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Trabzon’da TAYAD’l›lara, Manavgat’ta gazetecilere
linç; Linç sald›r›lar› 1.5 y›ld›r sürüyor;
TUTUKLU TEK B‹R L‹NÇÇ‹ YOK!

Devrimci Demokratik Yap›lar Aras›nda Diyalog ve Çözüm Platformu’nun ça¤r›s›yla solun çeﬂitli kesimlerinin kat›l›m›yla ilki 26 May›s’ta olmak
üzere toplant›lar yap›ld›. Bu toplant›lar sonucunda bir ça¤r› yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›. (Bu ça¤r› metninde imzas› olmayanlar›n hemen tamam›, toplant›lara
ça¤r›l› olduklar› halde çeﬂitli gerekçelerle kat›lmam›ﬂ ve bu ça¤r› metnini de
imzalamam›ﬂlard›r.) Bu ça¤r› metnini, baﬂta sol içi ﬂiddeti uygulayanlar olmak
üzere, solun tüm kesimlerince dikkate al›nmas› temennisiyle yay›nl›yoruz.

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA
Egemen s›n›flar›n ülkemiz iﬂçi s›n›f› ve ezilen halklar›na yeni bir
sald›r› dalgas›n› hayata geçirdi¤i günler yaﬂ›yoruz. Milliyetçi, ﬂoven havan›n körüklenmesi ile hem sald›r›lar gölgelenmekte, hemde bu hava ile sald›r›lara zemin haz›rlanmaktad›r.
Böylesi bir ortamda halklar›n kardeﬂli¤ini öne ç›karmak milliyetçi, ﬂoven politikalar karﬂ›s›nda tüm devrimci ve demokratik yap›lar›n ortak bir duruﬂ sergilemesinin yak›c›l›¤› hepimizin malumudur. Ne yaz›k ki, son aylarda yaﬂanan olaylar, bu sald›r›lara karﬂ›
birlikte durma zeminini zedelemekte ve içimizde yaﬂanan soruna
daha fazla mesai harcanmas›na neden olmaktad›r.
Her ne gerekçe ile olursa olsun, devrimci ve demokratik yap›lar
aras›nda ﬂiddet kabul edilemez.
Sorunlar mutlaka diyalog yolu ile çözümlenmeli, bunun için ﬂiddet durmal›, diyalog yolu acilen aç›lmal›d›r.
Sorunun çözümü yönünde at›lacak ad›mlardaki her gecikme
provokasyonlara aç›k zeminin daha da güçlenmesine neden olacakt›r. Bu nokta da, sorunun muhataps›z kalmamas› ve bir an önce çözüme dönük ad›mlar›n at›lmas› için, tüm devrimci ve demokratik
güçleri ortak çaba göstermeye ça¤›r›yoruz.
23 Haziran 2006

ALINTER‹, BAR‹KAT, BDSP, DHP, DEVR‹M DERG‹S‹,
DEVR‹MC‹ PART‹ MÜCADELES‹NDE DEVR‹MC‹ KOMÜN‹STLER, DEVR‹MC‹ HAREKET, EHP, EZ‹LENLER‹N KURTULUﬁU, HÖC, ‹ﬁÇ‹ MÜCADELES‹,
KALDIRAÇ, ODAK, ÖDP, PART‹ZAN, PROLETER
DEVR‹MC‹ DURUﬁ, SEH, SINIF MÜCADELES‹, TKP

Yürüyüﬂ Tan›t›mlar› Sürüyor

Dergimizin toplu tan›t›m ve
sat›ﬂlar›na geçti¤imiz hafta
da devam edildi. 25 Haziran’da Sultanahmet Park›'nda toplanan okurlar›m›z buradan Sultanahmet
Aksaray Metro'su güzergah› boyunca ellerinde
dergimizle duyurular yaparak dergimizi tan›tt›lar.
Ümraniye'nin Birlik Mahallesi'nde de ayn› gün
okurlar›m›z esnaflara yönelik tan›t›m ve sat›ﬂ
gerçekleﬂtirdiler.


Ça¤r›
‹lan

● TAYAD’l›lar Sulltanahmet’te
Her Pazar, Sultanahmet Park›'nda
Tutsak Mektubu okuma ve oturma
eylemleri devam edecek.
Saat: 13.00

● Adres De¤iﬂikli¤i
Ankara Gençlik Derne¤i'nin
yeni adresidir: Ataç 1 sk.
Selam apt. 1/12 - S›hh›ye

● Film Gösterimi
Sar›gazi Naz›m Hikmet Park›'nda
Her Cumartesi, Saat 21.00'de
Sar›gazi Temel Haklar'›n düzenledi¤i film gösterimi yap›lacak.

Ali KOÇ- 2.
Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçisi’ydi. Bart›n hapishanesindeyken 19
Aral›k Katliam›n› yaﬂad›, yan›klar içinde Sincan’a sevkedildi.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

‹smail KARAMAN- 19 Aral›k’da, ölüm oruçlar›nda katledilen yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormak için öfkeyle, büyük bir kinle kuﬂand› silah›n›. Hesap sordu. FIRAT TAVUK ÖLÜM ORUCU B‹RL‹KLER‹ komutan›yd›. Bu
görevini yerine getirirken 6 Temmuz 2001’de ﬂehit
düﬂtü.
Malatya-Akçada¤-Kepez Köyü’nde 24 Haziran
1977’de do¤du. ‹lkokuldan sonra geldikleri ‹stanbul’da
konfeksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂt›. Devrimci hareketle 1996
Ölüm Orucu Direniﬂi döneminde tan›ﬂt›. Destek eylemlerine kat›ld›. Örgütlü iliﬂkiler içine girdi. Yenibosna’da ard›ndan Topkap› Mahalli Alan Örgütlenmesi’nde sorumluluklar ald›. 1999 y›l›nda mahalli alan illegal örgütlenmesinde istihdam edildi. Milis faaliyeti yürüttü.

Kald›r›ld›¤› hastanede, serumlar›n, i¤nelerin iﬂkence aletlerine dönüﬂtürüldü¤ü
zorla müdahaleler alt›nda iradesi ve yarat›c›l›¤›yla direniﬂini sonuna kadar sürdürerek 8 Temmuz 2001’de ölümsüzleﬂti.
12 ﬁubat 1971’de Zonguldak’da
do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken 1989’da DEV-GENÇ
saflar›na kat›ld›. Zonguldak maden ocaklar›nda iﬂçi olarak çal›ﬂt›. Zonguldak’da ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi Temsilcili¤i yapt›.
1995’te tutsak düﬂtü ve ölümsüzlü¤e kadar devrimcili¤in onuru ve kararl›l›¤›yla
yaﬂad›.

● Gençlik Federasyonu
4. Geleneksel Yaz Kamp›
Tarih: 8-18 Temmuz 2006

Ahmet
KÖKSAL
Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Halk Kurtuluﬂ
Savaﬂ›'nda ﬂehit
düﬂen DHKC savaﬂç›lar›
Dersim’de HÖC’lüler
taraf›ndan an›ld›-

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
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6
Temmuz
1988’de Hollanda’da
faﬂistler taraf›ndan vurularak katledildi.

lar.
‹lk anma 22 Haziran 1996’da
çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen Adalet
Y›ld›r›m’›n mezar› baﬂ›ndayd›. Ailesinin de kat›ld›¤› anmada, Adalet Y›ld›r›m'›n ölüm orucunda
olan yoldaﬂlar› için yap›lan
bir eylemde ﬂehit düﬂtü¤ü, yine bu çat›ﬂmada yoldaﬂlar›n› korumak için kendini feda etti¤i hat›rlat›larak,
“yine ayn› feda ruhuyla direniﬂin sürdü¤ü
Adalet Y›ld›r›m gibi onlarca kahramanl›k
yarat›larak yola devam edildi” denildi.
"Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart›
aç›lan anmada, “Adalet Y›ld›r›m Ölümsüz-

D E V GENÇ’in faﬂist
teröre karﬂ›
mücadele ekiplerinde yeralan
U¤ur
Osman
savaﬂç›lard›. 7
KORKMAZ KORKMAZ T e m m u z
1980’de Sirkeci’de polisle ç›kan bir çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

7 Temmuz 1980’de
ﬂehit düﬂtü.

Aynur
CEYLAN

8 Temmuz 1989’da ‹stanbul Samand›ra’da faﬂist mafya
taraf›ndan katledildi.

Metin
TOPAL
“Direniﬂin her geçen gün yeni ﬂehitler verdi¤i bu sürecin
benim için önemli bir s›nav oldu¤unu düﬂünüyorum. Yar›n
fiziki olarak yaﬂamayan ama bizleri yaratt›klar› de¤erlerle
sorgulayacak olan ﬂehitlerimiz karﬂ›s›nda baﬂ›m›n dik olabilmesi için bu s›nav› baﬂar›l› olarak geçirerek ﬂehitlere ve
partime karﬂ› sorumlulu¤umu yerine getirece¤im.”

dür" slogan› at›ld›.
Baﬂka bir anma ise, 25 Haziran
1995’da, Ovac›k'›n Yeﬂilyaz› Nahiyesi
Kardere Mevkisi'nde ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂen DHKC savaﬂç›lar› Kenan Gürz, Zehra Öncü, Do¤an Genç, Cem Güler içindi.
25 Haziran’da Ovac›k ﬁehir Mezarl›¤›'nda bulunan ﬂehitlerin mezarlar› baﬂ›nda yap›lan anmada, savaﬂç›lar›n kuﬂatma alt›ndaki
direniﬂleri anlat›ld›. Çat›ﬂman›n 15. saatinde Zehra
Öncü’nün elindeki son cephanesi olan el bombas›n› düﬂman›n ortas›na dalarak patlat›p
üç düﬂman› cezaland›rmas›n› hat›rlatan HÖC’lüler son olarak ﬂöyle dediler;
“Zehra'n›n el bombas› de¤il yüre¤indeki kararl›l›kt› da¤larda yank›lanan. Dersim
Da¤lar›'nda bir destand›r ﬂimdi, unutmayaca¤›z ve unutturmayaca¤›z onlar›” dediler.

‹smail Karaman

12 eylülde idam edilen
iki devrimci an›ld›
Halk Kültür Merkezleri, 25 Haziran 1981'de cunta taraf›ndan idam
edilen Ahmet Saner ve Kadir Tando¤an'›, 25 Haziran günü Tramvay Dura¤›'nda yapt›klar› eylemle and›lar.
Saner ve Tando¤an'›n kimler taraf›ndan ve neden katledildiklerinin
anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan
HKM ad›na Ahmet Y›lmaz aç›klamay› okudu.
"Ahmet Saner Kadir Tando¤an
Emperyalizme Karﬂ› Savaﬂt›lar, 12
Eylül Cuntas› Taraf›ndan ‹dam Edildiler Unutmayaca¤›z" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› anmaya, EHP, ESP ve
BDSP de destek verirken, ‘Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi’ slogan› at›ld›.

Linççileri AKP koruyor
teﬂvik ediyor
ödüllendiriyor!
Linç sald›r›lar›, sivil faﬂist terörün bir biçimidir, örgütlüdür,
organizedir, iktidar ve devlet desteklidir. Anti-faﬂist olmak,
demokrat olmak, linç sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na cüretle ç›kmakt›r.
Bu oyunu hem politik, hem pratik olarak bozmal›y›z.
rabzon’da bir linç sald›r›s› daha
yaﬂand›. Linç sald›r›lar›n›n tüm
karakteristik özellikleri bu sald›r›da
da görüldü. Polis sald›r›y› seyretti,
sald›rganlar de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar gözalt›na al›nd›, linççilere
yine dokunulmad› ve kesin olan ﬂu
ki, herkesin, kameralar›n gözleri
önünde iﬂledikleri suç, cezaland›r›lmayacak.

T

lk linç sald›r›lar›nda, baz›lar›, bu
sald›r›lar›
Genelkurmay’›n
AKP’yi s›k›ﬂt›rmak, onun önünü
kesmek için yapt›¤› gibi teoriler ortaya atm›ﬂlard›. San›r›z art›k bu teorilerin sahipleri de bunu savunamazlar. Hiçbir komplo senaryosu
böyle bir teoriye inand›r›c›l›k kazand›ramaz. Bu teze karﬂ›l›k, ilk
sald›r›larda “AKP, e¤er karﬂ›ysa,
önlemelidir, gere¤ini yapmal›d›r”
demiﬂtik. Say›s›z linç sald›r›s› karﬂ›s›nda AKP’nin ne yapt›¤›n› biliyoruz ﬂimdi. Birincisi; AKP linç politikas›n› politik olarak sahiplenmiﬂ,
“vatandaﬂ tepkisi” diyerek meﬂru-
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laﬂt›rm›ﬂt›r. ‹kincisi, AKP hükümet
olarak da linç sald›r›lar›n› himaye
etmiﬂ, AKP’ye ba¤l› polis ve yarg›
da linççileri himaye tavr›n› sürdürmüﬂ ve bununla kalmayarak
AKP’nin çeﬂitli ﬂehirlerdeki yöneticileri bizzat linçlerin organizasyonunda yeralm›ﬂlard›r. Linç sald›r›lar›nda, sald›r›lar› “önlemeyerek” görevini yapmayan tek bir polis ﬂefi,
mülki amir görevinden al›nmam›ﬂt›r. Dahas›, Trabzon’daki ilk linç
sald›r›s›n›n baﬂ sorumlular›ndan
Trabzon Emniyet Müdürü Raman
Akyürek, AKP taraf›ndan terfi ettirilerek ödüllendirilmiﬂtir. K›sacas›,
linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda AKP hükümetinin baﬂ›ndan bu yana izledi¤i politika, linççilere “sald›rmaya
devam edebilirsiniz” iﬂareti verirken, polise ve yarg›ya da “linççileri
korumaya devam edin” talimat› yerine geçmiﬂtir.
aﬂka türlü olmas›, halk› sindirmek için Terörle Mücadele Yasas›’n› ç›karan, yeni yasalar›n haz›r-
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Linççileri AKP koruyor, teﬂvik ediyor,
ödüllendiriyor

inç sald›r›lar›, TMY’nin ç›kar›lmas›, di¤er yasalarda yap›lmak
istenen ve bask›y›, yasaklar›, cezalar› art›ran de¤iﬂiklikler, ayn› politikan›n parçalar›d›r. Bu politika, halk› sindirme politikas›d›r. Resmi ve
sivil faﬂist terör, halk› sindirme politikas› do¤rultusunda birlikte seferber edilmiﬂtir. AKP iktidar›n›n niteli¤i üzerine, demokratikleﬂme konusundaki “samimiyeti” üzerine yan›lg›lar› besleyebilecek bir ortam
yoktur art›k. Tek baﬂ›na TMY’yi ç›karm›ﬂ olmas› ve di¤er yasalarda
yapmay› düﬂündü¤ü de¤iﬂiklikler
bile, AKP’nin “demokrasi” konusundaki tavr›n› göstermektedir.
“AKP, Genelkurmay’›n dayatmas›yla TMY’yi ç›kard›” türünden
aç›klamalar AKP aç›s›ndan hiçbir
ﬂey de¤iﬂtirmez. Dayatmayla ya da
gönüllü ç›karm›ﬂ olmas› AKP’nin
siyasi sorumlulu¤unu de¤iﬂtirmedi¤i gibi, AKP’nin öyle “gönülsüz”
bir tavr› ve politikas› da yoktur.

L

KP karﬂ›s›nda ne yaz›k ki sol,
demokratik güçler, tutarl› bir
politika ortaya koyamam›ﬂlard›r.
Kimileri AB sürecinde ilerlemeler
sa¤lad›¤› için, kimileri “Kürt sorununda ad›m ataca¤›” beklentisinde
olduklar› için AKP’yi do¤rudan
eleﬂtiren bir tutumdan kaç›n›lm›ﬂt›r.
O kadar ki, mesela Irak iﬂgali eleﬂti-

A

19 Susurluk davas›

38 TAYAD’› böyle susturamazs›n›z

20 Çarp›t›lan rakamlar duvara çarpt›

40 Halk› zehirleyen, çürüten, ahlaki-fiziki olarak

22 Halk›n Cephesi: ‘Seçimlik’ birlikler de¤il,
3

l›¤›nda olan bir iktidar›n, halk› sindirmenin bir baﬂka arac› olan linçlerin karﬂ›s›nda veya d›ﬂ›nda olmas›
düﬂünülemez zaten.

mücadele birli¤i

çökertenler
43 Tecriti Avrupa’da da duymayan kalmayacak

24 Gençlik: Yaﬂas›n DEV-GENÇ

44 Kuﬂatmaya boyun e¤meyen irade ‹srail’i vurdu

5

Sorumlusu AKP’dir. Hesap vermelidir

26 Belçika-Hollanda-Türkiye iﬂbirli¤i belgelendi

46 ﬁair Hasan Biber’e savc›dan tehdit

9

Faﬂist terör yayg›nlaﬂ›yor Linç, destekçilerini

29 DTP Kongre yapt›, oligarﬂi DTP’yi susturmak

47 Tarihte bu ay

vuruyor
10 Behiç Aﬂç›’ya destek giderek büyüyor
13 Cephe’den eylemler

için harekete geçti
30 Hayat›n ‹çindeki Teori: Düﬂman ve Savaﬂ;
yaﬂad›¤›m›z toplumun gerçekleridir

14 Tecritteki ölüm orucu direniﬂçisiyle röportaj

34 Doktarlar linççileri reddetti

16 Bir kiﬂi daha ölmesin diye ölüme yatmak

35 “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” diyen AKP...

18 Çünkü Sivas dün de¤il, bugün!

36 Amaçlar› ayn›: Halk› sindirmek

48 Emperyalizmin tecrit politikalar› halklar›n
mücadelesini engelleyemez
- Not düﬂüyoruz
49 ﬁehit aileleri konuﬂuyor:Tüm ﬂehitler benim
çocu¤um
50 12 Temmuz ﬁehitleri

rilirken iﬂgal orta¤› AKP eleﬂtirilmemiﬂ, linç sald›r›lar›nda AKP’nin
sorumlulu¤u vurgulanmam›ﬂ, AKPGenelkurmay çeliﬂkisine aﬂ›r› anlamlar yüklenerek AKP’ye karﬂ› hay›rhah bir politika izlenmiﬂtir.
AKP’nin faﬂist yasalar›, ﬂimdi bu
politikalar›n sahiplerinin de üzerine
y›k›lm›ﬂt›r.
erkes görmelidir ki, halk›n sindirilmesi politikas›nda, oligarﬂi içinde tam bir mutabakat vard›r. Bu mutabakat, hem ikisi aras›ndaki çeliﬂkiler üzerine pek çok teori
üretilen “asker ve sivil kesim” aras›nda, hem de parlamento içinde geçerlidir. Düzenin “ana muhalefet
partisi” CHP, “Terörle Mücadele
Yasas›”n›n ç›kmas›n› en çok isteyendir, AKP hükümetini bugüne kadar böyle bask›c› bir yasa haz›rlad›¤› için de¤il, bu yasan›n ç›kar›lmas›n› geciktirdi¤i için “eleﬂtiren” bir
muhalefettir CHP. Ve tabii bu noktada, seçim dönemlerinde “sa¤ partilere karﬂ› tek alternatif o” diyerek
CHP’ye oy vermeye gidenlerin,
“solun birli¤i” denilince CHP’li
formüller düﬂünenlerin, CHP’ye
kurumsal destek veren çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin bir kez
daha düﬂünmesi gerekecektir. CHPSHP çizgisi, 12 Eylül’den bu yana
esas olarak “haklar ve özgürlükler”
konusunda di¤er düzen partilerinden farkl› bir ﬂeyler söyleyerek oy
topluyordu. Geçen seçimden itibaren CHP bunu da b›rakm›ﬂt›r. Bugün TMY’nin bir an önce ç›kar›lmas›n› isteyen, linç sald›r›lar›n›
meﬂrulaﬂt›ran bir partidir; ki bu iki
tavr› birbirini bütünlemektedir.

H

ine görülmesi gereken bir baﬂka sonuç; AB’cilik üzerinden
geliﬂtirilen tüm “demokratikleﬂme”
politikalar›n›n, art›k aç›k ve kesin
bir biçimde iflas etti¤idir. AB’ye
ba¤l› çeﬂitli kurumlar›n geçti¤imiz
günlerde Terörle Mücadele Yasas›’na yönelik seslendirdi¤i kimi itirazlar›n da bir önemi yoktur. Belki
yüzlerce kez söyleyip yazd›¤›m›z
gibi, AB’nin faﬂizme temelde itiraz›
yoktur, Türkiye gibi yeni-sömürge
bir ülkenin baﬂka türlü denetim al-

Y

t›nda tutulamayaca¤›n› bilmektedirler, K›br›s da, TMY de AB için esas
olarak pazarl›k konular›d›r. Türkiye
halk›, demokrasi için, haklar› ve özgürlükleri için bu pazarl›klara güvenemez. Haklar söke söke al›nacak,
mevcut demokratik mevziler diﬂimizle, t›rna¤›m›zla savunulacakt›r.
Faﬂizmin oldu¤u bir ülkede demokratik mücadelenin niteli¤i de budur
zaten. Bunun d›ﬂ›ndaki tüm biçimler ve koﬂullar, ya geçicidir ya da
oligarﬂinin demokrasicilik manevralar›ndan ibarettir.
alk›n mücadelesinin bugün çok
ileri bir düzeyde olmad›¤› bir
gerçektir. Ama oligarﬂi, buna ra¤men
sürekli olarak polisin, jandarman›n
yetkilerini art›ran yasalar ç›kar›yorsa, aç›k ki korktu¤u bir ﬂey var. Bu
korku, emperyalist ya¤ma, talan, sömürü politikalar›yla her geçen gün
biraz daha derinleﬂtirilen açl›¤›n, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, ulusal aﬂa¤›lanman›n, kesintisiz uygulanan zulmün, önünde sonunda kitlelerde yarataca¤› öfkenin, tepkinin korkusudur. Korku, devrimci, demokratik
güçlerin bu öfkeyi ve tepkiyi örgütleyip düzenin karﬂ›s›na dikme ihtimalindendir.

H

uﬂku yok ki, sözünü etti¤imiz
faﬂist yasalar›n ç›kar›lmas›yla,
haklar ve özgürlükler mücadelesi
yürütenlerin iﬂi daha da zorlaﬂacakt›r. Ama yine kuﬂku yok ki, bu yasalarla da halk›n mücadelesini sindiremez, bitiremezler. Sonuçta bu hiç
bitmek bilmeyen bir mevzi savaﬂ›d›r.
‹ktidar›n halka savaﬂ açmas›n›n ilk
örne¤i de¤ildir bu yasalar. Pek çok
iktidar, pek çok yasa ç›karm›ﬂt›r bunun için. Yap›lmas› gereken bellidir.
Türkiye solu bu konuda say›s›z tecrübeye sahiptir. Bu bask› yasalar›n›
püskürtmenin yolu, her alanda meﬂrulu¤umuzu savunmaya devam etmekten, meﬂru haklar›m›z için gerekirse çat›ﬂmaktan, gerekti¤inde bedel ödemekten kaçmamaktan geçiyor.

K

rovokasyona gelmeme ad›na,
“sa¤duyu” ad›na, “AB süreci”
ad›na, iktidar›n faﬂist yasalar› veya
sivil faﬂist güçlerin sald›r›lar› karﬂ›-

P
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s›nda geri çekilmek, sindirme politikas›n›n önünü açmakt›r. Devrimci,
demokratik güçler, hem politikada,
propagandada mevcut sürecin ihtiyaçlar›na cevap verebilmeli, hem de
halk güçlerinin birli¤ini sa¤lama görevini yerine getirebilmelidir. Halk›
sindirmenin en etkili yollar›ndan biri, halk› bölüp parçalamakt›r. Bugün iki büyük “bölücülük” yürürlüktedir; ﬂovenist k›ﬂk›rtmayla, “milliyetçi olanlar olmayanlar” ayr›ﬂmas›
ve “laiklik-ﬂeriatç›”l›k cepheleﬂmesiyle halk bölünmek isteniyor. Tüm
düzen partileri “milliyetçilik” üzerinden politika yapt›¤›, ﬂovenizmi
k›ﬂk›rtmaktan yarar umdu¤u için,
linç sald›r›lar› da tüm düzen güçlerinin onay›yla sürüyor. Linç sald›r›lar›, sivil faﬂist terörün bir biçimidir,
örgütlüdür, organizedir, iktidar ve
devlet desteklidir. Anti-faﬂist olmak,
demokrat olmak, linç sald›r›lar›n›n
karﬂ›s›na cüretle ç›kmakt›r. Faﬂist terörün resmisi, siviliyle hak ve özgürlüklerin kullan›lmas›n› tümüyle imkans›z k›lmaya yöneldi¤i bu koﬂullarda, kimileri bu kelimeden hoﬂlanmasa da “militanca” mücadele etmekten baﬂka yol yoktur. Oligarﬂi bu
politikayla, halk›n gerek AB ve
ABD’ye karﬂ›, gerekse iﬂsizli¤e,
yoksullu¤a karﬂ› bilinçsiz tepkilerini,
devrimcilerin, yurtseverlerin üzerine
yöneltmeye ve bu kesimleri kendi taban› haline getirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Bu oyunu hem politik, hem pratik
olarak bozmal›y›z.
erek halk› suni bir ﬂekilde bölmeye çal›ﬂan politikalara karﬂ›,
gerekse de do¤rudan sindirme politikalar›na karﬂ›, halk›n en geniﬂ devrimci, demokratik cephesini sa¤lama görevinden kaçanlar, görevini
yerine getirmemiﬂ olacaklard›r. Linç
sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na, faﬂist terör
yasalar›n›n karﬂ›s›na, ülke çap›nda
merkezi bir güç ve programla ç›kmal›y›z. Solun halka karﬂ› sorumlulu¤u
bunu gerektirir. Art›k herkes, hak ve
özgürlükler için s›rt›n› ne AB’ye ne
baﬂka bir düzen partisine yaslayamayaca¤›n› görmüﬂ olaca¤›na göre, yüzümüzü halka ve sola, yani kendi özgücümüze çevirmenin vakti gelmiﬂ,
geçmektedir.

G

Sorumlusu AKP’dir
Hesap Vermelidir!

✹
✹
✹

6 Nisan 2005: Organize
linç giriﬂimi; sorumlular
cezas›z!

10 Nisan 2005: Cesaretlendirilen linççiler
yine sald›rd›; sorumlular yine cezas›z

25 Haziran 2006: ‹ktidar›ndan valisine, polisinden medyas›na, bu
kadar aleni teﬂvik ve
destek gören linççiler,
yine cezaland›r›lmayacaklar›ndan emin, sald›rd›lar; yine sorumlular cezas›z, yine tek bir
linççi gözalt›na al›n›p
tutuklanmad›, polis yine TAYAD’l›lara sald›rd›,
devletin temsilcisi vali
yine TAYAD’› suçlad›...

L‹NÇLER‹N SORUMLUSUNU BULMAK ‹Ç‹N
ARAﬁTIRMAYA NE
GEREK VAR; ONLAR
KEND‹N‹ ANLATIYOR

25 Haziran günü Trabzon’da bir
kez daha sald›rd› faﬂistler. Senaryo
neredeyse ayn›yd›. Bir tek farkla ki,
bu kez k›ﬂk›rtacak fazla insan bulamam›ﬂlard›, sald›r› bizzat polisin
deste¤indeki faﬂistler taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi.

Polis sald›ranlar› seyredip
TAYAD’l›lara gaz s›kt›
Son birkaç haftad›r oldu¤u gibi,
yine Meydan Park'ta tecriti protesto
eden bir aç›klama yapt› Trabzon
TAYAD'l›lar.
TAYAD'l›lar›n; geçen y›l yaﬂanan linç giriﬂimi ve akabindeki faﬂist sald›r›ya ra¤men, sald›rganlar›n
ellerini kollar›n› sallayarak gezip,
onlar›n yarg›lanmas›na karﬂ›n, mücadelelerinden geri ad›m atmamalar› oligarﬂik iktidar› rahats›z etmiﬂti.
Nas›l olurdu; “mükemmel” bir
organizasyonla 2 bin kiﬂi taraf›ndan
linç edilmek istenmiﬂlerdi. Düzenin
bütün kurumlar›, burjuva partileri,
yerel ve ulusal bas›n linçe destek
vermiﬂlerdi. Y›lmal›yd›lar, demoralize olmal›, korkmal›yd›lar. Oysa
hesap etmedikleri bir ﬂey vard›; onlar devrimciydi, onlar TAYAD’l›yd›. B›kmadan usanmadan linç giriﬂiminin ard›ndan sürekli olarak
Trabzon halk›na gerçekleri anlatt›lar. Hatta linçi örgütleyenleri, savunanlar› halk›n önünde, TV’lerde
aç›k tart›ﬂmaya ça¤›rd›lar. Bu kendine güvendi, kararl›l›kt› oligarﬂik
iktidar› rahats›z eden. Ve çok iyi biliyorlard› ki, kentte her türlü demokratik mücadeleyi sindirmenin
yolu, önce “bunlar›” susturmaktan
geçiyordu.
"Tecriti kald›rmak için öldülerTAYAD" yaz›l› pankartlar›n› açarak,
Kand›ra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi’nden Ümit ‹lter'in tecriti anlatt›¤›
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mektubunu okudular. Aç›klama bitiminde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› att›lar.
Tam bu esnada, yani aç›klama
bitmiﬂ, TAYAD’l›lar gitmeye haz›rlan›rken, birisi sarhoﬂ 6 kiﬂi sataﬂ›p
sald›rmaya baﬂlad›. Parkta bulunan
insanlar› k›ﬂk›rtmak için bildik ﬂovenist ifadelere baﬂvurdular. Ancak
bu kez oyun tutmad›. Burjuva bas›n, çevrede toplan›p seyredenleri
de “linç etmek isteyen vatandaﬂ”
olarak yans›tsa da, gerçek böyle de¤ildi. Sald›r›ya kat›lanlar›n toplam›
yaklaﬂ›k 30 kiﬂiydi ve organize bir
ﬂekilde oraya getirilmiﬂlerdi.
Provokasyonun baﬂar›ya ulaﬂamamas› üzerine, bu kez faﬂistlerin
ipini elinde tutanlar girdi devreye.
Onlarca çevik kuvvet ve siyasi ﬂube
polisi, sald›r›y› sürdürebilmek için
TAYAD’l›lar› parkta bulunan tuvalete zorla sokmaya çal›ﬂt›lar. Bir
yandan da sivil polisler çevrede
toplananlar› aleni ﬂekilde k›ﬂk›rtmaya devam etti. Geçen y›l 6-10
Nisan tarihlerinde yaﬂanan olaylardan polisi iyi tan›yan Trabzon halk›
bu oyuna gelmedi.
Sadece 9 kiﬂiydiler, dar bir alana
zaten s›k›ﬂt›r›lm›ﬂlard›, yüzlerce çevik, sivil polis bulunuyordu; üstelik
gözalt›na al›nmas› gerekenler TAYAD’l›lar de¤il sald›rganlard›; buna ra¤men, yalanlar›yla kitleyi k›ﬂk›rtamayan polis, tuvalette bulunan
TAYAD'l›lara yo¤un miktarda biber
gaz› s›kt›, nefes alamaz duruma geldiklerinde ise, tam bir alçakl›k örne¤i sergileyerek coplarla, tekmelerle sald›rd›. Ard›ndan; Çetin Güven, U¤ur Taﬂk›n, Süleyman Gültekin, Emra Bak›r, Onur Uzun, Özcan
Alt›ntaﬂ, Funda Bulut, Dicle Ürünay ve Eylem Karataﬂ isimli 9 TAYAD’l›y› gözalt›na ald›.
30 kiﬂilik faﬂist grubun sald›r›r-

ken, kendilerinden emin, kameralara “engelleyen polis” pozu veren
polisle “abi-kardeﬂ” iliﬂkisi, TV’lere dahi yans›d›.

Yine TAYAD’l›lar mahkeme
önünde, linççiler sokakta
Sald›r›n›n polis örgütlemesi oldu¤u o denli aleniydi ki, yüzlerce
polis olmas›na karﬂ›n, ço¤u sarhoﬂ
30 kiﬂi, TAYAD’l›lar z›rhl› araca
bindirilirken dahi sald›rmaya devam ettiler.
Gözalt›na al›nan TAYAD’l›lar
gece geç saatlere kadar sorguland›lar. Ard›ndan savc›l›¤a ç›kar›ld›lar.
Hukuk en tepeden ask›ya al›nm›ﬂt›
zaten. Vali malumdu! ‹ktidar›n
mant›¤› biliniyordu. Kentin savc›s›na da bu faﬂist zeminde “hukuk adam›” kimli¤i taﬂ›mak düﬂmüﬂtü. “Bu
ne rezalet, nerede sald›ranlar” diye
sormad›, aksine sald›r›ya u¤rayanlar› ve demokratik haklar›n› kullananlar›, 'Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Yasas›'na muhalefetle suçlay›p sorgulad›.
Önceki yaﬂananlardan ders ç›karan polis, bu kez bir faﬂisti de “gözalt›na” alm›ﬂt›. Ancak hemen b›rakarak, gelene¤i bozmad›.
TAYAD’l›lar; 28 Haziran’da adliyeye giderek, kendilerine sald›ran
polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusunda, polisin
sald›rganlar› engelleme yerine kendilerini dövdü¤ü ifade edildi. TAYAD'l›lar ayr›ca, olay sonras› yazd›¤› yaz›lar nedeniyle kendilerini
hedef gösteren bir yerel gazete çal›ﬂan› hakk›nda da ﬂikayetçi oldular.

TAYAD’l›lar Anlat›yor:
“Polis müdahale etmedi”
Sald›r›ya u¤rayan TAYAD'l›lardan Onur Uzun anlat›yor:
“Bu üçüncü aç›klamayd›. Hep
ayn› yerde, Meydan Park› Atatürk
Alan›'nda, ayn› pankartla yapt›k
aç›klamalar›. Tam pankart› toplarken, 40 yaﬂlar›nda biri, 'slogan atmay›n, gürültü kirlili¤i yapmay›n'
diye sataﬂt›. 'Eylem zaten bitti, ayr›-

BÖYLE VAL‹ VARKEN...
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir linç giriﬂimine iliﬂkin
ﬂu aç›klamay› yapt›:
"Halk›m›z›n huzurunu bozan cezas›n› çeker. Onlar da
genç çocuklar. Tavsiyem, bu yaﬂamdan zevk almaya baks›nlar. TAYAD'l›lar›n amaçlar›n› ve neyi kaﬂ›mak istediklerini çok iyi biliyorum. Birkaç kiﬂiye pabuç b›rakmay›z.
Gerekeni yapar, adalete teslim ederiz. Trabzon'un huzurunu bozmaya çal›ﬂanlara f›rsat vermeyece¤iz. Biz
yarg›s›yla, askeriyle, mülki erkân›yla bir devletiz.”
Evet onlar devlet! Biri “devletin yard›mc› güçleri” ile linç örgütlüyor,
di¤eri sald›r›ya u¤rayanlara dava aç›yor, kendisi de devletin temsilcisi olarak resmi politikay› en kaba ve pervas›z haliyle deklare ediyor. Evet onlar
devlet; halk›n hak ve özgürlüklerini onlar yokediyor. Eli kanl› faﬂistleri onlar üzerimize sal›yor, okullarda sat›rlarla, meydanlarda linç giriﬂimleriyle
demokratik mücadeleyi bast›rmak isteyenlerin ipleri onlar›n elinde.
Bu aç›klamay› okuyanlar›n ilk tepkisinin, “bu kenti bu kafa yönettikçe
elbette linçler olur, elbette linççiler cezas›z kal›r ve her seferinde daha da
cüretlenirler” olaca¤› aç›kt›r. Linççiler ne söylüyorsa O da tekrarl›yor.
Demokratik hakk› “huzur bozmak” diye nitelendiren bir valinin yönetti¤i kentin faﬂisti de, bu hakk› kullananlara sald›r›r elbette. Vali aç›k bir ﬂekilde linçi teﬂvik ediyor ve demokratik eylem yapacaklar› tehdit ediyor. “Cezalar›n› çekerler” diyor; nedir “ceza”, ortada. Linç. Helal olsun
valiye, bas›n aç›klamas› yapanlara pabuç b›rakmayacak kadar da cesaretli
ve pek de vatansever! En hamasi cümleleri de unutmam›ﬂ. Peki soral›m o
zaman; neymiﬂ TAYAD’›n amac›? Herkesin bildi¤i bir amac› var; tecriti
kald›rtmak. Vali’nin bildi¤i baﬂka bir ﬂey varsa onu da aç›klas›n! Bas›n
aç›klamas› yaparak bu amac› nas›l gerçekleﬂtiriyormuﬂ, bunu da izah etsin!
Bir baﬂka sorumuz da ﬂu Vali Bey’e; TAYAD’l›lar hayattan nas›l zevk
als›nlar? Mesela bu ülkede yaﬂanan hiçbir soruna sesini ç›karmas›nlar, b›rak›n›z ölsünler, b›rak›n›z iﬂkence görsünler, b›rak›n›z vatan› sats›nlar, b›rak›n›z halk› soysunlar, b›rak›n›z zulüm da¤lara eriﬂsin... diye mi düﬂünsünler? Ya da arkas›nda durdu¤u o linç güruhu gibi, içip içip insanlara m›
sald›rs›nlar? Kamuoyu da merak ediyordur, nedir bu zevk?
Radikal Gazetesi, “Trabzon Valisi ﬂaﬂ›rtt›” baﬂl›¤›n› kullanm›ﬂt›. Asl›nda ﬂaﬂ›racak bir ﬂey yok; o AKP’nin valisi, bu devletin kültürüyle yetiﬂmiﬂ
bir vali. Ve, ayn› vali geçen y›l ki linç giriﬂimlerinde de, TAYAD’l›lar› suçlam›ﬂt›. As›l olarak AKP’ye sorulmal›d›r; demokratik haklar›n kullan›m›n› güvence alt›na almay› b›rak›n, bu hakk› kendisi tehdit eden, yokeden bir
vali bir y›ld›r neden görevden al›nmad›? AKP, cevab›n› vermeli ve daha
aleni ﬂekilde linçi teﬂvik eden valiyi derhal görevden almal›d›r.
l›yoruz' dedik. Buna ra¤men sataﬂmalar›na devam etti.
"Biz konuﬂurken, sa¤dan soldan
insanlar gelmeye baﬂlad›. Biri sarhoﬂtu, ayakta zor duruyordu. Onlar
da sataﬂmaya kat›ld›lar.
Bu arada yaﬂl›ca biri “Türkiye
tam ba¤›ms›z olmal›” dememiz üzerine "Türkiye tam ba¤›ms›z de¤il mi
çocuklar" diye sordu. Onunla soh6
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bet etmeye baﬂlad›k. Bu s›rada k›rm›z› tiﬂörtlü biri sert bir yumruk att›. Göremedim. TV'de gördüm. Yerde de bir iki darbe ald›m. Aya¤a kalk›nca kendimi savunmaya çal›ﬂt›m.
Emra da bir darbeyle bay›larak
yere düﬂtü. Polisin de bizi o yöne
do¤ru itmesiyle, park›n belli bir bölümünde topland›k.
Polis bizi çembere ald›, sald›r-

ganlara müdahale etmedi. Polis
çemberinin içindeyken sald›r›lar devam ediyordu. Polis buna izin veriyordu. Da¤›tma çabas› yoktu. Sald›r› ﬂiddetlendi. ‹zleyiciler de artt›.
Daha sonra, polisler bizi zorla,
umumi tuvalete soktular. Bir süre
sonra sald›rganlar uzaklaﬂt›r›lmam›ﬂ olmalar›na ra¤men, güvenli¤imizin al›nd›¤›n›, polis otosuyla götürülece¤imizi söylediler.
Biz güvenli¤imizin olmad›¤›n›,
polis otosuyla gitmek istemedi¤imizi söyledik. Bunun üzerine, biber
gaz›, tekme, tokatla karﬂ›laﬂt›k. Tuvaletten ç›kt›¤›m›zda, komiserleri,
kameralar›n önünde, 'Art›k vurmay›n' dedi. Yaka paça z›rhl› araca
bindirildik.
Yaﬂanan yine bir organizasyon.
6 Nisan 2005'te oldu¤u gibi. Sivillerin ve resmi görevlilerin ortak organizasyonu. Tesadüfi de¤il, planl› bir
sald›r›yd›. Amac›, aç›klamalar›n
önüne geçmek.”

