüm bu akademik sorunlar›n
yan›nda yaflad›¤›m›z anti-demokra-
tik uygulamalar da ayr›. Bilimsel,
anadilde, halk için e¤itim halk
için bilim, demokratik, özerk
üniversite taleplerimiz sürekli ola-
rak aç›lan soruflturmalarla bast›r›l-
maya çal›fl›lmakta, devrimci-de-
mokrat ö¤renciler üzerinde terör
estirilmektedir. 

Üzerimizdeki bask›lar, polis-

idare iflbirli¤iyle aç›lan soruflturma-
lar ile s›n›rl› kalmay›p, rektörlerin
izniyle üniversitelere rahatça giren
polisler taraf›ndan da k›flk›rt›lan si-
vil faflist sald›r›larla artt›r›lmakta-
d›r. Faflist sald›r›lar sonucu ise sal-
d›r›da bulunanlar korunurken, sal-
d›r›ya u¤rayan ö¤rencilere sorufl-
turmalar aç›lmakta ve devrimci de-
mokrat ö¤renciler üniversitelerden
gözalt›na al›narak iflkenceye maruz
kalmaktad›rlar.

Daha pek çok örnek ekleyebili-
riz ama mevcut durum bile üniver-
sitelerin durumunu gösteriyor.

AKP iktidar›na soruyoruz: ‹k-
tidara geldi¤i günden bu yana varo-
lan bu sorunlara iliflkin neler yap-
m›flt›r? Üniversitelerin F Tipi ha-
pishaneye çevrilmesi yönünde bafl-
latt›¤› uygulamalar, kapal› kap›lar
ard›nda ç›kar›lan genelgeler hari-
cinde ö¤rencilerin, halk›n yarar›na
bir fley yapm›fl m›d›r? AKP'nin bu
sorulara verecek olumlu hiçbir ce-
vab› yoktur. O halde 15 yeni üni-
versitenin aç›lmas›n› rant kavgas›,
kadrolaflma s›k›nt›s›ndan baflka
neyle aç›klayabilir?

E¤er amaç çözüm bulmak ise,
buna öncelikle 12 Eylül Cunta-
s›’n›n ürünü olan YÖK'ün tüm uy-
gulamalar› ile birlikte kald›r›lmas›
ile bafllanmal›d›r. YÖK bilimsel,
özerk üniversitelerin önündeki en-
geldir. Tüm uygulamalar› bilimsel-
likten uzak, anti-demokratiktir. 

AKP-YÖK aras›nda yaflanan
çeliflkinin de etkisiyle ilginç bir çe-
liflki daha yaflanmaktad›r. Bir za-
manlar "üniversite özerkli¤ini ze-
deliyor" diye YÖK'e karfl› ç›kanlar,
flimdi de "üniversite özerkli¤ini ko-
ruma" ad›na YÖK'ü savunuyor. 

Biz ise "Ne YÖK Ne AKP De-
mokratik Üniversite" fliar›n› sa-
vunmaya devam ediyoruz. Akade-
mik ve demokratik taleplerimize
her ikisi de çözüm olamaz. Arala-
r›ndaki ç›kar çeliflkisi kimseyi al-
datmas›n. Çözüm bizde, örgütlülü-
¤ümüzdedir. 

Gençlik Federasyonu

15 yeni üniversite ve 
‘bilimsel özerklik’

gS ençlikte:öz
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Ankara Gençik Derne¤i Lise
Komisyonu, 5 Ocak günü dernek
binas›nda, dönem sonu etkinli¤i
düzenledi.

Biz Genciz,/ Çok Genç…/ Yü-
reklerimiz Büyük/ Erken Olgun-
lafl›yoruz Biz,/ Bu Ülke, Bu Dü-
zen/ Erken Büyümek Zorunda/
B›rak›yor Bizi,/ ‹flte Bu Yüzden/
Bu Kavgada/ Biz De Var›z…

Veli Tufan’›n bu sözleri ile
bafllayan etkinlikte Utku Aykar
sözalarak, dönem biterken hem
bu dönemi de¤erlendirmek, hem
de yeni döneme daha güçlü gir-
mek için böyle bir etkinli¤in dü-
zenlendi¤ini ifade etti. 

“E¤itim sisteminin böylesine
bozuk oldu¤u bir ülkede karnele-
rimiz de gerçek baflar›m›z› gös-
termeyecek. Ancak ezbere dayal›
olmayan her fleyin özgürce tart›-
fl›ld›¤›, ö¤rencilerin tek tiplefltiril-
medi¤i demokratik liselerde kar-
nelerimiz de gerçek baflar›y› gös-
terecek” diyen Aykar, “biz lise
komisyonu olarak halk için bilim
halk için e¤itim talebiyle demok-
ratik lise mücadelesi veriyoruz”
diye konufltu.