‘Polis kurtard›’ senaryosu
Burjuva bas›n yaﬂananlara gözlerini kapat›p yine polisi aklayan
tarzda verdi haberi. TAYAD’l›lar›
polis kurtarm›ﬂt›! Bu art›k de¤iﬂmeyen bir senaryodur.
Ancak hiç kimse, 30 kiﬂiyi yüzlerce polisin engelleyemedi¤i masal›n› anlatmaya kalk›ﬂmas›n.
Hiç kimse; sald›r›y› ilk baﬂlatan
kiﬂinin sivil polis oldu¤u gerçe¤ini
inkar etmesin.
Hiç kimse; faﬂistlerin hiçbir yerde polisten habersiz tek bir sald›r›
dahi gerçekleﬂtiremeyece¤ini bilmedi¤ini söylemesin.
Orada bir grup sald›rgan› “lütfen
arkadaﬂlar” edas›nda engelliyormuﬂ
gibi yap›p, sald›r›ya u¤rayanlara biber gaz› ile sald›ran polisi aklamaya
çal›ﬂmak, kurtar›c› göstermek ahlaks›zl›kt›r.
Hat›rlay›n! Baz› ayd›nlar›n yarg›land›¤› davalar› hat›rlay›n, sadece
bir avuç sald›rgan faﬂist yüzlerce
polisin gözleri önünde sald›r›yor
ayd›nlara ve hiçbir müdahale görmüyorlar.

Polis aleni ﬂekilde; “onlar bizim
çocuklar, bizim istedi¤imizi yap›yorlar” diyor. Trabzon’da yaﬂanan
da budur. “Polis kurtard›” senaryosu, halk› aptal yerine koymakt›r.
Kontrollü linç uygulaman›n ad›na
‘polis kurtard›’ diyenler, suça ortakl›k ederler.

Sald›ranlar›n ve suçlular›n
kimli¤i ayn›
Sald›r›y› do¤rudan örgütleyen; Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü
polisleridir. Olay, valinin bilgisi dahilindedir.
Sald›ranlar; sivil-resmi polisler, MHP’li faﬂistler, ne idü¤ü meçhul sarhoﬂ serserilerdir. AKP iktidar›n›n güvenlik güçleridir bunlar. Kimisi devletin asil gücü, kimisi tarihsel olarak yard›mc› güçleridir.
Sald›r›n›n siyasi sorumlular›;
linç kültürünü teﬂvik eden AKP iktidar›, Genelkurmay, burjuva düzen
partileri ve medyas›d›r. Linç güruhuna “vatandaﬂ” diyerek meﬂrulaﬂt›ran ve yeni sald›r›lar›n önünü
açanlard›r. Sald›rganlar›n gerçek
kimli¤ini gizleyenlerdir. ﬁovenizmi
her türlü k›ﬂk›rtanlard›r. Terörizm
demagojisi ile faﬂistlere halk› aldatma, kullanma alan› açanlard›r...

Sorumlusu AKP iktidar›
AKP iktidar›n›n sorumlu¤u, hükümet olman›n getirdi¤i siyasi sorumlulukla s›n›rl› de¤ildir. Elbette,
bu ülkede demokratik haklar›n kullan›lmas›n› güvence alt›na almak
onun görevidir. Ancak, bu iktidar›n
sorumlulu¤u çok daha derindir.
6-10 Nisan sald›r›lar›n› AKP nas›l de¤erlendirdi hat›rlay›n. Birçok
yetkilisi benzeri aç›klamalar yapt›,
biz sadece Baﬂbakan Erdo¤an’›n
aç›klamas›n› hat›rlatal›m: "Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok ama çok
önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak
herkes kendi tavr›n› belirlemelidir.
Halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman ﬂüphesiz
ki tepkisi farkl› olacakt›r.”
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Bas›n: Y‹NE...
Peki N‹YE?
Yine Trabzon yine TAYAD gerginli¤i... Trabzon'da yine linç giriﬂimi... Yine Trabzon, yine TAYAD ve
gerginlik... Trabzon'da yine linç giriﬂimi... Yine ayn› manzara...
‹stisnas›z tüm gazete ve TV’ler
“Y‹NE” vurgular› ile verdiler haberi.
Tekrar olmas› aç›s›ndan habercilik
yan›yla anlaﬂ›labilir bu. Ancak arkas›ndan bizim de sormak hakk›m›z;
peki niye? Neden “yine”li vermek
durumunda kald›n›z linç giriﬂimini?
ÇÜNKÜ; linç güruhunu “vatandaﬂ” diyerek siz meﬂrulaﬂt›rd›n›z.
ÇÜNKÜ; linççilerin cezaland›r›lmas› için hiçbir sorumluluk hissetmediniz.
ÇÜNKÜ; sald›r›y› örgütleyen
polisi siz “kahraman” ilan ettiniz.
ÇÜNKÜ; sald›ranlar›n MHP’li
kimli¤ini siz gizlediniz...
ÇÜNKÜ... ÇÜNKÜ...
Bu tav›r sürdükçe “yine”li haberler yapmak zorunda kalacak ve her
seferinde sorumlulu¤unuz artacakt›r.

Her zaman üç beﬂ sarhoﬂ,
serseri, faﬂist bulup sald›rtabilirler ama hiçbir zaman haklar ve özgürlükler mücadelesini sindiremezler, engelleyemezler.

Bu aç›klama aleni linç zihniyetidir, faﬂistler bu zihniyetten güç almaktad›rlar, valinin pervas›zl›¤› buradan gelmektedir.
Ama bununla da bitmiyor iktidar›n sorumlulu¤u. ﬁovenist dalgadan
oy toplama hesab› yapan bu zihniyet; yaﬂanan iki linç giriﬂimi karﬂ›s›nda tek bir linççinin cezaland›r›lmas› için harekete geçmemiﬂtir.
Tam tersine, 6-10 Nisan linç giriﬂimlerinin do¤rudan sorumlusu olan
ve linççilere kameralar önünde “teﬂekkür” eden dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’i
ödüllendirmiﬂ, Genel Müdürlük ‹stihbarat Daire Baﬂkan› yapm›ﬂt›r.
AKP siyasi ve fiili olarak 25 Haziran sald›r›s›n›n sorumlusudur.
AKP bu sorumlulu¤undan dolay›
hesap vermelidir.
ﬁovenist k›ﬂk›rtma, 6 Nisan’da
oldu¤u gibi “bayrak yakt›lar” tarz›nda yoktu bu kez; bunun yerini,
“niye bayrak açmad›n›z” alm›ﬂt›.
Pervas›zl›¤›n geldi¤i boyut aç›s›ndan ö¤reticidir. Demek ki, bu ülkede herkes elinde bayrakla dolaﬂacak! Bas›n aç›klamalar›nda bayrak
aç›l›r diye bir kanun ç›kars›nlar oldu olacak. DTP kongresinde -böyle
bir yasal zorunluluk olmad›¤› halde- niye ‹stiklal Marﬂ› okumad›lar
diye ﬂovenizmi k›ﬂk›rtanlar haberler
yapanlar, demeçler verenler ile
Trabzon’da bas›n aç›klamas› yapanlara bayrak açmay› dayatanlar ayn›
zihniyete sahiptir, ayn› politikan›n,
kültürün ürünüdürler. ﬁovenist k›ﬂk›rtma, baﬂta AKP olmak üzere, tüm
düzenin politikas›d›r.

Linç Protestolar›: Linç giriﬂimi
çeﬂitli eylemlerle protesto edildi. Elimize ilk
ulaﬂan bilgilere göre gerçekleﬂen eylemler
ﬂu ﬂekilde:
◆ Dergimizi Cephe ad›na arayan bir kiﬂi, 26 Haziran sabah saatlerinde Maltepe
Esenkent’te bulunan AKP Temsilcili¤i’ni tahrip ettiklerini ve eylemi, Trabzon’da yaﬂanan sald›r›ya misilleme olarak yapt›klar›n› ifade etti.
◆ Ankara HÖC Temsilcili¤i 26 Haziran’da Yüksel Caddesi’nde yapt›¤› eylemle, faﬂist sald›r›lardan, linç giriﬂimlerinden, provokasyonlardan AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu ifade etti ve faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› söyledi.
◆ Ayn› günü Samsun HÖC’lüler Süleymaniye Geçidi’nde yapt›¤› eylemde, “Faﬂist Sald›r›lara
Provokasyonlara Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› açarak, “Trabzon polisi provokasyon örgütlemeye devam ediyor” dediler.
◆ Temel Haklar Federasyonu yapt›¤› aç›klamada, valinin demokratik haklara karﬂ› tehdit savurdu¤unu belirtirken, TAYAD’l› Aileler ise, “Provokasyonlarla, linç güruhlar›yla tecrite karﬂ› süren mücadelemizi engelleyemezsiniz!” dediler. ‹HD Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na yazd›¤› mektupta, Trabzon Valisi ve Emniyet Müdürü'nün sorumlulu¤u oldu¤unu, haklar›nda soruﬂturma aç›lmas›n› ve görevden al›nmalar›n› istedi. Alataﬂ, Vali’ye de bir mektup yazd›;
hem Yavuzdemir'e hem de Emniyet Müdürü'ne seslenerek "lütfen gecikmeden istifa edin" dedi.

Faﬂist terör teslim alamaz

lamada, sald›r›y› baﬂlatan›n bir sivil polis oldu¤unu ifade etme gibi do¤ru noktalara de¤inse de,
kabul edilemez bir mant›k sergiliyor. TAYAD’l›lar›, “vatandaﬂla muhatap oldu¤u” gerekçesiyle,
“provokasyona çanak tutmak” ile suçluyor. Böyle insan haklar› anlay›ﬂ› olamaz. Bir biçimde TAYAD’› suçlamaya çal›ﬂanlar, yaﬂananlara ya devletin cephesinden bakanlard›r ya da “aman göze
batmay›m” hesab›yla gerçekleri e¤ip bükenlerdir.

“Vatandaﬂ tepkisi” senaryolar›
çökmüﬂtür. Sald›r›lar polisin organizasyonu, iktidar›n sorumlulu¤u alt›nda faﬂistler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Dün de böyleydi bugün bu durum daha nettir. Halk›n
hak ve özgürlükler mücadelesini
sindirmek, yok etmek için geliﬂtirilen bir politikan›n ad›d›r linç. S›radan bir “galeyana gelme” türü izahlar, gerçe¤in üzerini küllemektedir.
Bir “kültür” olarak aç›klanmas› da,

Bas›ndan Köﬂe yazarlar›n›n suskunlu¤u dikkat çekicidir. Hesap nedir, de¤erlendirmesi
ayr›. Ancak susmayanlar vard›. Hepsinden al›nt› yapmam›z mümkün olmad›¤› için sadece iki örnek vermekle yetinelim:
Melih Aﬂ›k: “TAYAD’l›lar ne zaman bildiri da¤›tmaya kalksa, “bir grup vatandaﬂ” derhal galeyana geliyor. Bildiri da¤›tanlar›n kafas›n› gözünü patlat›yor. Polis ortada yok. Polis, olay tam
linç aﬂamas›na geldi¤inde devreye giriyor. Sald›rganlar› biber gaz›, cop falan kullanmadan “yapmay›n arkadaﬂlar, ay›p oluyor” gibi sözlerle durdurmaya çal›ﬂ›yor. Sald›r›ya u¤rayanlar› biber gaz›yla etkisizleﬂtiriyor. Ertesi gün haber: ‘Polis TAYAD’l›lar› linçten kurtard›!’ Linççiler de evlerine
gidip m›ﬂ›l m›ﬂ›l uyudu...” (27 Haziran Milliyet)
Yalç›n Do¤an: “... Rezil bir olay. TRT’nin bu olay› yay›nlama biçimi daha da rezil. “Aç›klama yapmak isteyen TAYAD’l›lar vatandaﬂlar›n sald›r›s›na u¤rad›” cümlesiyle. Döne dolaﬂa “vatandaﬂlar›n tepkisi” baﬂl›¤›yla. TRT’ye göre, TAYAD’l›lar vatandaﬂ de¤il. Sald›ranlar vatandaﬂ. Haberin veriliﬂ biçimi, dün bir kaç gazetede daha yine vatandaﬂ ve TAYAD ayr›m› üzerine. Örne¤in, Sabah, Akﬂam, Yeni ﬁafak, Zaman ayn› mant›kta. Bu ülkeye huzur gelecek, bu ülkede ﬂiddet
önlenecek, öyle mi?” (Hürriyet, 27 Haziran)

Sorumsuz bir “insan haklar›” anlay›ﬂ› ‹HD Trabzon ﬁubesi yapt›¤› aç›k-

her ne kadar bir yan›yla gerçe¤i
yans›tsa da, bunun bilinçli bir politikan›n ürünü oldu¤unu mu¤laklaﬂt›rmaktad›r.
Bu politika oligarﬂik iktidara aittir, faﬂist hareket taraf›ndan uygulanmaktad›r.
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Faﬂist terör karﬂ›s›nda y›lmayaca¤›z, geri çekilmeyece¤iz. Tüm
halk güçleri de bu yolu izlemelidirler. “Sa¤duyu” vb. ad›na geri çekilmek, “linç politikas›”na prim vermektir, faﬂist terörün hedefine ulaﬂmas›na katk› sunmakt›r.

kolundan b›çaklad›. Da¤,
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi'nde tedavi alt›na al›nd›.
Üçüncü sald›r› ise Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde yaﬂand›. S›navdan ç›kan bir grup solcu ö¤renci, R›ht›m Caddesi'nde faﬂistlerin b›çakl› ve sat›rl›
sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›s› sonucu
Ali Yüksel, Özcan Nazik isimli ö¤renciler b›çakla yaralan›rken, ismi
belirlenemeyen bir ö¤renci s›rt›ndan ald›¤› sat›r darbeleriyle yaraland›. Faﬂistlerin tekbir getirerek sald›rd›¤› ö¤renilirken, hukuk fakültesi önündeki çöp tenekesinde 3 adet
sat›r ile sopalar bulundu.
Gençli¤e yönelik hiçbir sald›r›
yoktur ki, polisin bilgisi d›ﬂ›nda
olsun. Ö¤rencilerin üzerindeki
bildirilere dahi el konulan okul
giriﬂlerinden sat›rlar›n, sopalar›n,
b›çaklar›n nas›l geçti¤i malumdur.

Faﬂist terör yayg›nlaﬂ›yor
Linç, destekçilerini vuruyor
✖ Gazetecilere linç giriﬂimi: Besleyin kargay›
oysun gözünüzü!
Antalya’n›n turistik bölgesi Manavgat’ta meydana gelen patlaman›n ard›ndan, “terör eylemi diye yaz›yorsunuz, turist gelmiyor” gerekçesiyle, esnaflar›n a¤›rl›kta oldu¤u
bir grup gazetecilere sald›rd›.
300 kiﬂilik güruh gazetecileri
linç etmek isterken, CHA muhabirleri Fethullah Akp›nar ile Lütfü Aykurt, AA muhabiri Cem Özdel, Akﬂam muhabirleri Bülent Tato¤ullar›
ile Sercan Aytiﬂ'i döverek hastanelik
ettiler. Gazeteciler ilçeyi terk etmek
zorunda kald›. Sald›ranlar aras›nda
Manavgat Ülkü Ocaklar› Baﬂkan›
Yakup Ekﬂi tespit edilirken, gazetecilere sald›ranlar hemen serbest b›rak›ld›lar.
Konuyla ilgili olarak Antalya
Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› ve
Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Genel Sekreteri Erdo¤an Kahya
yapt›klar› aç›klamada, kaymakam
ve polisin seyirci kald›¤›n› duyurdular. Kahya; ''Manavgat'ta görevlerini yaparken halk›n sald›r›s›na u¤rayan gazetecilere polis seyirci kald›, en önemlisi Kaymakam Day›o¤lu, yard›m isteyen gazetecilere, 'Sizi
ben mi davet ettim, gelmeseydiniz'
demekle yetindi” dedi.
Burjuva bas›n›n linç güruhunu nas›l teﬂvik etti¤ini burada yeniden anlatmayaca¤›z. Geliﬂmesine katk› sunduklar› linç, ﬂimdi
kendilerini vuruyor. “Vatandaﬂ
tepkisi” demeye devam etsinler!
Ama hemen ﬂunu da söyleyelim
ki, bu son olmayacakt›r. Çünkü;
faﬂistleri cüretlendiren, “vatan
millet” demagojisini bayrak yap›nca istedi¤i gibi linç düzenleyebilece¤i bilinci veren politika hala
yürürlüktedir. Kontrollü linçlerle

devrimci, demokratlar› sindirmek için kullan›lan bu politika kimi zaman da böyle kontrolden ç›kar, bu iﬂin do¤as›d›r. ‹lginç olan
nokta ise, kendi muhabirleri sald›r›ya u¤ramas›na karﬂ›n, burjuva medyan›n öne ç›karmama konusunda z›mni ya da do¤rudan
bir anlaﬂma içindeymiﬂçesine hareket etmesi. Suçluluk duygusu
mudur, baﬂka hesaplar m›d›r bilemeyiz. Ancak öne ç›karsalar ne
diyecekler, kime karﬂ› mücadele
edecekler? ‹ki yol var; birincisi
sineye çekip, kendilerinin destekledi¤i bir politikay› “yol kazas›”
diye de¤erlendirecekler. ‹kincisi,
sorumlulardan hesap soracaklar.
‹kinci yol, öncelikle kendilerinden baﬂl›yor, asgari bugüne kadar
ki tav›rlar›n›n özeleﬂtirisini gerektiriyor. Onlar anlaﬂ›lan birinci
yolu tercih etmiﬂler.

✖ Gerici faﬂist terör
gençli¤i hedef ald›
Faﬂistlerin sindirmeye çal›ﬂt›klar› kesimlerin baﬂ›nda hiç kuﬂkusuz
gençlik geliyor. Polisin aleni izni,
onay›, kimi kez örgütlemesi ile gerçekleﬂen sald›r›lara, 28 Haziran’da
üç yeni sald›r› daha eklendi.
‹lk sald›r› ‹stanbul Üniversitesi'nde yaﬂand›. ''Milliyetçilik ve Siyasal ‹slam: ‹ki Gericilik Aras›nda
Türkiye Siyaseti'' konulu seminer
afiﬂlerini asan ö¤rencilere, bir grup
gerici ﬂiﬂe ve sopalarla sald›rd›. Baz› ö¤rencilerin yaraland›¤› sald›r›n›n ard›ndan, gerici ö¤renciler, ''karikatür krizinde yaﬂananlar›n tekrarlanaca¤› ve solcular›n cezaland›r›laca¤›'' yaz›l› bildiriler da¤›tt›lar.
Ayn› gün faﬂistler de Ö¤renci
Kültür Merkezi’ni basarak Hukuk
Fakültesi 2. s›n›f ö¤rencisi, Gençlik
Federasyonu üyesi Günay Da¤'› iki
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✖ Faﬂistler karakoldan
adam almak istedi
27 Haziran gecesi ‹stanbul’un
ﬁile ‹lçesinde Kürt olduklar› belirtilen bir grup ile, faﬂistler aras›nda
yaﬂanan kavgada 3 kiﬂi yaraland›.
Bunun üzerine polis, dört Kürt’ü
gözalt›na ald›. Daha sonra 200 kiﬂilik faﬂist bir grup karakol önünde
toplanarak, “kendi adamlar›n›” yaralad›¤›n› öne sürdükleri kiﬂiyi polis
merkezinden almak istedi.
Hani devletine, kanunlar›na
ba¤l› vatandaﬂlard› bunlar! Bizim
yasalar›m›z (linç) geçerli olacak
deme cüretini nereden buluyorlar? Bu sorular›n cevab› için yaﬂanan linç giriﬂimlerinde neler oldu, bunlara dönüp bak›lmal›d›r.
“Tamam milli hassasiyetlerinizi
anl›yoruz” deyip s›rt›n› s›vazlad›ktan sonra dil ucuyla “ama yasalar” var demenin hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur. Bu devlet vermiﬂtir bu cüreti onlara.
ﬁile’de, Manavgat’ta yaﬂananlar da bu yan›yla ö¤reticidir.

Behiç Aﬂç›’ya destek
giderek büyüyor
TAYAD'l›lar Sultanahmet Adliyesi'nde kendilerini zincirlediler.
Behiç Aﬂç› tecritin kald›r›lmas› için
ölüm orucunun 82. gününde. B›kmadan usanmadan tecrite karﬂ› ses
olabilmek, tecritin insan› an an eriten bir iﬂkence oldu¤unu insanl›¤a
anlatabilmek için direniﬂler yarat›l›yor her yerde. Daha iki hafta önce
Ankara'da polis sald›r›s›na u¤ram›ﬂlard› ve Behiç Aﬂç› açl›¤›yla ördü¤ü
direniﬂle yanlar›ndayd›. Daha dün
Sultanahmet Park›'nda kavurucu s›ca¤›n alt›nda bir saat pankartlar›yla
oturmuﬂlard› tecriti anlatmak için
ve Behiç Aﬂç› açl›¤›yla ördü¤ü direniﬂle yine yanlar›ndayd›. ‹zmir'de
açl›k grevine sald›rd›lar, direndiler,
yeniden gittiler, yine gözalt›na al›nd›lar, yine gittiler... Ve Behiç Aﬂç›
82. gününde açl›¤›yla ördü¤ü direniﬂle direnenlerin yan›ndayd›.
Bugün farkl› bir heyecan vard›
Direniﬂ Evi'nde... Kap›dan girer girmez Adliye’deki eylemi sordular.
Herkes heyecanla televizyon karﬂ›s›nda. Tabi Behiç Aﬂç› da... Bir yandan ziyaretçileriyle sohbet ederken
di¤er yandan da televizyonda haberi ar›yor. 6 y›ld›r sansürü k›rmak
için kaç kez gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi TAYAD'l›lar. Bir
kez daha sansürü k›rabilmek, tecrit
iﬂkencesini daha çok insana anlatabilmek için gözalt›na al›nma, iﬂkence görme pahas›na adliyeye zincirlemiﬂlerdi kendilerini. Ve bir kanal
TAYAD'l›lar›n gözalt›na al›n›ﬂ›n›
gösteriyor. Tecrite karﬂ› mücadelede
cüret ve kararl›l›¤›n ad› oldu TAYAD'l›lar. Eylem üzerine yap›lan
sohbetlerin ard›ndan AG'cilerle Behiç Aﬂç›'n›n durumu ve ziyaretçilerle ilgili sohbet ediyoruz. Behiç’in
kilo kayb› sürüyor, buna ra¤men
çok hareketli. Ziyaretçilerle sohbetlerini anlat›yorlar. 23 Haziran'da Ali
Kemal Gümüﬂo¤lu ad›nda bir taksici ziyaret etmiﬂ, Rizeli, 'sizin direni-

ﬂinize ve mücadeleye büyük sayg›
duyuyorum. Keﬂke ben de kendimde
öyle bir irade görsem de ölüm orucuna baﬂlayabilsem. Bu eve direniﬂi
solumaya geldim, çok mutluyum"
diyor ve Rize'ye gidince gördü¤ü
herkese direniﬂi anlataca¤›n›, Behiç
Aﬂç›'n›n CD'lerini da¤›taca¤›n› söyleyerek evden ayr›l›yor.
Yine ayn› gün bir ziyaretçileri
daha var Direniﬂ Evi'nin... Agos Gazetesi'nde çal›ﬂan Anita, bir Ermeni... Agos ad›na ya da bir gazeteci
olarak gelememiﬂ, ama bir avukat
neden ölüm orucunda? diye sormaya gelmiﬂ. Konu Ermeniler'in yaﬂad›klar›na geliyor. Talepleri için bedenini ölüme yat›rm›ﬂ bir insan›n
bak›ﬂ›n› merak ediyor Anita. Behiç
Aﬂç› halklar›n kardeﬂli¤ine inand›¤›n› anlat›yor. Anita direniﬂ hakk›ndaki düﬂüncelerini, “onur verici
sayg›yla bak›lacak hakl› bir direniﬂ.
Tecrite karﬂ› sürdürülen Ölüm Orucu hakl› bir mücadele” diyerek anlat›yor. Agos’un tecriti gündemlerine al›p alamayaca¤› sorusuna ise, “onlar da tecrit ediliyor, bu yüzden alamazlar,
korkarlar” diye cevap veriyor Anita. Tekrar gelece¤ini
söyleyerek ayr›l›yor.

ﬂam evden ayr›lacaklar. Bu yüzden
biraz hüzünlüler, biraz da say›l› saatlerinin onurunu yaﬂamaya çal›ﬂ›yorlar. 8. gün akﬂam bir etkinlik düzenlemiﬂler. ﬁimdi ayr›lacaklar› zaman› bekliyorlar, hiç ayr›lmak istemedikleri gözlerinden okunsa da.
Ve Behiç Aﬂç› bir yandan televizyonda TAYAD haberini aray›p
bir yandan ziyaretçileriyle ilgilenirken evden ayr›lma vaktimiz geliyor.
Evdekilerle vedalaﬂ›p bir kez daha
bu sesi herkese duyurmal›y›z diye
düﬂünerek evden ayr›l›yoruz.

Grup Yorum’dan Destek
28 Haziran’da yeniden Direniﬂ
Evi’ndeyiz, bu kez destek açl›k grevine baﬂlayan 7. Ekip’tekileri tan›mak, düﬂüncelerini almak istiyoruz.
Bugün Grup Yorum elemanlar›
da bas›n toplant›s› düzenleyerek açl›k grevine baﬂlad›lar. Grubun tüm
üyeleri bir günlük destek verirken,
Öznur Turan 7. Ekip ile birlikte 10
gün açl›k grevini sürdürecek. Toplant›da Behiç Aﬂç› bu deste¤in sanatç›-

24 Haziran'da Londra'dan
bir ziyaretçileri varm›ﬂ. K›z›
yurtd›ﬂ›nda destek açl›k grevinde
olan Saniye, Behiç Aﬂç›'ya hem
yurtd›ﬂ›ndakilerin selam›n› getiriyor, hem de Direniﬂ Evi'nde bir süre
kamera çekimi yap›p açl›k grevinde
olanlara bir sürpriz yapmak istemiﬂ.
Ve daha bir çok ziyaretçi. Mahallelerden kalabal›k gruplar halinde ziyaretler, Behiç Aﬂç›
için kampanyalar›n› sürdüren avukatlar, TAYAD'l›lar, DKÖ'ler... Birçok ziTecritin kald›r›lmas› ve ölümlerin durdurulyaretçisi oluyor evin.
mas› için düﬂünen, düﬂüncelerini paylaﬂ6. Açl›k Grevi Ekimak, tart›ﬂmak, konuﬂmak isteyen herkesi
binin bugün 9.
günü yar›n akﬁiﬂli'deki evime ziyarete bekliyorum
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lar cephesinden anlam›na de¤inirken, Öznur Turan tecritin tüm insanl›¤›n sorunu oldu¤unu belirterek, Grup Yorum olarak alt› y›ld›r
sürdürülen mücadelenin içinde olduklar›n› ve bunu tüm konserlerinde ve ezgilerinde dile getirdiklerini
söylüyor. Cihan Keﬂkek ise, Behiç
Aﬂç›'n›n kendilerinin de avukat› oldu¤unu ve çok iyi bir Yorum dinleyicisi oldu¤unu söyleyerek, "Bir ülkede hukuk yollar› t›kand›¤› için bir
avukat ölüm orucuna giriyorsa bizim de mutlaka yapacak bir ﬂeyimiz
olmal›. Biz sonuna kadar Behiç Aﬂç›'n›n yan›nday›z" diyor. Üyeleri ‹hsan Cibelek'in Sincan F Tipi'nde
tecrit alt›nda oldu¤una
de¤inen
Keﬂkek,
tecritin
kald›r›l›p
ölümlerin
durdurulmas›n› istiyor. Sonra ‘Vasiyet’ ﬂark›s›n› direniﬂ için söylüyor Grup Yorum.
Aç›klama sonras› düﬂüncelerini
ald›¤›m›z Öznur Turan, kendisinin
grubu temsilen eylemi 10 gün devam ettirece¤ini hat›rlatt›ktan sonra, Grup Yorum’un böyle bir direniﬂin içinde yeralmas›n›, onun tarihi
ile birlikte düﬂünerek anlaman›n
mümkün oldu¤unu ifade etti. Devrimci sanatç›, devrimci ayd›n olarak
tecrite karﬂ› mücadelenin d›ﬂ›nda
olmalar›n›n zaten mümkün olmad›¤›n›n alt›n› çizen Öznur, “122 rakam› 123, 124 olmadan bu sorunun
çok acilen çözülmesi gerekir” dedi.
Muharrem Cengiz ise, neden
açl›k grevine baﬂlad›n›z sorumuza
hemen “Bugüne kadar bu sorunun
yak›c›l›¤›n› hep hissettik Grup Yorum olarak” diyerek baﬂlad› ve
“Tecritin kald›r›lmas› için biz de
kendi alan›m›zda türkülerimizle direniﬂin yan›nda yeral›yoruz” dedi.
Selma K›l, “Grup Yorum ilk direniﬂ
baﬂlad›¤› andan itibaren direniﬂin
yan›nda olmaya onlar›n sesi olmaya çal›ﬂt›” derken, Cihan Keﬂkek,
tecritin çözümüne iliﬂkin daha bü-

yük daha önemli ad›mlar›n at›lmas›
gerekti¤ini kaydetti. Ercan ﬁeker
ve ‹brahim Gökçek de, Yorum’un
böyle büyük bir direniﬂin ortas›nda
yeralmas›n›n, do¤al olan oldu¤unu
ifade ettiler.

Berdan Oyuncak De¤il
Açl›k Grevi Önlü¤ü ‹stiyor
Evde, Grup Yorum d›ﬂ›nda 7.
Açl›k Grevi Ekibi de bulunuyor.
Çok “renkli” bir ekip. 2 ana var, bir
sendikac›, 20 yaﬂ›nda bir genç, bir
solist ve 8 yaﬂ›nda bir çocuk. Halklaﬂan direniﬂin görüntüsü bu.
8 yaﬂ›nda bir çocuk. Böyle bir
program olmamas›na karﬂ›n inatla
açl›k grevine girmek istiyor. Behiç
kahvalt›s›n› yapmas› için onu evden
zorla gönderiyor. Ama o “ben açl›k
grevindeyim” diyerek direniyor.
Annesiyle birlikte Direniﬂ Evi’nde.
Bugün açl›k grevinin 1. günündeydiler. Önlü¤ü yok henüz. Bu yaﬂa
göre önlük düﬂünülmemiﬂ. Hemen
diktiriyorlar. Ama henüz gelmemiﬂ.
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'nin en küçük konu¤u olacak Berdan. Ad›n› ‘96 direniﬂinden al›yor. Konuﬂmak istiyoruz,
“önlüksüz röportaj yapmam, önlüksüz resim çektirmem” cevab›n› al›yoruz. Annesinin, F Tipi’nde bulunan babas›na gönderece¤i sözüyle
ikna oluyor. O oyuncak de¤il önlük
istiyor çocuklu¤unun en güzel ça¤›nda. Soruyoruz, cevapl›yor:
“Ad›m Zafer Berdan Demirtaﬂ. 8
yaﬂ›nday›m. 2. s›n›fa gidiyorum
üçüncü s›n›fa geçicem. Açl›k grevindeyim. Çünkü F Tipi Hapishanesinde babam var diye. Babam› görmeye gidiyorum. Ben tecritin kald›r›lmas› için açl›k grevine giriyorum.
Bugün birinci günüm, beﬂ gün
yapaca¤›m. Sonra kardeﬂim gelecek, Baran gelecek o beﬂ gün yapacak. (Niye önlük istiyorsun?) Çünkü
Tecrite Son slogan› yazd›¤› için.
Ben de onun için açl›k grevine girece¤im için. Hepsinin var benim yok.
Ben devrimcileri tan›yorum, onlar›
seviyorum, onlar benim abim. Onlara sahip ç›kmak için de açl›k grevi yap›yorum. Karnemin hepsi pekiyi. Avukat olacam. Behiç abi gibi
11
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bir avukat olacam. Devrimci abilerimi hapishaneden ç›karcam. Behiç
Abi Ölüm Orucu’na girerek onlar› savundu¤u için
ben de 5 günlük açl›k grevine giriyorum. (Dayanacak m›s›n 5 gün?) Dayan›cam,
kararl›y›m, eve gitmiycem burada kalacam.”

Onlar Onurumuz

Direniﬂ
Evi’nin
en küçük
direniﬂçisi
Zafer
Berdan

En küçük direniﬂçinin ard›ndan, annesine dönüyoruz. Arzu Demirtaﬂ 28 yaﬂ›nda, Karsl›. Eyleme
baﬂlama nedenini tek kelimede
özetliyor: TECR‹T. Ve devam ediyor Arzu:
“Bir an önce kald›r›lmas›n› istedi¤imiz tecrit. Her ﬂeyden önce tutsak yak›n›y›m. Eﬂim Ahmet Demirtaﬂ bir sene iki ayd›r hapishanede
yat›yor. Ve tecriti biz de yaﬂ›yoruz.
10 günlük açl›k grevine baﬂlad›m.
Her görüﬂte biz de yaﬂ›yoruz uygulamalar›, ne keyfilik yapacaklar›
kendilerine kalm›ﬂ. Eﬂimde tecritin
etkilerini görüyorum, unutkanl›k
var. ‹ﬂkence görüyorlar.
Direniﬂin içinde olmak çok güzel. Behiç Abi de, Gülcan Abla da
her zaman onurumuz olacaklar. Bir
ana için tabi ki en zor ﬂey çocuklar›n›n önünde erimek, ama
o da bir direniﬂ. Direniﬂin
bir gerçekli¤i var, sonuna
kadar da destekliyorum.
ﬁenay Abla'dan da Gülcan Abla'dan da bu anlam›yla çok etkilendim.”
Onur Karadirek ise 20
yaﬂ›nda, Giresunlu. “‹nsanlar açl›klar›yla ses olmaya çal›ﬂ›rken bizim
destek olmam›z kadar do“keﬂke
¤al bir ﬂey yok” diyerek düﬂüntecritin
celerini özetliyor.
ac›s›n›
yaﬂamadan
Bir de sendikac› var 7. Ekip
burada
içinde. Emekli Sen 2 No'lu Beolsayd›m”
yo¤lu ﬁube Baﬂkan› Hasan
Kaﬂk›r. 56 yaﬂ›nda, iﬂçi emeklisi. Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂinin alt›n›
çizerek, kendi deste¤inin gerekçesini aç›kl›yor. Bir sendikac› olmas›
nedeniyle, sendika ve DKÖ’lerin

tavr›n› soruyoruz:
“Çok olumlanacak bir tav›r de¤il. Belki tek tek sendikalar çok çaba göstermiﬂ
olabilir. Biz de yapmaya çal›ﬂt›k. Ama bu
bizim tecrit sorununu ortadan kald›rmak
için yeterli bir çaba gösterdi¤imiz anlam›na gelmiyor. Dolay›s›yla Behiç Aﬂç›'n›n da
söyledi¤i gibi her insan›n da yapabilece¤i
bir ﬂeyler oldu¤una inan›yorum.”

Keﬂke Tecritin Ac›s›n›
Yaﬂamadan Burada Olsayd›m
45 yaﬂ›ndaki tutsak anas› Nagehan
Kurt ise, tüm analar›n, babalar›n ders almas› gereken ﬂu sözleri sarfediyor:
“O¤lum 1.5 y›ld›r F Tipi’nde tecriti yaﬂ›yor, ondan daha de¤erli bir ﬂeyim olamaz. Ama ben isterdim ki, o¤lum tecriti
yaﬂad›¤›nda de¤il de yani kendim bunun
ac›s›n› yaﬂayarak de¤il de, tecriti daha önce ö¤renerek burada olmak isterdim.
O¤lum tutukland›ktan 8 ay sonra mahkemesi yap›ld›, o zaman da tecritin boyutlar›n› bilmiyordum. Yani o¤lum hapisteydi, piﬂirdi¤imiz yemeklerden yiyemiyordu
falan, bu tür kayg›lar›m vard› benim. Ama
ilk mahkemede o¤lumla birlikte tutuklanan arkadaﬂ›n›n annesiyle tan›ﬂt›ktan sonra ve sonraki görüﬂlerde tecritin gerçek anlamda ne oldu¤unu ö¤rendim. O mahkemelerin saçmal›¤›n› gördüm. O¤lum birﬂey yapmad› diyordum, mahkemede gördüm ki, zaten bir ﬂey yapm›ﬂ olmas› gerekmiyor içeride tutmalar› için. Tecriti böyle
tan›d›m ve bir ﬂeyler yapmal›y›m, ben de
olmal›y›m dedim. Tekrar söylüyorum,
keﬂke bunlar› yaﬂamadan 6 y›ld›r süren
tecritin mücadelesi içinde olabilseydim.
Ben Fatma'y› 350'li günlerinde tan›d›m, 350 gündür aç bir insan›n öyle hayat
dolu bakabilmesi benim etkinlenmem için
yeterliydi zaten. ﬁenay'›, Gülsüman'› foto¤raflar›ndan görmüﬂtüm, anlayamam›ﬂt›m, suçlam›ﬂt›m, çocuklar›na bunlar› yapmaya hakk› yok diye düﬂünmüﬂtüm. Sonra
anlad›m ve sayg› duydum. ﬁimdi Gülcan'›
anlamam daha kolay oldu. Analara bir
ça¤r›m var; anlamak için beklemesinler,
destek versinler.

Behiç Aﬂç› ile görüﬂmek için: Tel:02123434633
E-Posta: avukatbehic@mynet.com
Abide-i Hürriyet Cad. Pay Apt. No:133 Kat:4
Daire:6 ﬁ‹ﬁL‹/‹ST

Adalet Bakan›
‹le Görüﬂme
Tecrite karﬂ› mücadele eden
hukukçular›n giriﬂimlerinin, ayd›nlar›n, DKÖ, sendikalar, akademisyenlerin tecrite karﬂ› olduklar›n› beyan etmelerinin ard›ndan, Adalet Bakan› Cemil Çiçek, ‹stanbul Barosu’nun randevu talebine olumlu cevap verdi ve bir heyet
29 Haziran’da Çiçek ile görüﬂtü. Heyette ﬂu isimler yer ald›: ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Ankara Barosu Baﬂkan›
Av. Vedat Ahsen Coﬂar, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, TTB ad›na Dr.
Metin Bakkalc›, ÇHD Genel Sekreteri Av. Selçuk Koza¤açl›.
Görüﬂme meclisteki TMY oylamas› nedeniyle geç yap›l›rken,
bu süre içinde bakanl›k önünde bekleyen çok say›da avukat cüppeleri ile aç›klamada bulundular.
“Meslektaﬂ›ma, Müvekkillerime ve Mesle¤ime Sahip Ç›k›yorum” pankart› ve “Av. Behiç Aﬂç› Ölüm Orucu Eyleminin 85. Gününde-Tecrit Kald›r›ls›n” yaz›l› kokart takan avukatlar ad›na konuﬂan Taylan Tanay, ilgili bütün bilim çevrelerinin; tecritin kabul edilemez oldu¤unu ifade ettiklerini hat›rlatarak, “bir kez daha sorunun
çözümsüzlü¤e itilmesinin tarihsel ve siyasal sorumlulu¤unun siyasal iktidar üzerinde kalaca¤›n› ilan ediyoruz” dedi.
Görüﬂme sonras› heyet bas›na hiçbir aç›klamada bulunmazken,
hukukçular görüﬂmeyi de¤erlendirmek üzere Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i’nde toplant› yapmak üzere bakanl›k önünden ayr›ld›lar.
Görüﬂme öncesi ‹stanbul’dan hareket eden çok say›da hukukçu
28 Haziran akﬂam› Galatasaray Lisesi önünde aç›klama yapt›. 'Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi' ad›na konuﬂan Av. Taylan Tanay,
sorunun çözümünün art›k kaç›n›lmaz hale geldi¤ini hat›rlat›rken,
80 avukat haz›r bulundu.

Avukatlar eylemlerini sürdürdü
Bu arada; Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi üyesi hukukçular,
hafta boyunca eylemlerini sürdürdüler.
23 Haziran’da cüppeleriyle Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan 40 avukat ad›na konuﬂan Av. Nazan Yaman, Behiç Aﬂç›’n›n
ölümüne izin vermeyeceklerini ifade etti.
Avukatlar 26 Haziran günü de Bak›rköy Adliyesi'nde meslektaﬂlar›na bildiriler ve Behiç Aﬂç›'n›n CD'lerini da¤›t›p, tecriti ve Aﬂç›’n›n direniﬂini anlatt›lar.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyeleri 27 Haziran’da ise, Galatasaray
Postanesi önündeydiler. Yapt›klar›
aç›klamayla tecritin kald›r›lmas›n› isteyen avukatlar, daha sonra taleplerin
yerald›¤› bir faks› Adalet Bakanl›¤›'na
gönderdiler.
Ayr›ca ‹zmir ÇHD ﬁubesi ‹HD ile
birlikte, ‹zmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi
önünde oturma eylemi yaparak, tecritin iﬂkence oldu¤unu ifade etti.
12
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Cephe’den Eylemler
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan yap›lan 25 Haziran tarihli 363 No’lu aç›klama ile, Bahçelievler'de bir polis otosuna düzenlenen ve ilerleyen günlerde bir polisin
öldü¤ü eylem üstlenildi.
Ayn› aç›klamada, May›s ve Haziran aylar› içinde yap›lan bir dizi
eyleme iliﬂkin de bilgiler verilirken,
tüm bu eylemlerin tecrit zulmünün
katlederek sürdürülmesi karﬂ›s›nda
misilleme amac›yla gerçekleﬂtirildi¤i kaydedildi.
Tecritin oligarﬂinin tüm kesimlerinin onay›yla sürdürülen bir politika oldu¤unun alt› çizilen aç›klamada, “Bu politikay› sürdüren resmi
güçler de, politikan›n siyasi sorumlular› da eylemlerimizin hedefidir.”
denildi.
Aç›klamada yer verilen eylemler
ﬂu ﬂekilde s›raland›:
1-) 1 May›s akﬂam› saat 22.00
sular›nda Yeni Bosna Ülkü Ocaklar›, tecrite karﬂ› direniﬂe baﬂlayan 13.
Ölüm Orucu Ekibi'ni selamlamak

için bombalanarak tahrip
edilmiﬂtir.
2-) 3 May›s sabah›
Okmeydan› çevre yolunda
bir polis otosu, tecrite karﬂ›
direniﬂe baﬂlayan 13. Ölüm
Orucu Ekibi'ni selamlamak için silahla taranm›ﬂt›r.
3-) 18 May›s saat 24.00'de, Ba¤c›lar Ülkü Ocaklar›, faﬂist sald›r›lara misilleme amac›yla silahla taranm›ﬂt›r.
4-) 21 May›s akﬂam saat
22.40'da Bahçelievler Haznedar
Halk Bankas›, tecrit zulmünü sürdürenlerden hesap sormak amac›yla
bombalanm›ﬂt›r.
5-) 23 May›s akﬂam› saat
22.40'da Halk Bankas› Bahçelievler
ﬁubesi, tecrit zulmüne karﬂ› misilleme amac›yla bombalanm›ﬂt›r.
6-) 18 Haziran akﬂam saat
18.00'de Ba¤c›lar Yavuz Mahallesi
Dereyolu üzerinde bulunan ‹nfaz
Koruma Memurlar›n› taﬂ›yan otobüs, tecritte katledilen 122 insan›-

m›z›n hesab›n› sormak ve tecrit zulmüne alet olan gardiyanlar› uyarmak için yak›larak imha edildi.
7-) 19 Haziran saat 09.45'de
Bahçelievler'de bir polis otosu, tecrit zulmünün hesab›n› sormak için
silahla tarand›. Bir polis a¤›r yaraland›.

Tecrit sürdükçe
eylemler de sürecek
Tecrit gerçe¤inin ve tecrite karﬂ›
direniﬂi sansürlendi¤i kaydedilen
aç›klama ﬂu ifadelerle son buluyor:
“Ama sansür hiç bir ﬂeyi de¤iﬂtirmiyor, de¤iﬂtirmeyecektir. Tecrit
sürdükçe eylemler de sürecek. Tecrit ve tecritte katledilen 122 insan,
misillemelerimizin hakl›, meﬂru
gerekçesidir.”

Abdi ‹pekçi sald›r›s› protesto edildi
'Tecrite son hayk›r›ﬂ›m›z susmayacak' diyen TAYAD'l›lar, 24 Haziran’da Elektrik Mühendisleri Odas›'nda bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin
1000. günü etkinliklerinin ard›ndan, tecritin kald›r›lmas›, ölümlerin
durdurulmas› ve soruna bir çözüm
bulunmas› talebini iletmek amac›yla TBMM’ye gitmek istemelerinin
sald›r›yla karﬂ›lanmas›n› protesto
ettiler.
Ünzile Aras, Feridun Osmana¤ao¤lu ve Ahmet Kulaks›z yaﬂanan
sald›r›y› anlat›rken, TAYAD ad›na
aç›klamay› yapan Dernek Baﬂkan›
Mehmet Güvel, “F Tipi Hapishanelerdeki tecriti ›srarla uygulamaya devam eden ve "Tecriti Çözün!"
ça¤r›lar›na kulak t›kayan TBMM
ve hükümet yetkililerine sesimizi
duyurmak için TBMM'ye yürümek

istedik. En demokratik hakk›m›z
olan meclisle görüﬂme iste¤imize
binlerce polisin kuﬂutmas› ile karﬂ›l›k verildi. Panzerle önümüz kesildi. Biber gazlar›yla, coplarla yaﬂl›
ana-babalara sald›r›ld›. 3 gün boyunca talebimizi yineledik” ﬂeklinde konuﬂtu.
Yaﬂananlar›n, tecrit sorununu
çözmeyenin TBMM ve hükümet
oldu¤unu bir kez daha gösterdi¤ini
ifade eden Güvel’in ard›ndan söz
alan Ünzile Aras;
“Bizim 1000 gündür Ankara'da
olmam›z›n bir nedeni de medyan›n
uygulad›¤› sansürdür” derken, Feridun Osmana¤ao¤lu, “TAYAD'l› Aileler olarak biz bir bütünüz ve sald›r›lara karﬂ› el ele, yürek yüre¤e,
omuz omuza olduk, olaca¤›z" diye
konuﬂtu. Son olarak iki k›z›n› ölüm
13
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orucunda ﬂehit veren Ahmet Kulaks›z ise, Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin büyük bir sab›r ve kararl›l›k istedi¤ini
hat›rlatarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›,
ﬂöyle sürdürdü:
“Hakl› oldu¤umuz bir davada
hakl›l›¤›m›z ve meﬂrulu¤umuzu ›srarla ve sonuna kadar kullanmakta
kararl›y›z. Söyledi¤ini yapmayan
ciddiyetini de yitirir. Biz böyle düﬂünüyoruz ve DKÖ'lerde böyle bakmal›d›r. Tecriti uygulayanlara ﬂunu
söylüyoruz. Sizler bizi kabul etmek
zorundas›n›z. Bizim bu direniﬂi
uzun süre gö¤üsleyecek coﬂkumuz,
gücümüz ve kararl›l›¤›m›z var.”

Tecritteki Ölüm Orucu Direniﬂçisiyle Röportaj:

‘Zafer Coﬂkusuyla Direniyorum’
ancak ﬂehitlik haberleri gelmiyordu.
“Yiyorlar” ve benzeri aç›klamalar
yay›l›yordu. ‹ﬂte bu koﬂullarda ald›k
Cengizimiz’in ﬂehitlik haberini.
Hücrelerdeki ilk zaferimizdi Cengiz. ‹lk ölüm orucu ﬂehidi.
Cengiz olmak, onun izinden yürümek onur ve gurur veriyor insana.
O ilk oldu, biz son olal›m istiyorum.
Fatma da böyle düﬂünüyordu. Belki
de her direniﬂçi ayn› duygularla yola ç›k›yor.

“Cengiz ilk
oldu, biz
son olal›m
istiyorum.
Fatma da
böyle düﬂünüyordu.
Belki de her
direniﬂçi ayn›
duygularla
yola ç›k›yor.”

Ölüm
Orucu Direniﬂçisi Sevgi Saymaz’la yap›lan
bu
röportaj,
Uﬂak Hapishanesi’ndeki
DHKP-C’li kad›n tutsaklar›n
ç›kard›¤› Zeybek Ateﬂi adl›
derginin May›s
2006 tarihli 78.
say›s›ndan
al›nm›ﬂt›r.

- 122 ﬂehit verdik. Sizin ad›n›z da onlardan birinin
ad›; Cengiz
Soydaﬂ Ölüm
Orucu Ekibi. Cengiz olmak neler
hissettiriyor?
- Evet 122 yoldaﬂ›m›z karanfilleﬂti. 2000’lerde yola ç›karken bunu
tahmin etmiyorduk. Ancak hücrelere götürülürsek uzun soluklu bir direniﬂin yaﬂanmas› gerekti¤ini düﬂünüyorduk ve “her koﬂulda kendi öz
gücümüze güvenmeliyiz” diyorduk.
Zorlu süreçlerde di¤er siyasetler taraf›ndan yaln›z b›rak›laca¤›m›z› biliyorduk, öyle de oldu.
Hücrelere götürüldü¤ümüzde
karﬂ› taraf›n demagojileri de baﬂlad›. Direniﬂçilerin günleri ilerliyor

- 15 y›ll›k bir tutsakl›¤›n var.
Birçok döneme tan›kl›k ettin. Bize
biraz bu süreçleri anlat›r m›s›n?
- Bugünden dönüp geriye bakt›¤›mda bu kadar y›l›n nas›l geçti¤ine
bazen ben de ﬂaﬂ›r›yorum. Ziyaretlerde aileler “zaman nas›l geçiyor,
s›k›l›yorsunuzdur” derler. Ama ben
hiç s›k›ld›¤›m› hat›rlam›yorum. Hep
bir koﬂturmaca içinde olduk ve programlad›¤›m›z iﬂleri yapabilmek için
zaman› kovalad›k. (... karalanm›ﬂ)
Bir tutsa¤›n direniﬂ biçimi olarak
seçenekleri çok fazla de¤ildir. D›ﬂar›da olsan›z pekçok alternatif akl›n›za gelebilir, deneyebilirsiniz. Hapishanede say›s›z açl›k grevine kat›ld›m ve bugün toplam kaç gün oldu¤unu hat›rlamam çok güç. Toplam›
birkaç y›l› bulur herhalde. Defalarca
sald›r›ya u¤rad›m yoldaﬂlar›mla ve
sürgünlere gönderildik. Yoldaﬂlar›m
vuruldu gözlerimin önünde. Fidan
gözlerimin önünde operasyonun
durdurulmas› için kendini feda etti.
Alevleri benim de yüre¤imi yakt›,
öfkemi biledi.
Bu 15 y›ll›k tutsakl›¤›mda ö¤rendi¤im en önemli ﬂeyse (... karalanm›ﬂ) direnirken zafer coﬂkusunu
hep içinde hissetmek. Ben de bu
inanç ve coﬂkuyla baﬂlad›m yürüyüﬂüme.
- Fatma Koyup›nar’la Malatya,
Amasya, Sakarya, Çanakkale ve
Manisa Hapishaneleri’nde birlikte
14
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kald›n›z. Siz baﬂlamadan üç gün
önce ﬂehit düﬂtü. Neler hissettin?
- Fatma’yla 10 y›l kadar hep ayn› hapishanelerde kald›k. Birçok ﬂeyi beraber yaﬂad›k. 19 Aral›k sonras› hücrelere at›ld›¤›m›zda da ayn›
hücredeydik. Beraber çal›ﬂt›k, beraber ürettik, beraber direndik. Yeri
geldi birbirimizin yaras›na merhem
olduk. Yeri geldi karﬂ›l›kl› oynad›k.
Kimi zamansa tart›ﬂt›k. Yoldaﬂt›k ve
yoldaﬂça herﬂeyi paylaﬂt›k.
Aram›zda bir baston esprisi vard›, onu sizle paylaﬂmak istiyorum.
Ölüm Orucu’na gönüllülük konusunda hep tak›l›yordu bana. “Sen
1996’da s›ran› savd›n, kenara çekil,
s›ra bana gelsin. Yaﬂça da hepimizden büyüksün, devrimden sonra
yoldaﬂlar›m›z sana bir baston verir.
Küba’daki gibi bir müzede oturur
ve bizleri anlat›rs›n çocuklara...”
Böylece aram›zda bir türlü çözüme
kavuﬂmayan hararetli tart›ﬂmalar
baﬂlard›. Fatma ölüm orucuna baﬂlad›ktan sonra bile yazd›¤› mektuplarda “baston meselesini hat›rl›yor
musun?” diye nispet yap›yordu.
Ben ölüm orucuna baﬂlad›¤›mda
ona yazacaklar›m› tasarlam›ﬂt›m kafamda. Bir baston resmi de yap›p
yollayacakt›m. Yetiﬂemedim. Zafer
gününde o büyük halayda buluﬂaca¤›z nas›lsa...
- Tecriti en çok nelerde hissediyorsun?
- Baﬂl› baﬂ›na yaﬂam›m›z tecrit
alt›nda. Çünkü tüm uygulamalar
buna yönelik. D›ﬂar›dan tam anlam›yla yal›t›lm›ﬂ durumday›z. Her

K›sacas› size
ait olan ne varsa bölüp
parçalayan bir k›yma
makinas›na benziyor tecrit. Bizse o makinaya girmemek için diﬂimizle, t›rna¤›m›zla direniyoruz.

ﬂey öyle bir düzenlenmiﬂ ki istedikleri anda gelen bir dergiyi bile vermeyebiliyorlar. ‹tirazlar›m›zdan sonuç alam›yoruz. Disiplin cezalar›
peﬂpeﬂe ya¤d›r›l›yor. (...) Tecritte
yasaklar zinciriyle abluka alt›na
al›nm›ﬂ hissediyor insan kendini.
Size ait olan tek ﬂey var: Beyniniz,
düﬂünceleriniz. Bedeninizin dahi
sahibi olabilmenizin önünde engeller var. (...) K›sacas› size ait olan ne
varsa bölüp parçalayan bir k›yma
makinas›na benziyor tecrit. Bizse o
makinaya girmemek için diﬂimizle,
t›rna¤›m›zla direniyoruz.
- Avukat Behiç Aﬂç›’dan sonra
Gülcan Görüro¤lu da Adana’dan
kat›ld› direniﬂe. Bu durumu nas›l
de¤erlendiriyorsun?
- Tecrit içeride ve d›ﬂar›da her
yerde uygulan›yor. Her ses bo¤ulmak isteniyor. (...) Avukat›m›z bu
yürüyüﬂe baﬂlarken art›k müvekkilleri için yapabilece¤i birﬂey kalmad›¤›n› ve son çare olarak ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› anlat›yor. Yine
Gülcan Görüro¤lu, iki k›z›n›n gelece¤i için bir anne olarak sorumluluk
hissetti¤ini ve tecritin kald›r›lmas›
gerekti¤ini söylüyor.
Vicdanlar›n dumura u¤rad›¤› bir
süreçte tüm topluma örnek oluyorlar diye düﬂünüyorum. Duydu¤umuzda hepimiz çok etkilendik. Çok
ﬂey paylaﬂt›k avukat›m›zla, sürekli
sorunlar›m›z›, koﬂullar›m›z› anlatt›k. Bugün biz tutsaklar›n koﬂulllar›
için ölüm orucunda... Sevgi ve sayg›m sonsuz. ﬁimdi Gülcan ve Behiç
Bey’le ayn› halayda mendil sall›yoruz. ‹kisinin de aln›ndan öpüyorum.
- 1996 y›l›nda da ölüm orucunda yeralm›ﬂt›n. Kazand›¤›n›zda neler hissettin, o an› anlat›r m›s›n?
- Birçok insan “baﬂaramazs›n›z”
diyordu. Ama biz baﬂaraca¤›m›zdan
emindik. 12 can›m›z ﬂehit düﬂtü ve
biz kazand›k. 12 can›m›z›n ac›s› yüre¤imizi yak›yordu, bir taraftansa
kazanman›n coﬂkusu. Ko¤uﬂta herkes birbiriyle kucaklaﬂ›yordu. Serumlar tak›l›yordu kolumuza ve bir
arkadaﬂ›n bilinci kapanmaya baﬂlam›ﬂt›. Serum i¤nesi koluna yaklaﬂt›-

r›ld›¤›nda kolunu at›yor ve takt›rm›yordu. Hepimiz ona kilitlenmiﬂtik.
Arkadaﬂlar›n kazand›¤›m›z› anlatmalar› çok güç oldu. ‹kinci defa
band› kuﬂanmak onur ve gurur veriyor insana.
- Biraz da devrimci sürecinden
bahseder misin?
- Babam ö¤retmen, yani memur
bir ailenin iki çocu¤undan büyü¤üyüm. Devrimcilerin bulundu¤u ortamlarda, Mahirler’e yak›lan a¤›t ve
türkülerle büyüdüm. Babam sürekli
sürgüne gönderiliyordu. Onunla beraber gitti¤imiz yerlerde ise bazen
sald›r›ya u¤ruyor, tehditlere maruz
kal›yorduk. Bu yüzden Artvin merkeze yerleﬂtik.
12 Eylül’de evimiz bas›ld›, babam tutukland›. O kadar cahil ve
pervas›zd›lar ki evdeki çocuk kitaplar›n› dahi yasak yay›n diyerek götürdüler. Dostlar›m›z, sevdi¤im insanlar, ö¤retmenlerimin bir k›sm›
aylarca sorgudan geçirildi, iﬂkence
gördüler, y›llarca hapiste kald›lar.
Lise ikinci s›n›fta Ankara’ya gittim ve Ankara Atatürk Lisesi’nden
mezun oldum. Bu arada babam da
tahliye olmuﬂtu ve ailecek Ankara’ya yerleﬂtik. Çocuklu¤umdan beri devrimci olmak istiyordum ancak
çevremde bu iddiaya sahip kimseyi
bulam›yordum.
Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nü kazand›m ve okula gitmeye baﬂlad›m. E¤ilim duydu¤um herhangi
bir siyaset yoktu ancak farkl› farkl›
siyasetlerden insanlarla tan›ﬂmaya
baﬂlad›m. Beni en çok da ‘84 Ölüm
Orucu ve hapishane direniﬂleri etkilemiﬂti. Y›lg›nl›¤›n ve karamsarl›¤›n kol gezdi¤i ortamlar› düﬂününce
yaﬂananlar benim için de bir umut
›ﬂ›¤›yd›. ‘86 sonlar›na do¤ru büyük
ailemiz içerisinde ben de yerimi ald›m. ‹llegalde çal›ﬂ›yordum. Bir taraftan sürecin ihtiyaçlar›na göre
pratik faaliyetler içinde yeral›yor,
bir taraftan da ö¤renmeye devam
ediyordum. Daha yak›ndan tan›d›kça sevgim, inanc›m ve ba¤l›l›¤›m
daha da büyüyordu.
87 y›l›nda okuldan, 89’da da ai15
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Yo l daﬂlar›m vuruldu
gözlerimin önünde.
Fidan
gözlerimin
önünde operasyonun
durdurulmas› için
kendini feda etti.
Alevleri benim de yüre¤imi yakt›, öfkemi
biledi.
Bu 15 y›ll›k tutsakl›¤›mda ö¤rendi¤im en
önemli ﬂeyse (... karalanm›ﬂ) direnirken zafer coﬂkusunu hep içinde hissetmek. Ben de
bu inanç ve coﬂkuyla
baﬂlad›m yürüyüﬂüme.
lemin yan›ndan ayr›ld›m. Silahl›
ekiplerde yerald›m. Ankara, ‹stanbul ve Adana’da faaliyet yürüttüm
ve 25 Mart 1992’de Adana’da tutukland›m. Müebbet hapis cezas› ald›m. Sonras›n› biliyorsunuz iﬂte. Ve
1 May›s 2006’da tecritin kald›r›lmas› için Cengiz Soydaﬂ 13. Ekip
olarak ölüm orucuna baﬂlad›m.
Sevgi Ablalar’›n, Yasemin ve
Berrinler’in, Günaylar’›n, Sergüller’in mevzisinden yola ç›kt›¤›m
için çok mutluyum. Lay›k olaca¤›m
diyorum. Halklar›m›z›, partimi ve
yoldaﬂlar›m› çok seviyorum.

Bir kiﬂi daha ölmesin
diye ölüme yatmak
“Ne AKP ‹ktidar›n›n yasalar›,
ne de provokasyonlar, sald›r›lar direniﬂimizi teslim alamayacak!”
Trabzon’daki linç giriﬂimine iliﬂkin 26 Haziran’da aç›klama yapan
Gülcan Görüro¤lu böyle baﬂl›yordu
söze. Ve devam ediyordu aç bedeninin orta yerinde atan inançl› yüre¤inden gelen sesiyle; “Provokasyon
sald›r›s› yapanlar ‘vatan’dan bahsediyor, ama ‹ncirlik'de dalgalanan
Amerikan bayra¤›na bir ﬂey demiyor. Esaret alt›na al›nan vatan›m›z
için bizler 122 kez ölürken, onlar
sat›lmas›na seyirci kal›yor.”
Her kelimesini tarihin kan›tlad›¤› sözler bunlar. Vatan›n özgürleﬂmesi, gerçekten ba¤›ms›z olmas›
için yatt› açl›¤›n koynuna. Ondan
önceki 122 kahraman gibi, O da biliyor ki, devrimcilerin teslim al›nmak istendi¤i bir sald›r›n›n baﬂar›s›,
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na vurulabilecek
en büyük darbedir. Emperyalizmin
emriyle oligarﬂi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu sald›r›n›n baﬂar›l› olmamas› için bedenleriyle barikat
kurdu devrimciler, birbirlerine devrettiler bayra¤›, 122 kez öldüler ama
devrald›klar› bayra¤› asla yere düﬂürmediler. ﬁimdi bayrak O’nun
elinde dalgalan›yor. Yankee’lerin
ABD bayra¤›n› dalgaland›rd›¤› ‹ncirlik’in yan›baﬂ›nda ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›n›n neferi yürüyor ölümün üstüne. T›pk› hücrelerdeki Sevgi Saymaz gibi, t›pk› devrimci avukat Behiç Aﬂç› gibi.
Yaln›z de¤il bu yürüyüﬂte. Açl›k
grevi ekipleri nöbetler halinde açl›¤›n› paylaﬂ›yorlar. 25 Haziran’da 4.
Ekip Açl›k Grevcileri nöbeti devrald›lar. 3. Ekip’teki Adem Y›ld›z ve
P›nar Çal›ﬂ›r yerlerini Ramazan
Alabal›k ve Cem Ercan'a b›rakt›lar.
Adem Y›ld›z, deste¤e baﬂlad›¤›
gün mutlulu¤unu ifade etmiﬂti Gülcan’›n yürüyüﬂüne katk›s› olaca¤›
için. Ayr›l›rken ki mutlulu¤u ise biraz da hüzünle kar›ﬂ›kt›: “10 gün

Gülcan ablan›n açl›¤›n› paylaﬂmaktan gurur duydum. Tecrite karﬂ› büyük bir mücadele var. Zaferi kazanaca¤›m›za inan›yorum.”
P›nar Çal›ﬂ›r da, bir nöbeti devretip bu kez baﬂka baﬂka yerlerde
tecrite karﬂ› mücadeleye koﬂman›n
sab›rs›zl›¤› içindeydi, bir yan› ise
“gitmek istemiyordu” elbette: “24
saati O’nunla paylaﬂmak çok farkl›.
Hep yan›nda kalmak istiyor insan.
Art›k insanlar›m›z› yaﬂatmak için
d›ﬂar›da koﬂturaca¤›z. Tecrite karﬂ›
mücadele her alanda sürüyor”.
S›ra açl›k grevi önlüklerini giyenlere gelince, Cem Ercan gözlerinin içi parlayarak, k›sa ve özlü konuﬂtu: “Kelimelerin çok fayda etmedi¤i bir zaman. Biz kazanaca¤›z”. Ramazan Alabal›k ise, mutlulu¤unu ifade ederken, “heyecanl›y›m” diyebildi ancak...
Gülcan yeni destekçilerine baﬂar›lar dilerken, direniﬂin bir okul oldu¤unu hat›rlatt› ve “‹nsanlar sadece 10 gün açl›¤›m› paylaﬂm›yorlar.
Herkesin bu direniﬂte yapabilece¤i
bir ﬂeyler var. Hiçbir ﬂeyi küçümsememeliyiz" dedi.
*
O bir ana! Çocuklar›n›n gelece¤i
için ölümü yenme kararl›l›¤›yla yürürken, ayn› kararl›l›kla yürüyerek
ölümsüzleﬂenler bu evde hiç unutulmuyorlar. Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinden Bekir Baturu ve Hüseyin Çukurluöz ile, Semiran Polat Direniﬂ
Evi’nde 24 Haziran’da yap›lan bir etkinlikle an›ld›lar.
40’a yak›n kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada, kahraman ﬂehitlerin mücadele yaﬂamlar› anlat›l›rken, marﬂlar onlar
için söylendi.
Gülcan’› toplu olarak
ziyaret eden Malatya Temel Haklar üyeleri, Elaz›¤,
Ad›yaman, Dersim'den gelenler anmada da yerald›lar. Ölüm orucu ﬂehidi Fe16
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ride Harman’›n annesi Hatice Harman, Gülcan’› k›z› yerine koyarak
sar›l›p, “Çocuklar›m›z halk›m›z
için, bizler için mücadele edip bu
u¤urda ﬂehit düﬂtüler. Feride çok
kararl› ve inatç›yd›. Tecrite karﬂ›
mücadele eden Gülcan’›, Behiç’i ve
içerdeki direniﬂçileri Feride ad›na
kucakl›yorum” diye konuﬂtu.
Elbette sadece onlar de¤ildi direniﬂin havas›n› solumak için ﬁakirpaﬂa’daki bu evin kap›s›n› çalanlar.
19 Haziran’da ÖSS s›nav›na giren
gençlerden ziyaretçiler olurken, her
gün Gülcan’› soran mahalleden bir
emekçi kad›n, yan›nda beﬂ kiﬂiyi
daha Direniﬂ Evi’ne getiriyor. Bu
durum adeta burada bir gelenek; Direniﬂ Evi’ne ikinci geliﬂlerde mutlaka yanlar›nda birilerini getirme sorumlulu¤u duyuyor insanlar. Ertesi
günkü ziyaretçiler aras›nda yeralan
Antakya’dan gelen TAYAD’l›,
parkta sürdürdükleri açl›k grevini
anlat›yor; “iyi ki parkta açl›k grevi
yap›yoruz. Gece
gündüz
boﬂ

53 gündür açl›kla mücadele ediyorum ve
gün geçtikçe ölüme biraz daha yaklaﬂ›yorum. Say›n›n 123 olmamas› için herkesi bu
konuda duyarl› olmaya davet ediyorum.

kalm›yor. Sabah spor yapanlar,
akﬂam gezenler mutlaka soruyor, ö¤reniyor. Öyle bir ﬂey ki
tecriti anlatmak ve bunun için
somut ad›mlar görmek mutlu
ediyor insan›."
Mahalleden eﬂi ile birlikte ziyarete gelen bir kad›n, eﬂinin
derne¤e gidip gelmeye baﬂlad›ktan, direniﬂi gördükten sonra
davran›ﬂlar›n›n, her ﬂeyin çok
de¤iﬂti¤ini anlat›yor ve “bu duruma çok mutlu oldum” diyor.
Direniﬂ de¤iﬂtiriyor, devrimciler
dönüﬂtürüyor, düzenin yok etti¤i
iyi ve güzel olan ne varsa kazand›r›yor insanlara.
Çukurova’y› bilenler tahmin
edecektir, s›cak büyük sorundur
Adana’da. Hele 50’li günlerde
açl›kla karﬂ›lan›yorsa bu s›cak,
çok daha etkili hale geliyor.
Ancak ne Gülcan’› y›ld›r›yor
“bu havalar” ne de O’nu mutlaka görme, tan›ma, destek verme
düﬂüncesiyle hareket edenleri.
21 Haziran’da Mersin’den,
Antep Üniversitesi’nden, baﬂta
ﬁakirpaﬂa olmak üzere Adana’n›n mahallelerinden gruplar
halinde ziyaretçileri a¤›rl›yor
Direniﬂ Evi. Mahallede karpuz
satarak yaﬂamaya çal›ﬂan üç
genç de bunlardand›. ‹kisi direniﬂi ilk kez duyuyor, geliyor, yeni gelen tüm insanlar gibi onlar
da direniﬂten etkileniyor ve anlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Gülcan'›n Fatma Koyup›nar’›n ﬂehit düﬂmeden önce ziyaretine iliﬂkin haz›rlanm›ﬂ bir
CD’yi izlerken, O’nun “ben son
olay›m. Baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin" sözleri duyuluyor. Defalarca yineleyerek ﬂehit düﬂtü Fatma, ﬂimdi Gülcan “analar›n
gözyaﬂ›n›n dinmesi için" diyerek ölüme yürüyor. Gülcan’›n
refakatç›lar›, bu görüntüleri izledikten sonra ﬂu cümleyi düﬂüyorlar günlük defterine;
“Tüm mücadelemiz 122'nin
123 olmamas› için.”
Bir insan daha ölmesin diye
ölüme yürüyor Gülcan...

Salih Sevinel’in katilleri
hâlâ cezaland›r›lmad›
20 Temmuz 2004 tarihinde Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi’nde, tedavi
edilmedi¤i için yaﬂam›n› yitiren Salih Sevinel’in ölümüne iliﬂkin aç›lan davaya, 27 Haziran’da devam edildi.
Tekirda¤ 2 No'lu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sevinel’in
ailesinin avukat› Bark›n Timtik’in, hapishane güvenlik kameras› kay›tlar›n›n
kendilerine verilmesi iste¤i reddedilirken, görüntülerin 22 Eylül’de mahkemede izlenmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Duruﬂma 28 Aral›k tarihine ertelenirken, Salih Sevinel’in k›z› ve eﬂi de
mahkemede haz›r bulundu. Katillerin peﬂini b›rakmayan TAYAD’l›lar, duruﬂma ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapt›lar. Salih Sevinel k›z› taraf›ndan okunan aç›klamada, Sevinel’in ölümünden tecrit politikas›n›n ve hapishane görevlilerinin
sorumlu oldu¤u hat›rlat›ld› ve “tecriti kald›r›n, katilleri cezaland›r›n” denildi.
Polisin yo¤un oldu¤u mahkeme önünde, “Adalet ‹stiyoruz” slogan› atmas› karﬂ›s›nda “ne adaleti” ﬂeklinde küfürler eden bir faﬂist ile, “bunlar PKK’li”
diyerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂan bir baﬂka faﬂist, amaçlar›na ulaﬂamad›lar. Polis ise her zaman oldu¤u gibi provokatörleri sadece seyretti.

“Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur”
16 haftad›r ‹nönü Park›'nda oturma eylemi yapan Adana TAYAD’l›lar, 17.
eylemlerini gerçekleﬂtirdiler. Yap›lan aç›klamada, Gülcan Görüro¤lu'nun direniﬂinin yan›s›ra, Terörle Mücadele Yasas›na, Trabzon'da yaﬂanan linç sald›r›s›na de¤inilirken, “AKP iktidar› terör yasalar›yla halk› teslim almak istiyor.
Terör yasalar›na provokasyon sald›lar›na karﬂ› direnmeye devam ediyoruz.
122 tabuttan sorumlu olan AKP Gülcanlar'›n, Behiçler'in ölümlerinden de sorumlu olmak istemiyorsa giriﬂimlerimize karﬂ› cevap vermelidir" denildi.
Bir saat süren oturma eylemi s›ras›nda megafonla çevrede toplanan halka
tecrit ve direniﬂ üzerine konuﬂmalar yap›l›rken, bildiriler da¤›t›ld› ve “Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Behiç
Aﬂç› Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.
TAYAD’l›lar›n birçok kentte düzenledi¤i eylemlerden ikisi de Zonguldak ve Mersin’de gerçekleﬂtirildi.
Mersin’deki eylemde direniﬂçilerin resimleri taﬂ›n›rken,
18 Haziran günü Zonguldak Madenci An›t› önünde tecriti protesto eden TAYAD'l›lar, “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” pankart› açt›lar. Ümit ‹lter'in tecriti anlatt›¤› mektubun okundu¤u eylemde, AKP iktidar› tecriti
çözmezse, direniﬂi sürdürenlerin de katili olaca¤› uyar›s› yap›ld›.