“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyo-
ruz” kampanyas›n›n sürdü¤ünün
kaydedildi¤i konuflmada, “bizler
bu ülkenin düflünen, üreten, oku-
yan, paylaflan, kültürüne sahip ç›-
kan, ülke ve dünya sorunlar›na
duyarl› gençli¤iyiz. Gelecek dö-
nem de hep birlikte liselerimizde-
ki mücadelemizi yükseltece¤imi-
ze yürekten inan›yoruz” denildi. 

‹dilcan Müzik Grubu’nun tür-
külerinin ard›ndan sözalan dernek
baflkan› Nurcan Temel de, gençli-
¤in apolitiklefltirmeye, yozlaflt›r-
›lmaya çal›fl›lmas›na dikkat çeke-
rek, “bizler de bu yoz kültüre
karfl› bir alternatif yaratmaya
çal›fl›yoruz” dedi. Etkinlik türkü
ve halaylarla sona erdi.

Liseli Gençlik:
Bu kavgada 
biz de var›z!

‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’
Gençlik Federasyonu’nun bafllatt›¤› "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz"

kampanyas› Erzincan’da da sürüyor.

Gençlik Derne¤i, kampanya dahilinde E¤itim Fakültesi önünde 3 Ocak
günü bilgilendirme stand› açt›. “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” pankart›n›n
as›ld›¤› imza masas›nda anket ve bildiriler de yerald›. Polis ise pervas›zl›¤›n›
uzun süren kamera çekimi yaparak gösterdi ve ö¤rencilere, “yasad›fl› faaliyet”
izlenimi vermeye çal›flt›. Dernek üyelerinin, bu duruma itiraz etmelerinin ar-
d›ndan, bir süre sonra da polisin yönlendirmesindeki faflistler taraf›ndan çem-
bere al›nd›lar. Ö¤renci haklar›ndan rahats›z olan faflistlerin taciz ve müdaha-
lelerine ra¤men dernek üyeleri faaliyetlerine devam ettiler.

5 Ocak’ta ise bildiri da¤›t›ld›. Erzincan’da dershane önünde yap›lan bildi-
ri da¤›t›m› dershane yönetimince hakaretlerle engellenmeye çal›fl›ld›. Buna
karfl›n, dernek üyeleri, idareyi teflhir ederek, ö¤rencilere, “arkadafllar buray›
k›flla gibi yönetmek istiyorlar, sizler burada esir de¤ilsiniz” diye seslendiler.
Ö¤renciler de idarenin bask›lar›na ra¤men kampanyaya destek verdi.

Gençlik Derneklerine Bask›lar
Erzincan'da, 3 Ocak günü derginin sat›ld›¤› F›rat K›rtasiye'ye giden bir

okurumuz, dergiyi ald›¤›nda orta sayfas›nda, üzerinde “Hepiniz bir gün öle-
ceksiniz” yaz›s›n› gördü.

Gençlik Derne¤i'ne giden dergi okuru, dernek çal›flanlar›n› konudan ha-
berdar ederken, 9 Ocak günü de dernek üyeleri, Serdar Demirel için yapt›¤›
eylemde, polisin “hepiniz öleceksiniz” tehditlerine maruz kald›lar. 

Daha önce de dernek üyelerinin aileleri ve kendileri polis taraf›ndan tele-
fonla aranarak tehdit edilmifllerdi. Dernek taraf›ndan yap›lan aç›klamada teh-
ditler hat›rlat›larak, “hakl›l›¤›m›za, meflrulu¤umuza olan inanc›m›zla yürüttü-
¤ümüz çal›flmalar›m›z› engelleyemeyecekler” denildi. 

Bu arada Manisa Gençlik Derne¤i üyesi bir kiflinin polis taraf›ndan tehdit
edilmesi, dernek taraf›ndan yap›lan aç›klamayla protesto edildi. Aç›klamada,
“Manisa polisi çevremizdeki insanlar› tehdit ederek bizleri y›ld›rmaya çal›fl-
maktad›r. Ne koflulda olursa olsun bizleri haklar ve özgürlükler mücadelemiz-
den bir ad›m bile geri ad›m att›ramazs›n›z” denildi.

Mücadele Birli¤i Platformu: Ölüm Orucu Sürüyor
Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri, 9 Ocak günü Galata Kulesi'nin tepe-

sinde "Ölüm Orucu Sürüyor" pankart› açarak "Yaflas›n Ölüm Orucu Eylemi-
miz" slogan› att›lar. Kufllamalar da yapan eylemciler, kule güvenlikçileri ta-
raf›ndan engellenerek polise teslim edildiler. MBP üyeleri, götürülürken
sloganlar atarak zafer iflareti yapt›. 