O; çocuk yüre¤iyle, sevgi dolu gözleriyle Adana sokaklar›nda analara Gülcan’› anlat›yor. S‹Z DE KULAK VER‹N O’NUN SES‹NE...
Gülcan Görüro¤lu: Tel: (0) 537 553 48 14 ve (0) 322 432 60 66
E-Posta: gulcangoruroglu@mynet.com ve gulcangoruroglu@yahoo.com
ﬁakirpaﬂa Mahallesi, 37 Sok. No: 7 Seyhan/ Adana
17
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Unutmak mümkün de¤il,
Çünkü Sivas dün de¤il, bugün!
Dünü unutturdu¤u ölçüde, yar›nlarda da düzenini devam ettirebiliyor düzen. Oysa, durmadan “tekerrür” eden bir tarihte yaﬂ›yoruz. Durmadan tekerrür ediyor, çünkü düzen
ayn› düzen, faﬂizm ayn› faﬂizm, oligarﬂi ayn› oligarﬂi. Ayn› taktikleri kullan›yorlar
halka karﬂ›. Ayn› silahlar› s›k›yorlar halk›n üstüne. Ayn› demagojileri sal›yorlar
beyinlerimize. Böyle
oldu¤u içindir ki, biz
yaln›z Sivas’ta de¤il,
defalarca yak›ld›k.
Biz orada burada, ﬂu
ya da bu tarihte defalarca katledildik.
Sivas’ta "Aziz Nesin dinimize küfretti" diye sald›rm›ﬂt› güruh. “TAYAD’l›lar
bayrak yakt›” diye sald›rmaya devam ediyor ayn› güruh. Kelimeleri
farkl› da olsa, yalan ayn› yalan.
"Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satt›rmay›z" diyordu aldat›lm›ﬂ, beyinleri uyuﬂturulmuﬂ, ﬂeyhlerinin, mücahitlerinin “salyangoz
sat›c›lar›”n›n en baﬂ›nda geldi¤ini
göremeyecek kadar körleﬂtirilmiﬂ
yobazlar.
“Buras› milliyetçi bir ﬂehir” diyor Trabzon’daki aldat›lm›ﬂ, emperyalizmin oyunca¤› haline getirilmiﬂ,
“milliyetçi” diye arkas›ndan gitti¤i
liderler taraf›ndan emperyalizme
sat›lm›ﬂ faﬂistler.
Sivas’ta “Vatandaﬂla güvenlik
güçlerini karﬂ› karﬂ›ya getirmeyin”
diyordu Cumhurbaﬂkan› Demirel.
Demirel’in “vatandaﬂ”›, sald›ran,
a¤›zlar›ndan salyalar akan, yak›p
y›kan ve ayd›nlar› diri diri yakanlard›. Devletin has vatandaﬂ› onlard›.
Tayyip Erdo¤an’dan Baykal’a,
burjuva medyaya kadar hepsi “va-

tandaﬂ tepkisi” dedi Trabzon’daki
linç güruhunun sald›r›s›na.
Sald›rganlar taﬂ atmaya baﬂlam›ﬂlard› Mad›mak’a. Sivas Emni-

yet Müdürü Do¤ukan Öner telsiz
anonsuyla “müdahale etmeyin”
emri verdi polislerine.
Trabzon Emniyet Müdürleri,
sald›r› gerçekleﬂtirilinceye kadar
müdahale ettirmediler polislerine.

Sivas Valisi “endiﬂeye mahal
yok, duruma hakimiz” diyordu insanlar›m›z Mad›mak’ta diri diri yak›l›rken. Trabzon Valisi de “endiﬂe
etmeyin” diyor her seferinde, sald›r›lar tekerrür ederken...
Refah Partili Belediye Baﬂkan›
Temel Karamollao¤lu, konuﬂmas›na
“Bir defa ﬂöyle bir fatiha okuyal›m.
Sonra ﬂunlar›n ruhuna el fatiha diyelim” diye baﬂlam›ﬂt› Sivas’ta.
AKP’li
Rize Belediye Baﬂkan›, linççilerin yan›nda olamad›¤›na
hay›flan›p,
“bilseydim
ben de kat › l › rd › m ”
dedi.
A K P
de¤iﬂti mi
de¤iﬂmedi
mi,ortada
de¤il
mi!
Hepsi ayn› soyun sopu... Böyle böyle, yak›l›r ayd›nlar Mad›mak’ta...
Böyle böyle linç edilir insanlar›m›z
Trabzon’da, Bozüyük’te... Unutmazsak, iﬂte ancak o zaman, tekerrür etmesinin önüne geçebiliriz tarihin.

2 Temmuz, mazlumun zalimden hesap sorma günüdür!
Sivas’ta yak›lanlar› anma mitingine
ça¤r› için Ankara’da çeﬂitli etkinlikler yap›ld›.
‹dilcan Kültür Merkezi taraf›ndan
ﬁirintepe’de gerçekleﬂtirilen etkinlikte, “Maraﬂ’ta, Sivas’ta, F Tipleri’nde
Katledenlerden Hesap Soral›m” yaz›l›
pankart aç›larak, meﬂalelerle semtte
bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Mahalle halk›ndan insanlar›n da
kat›ld›¤› yürüyüﬂ esnas›nda Maraﬂ’ta,
Sivas’ta, F Tipleri’nde katledenlerden
hesap sorma ça¤r›s› yap›ld›. Yürüyüﬂ,
mitinge ve di¤er etkinliklere ça¤r› içeren bir aç›klamayla sona erdirildi.
Dikmen Temel Haklar ve Özgür18
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lükler Derne¤i taraf›ndan da 25 Haziran’da Sivas’ta katledilenler için bir
anma düzenlendi ve helva da¤›t›ld›.
Dernek binas›nda yap›lan etkinlikte “2
Temmuz’u ve her günü mazlumlar›n
zalimlerden hesap sorma gününe çevirmeliyiz” denildi. Anma sanatç› Baﬂar Erbudak’›n deyiﬂler söylemesi ve
‹dilcan Müzik Grubu’nun Sivas’› anlatan türküleriyle devam etti.

Susurluk davas›

Yerleri “TANIK” de¤il
SANIK sandalyesidir
Yarg›tay 8. Ceza Dairesi’nin,
DYP Eski Milletvekili Korucubaﬂ›
Sedat Bucak hakk›nda, Susurluk
davas› kapsam›nda verilen beraat
karar›n› 28 ﬁubat 2004'te esastan
bozarak 'cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂturmak' suçlamas›yla yarg›lanmas›n› istemesinin ard›ndan, ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
dava yeniden görülmeye baﬂlanm›ﬂt›. Davan›n 26 Haziran’da yap›lan
duruﬂmas›nda, Bucak’›n avukatlar›n›n iste¤iyle, dönemin Susurluk ﬂeflerinin “tan›k” olarak dinlenmesi
kararlaﬂt›r›ld›.
Yarg›tay’›n gerekçeli karar›nda
da, Yarbay Korkut Eken, Özel Tim
ﬂefi ‹brahim ﬁahin, mafyac› Sami
Hoﬂtan ve faﬂist katil Haluk K›rc›'n›n Siverek'te san›k Sedat Bucak
taraf›ndan a¤›rland›klar›n›n belgelerle sabit oldu¤u hat›rlat›larak,
“ola¤an yaﬂam koﬂullar› içinde biraraya gelmeleri ve tan›ﬂmalar› dahi
olanaks›z olan tüm bu kiﬂiler ile san›k Bucak aras›ndaki iliﬂkiler a¤›n›n
yasal bir zeminde gerçekleﬂip, resmi bir tak›m gerekçelerden kaynakland›¤›n›, rastlant›sal ve meﬂru oldu¤unu kabul etmek mümkün de¤ildir” denilmiﬂti.
ﬁimdi bu iliﬂkilerin sorulaca¤›
“tan›k”lar aras›nda; dönemin Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel,
Baﬂbakan Tansu Çiller, ‹çiﬂleri Ba-

kan› Mehmet A¤ar, Genelkurmay
Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ ile Hasan
Kundakç›’n›n da oldu¤u bölgede
görev yapan baz› komutanlar yer
al›yor.
◆
Bucak, y›llarca devlete hizmet
etti¤ini, ne yap›ld›ysa devletin bilgisi dahilinde yap›ld›¤›n› belirtilerek yarg›lanmas›na tepki gösteriyor
ve bir anlamda A¤ar’›n “toplay›n
devletin zirvesine sorun, tüm kararlar› orada ald›k” ﬂeklindeki meydan
okuyuﬂunu kendi cephesinde yineliyor. “Tan›k” dinleme olay›n›n temel
nedeni budur. Yarg›tay’›n, yerel
mahkemenin gerçekleri ayd›nlatmak gibi bir sorunu olsa, ad› geçenleri tan›k olarak de¤il, san›k olarak
o mahkemeye getirmesi gerekirdi.
Susurluk kararlar›n›n devletin
zirvesinde al›nd›¤› konusunda bilinmeyen hiçbir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Bizzat karar›n içinde yeralanlar aç›kl›yor, bundan daha aleni ne olabilir!
Ancak tüm bunlar yok say›lm›ﬂt›r
ve AKP iktidar› da ayn› politikay›
devam ettirmektedir.
Mahkeme bu “meﬂhur” tan›klara
ne soracak görece¤iz, ancak en
az›ndan A¤ar’›n ne söyledi¤ini yukar›da aktard›k, Genelkurmay Baﬂkan› Güreﬂ ve di¤er generallerin de
ne söyledi¤i 2002 ﬁubat’›nda Kor-

incileri
halka
karﬂ› savaﬂta kullananlar›n “ne yapt›ysak
vatan için yapt›k” dedi¤i ve bunun da kabul gördü¤ü bir ortamda, elbette ordunun
tecavüzcüsü bile “en vatansever” nutuklar› atmaya utanmaz.
“TSK y›prat›l›yor” teranesini ise, komutanlar›ndan ö¤renmiﬂ; ne zaman generallerin
aleni suçlar› gündeme gelse, hemen bu
suçlamay› yaparak sustururlar.

kut Eken’i sahiplenmek için yapt›klar› aç›klamayla biliniyor. Özetle ne
diyorlard› hat›rlay›n; Eken’e emirleri biz verdik, ne yapt›ysa bilgimiz
dahilindedir...
Peki Eken ne yapt›? Özel timcileri e¤itti, “bin operasyon”lar›n
içindeydi, kafa-kulak kesti, panzerlerle eroin taﬂ›d›lar, mafyac›lar›, faﬂist katilleri kulland›lar, Bucak gibi
aﬂiret liderleriyle ayn› sofraya oturup, kanl› ve kirli iﬂleri çevirdiler...
◆
“Susurluk dosyas›” hiçbir zaman
kapanmayacakt›r. Kullan›l›p bir kenara at›lanlar›n, göstermelik de olsa
yarg›lanmak durumunda kal›nanlar›n devlete seslenerek “birlikte ast›k, kestik, vurduk k›rd›k, niye ben
yarg›lan›yorum” s›zlanmalar› hiç
eksik olmayacakt›r. Ancak tüm bu
mahkemelerden de hiçbir ﬂey ç›kmayacakt›r.
Bugün “tan›k” olarak ça¤›r›lanlar›n san›k oldu¤u, oligarﬂinin mahkemelerinin yerini halk›n mahkemelerinin ald›¤› koﬂullardad›r ki,
Susurluk gerçek anlamda yarg›lanacak, halk›n kan›n› dökenlerden, katliamlar, infazlar, kay›plar, iﬂkenceler gerçekleﬂtirenlerden hesap sorulacakt›r. Ve kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki, bu dava “divana” kalmayacakt›r.

Tecavüzcü Yüﬂbaﬂ› da “vatansever”miﬂ!

Saunac›’dan itiraflar

‹stanbul’da 6 k›z çocu¤una tecavüz eden
Yüzbaﬂ› B.A. ilk duruﬂmas›nda yapt›¤› savunmada, vatan› ve milleti için can›n›
feda etmekten kaç›nmayan bir subay oldu¤unu belirterek, “TSK’n›n
y›prat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›” söyledi.
TSK’n›n bütün suçlar›n› meﬂrulaﬂt›rma hamasetinin ulaﬂt›¤› boyutun bir örne¤i. Kafa kesenlerin, halk› bombalayanlar›n, ero-

Mafyac›, Emniyetçi, J‹TEM’cilerden oluﬂan 'Sauna
Çetesi'nin ilk duruﬂmas› 23 Haziran’da yap›ld›.
Özel timci binbaﬂ› tahliye edilirken, çete lideri
Kas›m Zengin, M‹T’e say›s›z giriﬂ ç›k›ﬂ yapt›¤›n›,
Baﬂbakanl›k ile de 6 defa görüﬂtü¤ünü aç›klad›.
“At›yor” mu dersiniz; olabilir! Ancak unutmay›n
ki; Susurluk’ta baﬂbakanlar›n, bakanlar›n aleni
tetikçilerle öylesine iliﬂkileri ortaya ç›kt› ki, baﬂbakan bir çete lideriyle görüﬂür mü demeyin. M‹T
ise zaten bu iﬂlerin tam ortas›ndad›r.
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redeyse hiçbir inisiyatif b›rakmayacak ﬂekilde emperyalistlerin ihtiyaçlar›na göre biçimlendirilir. Borsalar
bu mekanizma içindeki kurumlardan sadece biri,
ancak en önemlilerindendir. Spekülatörlerin, bir
avuç tekelin denetimindeki borsa arac›l›¤›yla hükümetler kontrol alt›nda tutulur, istenilen politikalar yaﬂama geçirtilir, gönülsüz davranan, çeﬂitli siyasi nedenlerle bu kurala uymayanlar borsa
arac›l›¤›yla terbiye edilir. Bu ba¤›ml›l›k o düzeydedir ki, hükümetler bir konuda aç›klama yapacaklar›nda “acaba borsa nas›l etkilenir” diye düﬂünürler ilk önce.
Öte yandan “d›ﬂ etken” aç›klamalar›, AKP iktidar›n›n uygulad›¤› IMF politikalar›n›n baﬂar›s›zl›¤›n› gizlemeye hizmet etmektedir. Yaﬂananlar, ﬂiﬂirilen rakamlarla yarat›lan toz pembe ekonomi tablosunu alt üst etmiﬂtir. AKP, aleni ﬂekilde, hem de iki gün sonra yalan oldu¤u aç›¤a ç›kacak biçimde rakamlar› çarp›tmaktan medet umuyor,
günübirlik
“katakülli”
zihniyetiyle
halk› aldatmaya çal›ﬂ›yor. Örne¤in,
istatistik kurumlar›na verilen emirlerle bir anda kiﬂi baﬂ›na milli gelir 10 bin dolarlara ç›kar›l›yor, enflasyon
iniyor, bütçe fazlal›k veriyor; ne hikmetse tüm bunlar›
halk›m›z pazarda, sofrada, maaﬂ›nda hiç hissetmiyor.
Ekonominin t›k›r›nda de¤il, emperyalist tekellerin
denetiminde oldu¤u, uluslararas› spekülatörlerin elindeki borsa ile 70 milyon halk› ilgilendiren ekonomi politikalar›n yönlendirildi¤i tekellerden yana bir sistemde yaﬂad›¤›m›z bir kez daha görülmüﬂtür.

Emperyalist tekellerin denetimindeki ekonomide kriz

Çarp›t›lan rakamlar duvara çarpt›!
“T›k›r›nda” oldu¤u üzerine güzellemeler yap›lan
Türkiye ekonomisi krizde! Dövizler ve faizler yükseliyor, “yabanc› sermaye” kaç›yor, Merkez Bankas› piyasalara müdahale ederek (hani ‘serbest piyasa en mükemmeliydi! Bu nas›l serbestlik?) dolar sat›ﬂ› yap›yor,
tekeller “panik” içinde hükümete yapmas› gerekenleri
aç›kl›yor... Ayn› anda hükümet cephesinde yine toz
pembe tablolar çizilmeye devam ediliyor ve “dalgalanman›n” Japonya ve ABD’den kaynakland›¤› “iç etken”
olmad›¤› beyanatlar› ile geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Sonuç olarak; 1.5 ayda YTL’nin de¤eri yüzde 30
oran›nda düﬂtü, bir baﬂka deyiﬂle fiili olarak yüzde 30
devalüasyon gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu.
Gerek burjuva bas›nda gerekse de hükümet cephesinde sorun tümüyle borsalar, piyasalar ve tekeller cephesinden tart›ﬂ›ld›, onlara zarar› olup olmayaca¤› üzerine aç›klamalar yap›ld›.
Peki tüm bu geliﬂmelerin halka yans›mas› nedir?
Birincisi; cebindeki paran›n, ald›¤› maaﬂ›n de¤eri
yüzde 30 oran›nda eridi. ‹kincisi; AKP, aç›¤› kapatmak
için daha ilk andan itibaren zamlara yüklendi ve zamlar,
ek vergiler sürecek, yük halk›n s›rt›na bindirilecektir.

Peki ipleri elinde tutan emperyalist ve iﬂbirlikçi
tekeller ne istiyorlar? Bunun birden fazla nedeni say›labilir; Örne¤in; seçim sürecinin yaklaﬂmas›yla birlikte
AKP iktidar›n›n oy avc›l›¤› için halka yönelik kimi
ad›mlar atabilece¤ini düﬂünerek “yapamazs›n” mesaj›
veriliyor. Örne¤in; IMF ile süresi biten anlaﬂman›n yenilenmesini, iplerin IMF’nin elinde olmaya devam etmesini istiyorlar. Nitekim, 1.5 ay “kriz” havas›n› yaﬂatt›ktan sonra, Türkiye Bankac›lar Birli¤i Baﬂkan› Ersin
Özince, baﬂbakanla görüﬂeceklerini belirterek, “hükümete IMF ile görüﬂülerek revizyona gidilmesini isteyeceklerini” aç›klad›. (28 Haziran Milliyet) Örne¤in; emperyalist sermaye yeni kolayl›klar, avantajlar elde etmek istiyor. Nitekim mesaj› alan iktidar stopaj vergilerini yabanc› sermaye için s›f›ra indirdi.

Ekonomide yaﬂananlar›n “ABD ve Japonya’dan
kaynakland›¤›”, bir yan›yla do¤ru, di¤er yan›yla AKP
iktidar›n› aklamaya yöneliktir.
Do¤rudur; çünkü tekeller kapitalist ekonominin yürürlükte oldu¤u bütün ülkelerin ekonomilerini elinde tutarlar, çark›n iﬂleyiﬂi birbirine ba¤l›d›r, bu nedenle kapitalizmin krizleri tek tek ülkelerle s›n›rl› kalmaz sistemin
tümünü etkiler. Bizim gibi ülkelerin ekonomileri ise, ne-

Ve tekeller tüm bunlar ve daha fazlas› için uyar›yorlar; ekonomiyi ben yönetiyorum havas›na girme, ipler
bizim elimizde! ‹plerin emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin elinde oldu¤u, hükümetlerin onlara hizmet etti¤i bir
düzende halka düﬂen ise bellidir:
Her geçen gün daha fazla yoksulluk ve iﬂsizlik.
20
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Haydi “Mehmetçik”; AB Ç›karlar›n› Korumaya!
“Mehmetçik” yine emperyalistlerin askeri olarak bir baﬂka ülkeye
gidiyor. Birleﬂmiﬂ Milletler çat›s›
alt›nda Kongo’da yap›lacak seçimlerde sözde “güvenli¤i” sa¤lamak
için “uluslararas› güç”e asker vermek için haz›rlanan hükümet tezkeresi TBMM’de onayland›.
Ancak bu BM gücünün di¤erlerinden bir fark› var. BM’nin iste¤iyle, böyle bir gücü haz›rlayan Avrupa
Birli¤i. Yani “mehmetçik” Avrupa
askeri olarak gidecek.
Hangi adla olursa olsun, bugünün dünyas›nda “Uluslararas› askeri gücün” emperyalist ç›karlar d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeye hizmet etmedi¤i birçok deneyle nettir. Kongo özgülünde ise, Avrupa’n›n do¤rudan ç›karlar› sözkonusudur ve yaﬂanan iç çat›ﬂmalar›n sorumlusu da Avrupa’dan baﬂkas› de¤ildir. Çat›ﬂt›r›yor, sonra müdahale ediyor.
Bu gücün amac› ne, Kongo tarihi bunun cevab›n› vermektedir.
Afrika’n›n Fransa, Almanya ve
Belçika aras›nda paylaﬂ›ld›¤› 18.
yüzy›lda, Kongo da 1960’a kadar
Belçika’n›n klasik sömürgesi oldu.
1960’da Patrice Lumumba liderli¤inde ba¤›ms›zl›k kazan›ld›. Ancak
emperyalistler, “alt›n kümesi üzerinde oturan dilenciler ülkesi” ola-

"Bat› uygarl›¤›"n›n gösteriﬂIi cephesinin arkas›nda bir s›rtlanlar ve çakallar tablosunun gizlendi¤ini görebiliyoruz. Kongo'ya böylesine "insani" görevleri yerine getirmek
için gidenlere verilebilecek yegane isimler bunlard›r. G›das›, silahs›z insanlar olan etobur bir hayvand›r onlar. Emperyalizmin insana yapt›¤› budur. Dünyan›n tüm Özgür insanlar› Kongo'daki cinayetin intikam›n› almaya haz›r olmal›d›rlar! (CHE - 1960’da bar›ﬂ› sa¤lama ad›na emperyalistlerin Kongo’yu iﬂgal edip, Lumumba’y› katletmelerinin ard›ndan-)
rak bilinen Kongo’daki ç›karlar›n›
yitirmeye niyetli de¤illerdi. Önce,
iﬂbirlikçi ayr›l›kç› Moise Tshombe
desteklendi ve ülke bölündü (Katanga). Lumumba BM’den yard›m
istedi. O zaman da bu tarihsel iliﬂki
nedeniyle Avrupa askeri a¤›rl›kl›
oluﬂturulan BM gücünün çat›ﬂmalar› önleme de¤il, ülkeyi iﬂgale geldi¤i hemen anlaﬂ›ld›. ‹lk iﬂi Lumumba’n›n birliklerini silahs›zland›rmak
oldu. Bir yandan Katanga’ya destek
verilirken, öte yandan Genelkurmay
Baﬂkan› Mobutu Sse Seko'un baﬂ›n›
çekti¤i darbe Belçika taraf›ndan
tezgahlad›. Lumumba tutuklan›p,
Kongo’ya teslim edildi.
Ocak 1961'de Lumumba ve arkadaﬂlar› bizzat Belçika polisi ve
Tshombe’nin adamlar› taraf›ndan
önce katledildi, ard›ndan cesetleri
parçalanarak asitte eritildi.
Mabutu ülkeyi y›llarca kan deryas›nda yönetirken, emperyalistler
ç›karlar› korundukça seslerini ç›karmad›lar. Belçika emperyalizmi, y›l-

lar sonra Lumumba’y› vahﬂice katlettiklerini itiraf ederken, emperyalist tekellerin ya¤mas›n› azg›nca
sürdürdü¤ü 30 y›ll›k Mabutu diktatörlü¤ü, halk›n deste¤ini alan Kabila liderli¤indeki devrimci gerillalarca 1997’de y›k›ld›. Ülke IMF taraf›ndan korkunç derecede borçland›r›lm›ﬂt› ve bu borçlar yeni iktidar
üzerindeki emperyalist bask›n›n bahanesi yap›ld›. Emperyalistler Ruanda ve Uganda’daki iﬂbirlikçi iktidarlar› Kongo’ya karﬂ› kullan›rken,
içte de yerel kabile liderleri sat›n
alanarak savaﬂ ç›kar›ld›. Ve bu politikalar sonucunda, 1997 y›l›ndan bu
yana 3.5 milyon insan›n kan›n›n dökülmesine neden oldular.
ﬁimdi de, alt›n, Mikro teknolojide kullan›lan Koltan baﬂta olmak
üzere Kongo’nun zenginliklerini
ya¤malamak için yaratt›klar› iç çat›ﬂmalar› önleme bahanesiyle iﬂgali
ve sömürüyü sürdürmek istiyorlar.
“Mehmetçik”in kimin ç›karlar›
için Kongo’ya gönderildi¤i aç›k!

“Kodlar›” ABD’nin elinde ülke!

litikalar›n› sürdürenler emperyalistlerin ç›kar›na uygulad›klar› bütün
politikalar› “milli ç›karlar” olarak
halka kabul ettirmeye çal›ﬂm›yorlar
m›; “milli geliﬂtirmeler” de ABD
izinli olmuﬂ ne fark eder?

Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, ABD’den sat›n al›nan F-35 savaﬂ uçaklar›na iliﬂkin aç›klad›:
“ABD, F-35’in bilgisayar yaz›l›m
gizli kodlar›n› vermiyor! Bu durum
sistem üzerinde hakimiyette baz›
riskler do¤urmaktad›r. Uçak üzerinde milli olarak geliﬂtirilmek istenen
çal›ﬂmalar yap›lamamaktad›r.”
Ayn› durumun F-16’larda da yaﬂand›¤› daha önce aç›klanm›ﬂt›.
F-35 kodlar› örne¤indeki durum,
emperyalizmin sömürge ülkelerin
ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmede kulland›¤›
araçlardan biridir. Geçmiﬂten bu ya-

na uygulanan bir politikad›r. Hiçbir
zaman teknolojinin kendisini transfer etmez, satt›¤› bir silah›n hakimiyetini uﬂaklar›na devretmez. Bu durum, o ülkelerin teknolojik olarak
geri b›rakt›r›lmas›na hizmet ederken, as›l olarak da sürekli bir ba¤›ml›l›¤› beraberinde getirir. Uçak
üzerinde herhangi bir geliﬂtirme mi
yapacaks›n›z; ABD’ye baﬂvurmak,
izin almak zorundas›n›z.
ABD icazetinde milli geliﬂtirme;
ba¤›ml› ülke gerçe¤iyle çeliﬂmeyen
bir durum. Nas›lsa, bu ülkeyi ba¤›ml› hale getirenler, ba¤›ml›l›k po21
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Ony›llard›r i¤neden ipli¤e Amerika’ya ba¤›ml› ordu “milli olarak”
ne geliﬂtirmeler yapabilir, bilemiyoruz; ancak Amerika’n›n elinde olan
sadece uçak “kodlar›” da de¤ildir.
Oligarﬂik iktidar›n kendisinin
“kodlar›” emperyalizmin elindedir.
Askeri, ekonomik, siyasi tüm politikalar›na emperyalistler karar veriyorsa, ülkenin ‘kodlar›’ zaten onun
elindedir. F-35 kodlar› ne ki!

halk›n
Cephesi
Önceki say›m›zda, burjuva siyaset arenas›ndaki aray›ﬂlar›n› ve ortal›¤a dökülen ittifak modellerini ele
alm›ﬂt›k. Solun özellikle reformist
cephesinde de aray›ﬂ ve modeller
revaçta. Bu modellerden biri var ki,
her iki kesimdeki aray›ﬂlarda da telaffuz ediliyor. “Zeytin dal›”, oligarﬂinin “sol”u taraf›ndan da reformist sol taraf›ndan da tart›ﬂ›lan,
önerilen bir model durumunda.
‹talya’da “Prodi”yi iktidara getiren “zeytin dal›” modelinin, Türkiye’de de “solu” iktidara getirebilece¤i düﬂünülüyor.
Bunun d›ﬂ›nda da öneriler var.
“Lula” örne¤i bunlardan biri.
Uzun süredir dile getirilen bir öneri.
Bu modeller çerçevesinde Türkiye
soluna bir Prodi veya bir Lula aran›yor.
Her iki öneri de yeni de¤il asl›nda; bu tür bir model aray›ﬂ›, önceki
seçimde de gündemdeydi. Mesela o
zaman Öcalan ﬂöyle demiﬂti:
"Önceki blok daha da geniﬂlemelidir. Bu ittifaka SHP alınabilir.
ÖDP gelirse, o da olabilir. Demokratik blok Brezilya'daki (Devlet
Baﬂkanı Luiz Inacio da Silva) Lula
türü olabilir. ‹talya'da 'Zeytin Dalı'
örne¤i var. Bunlar tartıﬂılmalı. Bu
ittifaklarla muazzam demokratik uzlaﬂı ve dayanıﬂma olur. Brezilya ve
‹talya modeli Türkiye'de de çok iﬂ
yapar. (Abdullah Öcalan, Yeniden
Özgür Gündem, 1 Eylül 2003)
Bir baﬂka model, “çat› ittifak›”
diye an›lan birlikleri öngörüyor. Tabii öneri sahiplerine göre, “çat›”lar
farkl› biçimlerde çat›l›yor.
Bugüne kadar daha çok
DTP’den ÖDP’ye, EMEP’ten
SHP’ye kadar düzen solunu ve reformist solu alt›nda toplayacak tek
bir çat›dan sözediliyordu.
Son “çat›” önerilerinden biri de
Veysi Sar›sözen taraf›ndan dile getirildi: Sar›sözen “Türkiye'ye özgü
'Zeytindal›'” baﬂl›kl› yaz›s›nda

‘Seçimlik’ Birlikler De¤il,
Mücadele Birli¤i!
ﬂöyle diyor:
“Kendi aras›nda, her biri kendi
ba¤›ms›z parti ve örgütünü koruyan sosyalist hareketin (SDP,
ÖDP, EMEP, ESP v.b.) federal bir
parti içinde birleﬂmesi, bu federal
partinin de, bir bak›ma Kürt demokratik hareketinin cephesi niteli¤i taﬂ›yan Demokratik Toplum
Partisi ile konfederal bir parti çat›s› alt›nda ittifak içine girmesi...”
Türkiye'ye özgü 'Zeytindal›' koalisyonunun belki de en mümkün
formu böyledir. (Yeniden Özgür
Gündem, 17 Haziran 2006)
Sar›sözen’e göre, e¤er iki çat›n›n tek bir çat›da birleﬂmesi ﬂeklindeki bu önerisi gerçekleﬂirse,
“solun iktidar aday› olmas›n› gönülden isteyen ve lider sultas›ndan
bunalan sosyal demokrat çevreler
de” bu iﬂbirli¤ine kat›labilirlermiﬂ.

Muhteva de¤il,
‘model’ler tart›ﬂ›l›yor!
Model tart›ﬂ›l›yor; oysa muhteva
tart›ﬂ›lmal›. Model, bu muhtevaya
göre ﬂekillenir.
Fakat tart›ﬂman›n modellere
hapsolmas›, rastlant› de¤ildir. Bu
tart›ﬂmalarda damgas›n› vuran,
aç›k bir parlamenterizmdir. Nas›l
olursa olsun parlamentoya girmek
amaçlanmaktad›r. Bunun için zaman›nda ANAP’la, Saadet Partisi’yle, CHP’yle bile ittifak yapmak tart›ﬂ›labilmiﬂtir. Nitekim sicili bunlardan çok da farkl› olmayan SHP’yle de ittifak yap›labilmiﬂtir.
“Model” tart›ﬂmalar›n›n dikkat
çekici bir yan› da zaten, düzen solunun bir kesimini, en az›ndan
CHP’den kopmuﬂ sosyal-demokrat
kesimleri ne yap›p edip ittifaklara
çekebilmek üzerine yo¤unlaﬂmas›d›r. Bu ittifak, kendini düzen nez22
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dinde kabul edilebilir k›lman›n bir
biçimi olarak y›llard›r gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Ve elbette, seçim odakl›, ne olursa olsun parlamentoya girmek düﬂüncesiyle tart›ﬂmaya baﬂland›¤›nda, baﬂka bir muhtevan›n tart›ﬂ›lmas›na gerek duyulmad›¤› gibi, “solun
birli¤i” denilince de reformist kulvarda kulaç atan birkaç legal partiyle, onlara yedeklenmiﬂ birkaç hareketin d›ﬂ›nda akla baﬂka kimse gelmiyor. Burjuva medya bir yandan,
reformizm bir yandan “solun birli¤i” kavram›n›n içini boﬂalt›yor.
Bugün Türkiye solu aç›s›ndan
esas olan, ne yap›p edip parlamentoya girmek de¤il, halk›n mücadelesini nas›l geliﬂtirece¤imizdir. Faﬂizme, gericili¤e karﬂ› Türkiye halklar›n›n güncel ihtiyac›, haklar ve özgürlükler mücadelesini geliﬂtirecek bir Demokratik Cephe’dir.
Sol güçler, yüzünü burjuva düzen
partilerine dönerek hiçbir yere varamazlar. Bu anlamda da “Çat›lar’›n
çat›s›”, Zeytin Dal›, düzen soluyla
reformist solu biraraya getirmeye
çal›ﬂan modeller... bu ihtiyaca cevap verecek tart›ﬂmalar de¤ildir.
Devrimciler seçimlere yönelik
politikalar, taktikler üretemezler
mi? Elbette üretirler. Ama seçime
yönelik politikalarda da esas olan
nas›l iktidar olunaca¤› de¤il, nas›l
bir iktidar olunaca¤› tart›ﬂmas›d›r.
Reformizmde bu da yok. Diyelim o güçler biraraya geldi, ne yapacaklar, nas›l bir iktidar olacaklar?
Bunun tart›ﬂmas› yok; önemi de
yok zaten. Hele bir “ittifak” yaps›nlar, o kolay. Seçim arifesinde, suya
sabuna dokunmayan, emperyalizmi
ve oligarﬂiyi rahats›z etmeyen, herhangi bir derne¤in taleplerinin ötesine geçmeyen bir “deklarasyon”
yay›nlan›r, olur biter.

Prodi ya da Lula
iktidar› gibi bir iktidar
m› isteniyor?
Muhtevan›n, nas›l bir iktidar
olunaca¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤› yerde, Zeytin Dal›’na da, Lula Modeli’ne de
yer yoktur. Çünkü, muhteva zaten
tart›ﬂ›lmad›¤› için bu tart›ﬂmalarda
gözard› edilen, ettirilen gerçek ﬂudur: Zeytin Dal›’n›n da, Lula örne¤inin de ortak özelli¤i, “temelde,
mevcut egemen s›n›flar›n politikalar›n› sürdürmek üzere” iktidar olmalar›d›r.
Prodi liderli¤indeki iktidar›n,
Irak’tan asker çekmek gibi, kitlelerin belli taleplerine cevap veren bir
iki uygulamas›n›n d›ﬂ›nda, tekelci
burjuvazinin, emperyalizmin program›yla çeliﬂen bir program› yoktur.
Bu anlamda bir ittifak modeli olarak gösterilmesinin bile, ülkemiz
gerçe¤iyle ba¤daﬂ›r yan› yok.
Peki Lula’n›n var m›?
Brezilya’da Lula ilk seçildi¤i
dönemde ülkemizde özellikle reformizmde böyle bir hava esti. Kimileri hâlâ da bir örnek olarak göstermeye devam ediyorlar.
Lula’y› örnek gösterenler, Lula’y› destekleyen ittifak içinde mesela ‘80’lerin baﬂ›ndan beri iﬂgallere
dayal› radikal bir mücadele yürüten
Topraks›z K›r ‹ﬂçileri Hareketi
MTS’nin oldu¤unu biliyorlar kuﬂkusuz. Ama ilginçtir, Lula modelini savunanlar, yönetiminde olduklar› demokratik kitle örgütlerini her türlü
radikal mücadeleden al›koyan anlay›ﬂlard›r ayn› zamanda. MST’nin
ana slogan› "‹ﬂgal Et, Diren,
Üret"ti. Var m› Lula modelini savunanlar içinde böyle bir radikal kitle
mücadelesi anlay›ﬂ›na sahip olanlar?
Bu bir yana, Lula modelini, Türkiye soluna örnek gösterenler aras›nda oligarﬂinin sözcülerinin de olmas› kime ne düﬂündürüyor acaba?
Oligarﬂinin sözcüleri de örnek
gösteriyor, çünkü Lula “IMF ile
uyumlu geçinmeyi” savunan bir politikan›n uygulayac›s›d›r. Çünkü
Lula, daha hükümetini kurarken, ülkenin en zengin bankac›lar›na, sa-

nayicilerine de yer vermiﬂtir.
Bu mu model olacak Türkiye soluna?.. Devam edelim:
Herkesin bildi¤i gibi, MST, Lula’n›n en büyük destekçilerinden biriydi ve k›sa süre sonra Lula’n›n
emrindeki polislerin namlular›,
MST önderli¤indeki köylü hareketinin üzerine döndü.
Türkiye’ye önerilen bu mu?
Lula’n›n partisinin k›sa bir dönemde, ülke tarihinde rekor say›labilecek ölçüde yolsuzluklara bulaﬂmas›n›, emperyalistlerin isteklerini kabul ederek, halktan kesip
bol bol d›ﬂ borç ödedi¤ini, tekelci
burjuvalar›n Lula döneminde önceki dönemden daha h›zl› bir büyüme gösterdi¤ini ve daha benzeri
birçok olguyu saymaya devam
edebiliriz.
Oligarﬂi ad›na iktidar olunacaksa, mesele yok, o zaman Prodi veya
Lula modeli örnek al›nabilir. Ama
e¤er iddia farkl›ysa, bunlar solun
tart›ﬂma gündemine bile girmemelidir.