‘Emekçi Kad›nlar’: Tecavüz Protestosu
Aksaray'da polis taraf›ndan kaç›r›larak tecavüze u¤rayan ‹kitelli Ekin

Sanat Merkezi çal›flan› Sevda Ayd›n'a destek eylemleri sürüyor. 6 Ocak gü-
nü Taksim Tramvay Dura¤›'nda eylem yapan ‘Emekçi Kad›nlar’, “Hepimiz
birer Sevday›z” dediler. Grup ad›na konuflan Aysun Güven, "kad›nlar›n ve
tüm insanl›¤›n gerçek kurtuluflunu ve özgürleflmesini sa¤laman›n ön koflulu
sosyalizme varma mücadelemiz sürüyor” dedi. 



Övülen uflakl›kt›r
Türkiye’ye emperyalist-

lerden övgüler geliyor. Ulus-
lararas› yat›r›m bankas› Morgan

Stanley buyurmufl; Türkiye’nin
ekonomide kötü gidifl k›s›r döngüsü
k›r›lm›fl. IMF Türkiye masas› flefi
Lorenzo Giorgianni ise tamamlana-
cak bir stand-By anlaflmas›yla Tür-
kiye’nin kendilerine ihtiyac› kalma-
yaca¤›n› söylüyor. Emperyalistler-
den böyle övgüler geliyorsa Türki-
ye’nin durumunun içler ac›s› oldu-
¤u flüphe götürmez. Ki, Türkiye
tablosu hiçte emperyalistlerin övdü-
¤ü gibi de¤ildir.

Tozpembe bir tablo çizip halk›
kand›r›yorlar. Oysa madalyonun di-
¤er yüzündeki gerçekler çok farkl›...

Madalyonun di¤er yüzünden
bahsedemezler. Orda ç›plak gerçek-
ler vard›r. Uzay›p giden yard›m, ek-
mek, ifl kuyruklar›, bu kuyruklarda
birbirini ezen insanlar›n yaflad›klar›
açl›k, sefalet görüntülerine, sokak-
larda artan dilenci, çöplüklerden ek-
mek toplayan insanlar›n say›s›ndaki
art›fla bak›n. 

Övgüler AKP hükümetinin her
dediklerini ikiletmeden hayata geçi-
riyor olmas›ndand›r. 

Övülen borç bata¤›d›r.

Ölümlerden Sa¤l›k 
Bakan› ve AKP
sorumludur
Türkiye’de insan sa¤l›¤›na

önem verilmez. De¤eri yoktur insa-
n›n. ‹ktidardakiler sa¤l›k alan›nda
sürekli kapitalizme, tekellere hiz-
met edecek projelerin peflinde oldu-
lar. Onlar için kar, insan ve halk
sa¤l›¤›ndan daha önemliydi çünkü.

‹ktidardakiler hep halka yalan
söylüyor, gerçekleri halktan sakl›-
yor. Bu yüzdendir ki, yaflanan
ölümlerin sorumlusu Sa¤l›k Baka-
n›d›r, AKP iktidar›d›r.

Bir gerçek var ki kapitalist poli-
tikalar ve tekellerin ç›karlar› için ik-
tidara gelen tüm hükümetler halk›n
sa¤l›¤› veya sorunlar›n› çözemeye-
cektir. Onlar sorunlar›m›z› çözmek
yerine, katmerlefltirecek ve bizim
ölümlerimizi seyredecekler.

Temel Haklar Federasyonu ola-
rak halk›n sa¤l›yla oynayanlarla
mücadele etmeye, hesap sormaya
devam edece¤iz.”

Örgütsüz ol, birey ol,
o zaman ifl veririz

Türk-‹fl ‘Türkiye’de
Sendikal Örgütlenmenin

Bedeli ‹flten At›lmak’ bafl-
l›kl› bir rapor yay›nlad›. Raporda
2003-2005 y›llar› aras›nda Türk-
‹fl’e ba¤l› sendikalara üye olduklar›
gerekçesiyle 15 bin 531 iflçinin ifl-
ten ç›kar›ld›¤› ifade ediliyor. 

‹flçilerin iflten ç›kar›lma gerekçe-
sine bak›n. Sendikal› olmak. Yani
patronlar›n›n haks›zl›klar›, sömürü-
sü karfl›s›nda birlik ve dayan›flmay›

sa¤layarak bir güç olmalar› ve bu
güçle haklar›n› talep edip alma mü-
cadelesi yürütmeleri. ‹flte patronla-
r›n buna tahammülü yok. 

Yasalara bakarsan sendikal› ol-
mak her iflçinin hakk›. Gerçe¤e ba-
karsan patronlar yasa, kural dinle-
miyor. Yasalar›n uygulay›c›s› olma-
s› gereken devlet izliyor. Çünkü bu
ülkede yasa da, hak da, hukuk da
devlet de egemenler için iflliyor.