‘Solun birli¤i’,
parlamento saplant›s›n›n
ve oligarﬂinin icazetinin
d›ﬂ›ndad›r!
Bütün bu çarp›k model önerilerinin, ittifaklar›n kayna¤›nda çerçevenin “seçimlik” bir anlay›ﬂla çizilmesi vard›r. Böyle oldu¤u halde de,
bu ittifaklar›n “solun birli¤i” ad›na
savunuldu¤unu söylemek, hem bir
çarp›tmad›r, hem kendileri d›ﬂ›ndaki sola karﬂ› sayg›s›zl›k ve sorumsuzluktur. Oligarﬂinin düzen partilerini “ittifaklar” içinde telaffuz etmek ve “birlik” meselesini seçime
kilitlemek, daha baﬂtan ülkemizdeki
solun birli¤inin önüne konulmuﬂ bir
engeldir.
Kendi pratik gerçekleri de asl›nda bu modelleri gerçekleﬂtirmeye
uzakt›r.
Herkesin kendi taleplerini dayatmas›, birliklerin önündeki engellerden biridir. “Baﬂta Kürt sorunu olmak üzere” demeyi dayatmakla,
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“demokratikleﬂme sorununu Kürt
sorununun çözümüyle (o da hak k›r›nt›lar›ndan ibaret bir çözümle” s›n›rlayarak) özdeﬂleﬂtirerek, tüm
devrimci, demokrat, muhalif kesimlerin birli¤i, emekçilerin deste¤ini
alacak bir birlik yarat›lamaz. Bu dayatmalarla olsa olsa, bugüne kadarkiler gibi “blok”lar yarat›labilir.
Nedir bu “blok”lar›n özelli¤i?
Kürt milliyetçi hareketine tabi olmak. Bu anlay›ﬂla ancak tabi olmay› kabul edenlerle birlik oluﬂturulabilir. Bu birliklerin de ne seçimde,
ne seçim d›ﬂ›nda mücadeleyi geliﬂtirici kapsay›c› bir iﬂlev üstlenebildi¤ine bugüne kadar tan›k olunmad›. ‹ttifak bileﬂenleri, her seferinde
“bu birlik seçimlik” de¤il dese de,
hep seçimlik oldu, dahas›, benmerkezci dayatmalarla belirlenen talepler de birleﬂtirici olamad›.
Herkesin baz› do¤rular›, öncelikleri vard›r. Ama mesele ülkemizin mevcut durumuna iliﬂkin baz›
do¤rular› tespit etmekte de¤il, ç›k›ﬂ yolunu, çözümü göstermektir.
“AB’cilik”le nas›l bir seçenek
oluﬂturulur bu ülkede? Her ﬂeyi
“Kürt sorunu”na endeksleyerek
nas›l tüm halk›n mücadelesi geliﬂtirilebilir? Egemen s›n›flar›n politikalar›n› sürdürmeye “soldan” talep olan “zeytin dallar›”yla hangi
emekçi alternatifi yarat›labilir? O
“dal”a kim tutunur? Böyle bir
“zeytin dal›”, halka de¤il, emperyalistlere uzat›lm›ﬂ bir dal olmaz
m›?
Mesele sadece parlamentoya girmekse, bu tart›ﬂma bizim d›ﬂ›m›zdad›r. Ama “solun birli¤i” iddias›
varsa, “halk›n mücadelesini geliﬂtirme” iddias› varsa, mesele, neyin nas›l gerçekleﬂebilece¤ini, neyin halk›n mücadelesini geliﬂtirici bir rol
üstlenebilece¤ini do¤ru tespit etmektedir. Böyle bir birlik, (ad›na ne
denirse densin) emperyalizmin, oligarﬂinin her alandaki sald›r›lar›n›
gö¤üsleyecek, tüm kesimlerin sorunlar›n› içerecek ve tüm devrimci
demokratik kesimleri kucaklayacak
bir birlik olmal›d›r.

‹stanbul Gençlik
Derne¤i, 24 Haziran’da Okmeydan›
Sibel Yalç›n Park›'nda “Yaza Merhaba” ﬂenli¤i düzenledi.
ﬁenli¤in baﬂlama
saatinde bir panzerin
park›n giriﬂinde beklemeye baﬂlamas›
üzerine, bunun psikolojik bir savaﬂ oldu¤unu bilen Gençlik, davullar›yla alk›ﬂlar›yla panzerin geldi¤i
yerde toplanmaya baﬂlad›. Polis bunun üzerine panzeri çekerken, gençler Okmeydan› sokaklar›nda halk› ﬂenli¤e davet eden duyurular yapt›lar. Sivil polisleri,
"Halk›m›z bizi 2 Temmuz'da Sivaslar'da Maraﬂlar'da yakan katleden
bunlard›r" diyerek teﬂhir eden gençler, "Katil Devlet Hesap Verecek,
Katil Polis Okmeydan›'ndan Defol,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› att›lar. Polisin
bu geliﬂmelerin ard›ndan bulundu¤u
yerden ayr›ld›¤› görüldü.
DEV-GENÇ'liydi onlar, "siz bizim teslim oldu¤umuzu nerde gördünüz" diyen Sibel Yalç›n'›n ö¤ren-

oynand› ve DEVGENÇ tarihi anlat›larak dönüm noktalar›na dair canland›rmalar yap›ld›. DEVGENÇ tarihinin anlat›m›n›n ard›ndan
DEV-GENÇ bayra¤›
aç›larak
Gençlik
marﬂ›
coﬂkuyla,
yumruklar havada
söylendi.
Semah gösterisiyle halk kültürüyle
kaynaﬂman›n örne¤ini
veren gençlere seslenen
Hasan Selim Gönen,
gençli¤in verdi¤i akademik, demokratik mücadeleden söz etti. Gönen tüm gençli¤i örgütlenmeye ve
yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ› tav›r almaya ça¤›r›rken, "Cananlar'la
Zehralar'la gelece¤e yürüyen gençlik y›lmaz" dedi.
ﬁenlik boyunca "Yaﬂas›n DEVGENÇ Yaﬂas›n DEV-GENÇ'liler,
Yaﬂas›n DEV-GENÇ Yaﬂas›n Mücadelemiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Behiç Aﬂç›
Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur"
sloganlar› at›ld›. 850 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik Grup Yorum Korosu'nun
türküleriyle saat 24.00'te sona erdi.

Yaﬂas›n DEV-GENÇ!
cileriydiler. Bugüne dek hiçbir polis
sald›r›s›ndan korkmam›ﬂ, provokasyonlardan etkilenmemiﬂlerdi. Bu
coﬂkuyla baﬂlad›lar ﬂenliklerine.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda "polis panzerinin ve sivil polislerin provokasyonlar› bizi engelleyemez" sözleri
kitle taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Saat 19.45'te baﬂlayan etkinlikte
devrim ﬂehitleri an›s›na sayg› duruﬂunun ard›ndan, Kocaeli Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu Grup K›v›lc›m'›n türküleriyle coﬂku artt›, halaylar çekildi. Yozlaﬂman›n konu
edildi¤i bir tiyatro oyunu oynand›.
Bal›kesir Müzik Grubu da türküleriyle ﬂenlikte yeral›rken, skeçler

Grup GÜNIﬁI⁄I Konseri
‹zmir'in Torbal› ‹lçesi’nde 24 Haziran günü E¤itim-Sen'in düzenledi¤i
birlik dayan›ﬂma gecesinde Grup GÜNIﬁI⁄I Torbal›lar’la buluﬂtu. ﬁube Baﬂkan›'n›n yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan
alk›ﬂlarla sahneye ça¤r›lan Grup GÜNIﬁI⁄I, ilk bölümde sevilen ﬂark›lar›na
yer verdi.
Yapt›klar› konuﬂmada ölüm orucu
direniﬂçilerinden sözederek, “Biz türkülerimizi direniﬂçilerimiz için söylüyoruz" ﬂeklinde konuﬂan Grup Gün›ﬂ›¤›
üyeleri, "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" marﬂ›n› coﬂkuyla seslendirdiler.
Programlar›n›n ikinci bölümünde de kitleyi coﬂturan ﬂark› ve marﬂlara yer veren
Grup GÜNIﬁI⁄I, "Çav Bella"y› 350 kiﬂiyle birlikte söylediler.

Türban eyleminde 20. hafta Ankara ‹nanç
Özgürlü¤ü Platformu üyeleri, Abdi ‹pekçi Park›’nda türbana özgürlük
talebiyle yapt›klar› eylemin 20.’sini cumartesi günü gerçekleﬂtirdiler.
Devletin politikalar›n› hicveden bir oyun da oynayan platform üyeleri ad›na konuﬂan Mazlum-Der Ankara ﬁube Baﬂkan› Bayram Akçay,
AKP iktidar›n›n sözlerini tutmamas›n› hat›rlatarak, “Soruyoruz bu ülkeyi gerçekte kim yönetiyor?” dedi.

Üç Özgür-Der üyesi için eylem Özgür Der
üyeleri, Irak'ta siyasi faaliyetleri nedeniyle bulunan üyeleri Metin Demir'in 1 Haziran’da KDP taraf›ndan gözalt›na al›nmas›, ard›ndan Demir’in durumunu ö¤renmek için giden Mustafa E¤illi ve M. Hasip Yokuﬂ adl› iki üyelerinin de gözalt›na al›nmalar›n› protesto ettiler.
Üç arkadaﬂlar›ndan da haber alamad›klar›n› belirten dernek üyeleri, 22 Haziran’da Sirkeci Postanesi önünde yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan; D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, Tayyip Erdo¤an, TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu, KDP Ankara Temsilcili¤i ve BM Temsilcili¤i'ne birer mektup gönderdiler.
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S öz g ençlikte:
OKS, ÖSS, KPSS’nin
ucundaki “gelecek”
Geçti¤imiz ay binlerce ilkö¤retim ö¤rencisi “nitelikli” ortaö¤retimlere yerleﬂebilmek için OKS s›nav›na girdi. 18 Haziran’da 2 milyona yak›n lise mezunu üniversiteye girebilmek için ÖSS s›nav›na
kat›ld›. Ayn› s›ra arkadaﬂ› ile adeta ayn› sahada yar›ﬂan ve finale
kalabilmek için birbirine çelme
takan rakipler gibi birbirleri ile
yar›ﬂt›lar.
ﬁimdi s›rada KPSS var.
KPSS (Kamu Personeli Seçme
S›nav›) bir devletin memur ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla yetenek/bilgi ölçümünden farkl›d›r.
Mant›¤› ne, bakal›m. Örne¤in 5
y›l ö¤retmenlik e¤itimi alan biri,
mesle¤ini yapabilmek için bu s›nava girmek zorunda. Devletin
herhangi bir kurumunda çal›ﬂacak
mühendisler-mimarlar bu s›navdan belirlenen puanlar› almak zorunda. ‹ki y›l önce ç›kan avukatl›k
s›nav›nda, “yetkin mühendislik”
konusunda da ayn› sistem iﬂliyor.
Devletin söyledi¤i ﬂu: "Ben size
verdi¤im e¤itime güvenmiyorum, bir daha s›nayaca¤›m."
Gençlik s›navlarla sürekli bir
yar›ﬂ ortam›nda tutuluyor. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
eseri olan ekonomik ve sosyal
çöküntü milyonlarca gencimizi
gelecek kayg›s›yla yaﬂamaya
mahkûm ediyor. Tüm politikalar›
ba¤›ml›, tekellere hizmet eden ve
durmadan yoksulluk, iﬂsizlik üreten bir sistemde, gelece¤imden

Bal›kesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu,
16 Haziran’da toplam 17 ö¤renciye, 1 May›s
kutlamalar›na kat›ld›klar› için soruﬂturma açt›. Gerekçelerde ise, TMY’deki tüm halk› terörist gören suçlamalarla ayn› dil kullan›ld›.
Soruﬂturmaya maruz kalanlar›n yedisinin Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nin kortejinde yerald›¤› ö¤renilirken, dernek üyesi Sedat Karakaﬂ o
gün okulda olmamas›na karﬂ›n, polisin verdi¤i liste marifeti ile soruﬂturmaya maruz kal-

umutsuzum diyen üniversiteli
oran›n›n %80'lere ulaﬂmas› elbette “do¤ald›r”.
Yaﬂam hakk›, gelecek güvencesi güya devletin görevi. Ancak
kapitalizmin en pespaye biçiminin
uyguland›¤›, faﬂist bir devletten
bunlar› beklemek abestir, aksine
tüm bunlar› yokeden bir devlet
var. Sözünü ettikleri “sosyal devlet” sadece aldatmad›r, tekellerin
devletin gerçe¤ini gizlemek için
uydurulmuﬂtur. Kendi halk›na
karﬂ› savaﬂan bir devletin, s›nav›
kazanamad›¤› için intihar eden
gençler de umurunda de¤ildir.
Bu s›navlarla gençli¤e "sadece
kendini düﬂün, di¤erlerini boﬂ
ver” felsefesi aﬂ›lan›yor. Gençlik,
ekonomik sorunlar› ile vicdanlar›
aras›nda s›k›ﬂt›r›l›yor. Ve 1 milyondan fazla insan›n girdi¤i KPSS
s›nav›nda kendisinin bir iﬂe yerleﬂmesinden baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmemesi isteniyor.
12 Temmuz’da yap›lacak
KPSS’de de, ÖSS’de yaﬂanan görüntüler yans›yacakt›r. Küçük bir
k›s›m iﬂ bulma umudunu korurken, büyük bir kesim bir y›l daha
iﬂsizli¤in ac›s›n› hemen ertesi günü yaﬂamaya baﬂlayacak. Belki de
yine intiharlar yaﬂanacak. Düzenin “gelecek” diye sundu¤u, 2-3
saatlik bir s›nav›n ucunda; o “gelecek”te ise kap›kullu¤undan, tekellere hizmetten baﬂka bir ﬂey
yok zaten.
KPSS ve benzeri s›navlar›n kald›r›lmas›, demokratik-bilimsel bir
e¤itimin yerleﬂtirilmesi için mücadele etti¤imizde gelecek umudumuzun da güçlendi¤ini görebiliriz
ancak.

Gençlik Federasyonu

YÖK davas›nda
geciken tahliye
YÖK'ün kuruluﬂ y›ldönümünü protesto etmek için 7 Kas›m 2005 tarihinde Ankara K›z›lay Meydan›'nda
yapmak istedikleri eylemde sald›r›ya u¤ray›p tutuklanan ö¤recilerin
davas›na 22 Haziran’da Ankara 11.
ACM’de devam edildi. Hat›rlanaca¤› gibi, tutuklu 20 ö¤renciden 17’si
daha önce tahliye edilmiﬂti.
Savc›, YÖK protestosu gibi bir eyleme kat›ld›klar› için 25 kiﬂi hakk›nda “silahl› örgüte üye olmak”tan,
25’i içinse “silahl› örgüt propagandas› yapmak”tan cezaland›r›lmalar›n› isteyerek düzenin gençli¤e düﬂmanl›¤›n› gözler önüne serdi.
Avukat Selçuk Koza¤açl›, medyan›n hedef göstermesi ile tutuklanan
Nurgül Acar’›n tahliye edilenlerden
hiçbir hukuki farkl›l›¤› bulunmamas›na karﬂ›n, Trabzon’da linç edilmek istendi diye tutsakl›¤›n›n sürdürülmesinin hukuksuzlu¤unu dile
getirdi ve YÖK protestolar›n›n meﬂrulu¤unu savundu. Mahkeme Nurgül Acar’a tahliye karar› verirken,
iki YDG’linin tutuklulu¤u devam
ettirildi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler; YÖK’ü protestonun haklar› oldu¤unu bir kez daha ifade ederek, bu hakk› kullanmaya devam
edeceklerini söylediler. Evrim Yücel’in yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan,
ö¤renciler “Halk ‹çin Bilim, Halk
‹çin E¤itim, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar.

Bal›kesir’de Soruﬂturma Terörü
d›.
Peki, soruﬂturmada suç gösterilen sloganlar,
dövizler nelerdi?

Bunlar bu ülkenin gerçekleri de¤il mi, bu ülkenin gençleri yaﬂananlara seslerini ç›karmamal› m›; YÖK ve iktidar bunu istiyor.

“Faﬂist Sald›r›lara, ‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ›
Birleﬂelim, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
AKP Açl›¤›n ve Yoksullu¤un ‹ktidar›d›r, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez...”

Bal›kesir Gençlik Derne¤i ise, “soruﬂturmalar, cezalar devrimci demokrat ö¤rencilerin mücadelesini y›ld›ramayacak” diyerek veriyor cevab›n›.
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iﬂbirli¤i belgelendi

Avrupa Demokrasisinin Sefaleti Ve
Faﬂizm ‹ﬂbirlikçisi Kiﬂiliksiz Bir Devlet
Bir devlet düﬂünün. Kendi vatandaﬂ›n› siyasi, ekonomi ç›karlar›
u¤runa baﬂka bir ülkeye sat›yor. Bunu do¤rudan kendisinin yapabilmesinin önünde kimi hukuki, siyasal
bir tak›m zorluklar oldu¤u için, bu
“sorunu” aﬂmak için üçüncü bir ülke ile anlaﬂ›yor. Kendi vatandaﬂ›n›n
üçüncü ülkeye gidiﬂini ihbar ederek
tutuklanmas›n› sa¤l›yor. Kendi vatandaﬂ›n› satt›¤› ülke ise tüm dünyada; iﬂkencecili¤iyle, katliamc›l›¤›yla, hapishanelerinde insanlar› öldürmesiyle tan›n›yor.
Böyle bir ülke hukuk devleti olabilir mi? Bu ülkeyi yönetenlerin hukuka sayg›s›ndan sözedilebilir mi?
Böyle bir ülkenin; ba¤›ms›zl›k savaﬂç›lar›na, muhalif yurtseverlere
karﬂ› komplolarla, provokasyonlarla dolu sömürgecili¤inin “tarihte
kald›¤›” söylenebilir mi?
Böyle bir ülkenin vatandaﬂlar›n›n hak ve özgürlüklerinin, can güvenli¤inin güvence alt›nda oldu¤u
iddia edilebilir mi?
Ve böyle bir ülke, demokrasiden
söz edebilir mi?
Belçika devletinin planlayarak,
kendisi gibi bir Avrupa devleti olan
Hollanda ile anlaﬂarak Bahar Kimyongür’ü faﬂizme teslim etmeye
çal›ﬂt›¤› art›k BELGEL‹.
Devrimcilerin ve Belçikal› hak
ve özgürlük savunucular›n›n baﬂtan
bu yana ifade etti¤i “kirli iliﬂki”nin
belgesi ortaya ç›kar›ld›. Belçika bas›n› olaya geniﬂ yer verirken, Sena-

toda ciddi tart›ﬂmalar yaﬂand›, konuya duyarl› olan Senatör Josy Dubie, Adalet Bakan›’n› yalan söylemekle ve kendi vatandaﬂ›n› ihbar etmekle suçlad›.

Belçika’n›n ‘ihbar’ belgesi

Türkiye’ye iade iste¤iyle Hollanda’da tutuklanan DHKC Brüksel
Enformasyon Bürosu çal›ﬂan› Bahar
Kimyongür’ün 13 Haziran’da görülen iade duruﬂmas›nda, Hollandal›
savc› taraf›ndan mahkemeye bir
belge sunuldu. Belge, Belçika devletinin faﬂizmle iﬂbirli¤i suçunu kan›tlamakla kalmad›, kiﬂiliksiz,
komplocu bir devletin resmini de
ortaya koydu.
Belçika devletinin kendi vatandaﬂ›n› faﬂist Türkiye devletine Hollanda arac›l›¤›yla iade edebilmek
için Hollanda polisine gönderdi¤i
27 Nisan tarihli “ihbar” belgesinde
ﬂöyle deniliyordu:
“Bahar Kimyongür isimli kiﬂi,
DHKP-C’nin festivalisine gitmek
için 29 Nisan tarihinde Hollanda’da olacak. Kimyongür hakk›nda uluslararas› tutuklama emri bulunuyor, Türkiye’den iadesi isteniyor...”
Bahar’› tutuklay›n ve iade edin!
Söylenen özetle bu!
Belçika-Türkiye-Hollanda iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂen komplo bu yaz›yla bitmiyordu elbette. Ayn› günlerde iﬂleyen “trafik”ten ﬂimdilik bilinenler ﬂu ﬂekilde:
Yine dava dosyas›nSenatör Dubie ve CLEA sözcüsü Mathida yeralan bir baﬂka
eu Bietlot, düzenledikleri bas›n top- belgeye göre; Ankara
lant›s› ile, Belçika devletinin iﬂbirli¤ini ‹nterpolü’nün 26 Nisan
kan›tlayan belgeyi aç›klad›lar. Ba- tarihinde Hollanda ile
har’›n üzerinden herkesin özgürlükle- bir telefon görüﬂmesi
rinin tehdit alt›na al›nd›¤›n› kaydeden yaparak
“KimyonBietlot, anti-terör yasalar›n› tart›ﬂmak gür’ün ülkenize gelmesi durumunda tuzorunday›z” ﬂeklinde konuﬂtu.
26
2 Temmuz 2006 / 59

tuklanmas›n›
talep ediyoruz” diyor.
“Gelmesi
durumunda”
öylesine söyleniyor; çünkü Belçika devletinin
ayn› bilgiyi Türkiye’ye verdi¤i çok
aç›k. Ki, o ana kadar olmayan böyle bir talep ne tesadüf ki o günlerde
oligarﬂinin akl›na geliveriyor!
Bir baﬂka bilgi ise, yine 26 Nisan günü, Driebergen polisinin, (tutuklamay› yapan) Schengen fiﬂleriyle ilgilenen kurum olan Siren Nederland bürosundan uluslararas› tutuklama emrinin faxlanmas›n› istedi¤i ﬂeklinde.
Ve Bahar Kimyongür 28 Nisan
tarihinde tutukland›...
Soru iﬂareti olan hiçbir ﬂey yok
ortada! Aç›k bir iﬂbirli¤iyle kurulmuﬂtur bu komplo. Türkiye devleti,
inand›r›c› hiçbir iade gerekçesi bulamad›¤› için de, aceleyle (daha önceki say›lar›m›zda yer verdi¤imiz)
demokratik protesto eylemlerini,
açl›k grevi yapmay› iade gerekçesi
yapm›ﬂt›r. Burjuva hukuk çerçevesinde dahi bu tür eylemlerin b›rak›n
iade nedeni olmay›, soruﬂturma gerekçesi dahi yap›lmayaca¤› aç›k olmas›na karﬂ›n, komplonun orta¤›
Hollanda devleti o meﬂhur “ba¤›ms›z yarg›s›”na gerekli talimat› vermiﬂ ve tutuklatm›ﬂt›r. ﬁimdi ayn› sudan nedenlerle tutsakl›¤› ve iade
tehdidi sürüyor.

Faﬂizme boyun e¤dikçe
kiﬂiliksizleﬂen bir devlet
Mart 2006’da, Knokke Davas›n›n ard›ndan “Belçika, faﬂizmin istekleri için daha ne yapacak, merak ediyoruz” diye sormuﬂtuk.
Bahar olay› sorumuzun cevab›
oldu. Ama ayn› soruyu yinelemek

durumunday›z, çünkü faﬂizmle iﬂbirli¤i içine giren, onun isteklerini
yerine getirmek için böylesine ucuz
ve bir o kadar da alçakça komplolara baﬂvuran bir devlet, kiﬂiliksizleﬂmiﬂ demektir.
Kiﬂiliksizlik; faﬂizmin baﬂtan
beri yapt›¤› “yasalar›n› boﬂ ver, benim isteklerimi yerine getir” bask›s›na boyun e¤mesinde, bunun için
“hukuk devleti”, “ba¤›ms›z yarg›”
gibi sistemin meﬂrulu¤unun sorgulanmas›na neden olacak vitrinlerinin sars›lmas›n› göze almas›ndad›r.
Kiﬂiliksizlik; Fehriye Erdal olay›nda kendi yasalar›n› uygulamas›,
asgari burjuva hukukun gereklerine
uygun davran›p iade etmemesini affettirmek için özel mahkeme kurmaktan gayri-meﬂru iﬂbirli¤ine kadar her yola baﬂvurmas›ndad›r.
Her akl› baﬂ›nda kiﬂi, Belçika
devletine en basit ﬂu sorular› sorar:
- Kimyongür için “uluslararas›
tutuklama” karar› varsa, niye kendi
vatandaﬂ›n› kendin tutuklam›yorsun
da ihbar ediyorsun?
- ‹ade gerekçesi olan tüm “suçlar” senin topraklar›nda iﬂlenmiﬂ ve
sen soruﬂturma bile açmamam›ﬂ,
demokratik hak oldu¤unu kabul etmiﬂsin. ﬁimdi de¤iﬂen nedir ki, b›rak soruﬂturmay›, iﬂkenceci bir ülkeye iade gerekçesi yap›lmas›na
onay veriyorsun?
Belçika devletinin bu sorulara
verebilece¤i hiçbir cevap yoktur.
Ama aleni olan kirli bir komplo vard›r. Bu nedenle de baﬂtan itibaren
tam bir suçluluk duygusu içinde,
Bahar’›n “tesadüfen tutukland›¤›”,
“kendilerinin böyle bir iﬂbirli¤i yapmad›¤›” yalanlar›na s›¤›n›yor ve
uluslararas› prosedürde ilk uygulanmas› gereken, kendi vatandaﬂ›n› istemeye yanaﬂm›yor. Üstelik bu durumu hukuki olarak aç›klayamad›¤›
için bir baﬂka yalana; “Kimyongür
talep etmedi” yalan›na s›¤›n›yor.
Tam bir kepazelik! Tam bir kiﬂiliksizlik örne¤i!

Avrupa demokrasisi budur
Belçika devletinin kiﬂiliksizli¤i,

komploculu¤u, faﬂizmle iﬂbirli¤i
suçunu iﬂlemeye devam etmesi olay›n bir yan›. Öte yan› ise, Avrupa
demokrasisinin, hukuk anlay›ﬂ›n›n
ne menem bir ﬂey oldu¤unu gösteren bir örnek olmas›d›r. Ortaya ç›kan tablo ö¤reticidir.
Belçika ve Hollanda, AB ülkeleri aras›nda, “özgürlüklerle” ve “hukuk devleti” bak›m›ndan, örnek
gösterilen ülkelerin baﬂ›ndad›r. Ancak siyasi, ekonomik ç›karlar sözkonusu olunca tüm bunlar bir kez
daha bir yana b›rak›lm›ﬂt›r. Hollanda, Türkiye’de sömürü pastas›ndan
pay alan Avrupa ülkeleri aras›nda
Almanya’n›n ard›ndan geliyor. San›r›z Belçika tekellerinin pazar paylar› da artacakt›r ülkemizde!
Hukuk mu, adalet mi, meﬂruluk
mu; ç›karlar sözkonusu olunca “terörle mücadele” diyerek tüm bunlar
bir anda ask›ya al›nabilir. Bu pervas›z hukuksuzluk sadece Amerikan
emperyalizmine özgü de¤ildir. Çeﬂitli düzeylerde tüm emperyalistlerce uygulan›yor. Avrupa emperyalistleri hem kapitalizmin genel ç›karlar› için Amerika’n›n hukuksuzluklar›na destek veriyor, hem kendi
ülkelerinde bask›lar› art›r›yorlar,
ayn› zamanda da faﬂizme destek vererek suçlar›na ortak oluyorlar.
ABD’nin sözünü etti¤i ve Türkiye oligarﬂisinin s›k s›k yineledi¤i
“teröre karﬂ› uluslararas› iﬂbirli¤i”
dedikleri iﬂte böyledir; hiçbir hukuk, kural tan›mayan gayri-meﬂru
bir iﬂbirli¤idir. CIA iﬂkence uçaklar›yla nas›l ki, esirler yasad›ﬂ› ﬂekilde
taﬂ›n›yor, sorgulan›yor, iﬂkencelerden geçirilip gizli hapishanelerde
tutuluyorsa ve bu iﬂ tam bir “uluslararas› iﬂbirli¤i” ile gerçekleﬂiyorsa;
hukuksuzluk boyutuyla Bahar olay›nda yaﬂanan da ayn› çerçevededir.

“Bakan yalan söyledi”
‹hbar belgesinin ortaya ç›kmas›
üzerine, defalarca konuyu Senatoda
gündeme getiren Yeﬂiller Partisi’nden Senatör Josy Dubie, 22 Haziran’da bir kez daha Adalet Bakan›
Onkelinx’e sorular yöneltti.
Senatör Dubie, 18 May›s’ta Ada27
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Elçilik önünde eylem
CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük
Komitesi) taraf›ndan 28 Haziran’da
Brüksel’deki Türkiye Konsoloslu¤u
önünde protesto eylemi gerçekleﬂtirildi.
Türkiye devletinin suçlar›n›n tehir edildi¤i gösteriye Belçikal› demokrat kiﬂi ve
kurumlar kat›l›m gösterirken, Bahar’›n
iade edilmemesi talebi yinelendi.
Yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
Clea sözcüsü Daniel Flinker , Sosyalist
Parti Senatörü Pierre Galand, ‹nsan
Haklar› Birli¤i’nden Benoit Van der Meerschen, Avrupa Parlementeri Karin Resetarits konuﬂmac› olarak kat›l›rken
Bahar Kimyongür’ün serbest b›rak›lmas›
istendi.
Türkiyeliler’in yo¤un yaﬂad›¤›
bölgeden Belediye Baﬂkan› aday› olan Adalet Bakan› Onkelinx,
ﬂimdi Belçika kamuoyunda yalanlar›yla gündemde. Asl›nda O,
tekellerin düzeninde bir burjuva
politikac›s›n›n her zaman yaﬂayabilece¤i ﬂeyleri yaﬂ›yor. Tekellerin ç›karlar› için faﬂizmle iﬂbirli¤ini savunuyor, bunu gizlemek
içinse YALAN söylüyor, zavall›laﬂ›yor...
Belçika hükümetinin kendi
vatandaﬂ›n› “satmas›” Belçika bas›n›nda zaten süren
tart›ﬂmalar› art›rd›. Gazeteler Adalet Bakan› “Onkelinx zor durumda”
baﬂl›klar›yla haberi duyururken, televizyonlar da
olaya geniﬂ yer verdiler.

let Bakan›’na sordu¤u soruyu hat›rlatarak, Belçika’n›n Kimyongür’ü
Hollanda’ya verdi¤ini düﬂündü¤ünü
söyledi¤i zaman bakan›n, “bu tür
söylemler çok a¤›r” diye cevaplad›¤›n› ifade etti. 3 kez soru sorarak
Belçika hükümetinin sorumlulu¤unu sorgulad›¤›n› hat›rlatt›¤›nda her
defas›nda olumsuz cevap ald›¤›n›
hat›rlatan Dubie ﬂöyle dedi:
“Ortaya ç›k›yor ki, Adalet Bakan› Belçika Hollanda aras›, Kimyongür’ün geliﬂini haber veren ba¤lant›lar› inkâr etti. Ancak Hollandal›
savc›n›n belgeleri bunun tersini kan›tl›yor. Bu belge ile Adalet Bakan›’n›n sordu¤um sorulara do¤ru cevap vermedi¤i ve Kimyongür’ün insan haklar›n› ihlal eden bir ülkeye
iadesi için adeta verildi¤i aç›¤a ç›kt›.”
Adalet Bakan› Onkelinx, iﬂbirli¤i yapt›¤› Türkiye faﬂist devletinin
gerçeklerin üzerini örtmekte kuland›¤› “Konu yarg›ya intikal etmiﬂtir,
susun!” söylemlerini hat›rlat›rcas›na, Hollanda’da hukuki sürecin devam eti¤ini, hiçbir ﬂey söyleyemeyece¤ini belirtmekle yetindi.
Kendi vatandaﬂ›n› faﬂizme teslim etmek için ihbar ederken hukuku hat›rlamayan bakan ne kadar da
hukuka sayg›l›!
Senatör Dubie, Bakan’›n izahtan
uzak bu aç›klamalar› karﬂ›s›nda Senato Baﬂkan›’na seslenerek, “Say›n
baﬂkan, bu olay çok vahim. Yönetti¤iniz senatonun inand›r›c›l›¤› söz
konusu, çünkü bir bakan yalan söylüyor ve hatta kendisine bu konuda
soru yönelten parlamentere de ‘saçmal›yorsunuz’ diyor” diye konuﬂtu.
Dubie ayr›ca, Senato Baﬂkan›’ndan,
gerçeklerin ortaya ç›kmas› için ‹stihbarat servisini takip komitesinden bir soruﬂturma yapmas›n› sa¤lamas›n› talep etti.

CLEA: Sadece Bahar de¤il
hepimizin özgürlükleri
tehdit alt›nda
Belçika-Hollanda-Türkiye iﬂbirli¤ini gösteren belge, 23 Haziran’da
CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgür-

Belçika hukuku faﬂizmin isteklerini
yerine getirmeye devam ediyor
Knokke Davas›’n›n ard›ndan, Belçika hukuku faﬂizmin bir iste¤ini daha yerine getirdi. Türkiye’nin, “bize vermiyorsan›z, Sabanc› eyleminden
dolay› siz yarg›lay›n” iste¤ine uygun olarak, Fehriye Erdal’›n Belçika’da
yarg›lanabilece¤ine karar verdi.
Belçika yarg›tay›nda 27 Haziran’da görülen duruﬂmada, mahkemenin
aksi yönde verdi¤i karar kald›r›larak, dosyan›n yeniden görülmesi kararlaﬂt›r›ld›. Ancak, “Türkiye’de iﬂledi¤i suçlardan dolay› Belçika’da yarg›lanamayaca¤›na” karar veren mahkeme yerine, farkl› hakimlerden oluﬂan
bir mahkemenin dosyaya bakmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Anlaﬂ›lan o ki, Belçika devleti bu konuda faﬂizmin isteklerini tümüyle yerine getirme noktas›nda pervas›zca bir karar alm›ﬂ ve meﬂhur “ba¤›ms›z yarg›s›” da buna uygun kararlar almakta. Knokke Davas› için özel
yarg›ç, savc› atamalar› yapan Belçika devleti, ayn› prosedürü bu davada
da uygulamak istiyor.
Knokke davas›nda karar›n ard›ndan Belçika Adalet Bakan› Laurette
Onkelinx, karar daha temyiz aﬂamas›na bile gitmeden, yani burjuvu hukuku kurallar› içinde kesinleﬂmiﬂ bir hüküm niteli¤i de taﬂ›madan ﬂöyle
demiﬂti:
“Erdal art›k bir terörist. DHKP-C terör örgütü. Türkiye’de idam cezas› yok. Belçika adaleti bunlar› de¤erlendirecektir.”
Burjuva hukukunun o meﬂhur “ba¤›ms›z yarg›s›”na aleni müdahale
anlam›na gelen bu sözler bugün pratik olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Belçika
adaleti de¤erlendiriyor! Ancak de¤erlendirdi¤i hukuk de¤il, Belçika tekellerinin Türkiye üzerindeki ç›karlar›.
lük Komitesi) taraf›ndan düzenlenen bir bas›n toplant›s› ile kamuoyuna duyuruldu ve bas›na da belgenin kopyalar› da¤›t›ld›. Senatör
Josy Dubie’nin de kat›larak söz ald›¤› toplant›da, CLEA sözcüsü Mathieu Bietlot, baﬂlang›çta Bahar’›n
Belçikal› üniversiteden arkadaﬂlar›
olarak kurduklar› bu komitenin giderek geniﬂledi¤ine dikkat çekerek
bunun nedenini ﬂu ﬂekilde aç›klad›:
“Çünkü arkadaﬂ›m›z üzerinden
herkesin özgürlükleri tehdit alt›na
al›n›yor. Bilmek gerekir ki, Bahar’›n çal›ﬂt›¤› büronun en önemli
faaliyetlerinden biri hapishanelerde
süren ölüm orucuna iliﬂkin bilgiler
vermektir. Ancak bunlar terörist faaliyetler olarak yans›t›l›yor. Sorun
burada, Belçika’da baﬂl›yor. Ç›kar›lan anti-terör yasalar›n› tart›ﬂmak
zorunday›z.”
Senatodaki sorular›na bakan›n
do¤ru cevaplar vermedi¤ini hat›rla28
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tan Senatör Dubie ise, bu olay›n sadece kendisi için önemli olmad›¤›n›
kaydederek, “Ayn› zamanda birçok
meslektaﬂ›m ve çevrenin de dikkatinin üzerinde oldu¤u bir olay” diye
konuﬂtu. Hükümetten bir kez daha
bu iadeye karﬂ› ç›kmas›n› isteyen
Dubie, Bahar’›n durumunun hukuki
de¤il siyasi bir karar oldu¤unun alt›n› çizdi. “Çünkü söz konusu olan
insan haklar›n› ihlal eden bir ülke”
diye sözlerine devam eden Dubie de
anti-terör yasas›n› eleﬂtirdi ve bu
yasan›n insan haklar› ihlallerini kolaylaﬂt›rd›¤›n›, adil yarg›lamalar›n
yap›lmas›n› imkans›zlaﬂt›rd›¤›n›
kaydetti.
Senatör Dubie son olarak ﬂu özeleﬂtiride de bulundu: “Önceleri bu
anti-terör yasalar›na karﬂ› ç›k›ﬂ›n
basit bir ‘solculuk’ oldu¤unu düﬂünürdüm ama bu yaﬂananlar bana bu
yasalar›n özgürlüklerimiz için bir
tehlike oluﬂturdu¤unu gösterdi.”

DTP'nin 1. Ola¤an Kongresi 25 Haziran
günü Ankara’da gerçekleﬂtirildi. Yasal nedenlerle “Eﬂbaﬂkanl›k sistemi”nin fiili olarak sürdürülmesine karar verilen kongrede, Ahmet
Türk DTP Genel Baﬂkan› seçildi.

DTP Kongre Yapt›, Oligarﬂi DTP’yi
Susturmak ‹çin Harekete Geçti
DTP’nin “çözüm kongresi” ad›n› verdi¤i Kongrede konuﬂan Eﬂbaﬂkan
Aysel Tu¤luk, 'PKK'yle aran›za mesafe koyun' önerilerine karﬂ›l›k, “Böyle
bir ﬂey mümkün de¤il, tam tersine, demokrasi ve bar›ﬂ için, demokratik güçlerin ve toplumun PKK ile kendi aras›na koydu¤u mesafeyi kald›rmas› zorunludur. Savaﬂs›z bir Türkiye için PKK ve devletin yak›nlaﬂmas›n› istiyoruz” dedi. Tu¤luk; ETA, IRA gibi örnekleri göstererek, “Di¤er ülkelerde silahl› örgütler de¤iﬂime u¤rad›. Gördü¤ümüz ve tan›k oldu¤umuz kadar›yla
PKK de böyle bir sürecin içindedir” ﬂeklinde konuﬂtu.
IRA ve ETA temsilcilerinin de konuﬂtu¤u kongrede, Ahmet Türk de Kürt
sorununun çözümünün “Kürtlere ra¤men” olamayaca¤›n› söyledi.

“Çözüm paketi” DTP’nin taleplerinin yerald›¤› pankartlar›n as›ld›¤›
Atatürk Kapal› Spor Salonu'nda coﬂkulu bir kitle kat›l›m› göze çarparken,
DTP taraf›ndan bir “çözüm paketi” aç›kland›.
Pakette dile getirilen talepler ﬂu ﬂekilde: 1982 Anayasas› yerine yeni bir
anayasa haz›rlanmal›. Dil ve kültür haklar›na iliﬂkin güvencelere yer verilmeli. Seçim ve siyasi partiler yasas› de¤iﬂmeli, demokratikleﬂtirilmeli. Demokratik bir toplum için düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ü önündeki yasal
ve fiili uygulamalar son bulmal›. TMY Tasar›s› geri çekilmeli. Çünkü Kürtler’le bir tür mücadele yasas›d›r. Bar›ﬂç›l kanallar›n aç›lmas›n›n bir yolu
olarak 'siyasi genel af' ç›kar›lmal›. ‹mral› ve F Tipi cezaevlerindeki tecritten
vazgeçilmeli. Koruculuk uygulamas›na son verilmeli, may›nlar temizlenmeli. Say›s› 4000'i bulan zorla boﬂalt›lan köylere dönüﬂ olanaklar› sa¤lanmal›. Bölge'de özel bir kalk›nma plan› haz›rlanarak uygulanmal›.
Jet inceleme DTP kongresinde “Türk bayra¤›” as›lmas› da burjuva
bas›n› kesmedi, bu kez de “‹stiklal Marﬂ›’n›n okunmad›¤›”, salonda “PKK
bayra¤›, Öcalan posteri aç›ld›¤›” üzerinden hedef gösterme kampanyas›
yapt›lar. Oligarﬂinin savc›lar› da harekete geçmekte gecikmedi. Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› soruﬂturma için inceleme baﬂlatt›.

ÖDP: “Birarada yaﬂam› savunal›m!”
ÖDP, 28 May›s’tan bu yana “Birarada Yaﬂam› Savunal›m” slogan›yla sürdürdü¤ü kampanya
çerçevesinde, 25 Haziran’da Kad›köy ‹skele Meydan›’nda ayn› sloganla bir miting düzenledi.
5 bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› mitingte “Özgür, Eﬂit, Demokratik Bir Türkiye”, “Birarada Yaﬂam› Savunal›m” yaz›l› pankart ve dövizler taﬂ›nd›, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂle ‹skele Meydan›’na gelinmesinin ard›ndan baﬂlayan mitingte konuﬂan ÖDP Genel Baﬂkan› Hayri Kozano¤lu, “Bugünden tezi yok yurttaﬂlar›m›z› bar›ﬂa, hoﬂgörüye, birbirini dinlemeye ve anlamaya ça¤›r›yoruz” dedi. Kürt sorununun asayiﬂ meselesi olmad›¤›n› kaydeden Kozano¤lu, PKK’ye de silah
b›rakma ça¤r›s› yapt›. Çeﬂitli sendika ve DKÖ’lerce
desteklenen miting halaylar ve çeﬂitli dillerde söylenen ﬂark›larla son buldu.
29
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Göç-Der: Geri Dönüﬂ
Koﬂullar› Sa¤lans›n
GÖÇ-DER, 23
Haziran’da
‘Göç Haftas›’ dolay›s›yla yapt›¤›
aç›klamada, Köye Dönüﬂ ve Rehabilitasyon Projesi’nin bir aldatmacadan öteye gitmedi¤ini belirtti.
Galatasaray Lisesi önünde yap›lan
oturma eyleminde konuﬂan
GÖÇ-DER Baﬂkan› ﬁefika Gürbüz, hükümetin ç›kard›¤› 5233
say›l› kanunun, ma¤durlar›n zararlar›n›n karﬂ›lanmas› için yeterli olmad›¤›n› dile getirdi. Gürbüz
aç›klamas›nda çözüm için ﬂu koﬂullar› s›ralad›:
Geri dönüﬂün önünde engel olan
korucu-J‹TEM-çete gibi militarist güçlerin la¤vedilmesi. Birçok
insan›n hayat›na mal olan may›n
ve savaﬂ art›¤› malzemelerin temizlenmesi. Yayla yasaklar›n›n
kald›r›lmas›. Ma¤dur edilen yurttaﬂlar›n maddi - manevi ma¤duriyetlerinin karﬂ›lanmas›. Geri dönüﬂlerin sa¤lanabilmesi için köylerin, alt yap›, sa¤l›k, sosyal ve
e¤itsel gibi alanlarda çal›ﬂma yap›lmas› ve bunun için bütçe ayr›lmas›. Geri dönüﬂü teﬂvik için
özellikle tar›m ve hayvanc›l›k
için kredi verilmesi.
Dernek üyeleri, çözüm taleplerini
içeren mektubu Adalet Bakanl›¤›’na gönderdiler.

Baydemir'e Yeni Dava
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Osman Baydemir ve 9
belediye çal›ﬂan› hakk›nda, HPG
gerillas›n›n cenazesine ambulans
vermekten dolay› aç›lan davan›n
ilk duruﬂmas› 27 Haziran’da görülürken, Baydemir hakk›nda yeni bir dava daha aç›ld›.
Ba¤c›lar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Tempo Dergisi’ne PKK lideri Öcalan'›n tecridiyle ilgili konuﬂan Baydemir hakk›nda 1.5 y›l
hapis istemiyle dava açt›.

hayat›n
içindeki

teori
Halk Düﬂman›
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! Merhaba dostlar›m›z. Naz›m’›n
“hoﬂ geldin” baﬂl›kl› bir ﬂiiri vard›r,
duymuﬂsunuzdur... ﬁiirin bir yerinde “Biz b›rakt›¤›n gibiyiz” der ve
ekler: “Ustalaﬂt›k biraz daha taﬂ›
k›rmakta / dostu düﬂmandan ay›rmakta...”
Naz›m’›n iki dizede anlatt›¤› gibi, dostu düﬂman› ay›rmak, “kavgada ustalaﬂma”n›n ölçülerinden biridir. Ve biz de bugünkü sohbetimizi
bu konuya ay›rd›k. Halk düﬂmanl›¤›n›n tarifinin yer yer bulan›klaﬂt›¤›,
halk düﬂmanlar›yla halk ve halk›n
temsilcileri aras›ndaki çizgilerin yer
yer inceldi¤i bir ortamda, “halk düﬂman›” kavram›na daha dolu bir içerik yüklemek ve bu kavram› daha
çok kullanmak gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

Mazlum: Bu kavram üzerinde
neden durmam›z gerekti¤ine dair
ben iki güncel örnek vermek istiyorum. Birincisi, önümüzdeki seçimlere yönelik ittifak tart›ﬂmalar›d›r.
Halk›n temsilcisi, halk› savunan olma iddias›ndaki kimi güçlerle, halk
düﬂman› olduklar› tart›ﬂmas›z kesimler aras›nda birlikler olabilece¤ine dönük yap›lan “fikir cimnasti¤i”! ‹kincisi ise, geçen say›m›zda
dergimizde yeralan yozlaﬂt›rmayla
ilgili yaz›larda dikkat çekilen bir
noktayd›. Yapt›klar› “iﬂ” itibariyle
halka zarar veren, halk› çürüten kiﬂilere karﬂ› bir “kan›ksama”, bir
“kabullenme” görülmesi, gerçekten
de üzerinde durulmas› gereken bir
noktad›r. “Halk düﬂmanlar›”yla,
halk aras›ndaki s›n›rlar nas›l bu kadar incelebilmiﬂtir, tabii ki tart›ﬂ›lmas› ve bu s›n›rlar›n yeniden kal›nlaﬂt›r›lmas› gerekir.

Kemal: Evet, “halk düﬂman›”
kimdir, kimlerdir, bunu açaca¤›z.
Ama ondan önce de¤inilmesi gere-

Düﬂman ve Savaﬂ; yaﬂad›¤›m›z
toplumun gerçekleridir
ken bir nokta daha var. “Düﬂman”
gibi bir kavram, tan›m gerekli midir? Birço¤umuz tan›k olmuﬂuzdur,
düﬂman kavram›, burjuvazinin etkisi alt›ndaki kesimlere, hatta solun
baz› kesimlerine “sert” bir kavram
gibi gelir, hatta bunu kimileri “irkiltici” veya “itici” bulurlar. Buna ra¤men, neden böyle tan›mlamal›y›z
Özlem?

Özlem: Bunun son derece yal›n bir cevab› var bence. Kendini bir
savaﬂ›n içinde gören herkes, bir
düﬂman kavram›na da sahip olmak
durumundad›r. Çünkü ad› üstünde
bir savaﬂ varsa, o savaﬂta taraflar
da vard›r ve savaﬂ›n tan›m› ve do¤as› gere¤i, taraflar birbirinin “düﬂman›”d›r.
S›n›flar savaﬂ›, tarihteki en uzun
süreli, en kesintisiz ve en yayg›n savaﬂt›r. ‹ki taraf, yani birbirine uzlaﬂmaz biçimde düﬂman s›n›flar, politik, askeri, ekonomik, kültürel her
alanda kesintisiz bir biçimde savaﬂ
halindedir. Her alan bu savaﬂ›n k›yas›ya, birbirini “yoketme” hedefiyle sürdü¤ü cepheler durumundad›r. S›n›f savaﬂ› teorisini kabul edip,
“düﬂman” tan›mlamas›n› kabul etmemek mümkün de¤ildir. Böyle yapanlar, o teoriyle daha baﬂ›ndan bir
çeliﬂki ve tutars›zl›k içindedir. Ki
reformistlerin ço¤u bu konumdad›r;
s›n›f savaﬂ› teorisini, “teoride” kabul ederler. Ama o savaﬂ›n içerdi¤i
s›n›fsal karﬂ›tl›klar›n, düﬂmanl›klar›n ad›n› koymaktan kaçarlar. Bu ise
onlar›n soruna bir “savaﬂ” olarak
bakmad›klar›n›n ifadesidir.

Mazlum: Yani baﬂka deyiﬂle
“savaﬂtan” kaç›ﬂlar›n›n göstergesidir de¤il mi! Hemen belirteyim, askeri anlamda bir savaﬂtan sözetmiyorum sadece, “düﬂman” tan›m›n›
kullanmamak, askeri de¤il, politik,
s›n›fsal anlamda da savaﬂtan kaç›ﬂ›n
ifadesidir. ﬁunu biliyoruz ki, halk
ve düﬂmanlar› aras›ndaki çeliﬂki ve
çat›ﬂmalar› yumuﬂatan, halk›, dost30
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lar›n› ve düﬂmanlar›n› ay›ramaz hale getiren her teori, her politika sonuçta halka zarar verir. Bu çizgiler,
gerek egemen s›n›flar, gerekse de
reformizm taraf›ndan sürekli olarak
inceltilir, “halk düﬂmanl›¤›” belirsiz
bir kimlik, belirsiz bir suç haline getirilir, halk›n düﬂman›na kin, nefret
duymamas› ö¤retilir. Burjuvazi,
malum sürekli “kini, öfkeyi de¤il,
sevgiyi büyütelim” benzeri deyiﬂlerle, ezilenlerin, ezilmiﬂlikten do¤an
öfkelerine, s›n›f kinlerine gem vurmaya çal›ﬂ›r. Küçük-burjuva ayd›n
kesimler, reformistler de hümanizmle, diyalog politikalar›yla gerekçelendirerek ayn› ﬂeyi yaparlar.
Reformist, revizyonist solun bas›n›n› izleyin. “Düﬂman” kavram›n›
göremezsiniz kolay kolay. Konuﬂmalar›nda da duyamazs›n›z. En fazla “akademik”, “teorik” bir kavram
olarak sözederler “düﬂman”dan.
Oysa burada ﬂunu da belirtmeliyiz ki, düﬂman kavram› sadece “teorik” bir belirleme olman›n ötesinde bir duygu, bir ruh halini de belirler ayn› zamanda. Düﬂman derken,
gerçekten insan onu duyar, hisseder.
Düﬂman derken bilincindeki s›n›f
kini yüklenir sesine. Halktan uzaklaﬂ›ld›kça, açl›ktan, yoksulluktan,
çaresizlikten uzaklaﬂ›ld›kça, öfke
azal›r, kin küçülür, düﬂman soyut
bir kavram haline gelir. Giderek gereksiz bulunur. Kini, öfkeyi yokedelim diyenlerin, “düﬂman” tan›mlamas›na ›srarla karﬂ› ç›kanlar›n burjuva, küçük-burjuva çevrelerden olmas› elbette rastlant› de¤ildir.

Kemal: O zaman ﬂöyle diyebiliriz: Düﬂman tan›m›n› içselleﬂtirilmiﬂ bir kavram olarak kullanmakla,
devrim ve iktidar iddias›na sahip olmak aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r.
Marksist-Leninist literatürde s›n›flar›n mevzilenmesi diye ifade
edilen ﬂey, bir bak›ma dostlar›n ve
düﬂmanlar›n tasnif edilmesidir. Devrim yolunda, kimleri yan›na, kimleri

karﬂ›na alarak yürüyece¤inin tespitidir. Düﬂman›n net ve aç›k tan›mlanmas›yla emekçileri devrim hedefinden uzaklaﬂt›racak her türlü uzlaﬂmaya, teslimiyete de kap›lar kapat›lm›ﬂ olur. Baﬂka bir deyiﬂle, düﬂman
tan›mlamas› ve bu tan›ma göre ﬂekillenmiﬂ bir politik çizgi, icazetçili¤in daha baﬂtan reddidir.
Devrim sürecinin geliﬂimi, s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerin keskinleﬂmesi, çat›ﬂman›n artmas› demektir.
Düﬂman tan›m›n› kullanmayanlar
ise, tersine olarak s›n›flar aras›ndaki
çeliﬂkileri yumuﬂatmaya, mücadelenin ﬂiddetini yumuﬂatmaya çal›ﬂanlard›r. Onun için, kabaca ifade edersek, düﬂman› k›zd›rmamak, düﬂman›n ﬂiddetini üzerlerine çekmemek
için düﬂmana düﬂman demezler.
Düﬂmana düﬂman diyece¤iz, bunun gereklili¤i, zorunlulu¤u, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›ndan vazgeçilmezli¤i san›r›m az çok netleﬂmiﬂtir.
O zaman ﬂimdi tan›mlayal›m, düﬂman kimdir, nedir?

Özlem: Belki biraz genel olacak ama ben ﬂöyle diyorum: “Devrime engel olan herkes ve her ﬂey,
düﬂmand›r.”

Mazlum: Asl›nda do¤ru bir tan›mlama. Ama kendisinin de dedi¤i
gibi, biraz genel. Daha somut olarak
içini doldurmal›y›z kavram›n. S›n›flar mücadelesinin farkl› farkl› cephelerinde düﬂman› farkl› olgular›
öne ç›kararak da tan›mlar›z. Ancak
tüm bunlar›n bileﬂkesini ifade etmek istersek, Özlem’in yapt›¤› tan›m, ulaﬂaca¤›m›z en kapsaml› tan›mlardan biridir. Ki o tan›m, bizim
hayat›n her alan›na, savaﬂ›n her cephesine uyarlayabilece¤imiz bir tan›md›r. Buna yeniden döneriz ama
ﬂimdi s›n›fsal olarak, siyasal olarak
daha somut biçimde düﬂman› adland›ral›m. Devrimci hareketin program›ndan okuyorum:
“BU SAVAﬁTA HALKIN DÜﬁMANLARI ﬁUNLARDIR:
- Baﬂta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalist güçler,
bunlar›n askeri, ekonomik ve politik

üsleri, temsilcilikleri, yard›m paravanas› alt›ndaki ajan üsleri,
- ‹ﬂbirlikçi tekelci sermayedarlar, iﬂbirlikçi tüccarlar, tefeciler, büyük toprak sahipleri, toprak a¤alar›
ve bunlar›n özel silahl› güçleri,
- ‹ktidarda bulunan tüm devlet
yetkilileri, düzeni savunan milletvekilleri, üst bürokratlar.
- Devletin resmi ordusu, polisi,
M‹T, kontrgerilla, korucular ve
bunlar›n kurumlar›,
- Oligarﬂik yap›n›n içerisinde
yeralan, düzeni savunan, faﬂist ve
Devrimci Halk ‹ktidar› savaﬂ›n› engellemeye çal›ﬂan tüm siyasi partiler,
- Emperyalizm ve Oligarﬂiye hizmet eden, devrimci savaﬂ› engellemekte kullan›lan tüm devlet kuruluﬂlar› ve özel kuruluﬂlar,
- Devrimci savaﬂ› engellemeye
çal›ﬂan, oligarﬂiye yard›m eden muhbirler, hainler, ajan ve provokatörler
ve bunlar›n örgütlenmeleridir.”
Burada s›ralananlardan hareketle
özetlersek ﬂöyle diyebiliriz: Düﬂman›m›z›n en k›sa ve özet ifadesi; emperyalizm ve oligarﬂidir.

Kemal: S›n›fsal ve siyasal aç›dan düﬂman› böyle tespit ediyoruz.
Bu tespit ayn› zamanda bizim neden
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrimi savundu¤umuzu da aç›kl›yor. As›l düﬂmanlar›m›z bunlarsa,
devrimimiz bunlar› y›kacak, altedecek bir muhtevada olmak durumundad›r. Tabii burada ﬂunu belirtmeliyiz. Bunu tespit etmek, gereklidir
ama yeterli de¤ildir. Devrimin bu
muhtevada ilerleyebilmesinin koﬂullar›ndan biri ise, halka as›l düﬂmanlar›n›n bunlar oldu¤unu göstermekten geçer.
Sömürücü egemen s›n›flar, denilebilir ki, bütün sömürücü toplumlarda sömürüde, zulümde kendi sorumluluklar›n› gizlemek için yöntemler geliﬂtirmiﬂlerdir. Çok s›k›ﬂt›klar›nda düzenin birkaç memurunu kurban ediverirler. Osmanl› padiﬂahlar›n›n kaç vezirin kellesini isyan eden askerlerin, halk›n önüne
att›¤›n› biliriz. Burjuvazi bunu kuﬂ31
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evrim sürecinin geliﬂimi, s›n›flar
aras›ndaki çeliﬂkilerin keskinleﬂmesi, çat›ﬂman›n artmas› demektir.
Düﬂman tan›m›n› kullanmayanlar
ise, tersine olarak s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkileri yumuﬂatmaya, mücadelenin ﬂiddetini yumuﬂatmaya çal›ﬂanlard›r.

kusuz daha inceltilmiﬂ yöntemlerle
yapar. Ama yapt›¤›n›n özü ayn›d›r.
Mesela, halk›n tepkileri, memnuniyetsizli¤i yo¤unlaﬂt›¤›nda, tepkiye
yolaçan konuda soruﬂturma komisyonlar› kurar, asl›nda her ﬂeyi “egemen s›n›flar için yapm›ﬂ olan” kiﬂileri mahkemeler önüne ç›kar›r; mesela ekonomik krizleri, birkaç politikac›n›n s›rt›na, katliam politikalar›n› birkaç askerin, polisin s›rt›na
y›kar... ‹ﬂte bunlar›n sonucunda, ilginçtir ama s›n›fsal olarak en temel
düﬂman, halk düﬂman› oldu¤unu en
fazla gizleyebilendir. Tekelci burjuvaziyi kastediyorum.
Sanki halka karﬂ› iﬂlenen suçlarda, onlar›n hiçbir dahli yoktur. Sanki bütün bunlar onlar›n ç›karlar› için
yap›lmam›ﬂt›r. Sanki bütün bunlardan haberleri de yoktur ve “kamuoyu” ne zaman ö¤renmiﬂse, onlar da
o zaman ö¤renmiﬂtir.
Emperyalist iﬂgalin gizli oldu¤u
ve faﬂizmin de demokrasicilik oyunuyla maskelendi¤i bizim gibi ülkelerde, oligarﬂinin bu ve benzeri manevralar›n›n inand›r›c› olmas› daha
kolayd›r. Bu nedenle de gerçek düﬂman, kendini daha fazla gizleme
imkan› bulmaktad›r.
Ve iﬂte bu nedenle mücadele, ayn› zamanda düﬂman›n yüzünü aç›¤a
ç›karmak mücadelesidir. Düﬂman›n
yüzü aç›¤a ç›kt›kça mücadele geliﬂecek, mücadele geliﬂtikçe düﬂman›n yüzü daha fazla aç›¤a ç›kacakt›r.
Bunun diyalekti¤i de böyledir.

Özlem: Burada düﬂman konusundaki bir baﬂka tart›ﬂmaya da de¤inebiliriz san›r›m. As›l düﬂman
emperyalizm ve oligarﬂi ise, bunlar›n kulland›¤› kesimleri düﬂman
saymayacak m›y›z? Örne¤in baz›la-

r›, iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n
“düﬂman” görülmesine karﬂ› ç›k›p
der ki, “onlar eninde sonunda emir
kulu, as›l suçlular onlar de¤il...”
Bir di¤er yaklaﬂ›m ise, burjuvazinin
yukar›da anlat›lan manevralar›na
kan›lmas› sonucunda ortaya ç›kar;
onlar da mesela polisi, orduyu eleﬂtirir ama onlar›n arkas›ndaki as›l
güçleri iﬂaret etmez, onlar› düﬂman
görmez...
Mazlum arkadaﬂ›n devrimci hareketin program›ndan diyerek okudu¤u bölüm bu anlamda önemlidir.
S›n›fsal olarak as›l altetmemiz gereken düﬂman, emperyalizm ve oligarﬂidir ama emperyalizm ve oligarﬂi, ç›plak bir biçimde ç›kmaz
halk›n karﬂ›s›na, ordusuyla, polisiyle, hapishanesiyle, düzen partileriyle, di¤er kurumlar›yla ç›kar. ‹ﬂte bu
anlamda ben biraz önce tan›m› daha
genel biçimde ifade ettim; tekrar
söyleyecek olursak: Devrimin düﬂman›, devrimin önündeki politik,
askeri tüm engellerdir.
Düﬂman›n kullanan veya kullan›lan durumunda olmas›, devrimin
önünde oluﬂturdu¤u engelin niteli¤i, düﬂman güçlerin s›n›fsal kökenleri, elbette kendi özgünlü¤ü içinde
de¤erlendirilir ve o düﬂmana karﬂ›
nas›l, hangi yöntemlerle mücadele
edilece¤i, engelin nas›l aﬂ›laca¤› da
bunlara göre belirlenir. Düﬂman
güçlerin farkl›l›klar›, düﬂmana karﬂ›
mücadele biçimlerinin tespiti aç›s›ndan önemlidir. Ama “düﬂman”
tan›m› aç›s›ndan esas al›namaz; bu
noktada esas al›nmas› gereken devrimin önünde engel oluﬂturup oluﬂturmad›¤› olmal›d›r.

Kemal: Özlem’in demek istedi¤ini ﬂöyle formüle edelim isterse-
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üﬂman›n kullanan veya kullan›lan durumunda olmas›, devrimin önünde oluﬂturdu¤u engelin niteli¤i, düﬂman güçlerin s›n›fsal kökenleri, kendi özgünlü¤ü
içinde de¤erlendirilir ve o düﬂmana karﬂ› nas›l, hangi yöntemlerle mücadele
edilece¤i, engelin nas›l aﬂ›laca¤› da bunlara göre belirlenir.

niz. Yaﬂad›¤›m›z toplumda her olay,
her olgu, her kurum s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r. Mesele onlar› bu s›n›fsal
nitelikleriyle görebilmektir. Onlar›n
dost mu, düﬂman m› oldu¤unu ancak bu s›n›fsal niteliklerini gözönünde bulundurarak anlayabiliriz.
S›n›fsal niteli¤ini ve s›n›fsal yerini
tespit etmekte en çok yan›lg›ya düﬂülen bir örne¤i, burjuva medyay›
alal›m ele. Tek tek yazarlar, haberler
olarak de¤il, bir kurum olarak burjuva medya, oligarﬂinin saf›ndad›r.
Bu anlamda da halka düﬂman bir
kurumdur. Burjuva bas›n-yay›n›
çok iyi analiz edebilirsiniz. Nitekim, bu ﬂekilde son derece kapsaml› yay›nlar yapanlar da vard›r, bunlardan biz de yararlan›r›z. Fakat onu
bir “düﬂman” olarak tan›mlamad›¤›n›z sürece, o analizin bir yan› hep
eksik kal›r, neyi niçin yapt›¤›n› tespit etmekte s›k s›k yan›lg›ya düﬂülür. Düzenin di¤er do¤rudan kurumlar› içinse bu haydi haydi böyledir.
Özellikle kritik aﬂamalarda, tarihin dönüm noktalar›nda halk›n
dostlar›n› ve düﬂmanlar›n› çok daha
kesin çizgilerle ayr›ﬂt›rmak daha
büyük bir önem taﬂ›r. Mesela devrimci hareketin 12 Eylül’den sonra
yay›nlad›¤› ilk bildirinin son baﬂl›¤›n›n “Dostlar›m›z ve Düﬂmanlar›m›z” ﬂeklinde olmas› tesadüfi de¤ildir. Bu nesnel bir ihtiyac›n sonucudur.
Ancak bu konuda solda hem bu
kavram› kullanmaktan kaç›n›ld›¤›,
hem de düﬂman kavram›nda mu¤lakl›klar oldu¤u için bu netli¤i her
zaman görmek mümkün de¤ildir.
Kendileri bu konuda net olmayanlar›n halka düﬂman›n› göstermesi de
zaten düﬂünülemez. Özellikle reformist solun politika ve taktikleri, kitlelerdeki mu¤lakl›¤› besler. Bu kesimler, mesela iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin, mesela Avrupa emperyalizminin “düﬂman” oldu¤unu unutturacak politikalar savunup, buna
uygun söylemler kullanabilirler pekala. Mesele ﬂu veya bu kesimle ittifak yap›p yapmama meselesi de
de¤ildir.
Halk›n s›n›fsal olarak uzlaﬂmaz
32
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çeliﬂki içinde bulundu¤u, dolay›s›yla kurtuluﬂu için onlarla savaﬂmas›
gereken kesimlerin bu niteli¤inin
belirsizleﬂtirilmesinde Kürt milliyetçi hareketinin de önemli bir pay›
vard›r. AB ve emperyalizmin hemen
tüm uluslararas› kurumlar›n›n nitelikleri unutturulmuﬂ, içte, toprak
a¤alar›yla halk›n çeliﬂkileri mücadelenin bir konusu yap›lmam›ﬂ,
mafyac›lar “Kürt iﬂadam›” diye sahiplenilmiﬂtir. Onlar›n oligarﬂi taraf›ndan “Kürt düﬂman›” politikalar
sonucu katledilmesine karﬂ› ç›kmak
farkl› bir ﬂeydir, onlar›n yapt›¤› iﬂleri “iﬂadam›” diye meﬂrulaﬂt›rmak
farkl›d›r... S›n›f düﬂman›n›n mu¤laklaﬂt›r›lmas›, “ulusal kurtuluﬂu
amaçlayan bir hareket” olmas›yla
da aç›klanamaz.
Bugün zaten böyle bir ihtimal
yok ama tarihi süreç aç›s›ndan belirtelim; halk›n iktidar›n› hedefleyen
devrimciler aç›s›ndan, burjuvaziyle
ittifak yap›ld›¤› dönemlerde bile,
burjuvazinin proletaryan›n s›n›f
düﬂman›, can düﬂman› oldu¤u unutturulmaz. Çin Devrimi bu aç›dan
yerinde bir örnektir. Çin’de Japon
iﬂgaline karﬂ› milli burjuvaziyle ittifak yap›ld›¤› dönemde bile sürdürülen propagandan›n en önemli unsurlar›ndan biri, “burjuvazinin düﬂman
oldu¤unun bir an dahi unutturulmamas›n›” amaçlar; son nihai savaﬂ›n
burjuvaziyle yap›laca¤›n› vurgular
sürekli. Bu, her koﬂulda vurgulanmad›¤› sürece, halka düﬂman›n›
göstermek mümkün olmaz.

Mazlum: Bunun devam› olarak ﬂunu da eklersek, san›r›m konu
daha tam kavran›lm›ﬂ olur. Temel
s›n›flar aç›s›ndan düﬂman› tan›mlamak zor de¤ildir. Fakat toplum, temel s›n›flar›n yan›s›ra birçok katman› da içerir. Bu anlamda da toplumsal iliﬂkiler içinde oluﬂan veya
oluﬂmas› muhtemel saflaﬂmalarda
toplumun çeﬂitli s›n›f ve katmanlar›
cetvelle çizilmiﬂ gibi ayr›lmazlar
birbirinden. Çeﬂitli emekçi kesimlerin ekonomik-sosyal konumlar›yla,
ç›karlar›yla paralel olmayan siyasal
yönelimler içinde olabilmesi, di¤er
yan›nda ise düzenden hem pay alan,

M
hem de düzen taraf›ndan ezilen kesimlerin gel-gitli konumlar›, kültürel, ideolojik çeliﬂkiler, ulusal çeliﬂkiler gibi, saflaﬂmay› karmaﬂ›klaﬂt›ran irili-ufakl› pek çok etken vard›r.
‹ﬂte bu nedenledir ki, düﬂman› ve
halk› çok genel ekonomik kategorilerle s›n›rland›rarak tan›mlamak eksikliklere de yolaçabilir. S›n›f ve
katmanlar›n üretim iliﬂkileri içindeki yeri belirleyici olmakla birlikte,
biz dostu düﬂman› ay›rdederken, di¤er çeliﬂkileri de gözönünde bulundurmak zorunday›z.
S›n›f mücadelesinde dostluk,
düﬂmanl›k, yine s›n›fsal bir anlay›ﬂla tan›mlan›r. Bu anlamda dostlar›n
ve düﬂmanlar›n kapsam›, mücadelenin içinde bulundu¤u aﬂamaya göre
daral›p geniﬂlemeler gösterir. Yani
tarihi sürecin bütünü aç›s›ndan somut s›n›flar anlam›nda statik bir tan›m yoktur. Fakat de¤iﬂmeyen bir
tan›m da vard›r tabii: Ezenler, ezilenlerin düﬂman›d›r her koﬂulda.
Ezenlerin ad› toprak a¤alar› da olsa,
tekelci burjuvalar da olsa, ezilenler
serfler de olsa, iﬂçiler de olsa, bu temel karﬂ›tl›k, bu temel düﬂmanl›k
de¤iﬂmez. Bunun d›ﬂ›nda ise, devrimci bir hareket, her aﬂamada, devrimin dostlar›n›n cephesini mümkün oldu¤unca geniﬂletmeyi, düﬂman cephesini ise mümkün oldu¤unca daraltmay› amaçlar. Bu anlamda özellikle, düzeniçinde yeralan ama ayn› zamanda düzenle de
çeliﬂkileri olan kesimleri, önce düﬂman saflar›nd›n ç›kar›p tarafs›zlaﬂt›rmay›, giderek de kazanmay› hedefler.

Özlem: Ben bir baﬂka aç›dan
da ele alal›m diyorum düﬂman kavram›n›. Belki biraz konu d›ﬂ› da bulabilirsiniz ama konunun kavramsal
aç›dan tan›mlanmas›n› tamamlar diye düﬂünüyorum. Türk Dil Kurumu’nun sözlü¤ünde “düﬂmanl›k”,
"canl›n›n, engellenme karﬂ›s›nda
baﬂka birine karﬂ› k›r›c› ya da yokedici duygular beslemesi durumu" olarak tan›mlan›yor.
Biliyorsunuz, düﬂmandan sözederken zaman zaman “iç düﬂman”dan da sözederiz. Düﬂman, sa-

vaﬂ›lmas›, yenilmesi, altedilmesi
gerekendir. Düﬂman, halk›n mücadelesinin, halk›n iktidar›n›n önünde
engel olan her ﬂeydir. ‹ﬂte bu anlamda zaaflar›m›z da düﬂmand›r. Çünkü
devrimi zay›flatmakta, geliﬂiminin
önünde engel olmaktad›r. Onlar› s›radan hatalara indirgemek bir yaklaﬂ›m biçimidir, onlar› “düﬂman” olarak tan›mlamak da bir baﬂka yaklaﬂ›m biçimidir. Kuﬂkusuz, ihtilalci
olan ikincisidir. Onlar› düﬂman olarak tan›mlad›¤›m›zda, bu demektir
ki, onlara karﬂ› bir “savaﬂ” verece¤iz. Baﬂta reformizmin bu kavramlar› ele al›ﬂ›na iliﬂkin bölümde belirtildi¤i gibi, düﬂman ve savaﬂ kavramlar› aras›nda gerçekten yak›n,
do¤rudan bir iliﬂki var.
Her düﬂmana karﬂ› mücadelenin
biçimleri elbette farkl›d›r. Ama bir
ﬂeyi düﬂman olarak tan›ml›yorsak,
biçimleri farkl› da olsa, muhtevada
bu mücadele radikal olmak durumundad›r, çat›ﬂmay› içermek durumundad›r. Biraz önce belirtildi¤i gibi, “düﬂman” kavram› ayn› zamanda öfkeyi, kini, k›zg›nl›¤› da ihtiva
eden bir kavramd›r. Bu anlamda
kendi hatalar›m›za karﬂ› da öfke duyabilmeliyiz.

Kemal: Evet anlat›lan bu yan
k›smen konumuz d›ﬂ›yd› ama Özlem birleﬂtirdi sonuçta. Birleﬂtirdi¤i
noktay› ﬂöyle anl›yorum ben: Devrime engel olan, halk›n ç›karlar›na
zarar veren olgulara düﬂman demekten korkmamal›y›z. Hiç kuﬂkusuz, her kavram için geçerli oldu¤u
gibi, yerli yersiz ve kimli¤ini, s›fat›n› belirtmeksizin sürekli soyut bir
düﬂmandan sözetmek de kavram›
etkisizleﬂtirici bir rol oynar. Kastetti¤imiz o de¤il. Meselemiz, s›n›f savaﬂ›nda karﬂ›m›zdaki cephede olanlar›n düﬂman olarak tan›mlanmas›,
düﬂmana karﬂ› bir kin ve öfkenin
yarat›lmas›d›r. “S›n›f bilinci” yaratman›n, halk› bilinçlendirmenin
bir yan› da budur. Hat›rlarsan›z, 4-5
ay önce Hayat›n ‹çindeki Teori’deki
bir sohbetimizde “Kin, sevgi ve s›n›f” konusunu iﬂlemiﬂtik. Sorun bir
yerde gelip buna dayan›yor.
Burjuvazinin empoze etmesiyle,
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eselemiz, s›n›f savaﬂ›nda karﬂ›m›zdaki cephede olanlar›n düﬂman olarak
tan›mlanmas›, düﬂmana karﬂ› bir kin
ve öfkenin yarat›lmas›d›r. “S›n›f bilinci” yaratman›n, halk› bilinçlendirmenin bir yan› da budur.
Halka emperyalizmin ve oligarﬂinin
düﬂman oldu¤unu göstermezseniz,
halk›n o düﬂman› altedebilecek bir
y›k›c› ﬂiddet göstermesi de mümkün
olmaz.

reformizmin, dincili¤in çeﬂitli biçimlerde buna güç vermesiyle, halk›n öfkesi, tepkisi yumuﬂat›l›yor.
Baﬂta güncel örnek olarak and›¤›m›z sorunda da bunun pay› var. Düﬂünün, bir uyuﬂturucu sat›c›s›, tereddütsüz ﬂekilde bir halk düﬂman›d›r. Fakat bir yerde bak›yorsunuz ki,
halkta, o¤lunu, k›z›n› zehirleyenlere
karﬂ›, fuhuﬂa sürükleyenlere karﬂ›
olmas› gereken o öfke, kin yok. Veya var da aç›¤a ç›kar›lam›yor. Halk
düﬂman›na, ad›yla san›yla “o bir
halk düﬂman›d›r” demek, iﬂte bu
öfkeyi aç›¤a ç›karmakta da bir kald›raç iﬂlevi görür. En genel düzeyde
ise, halka emperyalizmin ve oligarﬂinin (oligarﬂiyi oluﬂturan tüm s›n›flar›n, oligarﬂinin kurumlar›n›n, temsilcilerinin) düﬂman oldu¤unu göstermezseniz, kavratmazsan›z, halk›n o düﬂman› altedebilecek bir y›k›c› ﬂiddet göstermesi de mümkün
olmaz. ‹ﬂkencecilere, katliamc›lara,
sömürü ve zulüm düzeninin devam›n› sa¤layan oligarﬂinin görevlilerine karﬂ› öfkeyi, kini yumuﬂatmak
da, yaﬂad›¤›m›z tüm sorunlar›n sebebinin iki büyük düﬂman (emperyalizm ve oligarﬂi) oldu¤u gerçe¤ini
suland›rmak da, sonuçta, devrime
ve halka zarar veren tutumlard›r.
Sevgili okurlar›m›z, ustalar›n
dedi¤i gibi, devrim düz bir bulvarda
gezinti yapmak de¤ildir. Devrim bir
savaﬂt›r. Karﬂ›m›zda ahtapot misali
kollar› olan bir düﬂman vard›r. Devrim bunlarla savaﬂarak gerçekleﬂtirilecek. Bu anlamda savaﬂ da, düﬂman da yaﬂad›¤›m›z toplumun gerçekleridir. Bu gerçeklerden kaçmak,
ne kimseyi düﬂman›n düﬂmanl›¤›ndan, ne de savaﬂ›n ateﬂinden kurtarmaz... Hepinizi selamlayarak bu
haftaki sohbetimizi de burada bitiriyoruz. Hoﬂçakal›n.