Türk-‹fl yöneticileri temsil ettik-
leri iflçi s›n›f›n›n gücüne güvenerek
hareket etmek, patronlar karfl›s›nda-
ki uzlaflmac›, icazetçi politikalar›na
son vermek durumundad›rlar. Çün-
kü, Türk-‹fl de mevcut olumsuz tab-
lonun sorumlusudur.
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Türkiye Halk›n›n Gündemi, Temel 
Haklar Federasyonu Aç›klamalar›nda

Halk›m›z›n geleneksel bay-
ramlar›ndan biri olan Kurban
Bayram›’n› kutlad›¤›m›z gün-
lerdeyiz. Bu vesileyle halk›m›-
z›n Kurban Bayram›’n› kutlu-
yoruz.
Ama bugün bu mutlulu¤u bu-
ruk yaflad›¤›m›z da bir gerçektir... Emperyalizm
iflgale etti¤i Irak’ta, Irakl› ana babalar›n evlatla-
r›n›n can›na kastetti¤i… Ülkemizde F Tipleri’n-
deki tecrit zulmüyle 121 insan›n can›na kastedil-
di¤i… Paras› olan›n kurban kesebildi¤i günümüz
koflullar›nda kutluyoruz Kurban Bayram›’n›…

‹zmir’deyiz. Karfl›yaka Çarfl›’da sabah›n erken saatlerinden
itibaren havan›n so¤uk olmas›na ve ya¤murun ya¤mas›na
ra¤men Vak›fbank’›n önünde yüzlerce insan çoluk çocuk
birbirine sokulmufl ›s›nmaya bekliyorlar.

Sabah›n o saatinde ifline giden emekçiler biliyor bu kuyru-
¤u. Okuluna giden ö¤renciler ise ilgiyle izliyorlar. Ne oldu-
¤unu merak edip, yorum yap›yorlar. Hemen karfl›s›nda ‹fl
Bankas›’n›n önünde bir resmi polis minibüsü ve yine onla-
ra ait sivil araç. S›rada bekleyen halka bak›p sanki onlar-
m›fl gibi orada olmalar›n›n nedeni küfrediyorlar halka.

Yaklafl›yoruz. Tek tek insanlara soruyoruz. “Büyükflehir be-
lediyesi yard›m da¤›t›yor. Almak için bekliyoruz” diyor suskun a¤›zlar. Kimi “çek abi çek halimizi.
Ne hale getirdiler bizi yaz gazeten de görsünler” diyor, kimi elindeki simiti havan›n so¤u¤unda
burnunu çeke çeke yemeye çal›flan 4-5 yafllar›ndaki çocu¤unu gösterip “abi çek flu o¤lan›, onlar›n
bebeleri s›cac›k yataklar›nda yat›yor flimdi baks›nlar halimize” diyor.

Kim bakacak ki hallerine? Kendilerini bu hale getirenler mi? Elbette bakacaklar ve övüneceklerdir.
IMF politikalar›n› iyi uygulam›fl›z demek ki, açl›¤›, yoksullu¤u, sefaleti iyi yaratm›fl›z, aman efen-
dilerimiz, Buflumuz, AB’mizin sömürü çark› iyi dönsün yeter diyeceklerdir.

Övünsün AKP bu tabloyla. Övünsün… Er geç halka hesap verece¤i günler de gelecek!” 

Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i

AKP övünsün 
bu tabloyla... 
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‹flgalciler taraf›ndan Felluce’de
esir al›narak, 16 ay toplama kam-
p›nda tutulan Irak Yurtseverler ‹t-
tifak› (IPA) Genel Sekreteri Ab-
dülcabbar Al Kubaysi, k›sa süre
önce serbest b›rak›ld›. 

Irak Komünist Partisi’nin eski
MK üyelerinden olan Kubaysi, par-
tinin iflgalcilerle iflbirli¤i yapmas›n›
elefltirerek ayr›lm›fl ve içerisinde
de¤iflik direnifl güçlerini bar›nd›ran
ve as›l olarak direniflçi eski IKP
üyelerinden oluflan IPA’y› kurdu.
Saddam sürecinde birçok bask›ya
muhatap olmufl, subay olan iki kar-
defli katledilmifl olmas›na ra¤men;
iflgal gündeme geldi¤inde vatan sa-
vunmas› temelinde Saddam’› des-
teklemifl ve direniflte yerini alm›flt›.
2004 y›l›nda iflgal güçlerince tutuk-
lanan Kubaysi, hapishanede yafla-
d›klar›n› ve tan›kl›¤›n›, Al-Basra
Gazetesi’ne anlatt›. Uluslararas›
Tecritle Mücadele Platformu tara-
f›ndan www.workers.org sitesinde
‹ngilizcesi’nden çevirisi yap›lan
mektupta Kubaysi, 16 ay tutsak kal-
d›¤› Ba¤dat Uluslararas› Havaala-
n›’ndaki Camp Cropper Hapishane-
si’nde, ilk alt› ay› boyunca küçük
tahtadan bir hücrede tutuldu. ‹lk 11
gününde ise, vücudunun zorla s›¤-
d›¤› tahta bir kutu içinde iflkence-
deydi. Bu ilk alt› ay›n ard›ndan si-
yasi tutsaklar›n tutuldu¤u hapisha-
neye gönderilen Kubaysi, burada
Tar›k Aziz ve Taha Yasin Ramazan
ve eski Baas yöneticileriyle de gö-
rüfltü. Gerisini ondan dinleyelim:

Bu hapishanenin en büyük özel-
li¤i uygulanan toptan tecrit politika-
s›d›r. Burada tutsak sadece Ameri-
kan askerlerini görür. ‹lerleyen dö-
nemlerde di¤er tutsaklara oldu¤u
gibi bana da 40 günde bir 10 daki-
kal›k aile görüfl hakk› verdiler. 

Sorgular ortalama yirmi saat al›-

yordu. Bu süre içinde ellerimiz ke-
lepçeli, gözlerimiz bantl› bir flekilde
tutuluyorduk. Sorgu, CIA ve di¤er
gizli servis üyelerince yap›l›yordu.
Sorguculardan biri bana benim ifl-
gale karfl› yazm›fl oldu¤um yaz›lar-
dan getirip önüme sürüyor ve bunu
da benim direniflin teorisyenlerin-
den oldu¤umun belgesi oldu¤unu
söylüyordu. Elbette ki ülkemde ifl-
galci olarak bulunan son Amerikan
ve ‹ranl› askere kadar direnilmesi
gerekti¤ini asla inkar etmedim. Et-
mem de... 

Direnifl Ulusal Kurtulufl 
Savafl›na Dönüfltürülmeli
Baz› yaz›lar›mda ülkedeki iflgale

son verebilmek için dört flart›n yeri-
ne getirilmesi üzerine yazm›flt›m: 

Birincisi, iflgale karfl› askeri di-
reniflin tüm co¤rafyam›zda yayg›n-
laflmas› ve direniflin her türlü dini,
etnik yap›dan ar›nm›fl bir ulusal
kurtulufl savafl› flekline dönüfltürül-
mesidir; 

‹kincisi, düflmana yönelik ola-
rak nitelik yap›s› daha üstün eylem-
liliklerle Amerikan güçlerine odak-
lanan ve daha büyük maddi ve insa-
ni kay›p verdirecek bir eylem hatt›
oluflturulmas›; 

Üçüncüsü, Irak bugün tam bir
izolasyon içindedir. Çevresi Orta-
do¤u’daki ABD iflbirlikçisi yöne-
timlerle sar›l›d›r. Bu iflbirlikçi hükü-
metlerin bugünkü destekleri, as›l
olarak ABD’nin siyonistleri bölge-
deki savaflta geri planda tutarak
çevre halklar›n direnifle kat›l›m› en-
gellenmektedir. Bunun için izolas-
yonu k›rabilmenin yolu, savafl›n ‹s-
rail’i de kapsayacak flekilde bir böl-
ge savafl› durumuna getirilmesi du-
rumunda as›l olarak iflgalci güçler
bir kuflatma alt›na al›nabilir; 

Dördüncüsü de, ABD’nin vere-

ce¤i kay›plarla, kendi iç politikas›n-
daki güvenilirli¤in sars›lmas›na
ba¤l›d›r. Yani iflgalcinin kay›plar›
Amerikan toplumunun geri çekilme
konusunda bask›lar› da iflgalin sona
ermesinin flartlar›ndand›r, fleklinde
formüle etti¤im bir görüflüm vard›r.

‹flkence ve Açl›k 
Tutuldu¤um kampta dört kifli d›-

fl›nda iflkence yap›lm›fl insana rast-
lamad›m. Bunlar cumhuriyetimizin
(eski) Baflbakan Yard›mc›s› Taha
Yasin Ramazan, kanlar içinde kal-
m›fl vücudunu kendi kendine su ve
tuzla iyilefltirmeye çal›fl›rken gör-
müfltüm; Felluce valisi ve BAAS
partisinin önderli¤inden MK üyesi
Jamis Sarhan; biyolojik program›
yürüten biyolog ve bilimadam› Dr.
Hazem Achaij Arrawi ve gizli servis
komutanlar›ndan Mohamad Al-Sag-
hir’dir. Tabi iflkence derken hepimi-
zin maruz kald›¤› genel uygulama-
lar› saym›yorum. Günlük genel uy-
gulama olarak tutsaklar›n sürekli
olarak gözlerine bant tak›lmas›, el-
lerimizin sürekli arkadan kelepçeli
olarak tutulmas›, günlerce süren
ayakta bekletme ve küçücük kapka-
ranl›k özel hücrelerde tutulmay› ifl-
kence olarak saym›yorum.