Doktorlar, linççileri reddetti!
Gerici-faﬂist kesimler, demokratik kitle örgütlerini ele geçirme giriﬂiminde bir kez daha hezimete u¤rad›lar. AKP destekli hekimlerin ‹stanbul Tabib Odas› seçimlerinde ald›¤› yenilginin ard›ndan, Türk Tabibleri Birli¤i (TTB) Merkez Konseyi seçimlerinde de faﬂist cephe
umdu¤unu bulamad›. Hafta sonu
Ankara’da yap›lan TTB 54’üncü
Büyük Kongresi’nde, Prof. Dr.
Gençay Gürsoy baﬂkanl›¤›ndaki demokrat, ilerici hekimlerin oluﬂturdu¤u Etkin Demokratik TTB Grubu
kazand›. Gürsoy yapt›¤› konuﬂmada, “Ankara bürokrasisine teslim
olan bir TTB olmayacak” dedi.

Linççiler Yönetim Aday›
“Sol” görünümlü ﬂovenistlerin,
MHP’lerin, DSP’lilerin, karﬂ›-devrimci ‹P dahil olmak üzere “Ulusalc›” maskeli faﬂistlerin oluﬂturdu¤u
listede “tan›d›k” bir isim de yeral›-

yordu. TAYAD’l›lara linç giriﬂimini
alk›ﬂlayan, linç güruhuna "Sa¤ olun
gençler, sa¤ olun Trabzonlular" diye teﬂekkür eden kentin Tabip Odas› Baﬂkan› Ahmet Ömero¤lu.
'K›z›lelmac›' Dr. Suat Ça¤layan
baﬂkanl›¤›ndaki Ulusal Hekim Dayan›ﬂmas› Grubu’nun adaylar›n› tan›tt›¤› toplant›da da ayn› tavr› sürdüren Ömero¤lu; yaﬂananlar›n linç
olmad›¤›n› söyleyerek, “Halk›n
hassas oldu¤u yerde halk› tahrik etmelerine vatandaﬂ›n gösterdi¤i ani
reaksiyondur. Linç olsa orada canl›
kalmazd›. Tekrar söylüyorum. Sa¤olun gençler. Bütün Türkiye'nin
her ilinde, ilçesinde, mahallesinde
olmal›” dedi.
Trabzon yetmemiﬂ, tüm Türkiye’deki faﬂistleri ayn› yolu izlemeye çal›ﬂ›yor, k›ﬂk›rt›yor. Bu kafa b›rak›n TTB yönetimini, “doktor” bile olamaz. Kendinden olmayana
linci hak gören ›rkç›, faﬂist bir kafa,

o insanlar› “tedavi”
eder mi?
Doktorlar, faﬂistlerin TTB yönetiminde
yerinin olmad›¤›n›
göstererek bu kafaya
ve bareberindekilere
Ahmet Ömero¤lu
gereken cevab› vermiﬂlerdir. ﬁimdi söz TTB’de; linci
savunup teﬂvik eden bu faﬂist hakk›nda iﬂlem yap›lmayacak m›?
Kongredeki konuﬂmalarda politik gündem a¤›rl›k oluﬂtururken, faﬂistlerin “ba¤›ms›zl›k”tan söz etmesi tam bir riyakarl›k oluﬂturdu. Baﬂkan adaylar› DSP’den bakan oldu¤u
dönemde IMF politikalar›na onay
vermiﬂ, ABD’nin dost oldu¤undan
dem vurmuﬂ, ﬂimdi yüzlerine ulusalc›l›k maskesi tak›p yanlar›na
AKP’lileri de alarak, ba¤›ms›zl›ktan söz ediyorlard›. Demokrat hekimler bu riyakarl›¤› teﬂhir ederken,
Gençay Gürsoy, hekimlerin sorunlar›n›n antikapitalist bir tav›rla çözülebilece¤ini belirterek, her zamankinden daha çok sosyalizme ihtiyaç duyuldu¤unu ifade etti.

Tutuklu Sendikac›lara Özgürlük!

Ç.Ü.’de her gün eylem

Limter-‹ﬂ üyesi tersane iﬂçileri, tutuklu Genel Baﬂkanlar› Cem Dinç ve
Örgütlenme Uzman› Kamber Sayg›l›’n›n serbest b›rak›lmas› için imza
kampanyas› baﬂlatt›lar. ‘Tutuklu Sendikac›lara Özgürlük’ kampanyas› için 26 Haziran’da ‹çmeler Tren ‹stasyonu’nda stand açan iﬂçiler,
tüm emekçilere destek ça¤r›s› yapt›lar.

Adana Ç.Ü. T›p Fakültesi Balcal› Hastanesi iﬂçileri, rektörün 1 Temmuz’dan itibaren maaﬂlar›nda art›ﬂ yap›laca¤› sözünü tutmamas› üzerine, 27 Haziran’da eylem yapt›lar. “Rektör sözünü tut” sloganlar›
atan iﬂçilere seslenen SES ﬁube Baﬂkan› Mehmet Antmen, eylemlerin
rektörün verdi¤i sözleri tutana kadar her gün sürece¤ini ifade etti.

Genel-‹ﬂ’in ‹lk Grevi Kartal’da
‹stanbul’da birçok belediyede
T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla
sonuçlanmas›n›n ard›ndan grev kararlar›n› asan Genel-‹ﬂ Sendikas›, ilk
grevi Kartal’da baﬂlatt›. 26 Haziran’da Kartal Belediyesi önünde toplanan iﬂçiler, sloganlarla grev pankart›n› asarak direniﬂlerine baﬂlad›.
Genel-‹ﬂ 1 No’lu ﬁube Baﬂkan›
Yunus Denizci, burada yapt›¤› aç›klamad a ,
belediyen i n
tutu-

mu nedeniyle anlaﬂma sa¤lanamad›¤›n› ifade ederek, “grev döneminde oluﬂacak tüm olumsuzluklardan
Kartal Belediyesi sorumlu olacak”
dedi. Genel-‹ﬂ Toplu Sözleﬂme Daire Baﬂkan› ‹smail Özhamarat ise,
emekçileri satan sendikalar› eleﬂtirerek, tüm emekçilere ve sendikalara destek ça¤r›s› yapt›. Özhamarat,
“Söz bitti s›ra eylemde, mücadelemizi sürdürece¤iz” dedi. Kartal iﬂçilerine di¤er belediyelerden Genel-‹ﬂ
üyesi iﬂçiler ve sendikac›lar da destek olurken, “Sözleﬂme Hakk›m›z
Grev Silah›m›z, Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›” sloganlar› at›ld›.
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Yasal haklar›n› kullanan iﬂçiler,
daha ilk günden, AKP’li belediyenin grevi k›rma giriﬂimleriyle karﬂ›laﬂt›lar. Taﬂeron ﬂirkete Esentepe
Pazar›’nda çöplerin toplat›lmaya
çal›ﬂ›lmas› üzerine, Genel-‹ﬂ üyesi
grevci iﬂçiler, bu duruma engel oldular. Yine sabah saatlerinde belediyeye ait birimler önünde toplanan
iﬂçiler, belediyeye ait hizmet araçlar›n›n ç›k›ﬂ›na ve taﬂeron araçlar›n
çal›ﬂmas›na izin vermediler.
6 ayd›r süren görüﬂmelerde edinilen bilgilere göre; 6 madde üzerinde anlaﬂma sa¤lanamad›. Ücret
konusunda ise; Belediye 44 YTL taban %10 zam önerirken, Genel-‹ﬂ
47 YTL taban %13 zam istiyor.

‘iﬂkenceye s›f›r tolerans’ diyen AKP,
‹ﬂkenceye Karﬂ› Protokolü Onaylam›yor
Polisin artan yetkileri, yeni
TMY’de iﬂkencecilerin, infazc›lar›n
korunmas›n› yasallaﬂt›ran maddeler,
fiili olarak meydanlara taﬂan iﬂkence görüntüleri; AKP iktidar›n›n “iﬂkenceye s›f›r tolerans” söylemindeki riyakarl›¤›n› ve tüm faﬂist iktidarlar gibi iﬂkenceyi halk› sindirme
arac› olarak kulland›¤›n› yeterince
gösteriyordu.
ﬁimdi bunlara bir de “uluslararas›” belge eklendi.
“Teröre karﬂ› uluslararas› iﬂbirli¤ini” dilinden düﬂürmeyen iktidar,
iﬂkenceye karﬂ› ayn› iﬂbirli¤ini yapmay› düﬂünmüyor.
BM taraf›ndan "‹ﬂkenceye ve
Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› veya Onur K›r›c› Muamele veya Cezaya Karﬂ› Sözleﬂmeye ‹htiyari
Protokol" isimli bir protokol haz›rlanm›ﬂt›. Birçok ülke imzalamas›na
karﬂ›n, protokolün yürürlü¤e girmesi için en az 20 ülkenin parlamentolar›ndan onaylanmas› gerekiyordu.
Geçen hafta 20 ülke say›s›na ulaﬂ›l-

AKP’nin
Türkiyesi
faﬂizmin
ordusu!

d› ve protokol yürürlü¤e girdi.
Tahmin edilece¤i gibi bu ülkeler
aras›nda Türkiye yok. AKP hükümeti “insan haklar›” ﬂovlar› yapt›¤›
2005 y›l›nda belgeyi imzalam›ﬂ ancak, oligarﬂinin bu tür konularda
hep yapt›¤› gibi, iç hukukunda yürürlü¤e girmesini sa¤layacak meclis
onay›n› gündeminden ç›karm›ﬂ.
‹ﬂkenceye Karﬂ› Protokole s›ra
bile gelmiyor. TBMM; IMF yasalar›ndan, AB yasalar›ndan, Genelkurmay ve polisin istedi¤i bask› yasalar›ndan, yeni ceza yasalar›ndan f›rsat
bulam›yor anlaﬂ›lan!
Elbette sorun “f›rsat” sorunu de¤il, zihniyet sorunu. Çünkü sözkonusu protokol, birtak›m denetim
mekanizmalar›na kap› aç›yor. Örne¤in; protokolü onaylayan ülkeler,
bütün gözalt› merkezleri, tutukevleri ve cezaevlerine önceden bildirim
olmaks›z›n yap›lan sivil denetim ziyaretlerini kabul etmek zorunda.
AKP iktidar› iﬂkenceli polis
merkezlerini, tecritli ve ölümlü F
Tipleri’ni denetime açmak
ister mi? Onun ve genel olarak oligarﬂinin bu konuda anlad›¤› ﬂudur: “Sivil denetim
diyerek, bize ba¤l› kiﬂi ve kurumlardan komisyonlar kurup, zulmün üzerini örtelim.”
Cezaevleri denetleme kurullar› aynen böyle olmad›
m›, bölge insan haklar› kurullar› aynen bunu yapm›yor
mu?
BM Protokolü ne kadar
iﬂlevli olur ayr› konu, ancak
AKP’nin, iﬂkenceyi savundu¤u için gündemine almad›¤› tart›ﬂmas›zd›r.

Cuntan›n suç defteri
12 Eylül Cuntas›’n›n idam etti¤i devrimcilerden biri olan Devrimci Yol üyesi Veysel Güney'in mezar›n›n, 25 y›l sonra Gaziantep
Belediye Mezarl›¤›’nda bulundu¤u iddia
edildi. Evrak›nda aç›kça 'as›larak idam'
yazmas›na ve gönderilen yerin “orduevi”
oldu¤u belirtilmesine karﬂ›n, Güney’in
“kimsesiz” ve “isimsiz” diye gömülmesi,
sadece suç de¤il, ayn› zamanda ciddi bir
ahlaki tart›ﬂmad›r. O tarihte mezarl›kta görevli memur, sözkonusu mezara Güney'in
gömüldü¤ünü söylerken, ayn› süreçte 10
civar›nda benzeri gömü yap›ld›¤›n› ve hepsinin örtbas edildi¤ini anlatt›.
Bir hafta önce de, dönemin mahkeme savc›s› Veysel Güney’in “delil olmadan as›ld›¤›n›” aç›klam›ﬂt›.
Kay›plar, iﬂkencede ölümler, faili meçhuller
hep bu ﬂekilde gömülüp örtbas edildi. Kay›tlara geçen 12 Eylül bilançolar› bu nedenle gerçe¤i tümüyle yans›tmamaktad›r. Cunta hukuku ve ayn› anlay›ﬂtaki ülke yönetimi sürdü¤ü içindir ki, tüm bu gerçekler hâlâ örtbas edilmeye devam ediliyor. Cesetlere iﬂkencelerin yap›ld›¤›, iﬂkencelerin, kay›plar›n, infazlar›n sürdü¤ü bir ülkede, 12
Eylül de sürüyor demektir. Hem de birçok
yönüyle daha katmerli ﬂekilde.

Nitekim; 26 Haziran BM "‹ﬂkenceye Karﬂ› Mücadele ve ‹ﬂkence
Görenlerle Dayan›ﬂma Günü"nde
birçok kentte yap›lan eylemlerde dile getirilen rakamlar, yay›nlanan raporlar 2005 ve 2006 y›llar›nda da
iﬂkence olaylar›ndaki art›ﬂa dikkat
çekiyor. T‹HV ve ‹HD raporlar› salt
kendilerine yap›lan baﬂvurular üzerinden haz›rlanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
yüzlerce
iﬂkence
vakas›ndan
sözedilmektedir. Kald› ki, sadece
son Diyarbak›r olaylar›nda gözalt›na al›nan çocuk, kad›n 500’den fazla kiﬂinin iﬂkenceden geçirildi¤i
gerçe¤i bile iktidar›n tavr›n› görmek
için yeterlidir.

Bu Ordu savaﬂ ahlak›ndan yoksundur, çürümüﬂtür, kontra
yöntemler tek geçerli savaﬂ yöntemidir. ‹ﬂte bir belge daha.
Yandaki görüntüler, Batman'›n Tepecik Köyü yak›nlar›nda 25
A¤ustos 2005’te sa¤ yakalanan HPG gerillas› Abbas Emani’nin nas›l katledildi¤ini gösteriyor. Fazla söze gerek yok;
vahﬂet AKP ile sürüyor.
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Linççiler meydanlarda sald›rd›,
Parlamenterler, Terörle Mücadele Yasas›’n› ç›kard›!

Amaçlar› Ayn›: Halk› Sindirmek
Uzun süredir oligarﬂinin
gündeminde olan Terörle Mücadele Yasas›, 29 Haziran’da
TBMM’de AKP ve CHP’lilerin oylar›yla onaylanarak yasallaﬂt›r›ld›.
‹ﬂçilerin, memurlar›n, köylülerin, ö¤rencilerin, mimarlar›n, mühendislerin, doktorlar›n, hukukçular›n demokratik
örgütlülüklerinin yasaya pek
çok itiraz› vard›. Devrimciler
itiraz ediyordu, islamc›lar itiraz ediyordu... AKP ve
TBMM bu itirazlar› dikkate
almad›. Çünkü zaten bu yasa,
sözü edilen kesimleri sindirmek
için ç›kar›l›yordu.
Terörle Mücadele Yasas› olarak
adland›r›lan bu yasan›n kendisi bir
“terör” uygulamas›d›r. Yasa, “terörle mücadele” denillince kimilerinin
sand›¤› gibi, sadece devrimcilere
karﬂ› ç›kar›lm›ﬂ
olmay›p, TÜM
MUHAL‹F KES‹MLER‹ sindirmeye yöneliktir.
Oligarﬂi bu yasay›, devrimcilere
karﬂ› kullanaca¤› gibi, islamc›lardan tüm sendikalara, kitle örgütlerine, hatta burjuva muhalefete karﬂ›
dahi kullanabilecektir. Bu anlam›yla da, Amerikan emperyalizminin
“teröre karﬂ› mücadele” stratejisinde öngörüldü¤ü gibi tüm muhalif
güçleri etkisizleﬂtirme amac›yla ç›kar›lm›ﬂt›r.

“Kamu binalar›, hastaneler, diplomatik temsilcilikler, siyasi parti
merkezleri ve ibadet yerlerinin 100
metre yak›n›nda gösteri düzenlenemeyecek.”
Bunlar zaten as›l eylem yerleridir. Sömürüyü zulmü uygulayanlar›n binalar›, temsilcilikleri “koruma” alt›na al›n›yor. Gidin
ilgisiz, alakas›z yerlerde
TMY, sindirme
protestonuzu dile getirin deamaçl› tek düzenleme
niyor. Ayr›ca tasar›da ibadet
de¤il. Devam› geliyor...
yeri, ﬂehirleraras› karayolu,
köprü, demiryolu, metro isPolis Vazife ve Selahitasyonu, otobüs terminali,
yetleri Kanunu ve Topliman ve havalimanlar›nda
lant› ve Gösteri Yürügösteri
yap›lamayaca¤›
yüﬂleri Kanunu’nda
hükme ba¤lan›yor. Kimse
Ankara’ya zulmün merkeziyap›lan yeni düzenlene yürüyemeyecek yani
melerde hak ve
bundan böyle.
özgürlükler rafa
‹çiﬂleri Bakanl›¤› istekald›r›l›yor...
di¤i gösteriyi,
toplant›y› yasaklayabilec e k ,
ezmeye çal›ﬂ›rken, di¤er yandan
mülki amirler, istediklerini “erteleTMY’yi tamamlayacak baﬂka yasayecek”. Sonra kalk›p “toplant› ve
gösteri yürüyüﬂleri hakk› var” diyelar›n haz›rl›¤› da sürdürülmektedir.
cekler.

Sindiremeyeceksiniz!

Terörle Mücadele Yasas›, halka
karﬂ› aç›lan savaﬂ›n bir parças›d›r.
Bir yandan linç politikalar›, bir yandan muhalif çeﬂitli kesimlere soruﬂturmalar aç›p hapis cezalar› verilirken, polis demokratik haklar›n› kullananlar› coplarla, biber gazlar›yla

S›radaki sindirme yasas›-1
“Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri yasa tasar›s› da, “halk› sindirme” politikas›na göre yeniden ﬂekillendiriliyor: Tasar›, y›llard›r suç
say›lmayan eylemleri suç haline getiriyor. Bas›n aç›klamas›nda slogan
atmay›, pankart taﬂ›may›, ses arac›
kullanmay› bile yasaklayan zihniyet, k›saca halk›n sesini kesmek istiyor demektir. Sonra kalk›p “ifade
özgürlü¤ü var” diyecekler.
Mant›¤a bak›n: Tasar› diyor ki:
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Tasar›ya göre, “Kamuya ait aç›k
alanlarda yap›lacak gösteriler için
belediyeye harç yat›r›lacak.” Düzenlemelere uymayanlara bin
YTL'den 5 bin YTL'ye kadar para
cezas› kesilecek. Demokratik haklar›n, politik haklar›n kullan›lmas›
“paral›” hale getiriliyor. E¤itimden
sa¤l›¤a herﬂeyin paral› hale getirildi¤i kapitalist, “özelleﬂtirmeci”
mant›¤a çok uygun. Paran varsa,
düﬂünceni ifade etme hakk›ndan yararlan›rs›n, yoksa yok!

Bu tasar›n›n öngördü¤ü toplant›,
gösteri yasaklar›na uymayanlara para cezas›n›n yan›s›ra “bir y›ldan
dört y›la kadar hapis cezalar›” öngörülüyor. Bugüne kadar keyfi olarak uygulanan polisin ses ve görüntü kayd› almas› da tasar›yla yasallaﬂt›r›l›yor.

S›radaki sindirme yasas›-2
Bütün bunlar da yetmiyor zulüm
düzeninin sahiplerine. Polis Vazife
ve Selahiyetleri Kanunu'nda de¤iﬂiklik yapan yasa tasar›s› da Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç›ld›.
Bu tasar› da, polisin “orant›l› güç
kullanma ﬂart›n›” kald›rarak, orant›s›z güç kullanma yetkisi veriyor.
Sanki bugüne kadar polis “çok
orant›l›” güç kullan›yormuﬂ gibi!
E¤er bugüne kadarki orant›l› idiyse,
orant›s›z›, “linç sald›r›lar›n›n”
do¤rudan resmi polis taraf›ndan
yerine getirilmesi olabilir ancak.
Daha ötesi ise, polisin her can› istedi¤inde, karﬂ›s›ndakilerin elinde çak›l taﬂ› bile olmasa, silaha sar›labilmesidir.
Keza yine ayn› tasar›ya göre polis, hâkim ve savc› karar› olmadan
üst arayabilecek, suçu önleme amac›yla ﬂüpheliyi gözalt›na alabilecek, DNA ve biyometrik bilgiler de
dahil olmak üzere kiﬂisel bilgileri
kiﬂilerin r›zas› olmasa da toplay›p
derleyebilecek.
Eksiksiz ve pürüzsüz bir “polis
devleti” için ne gerekiyorsa, bu üç
yasa ve tasar›da düﬂünülmüﬂ k›sacas›. Bu tasar›lar› haz›rlamadan önce,
Nazi yasalar›n› ve emperyalizmin
terör yasalar›n› oldukça ayr›nt›l› incelemiﬂ olsalar gerek.

“AB’ye Uyum” Ne Oldu?
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, yukar›da özeti sunulan, ama özetinden
de niteli¤i gayet aç›k anlaﬂ›lan de¤iﬂikliklerin gerekçesini “polisin suçla mücadelede Avrupa standartlar›na uygun hale getirilmesi” olarak
aç›klad›. Bak›n yine “Avrupa Standartlar›”!
Avrupa standartlar›na uygun

Ankara’daki demokratik kitle örgütleri ve çeﬂitli partiler biraraya gelerek yapt›klar› aç›klamada, yasaya
karﬂ› mücadele edeceklerini aç›klad›lar.
23 Haziran’da Mimarlar Odas›’nda yap›lan ortak aç›klamada
ﬂöyle denildi:
“TMY’nin amac› toplumla mücadele etmektir... TMY bizler aç›s›ndan ölü do¤acak
bir yasad›r. Bizler fiili ve
meﬂru mücadelemiz ile ülkenin demokratikleﬂmesini sa¤layan kurumlar olarak, bu zeminde Türkiye
halklar›n›n ç›karlar›n› korumaya ve savunmaya devam edece¤iz. Naz›m
Hikmet’in vatan hainli¤ine devam etti¤i gibi, bizler de teröristli¤e devam
edece¤imizi buradan ilan ediyoruz.”
*
28 Haziran’da da Yüksel Caddesi’nde TMY protesto edildi.
‹HD Ankara ﬁube, D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i, KESK Ankara ﬁubeler Platformu, TMMOB ‹KK, 78'liler Derne¤i, ESP, Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Genel Merkezi, Tunceliler Derne¤i, Ankara Halkevleri,
ÇHD Ankara ﬁube, HÖC, DHP, Partizan, Al›nteri, Kad›n Dayan›ﬂma Vakf›, DTP Ankara ‹l, SDP, EMEP, BDSP taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemde,
AKP ‹l binas›na do¤ru yürüyüﬂe geçen kitle "Terörle Mücadele Yasas› Geri Çekilsin, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Bu Yasa Meclisten Geçmeyecek, Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek" sloganlar› att›.
Yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, HÖC’lüler "TMY'nin Yeri Düzenin Tozlu Raflar›ndaki Çöplü¤üdür”, “TMY, TCK, CMK, C‹K Halklar›n
Mücadelesini Engelleyemez" dövizleri taﬂ›d›.
*
‹HD ‹stanbul ﬁubesi 28 Haziran’da Galatasaray Lisesi önünde
"TMY'ye Hay›r" pankart› açarak ç›kar›lacak yasay› protesto etti.
*
DTP, ESP, SDP, Partizan, DHP, ÖMP, SODAP, TÖP, Bo¤aziçili Ö¤renciler ve EMEP taraf›ndan 28 Haziran‘da ﬁiﬂli AKP binas› önünde bir
TMY’yi protesto gösterisi yap›ld›. 30 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama, yaklaﬂ›k
on dakikal›k oturma eylemiyle bitirildi.

TMY Protestolar›

mudur, de¤il midir, çok önemli de¤il, esas olan bu “standartlar”›n demokrasinin mi, yoksa, Nazi zihniyetinin mi, faﬂizmin standart› m› oldu¤udur.
Biz “AB’ye uyum” masallar› anlat›lmaya baﬂlad›¤›ndan beri anlat›yoruz ki, Avrupa ve Amerikan emperyalizminin “standartlar›” aras›nda halk›n mücadelesini sindirmeye
yönelik yasalar her zaman vard›. 11
Eylül’den itibaren “teröre karﬂ› mücadele” gerekçesiyle, tüm muhaliflere yönelik yeni bask› yasalar› da
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ç›kar›ld›. Hâlâ bu anti-demokratik,
terörist yasalara AB’nin müdahale
edece¤ini umanlar varsa, bilmelidirler ki, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin “halka karﬂ› standartlar”da anlaﬂmalar› zor de¤ildir. Demokratikleﬂmeyi baﬂka yerlerden
bekleme kesin olarak sona ermiﬂtir.
Oligarﬂi, bask›y› zulmü art›rma
karar› vermiﬂtir. TMY’nin ç›kar›lmas›n›n ve ç›kar›lmas› düﬂünülen di¤er
yasalar›n tek anlam› budur. Bunun
karﬂ›s›nda ise halk›n “iki seçene¤i”
yoktur. Tek seçenek, direnmektir.

TAYAD’› Böyle Susturamazs›n›z

TECR‹TE SON VER‹N
Faﬂist güruhu örgütleyerek linç
giriﬂimleri gerçekleﬂtiriyorlar; tecriti ‹zmir halk› daha fazla duymas›n
diye polisi zab›tas› ile sald›r›yorlar;
‹stanbul Adliyesi önünde kendilerini zincirleyerek zulme karﬂ› adalet
isteyenleri yerlerde sürükleyerek iﬂkencehanelere taﬂ›yorlar...
Herﬂey; 6 y›ld›r süren kopkoyu
sansürde gedikler aç›lmas›n diye.
Herﬂey; bu ülkede “demokrasi”
nutuklar›n›n üzerine oluk oluk akan
kan› kimse görmesin, bir sistemin
aynas› olan hapishanelerden 122 tabutun ç›kt›¤›n› duymas›n diye.
AKP katlediyor, katletme politikas›n› sürdürece¤ini ilan ediyor,
zulmü dile getirenleri susturmak istiyor. TAYAD’l›lar susmayacaklar›n›, tecrite son talebini hayk›rmaya
devam edeceklerini eylemleriyle
göstermeye devam ediyorlar.
Bu eylemlerden biri de, ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi önünde
40’tan fazla TAYAD’l›n›n kendini
adliyenin parmakl›klar›na zincirlemesiydi. 26 Haziran günü gerçekleﬂtirilen eylemde, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükler
giyen TAYAD’l›lar, sürüklenerek
gözalt›na al›nana kadar “Tecrite
Son” diye hayk›rd›lar, “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” dediler.
Saat 13:00’te gerçekleﬂtirilen
eyleme bir süre sonra müdahale
eden çok say›da sivil ve çevik kuvvet polisi, 30 TAYAD’l›y› tartaklayarak, yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›. Biber gaz›n› her demokratik eylemde cop yerine kullanmaya
baﬂlayan, yak›n mesafeden gözlere,
a¤›zlara s›kan polis, yine ayn› vahﬂeti sergiledi. Bu müdahale s›ras›nda 3 TAYAD’l› bayg›nl›k geçirirken, onlarca polisin aras›nda sürüklenen, çevik kuvvet otobüsüne doldurulan, yüzüstü yere yat›r›lan TAYAD’l›lar›n dilinde ayn› slogan, ayn› talep vard›; TECR‹TE SON! Ve

bu görüntüler dahi,
bu talebin, bu sesin
asla susturulamayaca¤›n› gösteriyordu.
AKP iktidar›n›n tecrit zulmünün
teﬂhir
edilmesine tahammül
edemedi¤i
yerlerden
biri de ‹zmir
oldu.
TAYAD’l›lar›n
Buca
Forbes
giriﬂinde sürdürdü¤ü
açl›k grevinin
34. gününde, belediye zab›talar› ve
polis, açl›k grevcilerine sald›rd›.

TAYAD’›n kararl›l›¤› ‹zmir’de
26 Haziran sabah erken saatte
gerçekleﬂen sald›r›da, TAYAD’l›lar›n demokratik haklar›n› kulland›klar›n› ifade etmelerinin ard›ndan,
zab›ta arac› açl›k grevi yap›lan yerde bulunan eﬂyalar› da¤›tarak sald›r›y› baﬂlatt›. Parkta bulunan Songül
Ekeno¤lu, Burak Demir, ‹lknur Maral, Ömür Cerraho¤lu, Osman Bezek ve Hamza Çimen, çevik kuvvet
araçlar›na zorla bindirilerek, Buca’n›n de¤iﬂik yerlerine da¤›t›ld›lar.
Bunun ne kadar aciz ve boﬂ bir
çaba oldu¤u, üç saat sonra anlaﬂ›lacakt›. Sald›r›y› duyan TAYAD’l›lar
ve ilk sald›r›da parktan uzaklaﬂt›r›lanlar, ﬁirinyer Park›’ndan Park’a
do¤ru pankartlar›n› açarak yürüyüﬂe
geçtiler. Çevik Kuvvet ikinci defa
sald›r›rken, Açl›k Grevi’ndeki Songül Ekeno¤lu, Burak Demir, Sebahattin Filazo¤lu, Rezzan Özo¤lu,
Arif Pelit, Ömür Cerraho¤lu, Orhan
Bezek ve Ömür Bezek gözalt›na
al›nd›lar.
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Sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmaman›n, kararl›l›¤›n ad› olan TAYAD’l›lar, ö¤leden sonra yeniden Forbest
giriﬂindeydiler. Bu kez ÇHD, ‹HD,
ESP, Devrimci Hareket, DHP’liler
de destek verdiler. Park’ta yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan, Fatma Alan
ile Cafer Gö¤lüsün açl›k grevine
baﬂlad›. Aç›klamay› yapan Yurdagül
Gümüﬂ, ikinci sald›r›da Sebahattin
Filazo¤lu’nun ciddi darbeler ald›¤›
bilgisini verirken, “tecrit kalkana
kadar direniﬂimiz devam edecek”
diye konuﬂtu ve gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. ‹HD
temsilcisi ise, sald›r›y› acizlik olarak nitelendirdi.
TAYAD’l›lar, açl›k grevini sürdürdükleri alandaki direklerin aras›na “Tecrite Son” pankart›n› asarak
eylemlerine devam ettiler.
Öte yandan ‹zmir TAYAD’l›lar,
Kemeralt›’nda düzenledikleri oturma eylemi ve tutsak mektuplar› ile
tecriti anlatmaya, 24 Haziran’da
yirminci kez devam ettiler. Oturma
eylemi s›ras›nda halka seslenen TAYAD’l›lar; “Emperyalizme ve iﬂbir-

likçilerine teslim olmamak için 6
y›ld›r ölümüne bir direniﬂi sürdürüyoruz. Düﬂüncelerimizi, insanl›k
onurumuzu öldüremezler, halk›m›z›n özgürlük düﬂlerini, adalet özlemini, insanca yaﬂama iste¤ini yok
edemezler” dediler.

Hatay: Suavi’den destek
Açl›k grevi ve oturma eylemi
yap›lan yerlerden biri de Antakya.
TAYAD’l›lar her hafta Ulus Meydan›’nda düzenledikleri oturma eylemini 23 Haziran’da da gerçekleﬂtirdiler. K›r›klar F Tipi’nden gelen bir
mektubun okundu¤u eylemde, çevrede toplanan halk mektubu alk›ﬂlayarak destek verirken, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun", sloganlar› at›ld› ve mektup ço¤alt›larak
halka da¤›t›ld›.
Belediye Park›'nda ki açl›k grevi
ise, ekiplerin görevi nöbetleﬂe birbirine devretmesi ile devam ediyor.
24 Haziran’da 4. Ekip’te yeralan
Vahit Güzel ve Canan Yabanc› açl›k
grevine baﬂlad›. Park, halk›n tecrit
hakk›nda bilgi ald›¤› bir mekana
dönüﬂürken, 25 Haziran günü sanatç› Suavi, TAYAD’l›lar› ziyaret
etti. Konser için kentte bulunan Suavi, açl›k grevi yap›ld›¤›n› duydu¤unu belirterek, “Sizi görmek, deste¤imi ve yan›n›zda oldu¤umu bilmenizi istedim. Tüm dostlara selamlar›m› iletiyorum” dedi.

Ben de art›k bir TAYAD’l›y›m
1000 günü geride b›rakan Abdi
‹pekçi Park›’ndaki TAYAD’l› Aileler, her cumartesi oldu¤u gibi, 24
Haziran günü de tecriti anlatan
mektuplar› okumaya devam ettiler.
Pankart, döviz ve direniﬂçilerin resimlerinin aç›ld›¤› eylemde, bu hafta tutsak mektubu temsili hücre
içinde SDP ‹l Baﬂkan› Hayri Peker
taraf›ndan okundu.
TAYAD ad›na aç›klama yapan
Semiha Eylik, F Tipleri’nde tecrit
politikas›n›n getirdi¤i hak ihlallerine örnek verdikten sonra, “F Tipleri’nde baﬂta yaﬂama hakk› olmak
üzere sa¤l›k, haberleﬂme, savunma
gibi en temel haklara sald›r›yorlar
ve 6 y›ld›r sürüyor bu zulüm!” dedi.
‹ktidara seslenen Eyilik, ayd›n-

lar›n,
sanatç›lar›n,
DKÖ’lerin, tutsaklar›n,
ailelerin sesine kulak
verilmesini istedi. Eyleme SDP’nin yan›s›ra
Mazlum-Der de destek
verdi.
Sultanahmet Park›’nda süren oturma eylemi 25 Haziran’da yap›ld›. Sincan 1 No'lu F Tipi'nden
Rabbena Hanedar'›n
mektubu okunurken,
turistlere hitaben ‹ngilizce "Tecritte Hapishanelerde 122 ‹nsan Öldü" yazan pankart da
aç›ld›. TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel’in aç›klamas›n›n ard›ndan söz
alan, tutsak anas› Nagehan Kurt, o¤lu ve arkadaﬂlar›n›n ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi istedi¤i
için tutukland›¤›n› belirterek halka ﬂöyle seslendi: “Birço¤unuz o kadar yatt›ysa bir ﬂey yapm›ﬂt›r diye
düﬂünüyorsunuz.
O¤lum ilk tutukland›¤›nda ben de öyle düﬂünmüﬂtüm. Ta ki TAYAD'l›lar› tan›y›p mücadelelerini görene kadar. Ben bir anay›m ve
o¤lumu 1.5 y›ld›r kucaklayam›yorum. Ben
böyle bir ﬂey yaﬂayabilece¤imi hiçbir zaman
düﬂünmedim. Ama ﬂimdi ben de bir TAYAD'l›y›m. Benim baﬂ›ma gelmez demeden, geç olmadan siz de
bu mücadeleye destek
verin tecriti hep birlikte
kald›ral›m."
Samsun TAYAD’l›lar da, 24 Haziran günü
Süleymaniye Geçidi’nde düzenledikleri oturma eyleminde, "Tecrite
Son” pankart› açt›lar ve
Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin bininci gününde
yaﬂanan polis sald›r›s›n› anlatt›lar.
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‹stanbul Adliyesi: Kendilerini zincirlediler

Abdi ‹pekçi: Tutsak mektubu okudular

‹zmir: Sald›r›y› AG’yi sürdürerek cevaplad›lar

Sultanahmet: Tecriti her dilde anlatt›lar

halkı zehirleyen, çürüten,
ahlaki-fiziki olarak çökertenler

HALKIN DÜŞMANLARIDIR!
yozlaﬂt›ran›n, çürümeyi yaratan›n düzen oldu¤u gerçe¤i; zehir tacirlerini,
kerhanecileri, pezevenkleri, kumar oynatanlar› kan›ksatamaz
Ülkemizin çok de¤il, 20-30 y›l
önceki sosyal ve kültürel dokusunu
düﬂünün. ‹ﬂinde, gücünde, namusuyla yaﬂayan insanlar›n yaﬂad›¤›
bir sokakta, mahallede; fuhuﬂ yapan
birinin, fuhuﬂ yapt›r›lan bir evin
varl›¤› kabul görmezdi. Çok çeﬂitli
yöntemlerle tav›r al›nmakla birlikte,
asgari bu iﬂi yapanlar toplumdan
tecrit edilirdi. Tecrit edilen, ya oray›
terk etmek ya da bu iﬂi b›rakmak
durumunda kal›rd›. Birçok örnekte
ise fuhuﬂtan kumara kadar “kötü
yola düﬂen” genç k›zlar›m›z›n ve
delikanl›lar›m›z›n bu batakl›ktan
kurtar›lmas› için halk birlik olur,
tam anlam›yla o gençleri kurtarmak
için dayan›ﬂma içine girerdi.
Ancak çok çeﬂitli etkenlerin
biraraya geliﬂi ile, bu konuda da yeni bir kültür, çarp›k bir bak›ﬂ aç›s›
yarat›ld›. Çok çeﬂitli nedenlerle
meﬂru kabul etme, onlar› di¤er insanlardan ay›rdetmeme gibi bir iliﬂki tarz› geliﬂmiﬂtir. Hatta yer yer,
devrimciler, demokratlar da çok çeﬂitli nedenlerle bunu pekiﬂtirmiﬂlerdir. Yan›baﬂ›ndaki pislik kan›ksan›r
olmuﬂ, yayd›¤› pis koku burunlar›
s›zlatmaz hale gelmiﬂtir. Batakl›¤a
bir biçimde düﬂen gençlerimizi kurtarmak için dayan›ﬂma ise büyük
oranda unutulmuﬂ, her aile kendi
“kaderi” ile baﬂbaﬂa b›rak›lmaktad›r. (Burada çürümenin en uç boyutta oldu¤u, ailelerin kendi k›zlar›n›
satt›¤› örneklere hiç girmiyoruz.)
Çürümenin bir baﬂka boyutunda
ise; ahlaks›zl›¤a tav›r alanlar, özellikle devrimciler; kimileri taraf›ndan “ahlak polisi misiniz, zab›ta m›s›n›z” gibi ifadelerle karﬂ›land›. Vahim olan, bunu söyleyenlerin de
“solcu” olmas›. “Özgürlük” ad›na
ahlaks›zl›¤› savunman›n ulaﬂt›¤› bo-

yut, en az›ndan devrimcilerin, solcular›n bulundu¤u alanlarda da çürümeye karﬂ› gerekli tavr›n gösterilememesi oldu. Kabul etmeliyiz ki,
toplum nezdinde ciddi bir kan›ksama ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Çarp›k “özgürlük” anlay›ﬂ›n›n açt›¤› kap›lardan giren korkunç bir çürüme ile
mücadele etmek durumunday›z.