Orada uygulanan iflkenceler
sonucu birçok insan yaflam›n› yi-
tirmifltir. Örne¤in 60 yafl›n üzerin-
deki, BAAS MK üyelerinden Adel
Al-Duri iflkenceler sonucu katledil-
di. Yine yetmifl yafl›n›n üzerindeki
eski baflbakanlardan Hamza Zuba-
idi ve 58 yafllar›ndaki gizli servis
subaylar›ndan Waddah Achaij de ifl-
kencelerle katledilenlerdendir.

Tutsaklar sürekli olarak bir açl›k
s›n›r›nda tutuluyor. Verilen yemek
genellikle bir kafl›k kadar pirinç ve
kat›k olarak da 20 ile 30 tane bu¤-
day veya m›s›r tanesidir. Arada bir
menü de¤ifliyordu. Bu durumda da
üç kafl›k makarna veriyorlard›. Yi-
yecekler iflgal öncesinden K›z›l Haç
uluslararas› komitesinin damgas›n›
tafl›yan paketlerde getiriliyordu.

“Birçok tutsak iflkencede katledildi”
‹flgale karfl› askeri direnifl tüm co¤rafyam›zda yayg›n-

laflmal› ve direnifl her türlü dini, etnik yap›dan ar›nm›fl
bir ulusal kurtulufl savafl› flekline dönüfltürülmeli
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✔✔ 700 kkiflilik kkoruma oordusunun   
arkas›na ss›¤›nan KKas›mpaflal›

Baflbakan'›n korumalar› aras›nda “bayram ikramiyesi
krizi" vesilesiyle bas›na yans›yan haberlerden ö¤re-
nildi ki, Tayyip Erdo¤an’›n tam 700 kiflilik bir koru-
ma ordusu var. Evet, tam 700 e¤itilmifl polis, sade-
ce Baflbakanl›¤› korumakla görevli. Bunlar›n 100
kadar› yak›n korumaym›fl. Di¤erleri de Baflbakan’›n
konutlar›n›n korumal›¤›n› yap›yor. 

Böyle büyük bir koruma ordusu kurmak için, bir insa-
n›n korkusunun büyük olmas› gerek... Bir insan›n kor-
kusunun bu kadar büyük olmas› için halka büyük kö-
tülükler yapmas› ve bunun da fark›nda olmas› gerek. 

Demek ki, d›fl görünüfle aldanmamak gerekiyor.
Bakmay›n siz öyle “Kas›mpaflal›” havalar›na, “Allah-
tan baflka kimseden korkumuz yok” efelenmeleri-
ne. O kadar korumay› Allah’a karfl› beslemedi¤ine
göre, korktu¤u baflka fleyler var demek ki, hem de
fena halde... 

✔✔ A¤ca’n›n ttahliye kkarar›n›  
Susurluk’un üüstünü öörtenler vverdi

MHP’nin, kontrgerillan›n tetikçisi M. Ali A¤ca, tahliye
edildi. Ayn› Alaaddin Çak›c›’da, Haluk K›rc›’da ol-
du¤u gibi, ‹talya’dan “uygun koflullarda” iadesi
sa¤lanm›flt› zaten. Oligarflinin onu faflist katliamla-
r›ndan dolay› yarg›lay›p, cezaland›rma niyeti hiç ol-
mad›. Çünkü “iyi çocuk”lar›n ellerini sso¤utmama
politikas›na giriyordu ‹pekçi Davas› da. 

Sanki A¤ca’n›n tek icraat› Papa’y› vurmak! Ne onun
MHP’lili¤i hat›rlat›ld›, ne Mamak Askeri Ceza-
evi’nden kaç›r›l›fl› deflildi. A¤ca’n›n tahliyesine “is-
yan” eder görüntü veren bir k›s›m burjuva bas›n bi-
le, iflin “kontrgerilla” yan›n›n üzerine gitmiyordu.

Tahliye hesab› yanl›fl m›yd›, do¤ru muydu, mesele
bu de¤il; A¤ca, Susurluk’un üstünü kimler örttüyse,
onlar taraf›ndan tahliye edilmifltir. Gerisi bofl laft›r.
Bu arada muhakkak belirtilmeli ki; K›rc›lar, AA¤calar
sana mminnettard›r eey AAdaletsizlik BBakan›! K›rc›lar’›,
A¤calar’›, tüm Susurlukçular’› himaye edifli o kadar
s›r›tt› ki, A¤ca tahliye edildikten sonra “Yarg›tay’a
inceleme emri verdim” diyerek hamilik görüntüsü-
nü perdelemeye çal›flt›. Ama çocuklar› bile kand›ra-
maz. O inceleme emrini niye A¤ca tahliye olmadan
verdin diye sorarlar adama. 

✔✔ Maden ooca¤› dde¤il, ssavafl ccephesi
Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) istatistik verilerine
göre, 50 y›l içinde kömür ocaklar›ndaki kazalarda,
2 bbin 6658 iflçi öldü. 318 bbin 4420 kifli de yaraland›.

Birçok cephe savafl›nda bu kadar ölü ve yaral› yok-
tur. Ama bu oligarflinin halka karfl› savafl›! 

not düflüyoruzEmperyalizm Yenilecek 
Direnen Halklar Kazanacak

Sempozyumu 
Düzenleyen: Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu

Emperyalizme ve iflbirlikçi oligarflik iktidarlara kar-
fl› direnen halklar›n sesinin k›s›lmak istendi¤i, birbirle-
rinden tecrit edilerek güçsüzlefltirilmeye çal›fl›ld›¤› bir
süreci yafl›yoruz. Ayn› zamanda, emperyalizmin sald›r-
ganl›¤› bir iki ülkeyi, halk› de¤il, boyun e¤meyen dün-
ya ülkelerinin tümünü çeflitli araç ve politikalarla tehdit
etti¤i bir dönem. ‹flte, ayn› düflmana karfl› mücadele edi-
yor oluflumuz gerçe¤i, halklar aras›ndaki dayan›flmay›,
deste¤i, enternasyonalizmi de düne göre daha yak›c› ha-
le getiriyor. Öte yandan tek tek ülkelerde iflbirlikçi ikti-
darlara karfl› sürdürülen mücadelelerin, nihai olarak em-
peryalizmin dünya çap›ndaki politikalar›na, sömürgeci-
li¤e karfl› bir potada bütünlefliyor. 

Irak iflgali bu gerçeklerin çok canl› bir flekilde yaflan-
d›¤› bir süreç oldu ve olmaya da devam ediyor. Gururla
söylenilebilir ki, elefltirilecek tüm yanlar›na karfl›n, Tür-
kiyeli devrimcilerin iflgale karfl› mücadelede aln› ak, ba-
fl› diktir. Bu konuda, Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyo-
nu’nun hakk›n› san›r›z herkes teslim edecektir. 

Ba¤dat’a ilk bomba düflmeden aylar öncesinden bu-
güne, Irak’ta iflgale karfl› ülkemizdeki mücadelenin ön-
cülü¤ünü yürüten Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu,
direnen halklarla dayan›flmak, onlar›n sesiyle bu top-
raklar›n anti-emperyalist mücadelesinin sesini birlefltir-
mek amac›yla yeni bir etkinli¤e daha imza at›yor. 

“Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kaza-
nacak” ad›yla, bölge ülkelerinden temsilcilerin kat›l›-
ca¤› bir sempozyum gerçeklefltirilecek. Irak’tan Filis-
tin’e; direnen halklar›n›n sesinin yank›lanaca¤› sempoz-
yum, bölge halklar›n›n dayan›flmas› ve anti-emperyalist
mücadele deneyimlerinin paylafl›lmas› anlam›nda da
önem tafl›yor. Balkanlar’dan temsilcilerin de yeralaca¤›
sempozyum 21-22 Ocak’ta iki gün boyunca çeflitli otu-
rumlarla sürecek.

‹stanbul’da Birleflik Metal-‹fl Genel Merkezi Salo-
nu’nda (Tünel Yolu Cad. No: 2 Bostanc›) düzenlenecek
sempozyuma kat›lacak isimler flu flekilde:

Irak’tan; Av. Aml. K. Sawadi, Mohammed J. Jaber
Faris, Manal Ahmed Mostafa Khaled Gouda, Zaeid H.
Hide, Ashraf Omar Mohammed Kamel Zeitoun. Filis-
tin’den; Mariam Abu Dagga. Suriye’den; Thavwat h.
Abdullah. Balkan Sosyalist Merkezi ad›na Kristiyan
Rakovski. Yunanistan’dan; Michael Matsas. Türki-
ye’den; Sungur Savran, Temel  Demirer ile Bahreyn ve
Suudi Arabistan'dan iflgal karfl›tlar›.
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fieyh Bedreddin Film Kolektifi’nden 

K›sa Film Festivali
fieyh Bedreddin Film Kolektifi, 19-26 Mart 2006 ta-

rihleri aras›nda “Emperyalizme ve Savafla Karfl› Küre-
sel K›sa Film Festivali” düzenliyor. 