‘Yaygınlık’ kanıksama
nedeni olamaz
Yozlaﬂmayla mücadelede karﬂ›m›za ç›kan en önemli sorunlar›n baﬂ›nda -belki de en önemlisi- kan›ksama, onaylamasa da “do¤al” görmedir. En geniﬂ kesimlerin bu mücadelenin içinde yeralmas›, kan›ksama kuﬂatmas›n› çeﬂitli araçlarla
parçalamadan mümkün de¤ildir.
Yozlaﬂman›n biçimlerinin, (geçen haftaki say›m›zda verdi¤imiz
kimi rakamlarda da görülece¤i gibi)
yayg›n bir biçim almas›, kan›ksamada önemli bir etkendir. “Herkes
yap›yor” gibi bir genelleme ne kadar do¤ruyu ifade etmese de, yayg›n
bir söylemdir. Bu bak›ﬂ›n kökeninde düzenin bize dayatt›¤› kültür vard›r; bananecilik, “elimizden bir ﬂey
gelmez” çaresizli¤i, sorumluluk
duymama vard›r. Uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, kumar› bir yan›yla meﬂru görme, anlay›ﬂla karﬂ›lama vard›r. Bu
yaklaﬂ›m ise, sadece çürümeyi yayg›nlaﬂt›r›r.

Pisliği yayanlar hiçbir
koşulda kanıksanamaz
Kan›ksaman›n bir baﬂka biçimi
ise; uyuﬂturucu sat›c›lar›na, fuhuﬂ
yapt›ranlara, kumar oynatanlara;
kerhanecilere, pezevenklere, kumarhanecilere, zehir tacirlerine ba40
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k›ﬂtad›r. Yozlaﬂt›rman›n as›l sorumlusunun düzen oldu¤u kuﬂkusuz,
ancak bu, yukar›da s›ralad›¤›m›z
asalak kesimlerin bir anlamda mazur görülmesini sa¤layamaz. Amiyane deyimle “batakl›¤›n sivrisinekleri” görülüp “as›l batakl›kla
u¤raﬂmak gerekir” denilerek dokunulmazl›k payesi verilemez.
Elbette halk örgütlenmeden, birlik olmadan, her yan›ndan irin akan
bu düzeni yerlebir etmeden, yani
batakl›¤› kurutmadan sinekler hep
olacakt›r. Ancak, günlük yaﬂamda
karﬂ›m›za ç›kan da bu kesimlerdir.
Düzenin halka karﬂ› izledi¤i bir politikay› pratikte uygulayanlard›r. Tav›r al›nmad›¤› noktada, güncel olan›
es geçip çürümeyle mücadeleyi
devrime havale etmiﬂ oluruz.
Geniﬂ kesimlerin, özellikle fuhuﬂ, kapkaç gibi olaylarda “ne yaps›n baﬂka çaresi kalmam›ﬂ” ﬂeklindeki yaklaﬂ›mlar› yayg›n bir durumdur. Bu nedenle, bu tür kiﬂi ve
gruplar›, hem isim isim, hem de halka nas›l zarar verdikleri noktas›nda
teﬂhir etmek, kesinlikle küçümsenmemesi, ihmal edilmemesi gereken
bir görevdir.

Mücadele araçlarını
zenginleştirmeliyiz
Bu sorun tüm yoksul gecekondular›n sorunudur. Elbette, yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadele en baﬂta
devrimcilerin yürütmesi gereken bir
mücadeledir. Hem halk›n sorunlar›na sahip ç›kma ve çözümler üretme,
hem de mücadelenin geliﬂiminin
önüne ç›kan engelleri temizleme
anlam›nda böyledir. Ancak bu gerçek, halk›n çeﬂitli kesimlerinin pratik olarak da mücadelenin içine çe-

kilmesinin önünü t›kayan bir
tarzda ele al›nmamal›d›r. Genci,
yaﬂl›s›, çocu¤u, kad›n› ile halk›n kat›laca¤› bir mücadele, çetelerin, zehir tacirlerinin, fuhuﬂ
yuvalar›n›n yaﬂam alanlar›n›n
daralmas› demektir.
Mücadeleye halk›n zenginli¤ini katabilmeliyiz. Bilinen
yöntemlerin yan›s›ra, yaﬂad›¤›m›z alanlardan pisli¤i temizlemede,
gençlerimizin batakl›¤a çekilmesini
engellemede yöntemler geliﬂtirmeliyiz. Örne¤in, okul önleri uyuﬂturucu sat›ﬂ›n›n, çetelerin cirit att›¤› yerlerin baﬂ›nda gelmektedir. Önünde,
yak›n›nda uyuﬂturucu sat›lan okullar›n önünde, ö¤renci velilerinin,
mahalle sakinlerinin nöbet tutmas›
organize edilebilir. Yine demokrat,
ilerici ö¤retmenler görevler alabilirler. Ö¤rencilerden gruplar oluﬂturularak, soruna sahiplenmeleri güçlendirilebilir...
Tüm uyar›lara, yapt›¤›n›n suç
oldu¤unun anlat›lmas›na ra¤men
pislik yaymaya devam edenler; teﬂhir edilmelerine karﬂ›n yüzsüzlü¤ü
sürdürenler; s›rt›n› oligarﬂinin polisine dayayarak halka meydan okuyaca¤›n› düﬂünenler; yan›ld›klar›n›
görebilmelidirler. Elbette bu kendili¤inden olmayacakt›r. Halk›n meﬂru öfkesi ancak bu yan›lg›y› gösterecektir onlara. Bu konuda onlarca
yöntemle mücadele zenginleﬂecek,
sonuç alacakt›r. Unutulmamal›d›r
ki, halk›n yaﬂam alanlar›na her biçimde sahip ç›kmas›ndan daha meﬂru birﬂey yoktur.

Halkı çürütenleri
devrimcilere bildirin!
Halk›n çürütülmesinin karﬂ›s›nda tek barikat devrimcilerdir, onlar›n öncülü¤ünde biraraya gelmiﬂ
halk›n kendisidir.
Oligarﬂinin ne uyuﬂturucu tacirlerine, ne batakhane sahiplerine, ne
fuhuﬂa karﬂ› yapt›¤› ve yapaca¤›
hiçbir ﬂey yoktur. Bu gerçek asl›nda
halk taraf›ndan pratik yaﬂamdan süzülerek bilince ç›kar›lm›ﬂt›r. “Kimi
kime ﬂikayet edelim ki” anlay›ﬂ› buradan kaynaklan›r örne¤in. Mahal-

Cepheliler uyar›yor, teﬂhir
ediyor... Ba¤c›lar’daki bu
batakhane, devrimciler taraf›ndan teﬂhir edilen yerlerden sadece birisi. Düzenin yaratt›¤›, zehir tacirlerinin, kumar oynatanlar›n, kerhaneci ve pezevenklerin yayd›¤› pisli¤e
karﬂ› sadece devrimcilerin
önderli¤inde örgütlenelim;
mahallelerimizi bu pisliklerden temizleyelim;
gençlerimizi zehirleyenleri,
k›zlar›m›z› fuhuﬂ batakl›¤›na düﬂürenleri, yoksul ailelerin ekme¤ini çalan kumarhaneleri devrimcilere
bildirelim.
lesinde uyuﬂturucu satan› yine ayn›
mahalledeki polisle kolkola gören
halk bu meydan okuyuﬂ karﬂ›s›nda
çaresizli¤e itilmektedir.
Buna izin veremeyiz.
Örne¤in, kimi zaman imza kampanyalar› düzenlenir, bu imzalarla
yetkililere baﬂvurular yap›l›p fuhuﬂ
evlerinin, kumarhanelerin kapat›lmas› istenir. Elbette duyarl›l›k yaratmak, halk›n birlikte hareket etmesini, bu konuda uyan›k olmas›n›
sa¤lamak için bir yöntem olarak
kullan›labilir. Ancak hiçbir zaman
çözüm olmad›¤› binlerce örnekle
sabittir.
Ama zaten polisin onlardan haberdar olmad›¤›n› m› san›yorsunuz?
‹stisna örnekler olabilir fakat genel
olarak tüm bu uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve
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kumar iﬂleri, sonuçta belli mafya gruplar›n›n, yerel çetelerin
bilgisi dahilinde oldu¤u için, bu
polisin de bilgisi dahilinde olmas› demektir. Kald› ki, ortaya
ç›kan onlarca uyuﬂturucu-fuhuﬂ
çetesinde, kumar tezgahlar›nda
mutlaka bir/birkaç polisin oldu¤una tan›k olmaktay›z.
‹mza toplama, yetkililere bildirmenin çözümsüz kalmas›, sadece
karakollarla s›n›rl› bir olgu da de¤ildir. Oligarﬂik düzenin yap›s›ndan
kaynakl› bir durumdur. Nedir bu yap›; halk›n ﬂikayet etti¤i batakl›¤›n
as›l sahibi olmalar›d›r. Sadece politik olarak de¤il, fiili olarak da böyledir.
Oligarﬂi, özellikle yoksullar›n
düzenin siyasi-ekonomik politikalar›na karﬂ› bilinçli ya da bilinçsiz öfkesinin had safhada oldu¤u gecekondulara, iki biçimde yaklaﬂ›r. Birincisi, bask› politikalar›. ‹kincisi
ise, çürüten, yozlaﬂt›ran politikalar
ve bu politikalara hizmet eden araçlarla kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›r, mücadele etmelerinin önüne set
çekerler.
Her ikisi de temelde öfkeli kitleler üzerinde birer denetim mekanizmas›d›r. Birincisini nas›l yaﬂama
geçirdi¤i bilinmektedir. Polis ablukalar›, aramalar, bask›nlar, gözalt›lar, muhbir a¤lar›... ‹kincisi; medya
arac›l›¤›yla genel bir politika olarak
sürerken, ayn› anda gecekondulara
fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu, kumar› yayarak, bu tür yerleri teﬂvik ederek,
halk›n tepkisi karﬂ›s›nda korumaya
alarak yaﬂama geçirilir.
‹ﬂte bu gerçeklerden dolay›d›r
ki, “yetkili kurumlara baﬂvurular”,
suya yaz›lan yaz›lara dönüﬂmektedir. Bu durum, ifade etti¤imiz gibi,
ayn› zamanda halk› çaresizleﬂtiren
bir iﬂlev de görmektedir.
Ancak halk hiçbir konuda, hiçbir
zaman çaresiz olmam›ﬂt›r.
Çeteleri, batakhaneleri, yozlaﬂt›rma politikas›n›n gönüllü piyonu
olanlar›, kad›n satanlar›, zehir satanlar› elbette “ﬂikayet” edece¤imiz bir
yer var. Yozlaﬂt›rman›n gerçekten
karﬂ›s›nda olanlar, devrimciler.

‹kitelli: Çeteler silahla sald›rd›
Y›lmayaca¤›z! Çeteleri bar›nd›rmayaca¤›z
‹kitelli Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i'nin bir süredir yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye, fuhuﬂa ve uyuﬂturucuya karﬂ›
yürüttü¤ü çal›ﬂmalar, halk› çürütenleri rahats›z etti.
Çeteler, 24 Haziran sabah› derne¤e silahl› sald›r› düzenleyerek,
Derne¤in Baﬂkan› Erkan Sönmez'i
aya¤›ndan, bir baﬂka dernek üyesini
baca¤›ndan kurﬂunla yaralarken,
Oray Kabakç›’n›n b›çak darbesi sonucu dört el parma¤› damarlardan
kesildi. Sönmez’in ise, aya¤›ndan
giren kurﬂunun parmaklar› parçalad›¤› ö¤renildi.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye
baﬂlad›klar› günden bu yana dernekte 24 saat nöbet tutan Temel
Haklar üyeleri, sald›r›n›n sabaha
do¤ru 06.00 sular›nda Hyundai
marka beyaz bir araçla derne¤in

önüne gelen çeteler taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini ve yaklaﬂ›k
20 kurﬂun s›k›ld›¤›n› anlatt›lar. Ayn›
serserilerin gece saatlerinde de baﬂka bir araçla tacizde bulunduklar›,
halk› rahats›z ettikleri ö¤renildi.
Bu geliﬂmeler üzerine, 24 Haziran günü 100 kiﬂi dernek önünde
toplanarak sald›r›y› protesto etti.
"Çeteler Halka Hesap Verecek"
pankart› ve öfkeli sloganlarla yürüyüﬂe geçen kitlenin say›s› k›sa süre
sonra 200’e ulaﬂ›rken, yar›m saatlik
yürüyüﬂün ard›ndan yeniden dernek
önüne gelerek burada bir aç›klama
yapt›lar. Dernek sekreteri Birol Karasu, çetelerin sahibinin düzen oldu¤una dikkat çekerken, “mahallemizde yozlaﬂmaya ve çeteleﬂmeye
izin vermeyece¤iz” diyerek bu konudaki kararl›l›klar›n› ifade etti.
Görüﬂtü¤ümüz Dernek Baﬂkan›
Erkan Sönmez ve dernek üyesi
Oray Kabakç›, yaﬂananlar› anlatt›-

lar. Sönmez yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttükleri kampanyay› hat›rlatarak,
“çeteleri mahallemizde bar›nd›rm›yoruz. Sanmas›nlar bize kurﬂun s›karak ahlaks›z, namussuz, halk düﬂmanl›¤›na devam edebileceklerini.
Bu sald›r› halka güç verdi bizleri
daha da biraraya getirdi. Genç k›zlar›m›z, genç arkadaﬂlar›m›z, çocuklar, ne kumara al›ﬂacak ne fuhuﬂa ne de uyuﬂturucuya... Gençlerimizi insanlar›m›z› korumaya ve mahalllelerimizde çetelere göz açt›rmamaya devam edece¤iz" dedi.
Polisin de çetelerle iﬂbirli¤i yapt›¤›na dikkat çeken Sönmez, çetenin
ilk 01.30'da taciz etmeye gelmelerinden sonra polisin de gelmesini ve
4-5 saat sonra kendilerinin kurﬂunlanmas›n›, “apaç›k bir ﬂekilde çetelerle birlikte çal›ﬂt›klar›n› gösteriyor" ﬂeklinde de¤erlendirdi. Oray
Kabakç› da mahallelerinde çetelere
izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Bu arada y›k›ma karﬂ› mücadele eden Baﬂ›büyük
Mahallesi Koruma Yaﬂatma ve Güzelleﬂtirme Derne¤i
Baﬂkan› Akgül Bozda¤, 21 Haziran akﬂam› sivil üç kiﬂi
taraf›ndan zorla arabaya bindirilip bir süre tutulduktan
sonra hiçbir iﬂlem yap›lmadan b›rak›ld›¤›n› duyurdu.
Bozda¤, bu durumun y›k›mlara karﬂ› mücadeleleri nedeniyle yaﬂand›¤›n› ifade etti.

“Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z”
Y›k›mlar›n gündemde oldu¤u Esenyurt - Yeﬂilkent
Mahallesi’nde 20 Haziranda 600 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
halk toplant›s› yap›ld›. Esenyurt Temel Haklar taraf›ndan Yeﬂilkent Eren Dü¤ün Salonu'nda düzenlenen toplant›da salona “Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” pankartlar› as›ld›¤› görülürken, Eyüp Temel Haklar’dan ﬁevket Avc›, mahalle halk›ndan Mehmet Ça¤la, Eylem Öner ve ‹smail Sar›ca konuﬂtular.
Y›k›mlara karﬂ› nas›l mücadele edilmesi gerekti¤i
üzerinde durulan toplant›da sözalan Yeﬂilkentliler, Avc›lar Belediyesi’yle görüﬂemediklerini, tapular› oldu¤u
halde evlerinin y›k›laca¤› gerekçesiyle sular›n›n kesildi¤ini, baz› evlerde elektriklerin de kesildi¤ini belirterek; bu tür engeller bizi y›ld›ramaz dediler.
ﬁevket Avc›, Kentsel Tasar›m Projesi'nden ‹stanbul
genelinde dört milyon insan›n etkilenece¤ini belirtti¤i
konuﬂmas›nda, halk›n birli¤ine dikkat çekti. Avc›, ‹stanbul genelindeki Y›k›mlara Karﬂ› Komite üyesi oldu¤unu belirterek, “birlik olmal›y›z, mücadele ederek bu
projeyi durdurabiliriz” dedi ve birleﬂen halk›n kazanaca¤›na dair ülkemizden ve dünyadan örnekler verdi.
Mahalle halk›ndan konuﬂmac›lar geçen y›l direniﬂle
durdurduklar›n›, yine direnecekleri mesaj› verdiler.

Halk baz istasyonu kurdurmad›
Samanda¤ halk› baz istasyonlar›na izin vermeyece¤ini 26 Haziran günü birkez daha gösterdi.
Akﬂam saatlerinde ilçenin merkezi yerinde bulunan
bir apartmana baz istasyonu kurulaca¤› haberi alan
halk, tesisi getiren kamyonun önünü t›kad› ve iﬂçileri
rehin ald›. Bir süre sonra ise 200 kiﬂi yürüyüﬂe geçti.
Tesisi kurmak için gelen teknisyenlerle tart›ﬂan halk, ilçede artan kanser vakalar›na dikkat çekti. Polisin olay
yerine y›¤›nak yapmas›na karﬂ›n protestosunu sürdüren
halk›n eylemi sonuç verdi. Baz istasyonunun sökülece¤i belirtildi. Ancak apartman›n üzerine ç›kanlar›n bu iﬂi
yapmalar› gecikince, bu kez yol trafi¤e kapat›ld› ve sökülüne kadar eylem devam etti. Bunun üzerine çaresiz
kalan polis ve tesisin sahipleri, daha kurulmadan baz istasyonunu sökmek zorunda kald›lar.
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Tecriti Avrupa’da da Duymayan Kalmayacak!
Açl›¤› Sürgün’de, Gurbet’te paylaﬂ›yorlar:

‘Denizde Bir Damla Olmak ‹çin!’
Avrupa’n›n birçok ülkesinde
baﬂlat›lan destek açl›k grevleri artarak sürüyor. ‹ﬂçiler, iﬂsizler, tutsak yak›nlar› ve tutsak yak›n› olmayanlar, üç günlük, beﬂ günlük,
15 ya da 30 günlük açl›k grevleriyle büyük direniﬂe destek olmak,
“denizde bir damla olmak için”
eylemdeler.
TAYAD Komiteliler; bildiri,
afiﬂ, pankart, standlar, sergilerle
tecriti baﬂta Avrupa’daki halk›m›z
olmak üzere, tüm Avrupa halk›na
duyurmak için yo¤un bir koﬂturmaca içindeler.
Almanya Köln’deki Dom Katedrali önünden, Berlin’in Wedding ilçesine, ‹ngiltere’nin baﬂ-

kenti Londra’dan, ‹sviçre’nin Basel ﬂehrine, Paris’te Les Halles
Meydan›’ndan, Hollanda Rotterdam’a kadar, Avrupa’n›n birçok
büyük ﬂehrinin merkezi meydanlar›nda ölüm orucu ile dayan›ﬂmak
için standlar aç›ld›. Standlarda 122
ﬂehidin resmi çarp›yor önce gelip
geçenin gözüne. Sonra çal›nan
müzikler ulaﬂ›yor kulaklar›na.
Standlardaki görevliler, anlat›yorlar, anlat›yorlar ve hep ayn› ça¤r›yla bitiriyorlar sözlerini: “Tecrite
karﬂ› sen de ses ver”.
Fransa’da Paris ve Nancy de,
Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde,
‹sviçre’de Basel Kültür Merkezi’nde (BKM), ‹ngiltere’de, Avusturya’da Belçika’n›n Liege ﬂehrin-

de ve Almanya’n›n birçok ﬂehrinde açl›k grevleri sürüyor. Gençler,
yaﬂl›lar, ev kad›nlar›, ölüm orucu
direniﬂçilerinin açl›¤›n› paylaﬂarak
omuz veriyorlar direniﬂe.
Almanya’da Pazartesi Yürüyüﬂleri’nde "Tecrit'e Son, Ölümleri Durdurun" bildirileri da¤›t›lmas›
örne¤inde veya Hamburg'da Altona’da yap›lan üç günlük festivalde
oldu¤u gibi, açl›k grevciler ve TAYAD Komite üyeleri, Avrupa’n›n
çeﬂitli ülkelerinde iﬂçilerin, ö¤rencilerin kendi sorunlar› temelinde
yapt›klar› eylemlere, etkinliklere
kat›larak, hem eyleme destek veriyor, hem de tecrit ve ölüm orucunu onlar›n da gündemlerine taﬂ›yorlar.
Kurumsal düzeyde giriﬂimler
de yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ durumda. Hukuk kurumlar›na, parlamenterlere,
çeﬂitli partilere dosyalar verilerek,
heyetler gönderilerek tecrit anlat›l›yor.
Türkiyeliler’in yo¤un olarak
yaﬂad›¤› semtlerde, yo¤un olarak
gitti¤i pazarlarda, tecriti anlatan
bildiriler da¤›t›l›yor sürekli. Ama
bildiriler yaln›z Türkçe de¤il; Almanca, Frans›zca, ‹ngilizce, Flamanca yaz›lm›ﬂ bildirilerle her
dilden, her renkten insana ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Ölüm Orucu direniﬂçilerinin resim, adres, telefon
ve maillerinin yaz›l› oldu¤u ça¤r›lar da¤›t›l›yor. Tutsaklara mektup,
kart yazma kampanyalar› örgütleniyor.
Anadolu Federasyonu’na ba¤l›
derneklerde, kültür merkezlerinde,
s›k s›k ölüm oruçlar›yla ilgili toplant›lar düzenlenerek tecrite karﬂ›
mücadeleye daha geniﬂ kesimlerin
kat›lmas› sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor.
“Tecrite son” ça¤r›s› daha
güçlü yükseliyor ﬂimdi Avrupa’da.
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 Stuttgart Türkiye Konsoloslu¤u önünde 24 Haziran’da protesto
gösterisi düzenlendi.
TAYAD Komite, Göçmen ‹ﬂçileri Kültür Derne¤i, Partizan, Devrimci Demokrasi ve Mücadele Birli¤i’nin ortaklaﬂa gerçekleﬂtirdi¤i
protesto gösterisinde, tecritin kald›r›lmas› istendi.
 Duisburg’ta açl›k grevcileri,
Rote Hilfe, Yeni Sol Parti ve
WASG temsilcileri taraf›ndan ziyaret edildi.
 Su Tv’nin Londra’da düzenledi¤i “Su’ya Merhaba” Program›nda, TAYAD Komite ad›na bir açl›k
grevci k›sa bir konuﬂmayla tecriti
anlatarak halk› direniﬂçileri sahiplenmeye ça¤›rd›.
 TAYAD Komite’nin kampanyas› çerçevesinde Frankfurt’ta 3
avukat bürosu ziyaret edilip Behiç
Aﬂç› ile ilgili dosyalar verildi ve
ölüm orucu anlat›ld›. Ayr›ca Hessen parlementerleri ve hükümette
yeralan partilerin bölge temsilciliklerine 20`ye yak›n dosya gönderildi.
 25 Haziran’da Darmstadt Üniversitesi’nde direniﬂi anlatan bir
foto¤raf sergisi aç›ld›.
 Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, Avustralya’da Sydney
TAYAD Komite üyeleri 25 Haziran’da göçmen ve Türkiyeli halklar›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› mahallelerde “Tecrite Son” önlükleri ile
Türkçe ve ‹ngilizce bildiriler da¤›tt›lar.
 Belçika’n›n Vervieres ﬂehrinde açl›k grevi yapan “ka¤›ts›zlar”,
TAYAD’l›lar taraf›ndan ziyaret
edildi. Ka¤›ts›zlara destek olmak
amac›yla 30 günlük açl›k grevindeki Mahmut ﬁahin, açl›k grevi eylemini bir gün burada devam ettirdi.

Kuﬂatmaya boyun e¤meyen
irade ‹srail'i vurdu
‹kisi bebek yedi Filistinli Gazze
sahilinde katledilmiﬂti 9 Haziran’da. Katledilenlerin 5’i tek bir ailedendi. Galya ailesinden geriye, bir
tek 7 yaﬂ›ndaki Hüda kalm›ﬂt›. Ve
bir de Hüda’n›n Filistin göklerinde
yank›lanan ç›¤l›¤›.
25 Haziran’da siyonizme vuran
Filistin savaﬂç›lar› iﬂte o ç›¤l›¤a cevap verdiler. A¤lama Hüda dediler,
a¤lama: Filistin çocuklar› sahipsiz
de¤il, a¤lama Filistin çaresiz de¤il.
Filistin’in büyük bölümünü iﬂgal
eden, iﬂgal etmedi¤i bölümleri kuﬂat›p, etraf›na duvarlar ören siyonist
‹srail, ald›¤› tüm önlemlere ra¤men
Filistin savaﬂç›lar›n›n eylemlerini

önleyemiyor. Direniﬂin iradesi, sabr› ve yarat›c›l›¤› tüm engelleri aﬂ›yor.
25 Haziran’da üç direniﬂ örgütünün savaﬂç›lar›, Karm Ebu Salim ticari s›n›r kap›s›nda bulunan ‹srail
ordusuna ait üsse karﬂ› bir sald›r›
gerçekleﬂtirdiler. Üsse ulaﬂmak için
uzun, sab›rl› bir çal›ﬂmayla 800
metrelik tünel kazan savaﬂç›lar, saat
05:05 s›ralar›nda üsse karﬂ› roket,
havan topu ve silahlar›yla gerçekleﬂtirdikleri sald›r›da, siyonist düﬂmana ait üssün bir k›sm› ve birçok
askeri araç tahrip edilirken, z›rhl›
bir araç bütün ekibiyle birlikte yok
edildi. Üç ‹srail askerinin öldü¤ü,
birço¤unun yaraland›¤› eylemde bir
‹srail askeri de Filistinli savaﬂç›lar

taraf›ndan esir al›nd›.
Eylem, Hamas’›n ve Filistin
Halk Direniﬂ Komiteleri’nin askeri
kanatlar›yla ‹slam Ordusu taraf›ndan ortak üstlenildi. Üç direniﬂ örgütü taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
eylemleriyle “düﬂmana istedi¤imiz
her yerde ulaﬂabilece¤imizi” bir kez
daha gösterdik denilirken, eylemin
Hüda'n›n hayk›r›ﬂlar›na cevap oldu¤u, son sald›r›larda katledilen önderlerine verdikleri intikam vaatlerini gerçekleﬂtirdiklerini belirttiler.
A¤›r bir askeri darbe yiyen, Filistin halk›n›n iradesi karﬂ›s›nda
güçsüzlü¤ü bir kez daha aç›¤a ç›kan
‹srail ise, her zamanki terörist yöntemlerine baﬂvurmaktan baﬂka bir
ﬂey yapamayacakt›...

Filistin’e boyun e¤diremeyen ‹srail, yine katliamdan medet umuyor...

Gazze
Ateﬂ
Alt›nda
Bir ‹srail askerinin kaç›r›lmas› üzerine, ‹srail tanklar›yla, toplar›yla Gazze’ye girdi. Elektrik santralleri füzelerle vurularak Gazze karanl›¤a gömüldü. Gazze’yi
d›ﬂar›ya ba¤layan köprüler y›k›ld›. Sahil ﬂeridi donanma
gemileri taraf›ndan topa tutuldu. Gazze’deki yaklaﬂ›k
1.5 milyon Filistinli adeta esir al›nd›. F-16 uçaklar› ve
Apache helikopterlerinin de kat›ld›¤› sald›r›lar sonucu
Gazze’nin altyap›s› yak›l›p y›k›l›rken, katledilenlerin
say›s› dergimiz yay›na haz›rlan›rken henüz belli de¤ildi.
‹srail ordusu 29 Haziran’da Refah'› tümüyle ele geçirirken, bölgede bulunan Hamas'a ait e¤itim kamplar›na da sald›r› düzenlendi. Refah’›n do¤usunda yaﬂayan
Filistinliler evlerini boﬂaltarak di¤er bölgelere geçtiler.

‹srail, kaç›r›lan askerinin canl› olarak teslim edilmemesi halinde, “Filistin hükümetini iﬂlemez hale getirme” tehdidinde bulunurken, Filistinli direniﬂçiler, Gilad
ﬁalit ad›ndaki ‹srail askeri karﬂ›l›¤›nda, ‹srail Hapishaneleri’ndeki Filistinli kad›n ve çocuk tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›ni istiyorlar.
Filistinli örgütler ise, ‹srail sald›r›s›na karﬂ› Gazze’nin kuzeyindeki yollara barikatlar kurdular.
Mahmud Abbas yönetiminin tüm iﬂbirlikçi politikalar›na karﬂ›n, El Fetih’in silahl› kanad› El Aksa ﬁehitleri Tugay›, yay›nlad›¤› bildiride ‹srail askerini serbest
b›rakmama ça¤r›s›nda bulundu. El Aksa bildirisinde
ﬂöyle denildi. “Savaﬂç› kardeﬂlerimizden tehditlere ra¤44
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dünya
men askeri serbest b›rakmamalar›n› istiyoruz. ‹srail
sald›r›lar›na haz›r oldu¤umuzu bildiriyoruz.”
Filistinli tutsaklar›n aileleri ise, kaç›r›lan askere karﬂ›l›k ‹srail Hapishaneleri’ndeki Filistinliler’in serbest
b›rak›lmas› için gösteriler düzenliyor.

Yunanistan Gençli¤i Direniyor - 427 okulun ö¤renciler taraf›ndan iﬂgal edildi¤i Yunanistan’da, üniversitelerin özelleﬂtirilmesini amaçlayan
yasaya karﬂ› eylemler kitleselleﬂerek sürüyor. Ö¤renciler, her perﬂembe günü bulunduklar› ﬂehirlerde kitlesel gösterilerle taleplerini hayk›r›yorlar.
22 Haziran’da yap›lan yürüyüﬂlerde ö¤rencilerin yan›nda iﬂçiler de vard›. 4 saatlik iﬂ durdurma eylemiyle
Yunanistan ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu ve Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikalar› Federasyonu
da ö¤rencilere destek verdi. Ayr›ca, PAME (Tüm
Emekçilerin Mücadele Cephesi) de çeﬂitli eylemler
yapt›. Ö¤rencilerin Atina'daki yürüyüﬂüne 13 bin,
Selanik'teki yürüyüﬂe ise 9 bin kiﬂi kat›ld›.
‹ﬂgal edilen okullar›n ö¤rencilerinin kat›laca¤› kurultay
için Politeknik Üniversitesi'ne girmek isteyen kitleye
ise, polis gaz bombas› ve cop kullanarak sald›rd›.
Gençli¤in sald›r›ya direnmesiyle baﬂlayan çat›ﬂmalar
yaklaﬂ›k 4 saat sürdü. Ayn› akﬂam iki bin ö¤rencinin
kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle polis terörü protesto edildi.
‹ﬂgallerin sürdü¤ü Atina'daki Elektronik, Hukuk ve Mimarl›k fakülteleri ö¤rencileri Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komitesi ile birlikte hücrelerde direnen tutsaklar için söyleﬂi, panel, video gösterimi gibi etkinlikler düzenlediler. Cephe taraftarlar›
da tüm etkinlik ve yürüyüﬂlerde yerald›lar.

Emperyalizm ‹srail’in yan›nda
ABD ve AB, hemen ‹srail askerinin serbest b›rak›lmas› ça¤r›s› yapt›lar. Terörist ‹srail’in Filistin hapishanelerine bask›n düzenleyip Filistinli direniﬂ önderlerini
kaç›rmas› karﬂ›s›nda k›l›n› k›p›rdatmayan, ‹srail’in onlar› geri vermesi için hiçbir giriﬂimde bulunmayan emperyalistler ve iﬂbirlikçiler, ‹srail askerini kurtarmak
için seferber oldular.
‹srail’in her sald›r›s› sonras›nda “‹srail’in kendini
savunma hakk› var” diyen emperyalistlere göre, Filistin’in kendini savunma hakk› yok!
‹srail’in tam bir terörizmle 8 Hamasl› bakan ve 20
milletvekilini kaç›rarak rehin almas› da emperyalistler
taraf›ndan “normal” karﬂ›land›. ‹lginçtir, Filistin halk›n›n iradesine karﬂ› gerçekleﬂtirilen bu terörist rehin alma
eylemi, burjuva medya taraf›ndan “Hamasl› bakanlar
gözalt›na al›nd›” diye verildi. Hangi hukuka göre gözalt›na al›nabilir Filistinli Bakanlar? Ama ‹srail’in yapt›¤›
her ﬂeyi meﬂrulaﬂt›rmak, emperyalizmin iﬂi. O yüzden
Filistinli bakan ve milletvekillerine karﬂ› terörist sald›r›
“gözalt›” diye normalleﬂtiriliyor. Ve bu olgu, tek baﬂ›na
bile, emperyalizmin bu sald›r›da da ‹srail’in yan›nda oldu¤unu göstermeye yetiyor.

Almanya’da yaln›z Dünya Kupas› yok!
- 28 Haziran’da Almanya’da doktorlar grevdeydi,
yine ayn› gün Frankfurt ve Hamburg’da harçlara karﬂ› binlerce ö¤renci gösteriler yapt›.
Allianz ﬁirketler Grubu’nda çal›ﬂan binlerce iﬂçi de, iﬂçi ç›karmalar› protesto etmek için grev yapt›.
Panasonic’te iﬂçiler kazand›: Japon tekeli Panasonic
patronlar›n›n kapatma karar› ald›klar› Almanya Esslingen'deki fabrikalarda iﬂçilerin aylard›r sürdürdü¤ü
direniﬂ kazan›mla sonuçland›. Fabrika önündeki nöbet eyleminin 116, açl›k grevinin 15. gününde anlaﬂma sa¤land›.

Filistin halk›n›n savaﬂ› meﬂrudur;
Siyonizm de bedel ödeyecek!
‹srail, Filistin direniﬂçilerinin meﬂru eylemi karﬂ›s›nda, bir kez daha tüm dünyan›n karﬂ›s›na gerçek yüzüyle, yani terörist yüzüyle ç›k›yor.
‹srail’in “Adalet Bakan›”, eylemden Hamas lideri
Halid Meﬂal’i sorumlu tutarak "Kesinlikle menzilimizde... O bir hedef" aç›klamas› yapt›. Meﬂal’in bulundu¤u
Suriye’ye karﬂ› da ‹srail tehditleri yo¤unlaﬂt›, Beﬂar
Esad’›n saray› üzerinde ‹srail savaﬂ uçaklar› uçuruldu.
‹srail “Altyap› Bakan›” Binyamin Ben Eliezer de, ‹srail'in Filistin'de iktidarda bulunan Hamas hükümetinin
bakanlar›n›n yar›s›n› kaç›rabilece¤ini söyledi.
‹srail güya Ortado¤u’nun “tek demokratik ülkesi”
imiﬂ! ‹ﬂte demokratik(!) ülkenin bakanlar›; hukukla, yasalarla de¤il, terörle konuﬂuyorlar. ‹srail hükümeti ad›na
“askerin geri al›nmas› için her ﬂeyin yap›laca¤›” aç›klan›yor. Bugüne kadar ‹srail’in baﬂvurmad›¤› bir yöntem mi kalm›ﬂt›r? Yine ayn›s›n› yapacakt›r ve yapabilece¤i baﬂka da bir ﬂey yoktur.
Filistin halk› en meﬂru hakk›n› kullanarak, ülkesini
iﬂgalden kurtarmak, iﬂgalciden katliamlar›n›n hesab›n›
sormak için eylemler yap›yor. Katledenlerin de bedel
ödeyece¤ini, ‹srail ve onun tüm iﬂbirlikçileri ö¤renecek!

Direniﬂçilerden bar›ﬂ plan›na ret - Irak
Baﬂbakan› Nuri El Maliki’nin direniﬂi sona erdirmek
amac›yla haz›rlad›¤› ve silah b›rakma, genel af, siyasi sürece dahil olma gibi yanlar içeren “ulusal uzlaﬂma plan›” 11 direniﬂ örgütü taraf›ndan reddedildi.
Direniﬂ gruplar›, hükümetin “meﬂrulu¤unu” tan›mad›klar› için plan› reddettiklerini belirttiler.

Bangladeﬂ’te ö¤retmenler eylemde ‹lkokullarda görev yapan ö¤retmenler, “ücret ayr›m›
ve kadro sorunu” nedeniyle genel grev ve açl›k grevi baﬂlatt›. Grevler nedeniyle 4 bine yak›n okulda
e¤itim durdu, 40 bine yak›n ö¤retmen iﬂ b›rakt› ve 5
bin ö¤retmen açl›k grevine baﬂlad›.
45
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ﬁair Hasan Biber’e savc›dan tehdit

“S›ra neferlerimiz” soruﬂturmal›k
AKP iktidar›n›n tecrite karﬂ› süren mücadeleye tahammülsüzlü¤ü birçok
yer ve alanda sürerken, ﬂiirler de bundan pay›n› al›yor.
ﬁair Hasan