Kat›lan filmlerin 81 ilde ayn› anda ücretsiz gösteri-
me sunulmas›n›n hedeflendi¤i festivale, hem Türki-
ye’den hem di¤er ülkelerden kat›l›nabilecek. 

Son baflvuru tarihinin 24 fiubat 2006 olarak belirlen-
di¤i festivale kat›lan filmler aras›nda yap›lacak de¤er-
lendirmeler sonucu çeflitli ödüller verilecek. 

Festival kapsam›nda Irak Halk›na' ‹thafen Özgürlük
Ödülü, Rachel Corrie'' An›s›na Bar›fl Ödülü, U¤ur
Kaymaz' An›s›na Kardefllik Ödülü, Kaz›m Koyuncu
An›s›na Do¤a ve Çevre Ödülü, TAYAD'’a ‹thafen ‹n-
san Haklar› Ödülü, Güldünya Tören An›s›na Kad›n
Ödülü, Paris Göçmen ‹syanc›lar›na ‹thafen de ‹ntifa-
da/Küresel Baflkald›r› Ödülü verilecek. 

Kolektif, Film Festivali’yle ilgili duyurular›nda “sa-
vafl-bar›fl” konusundaki tutumlar›n› flu sözlerle aç›kl›-
yor: 

“Biz bu FEST‹VAL'de; "Savafla Hay›r!" da demeye-
ce¤iz. Çünkü biliyoruz ki, kapitalizm savafllar›n çocu¤u
olarak dünyaya gelmifl, ayn› kanallardan beslenmifl ve
kendini ancak dünyaya gelmesine neden olan koflullar›
sürdürerek var edebilir.  

Biz bu FEST‹VAL'de; "Kapitalizme Ra¤men Bar›fl
Mümkündür" diyen Bar›fl Bezirganlar›'n›n anlay›fl ve
tutumlar›na karfl›; Emperyalizme ve Savafla Karfl› Kü-
resel K›sa Film Festivali'ni Örgütlüyoruz...”

kültür

tutsak çizgiler

F TTipinde ÖÖlüm vve SSansür

Kürt Sorunu
Nas›l Çözülür

Paneli
8 Ocak’ta Alman-

ya’n›n Berlin fiehri’nde
Kürt sorunu ve çözü-
müyle ilgili bir panel
yap›ld›.

Panelde, Kürtler’in
tarihsel olarak nereden
geldikleri, hangi üretim
iliflkileri içinde bulun-
duklar›, hangi kültürler-
le iliflki içinde olduklar›
ele al›nd›. Ve emperya-
lizm döneminde ulusal
kurtulufl mücadelesinin,
s›n›fsal kurtulufltan geç-
ti¤i vurguland›.

Söz Bitti, Söz Bitti, YürYürek ‹syand›rek ‹syand›r Art›k!Art›k!

... Bir yan› bahard›r k›y›lar›m›z›n bir yan› cehennem.
Durmadan gözyafl› dökülüyor yüre¤imizin üstüne. Ac›-
dan, ayr›l›ktan haritalar ekleniyor aln›m›z›n çizgilerine...

Diyecektim ki gülüm;

mevsim hazan mevsimi, mevsim k›ran mevsimi. Her
taraf ölümlerle ac›larla dolu. Kan gölüne döndü dünya.
Dört bir tarafta barut kokular› geliyor. Her tarafta savafl,
kan, gözyafl› var. Her tarafta bir kaos sürüyor... Bu yüz-
den karalar giydik gülüm!. Utand›k insanl›¤›m›zdan!.

Bacaklar› kopan çocuklar›n feryatlar› doluyor yü-
reklerimize. Ç›¤l›klar›, çocuklar› ölen analar›n. Hiç bu
kadar sahipsiz, hiç bu kadar umutsuz, bu kadar çaresiz
kalmam›flt› yüre¤imiz.

Diyecektim ki gülüm;

her fleye ra¤men yüre¤inde bin umut tafl›yor çocuk-
lar gelecek baharlara kör karanl›k hücrelerde...

Anadolunun dört bir taraf›nda mavi yar›nlar›n ve
umudun flark›lar›n› söylüyor... Özgürlük flark›lar› söylü-
yor çocuklar, diyecektim...

Ama diyemedim, diyemedik gülüm!... 

Kap›m›zda nöbet tutuyor ölüm...

Söz Bitti, Yürek ‹syand›r Art›k.!

Serdar Demirel Yüre¤imizde Yafl›yor ve Sonsuza
Dek Yaflayacak.!

Serdar Demirel ve Kör Karanl›k Hücrelerde Özgür-
lü¤ü Nak›fl Nak›fl ‹flleyen Umudun Çocuklar›n› Bedred-
dince Selaml›yoruz.! 

fieyh Bedreddin Film Kolektifi


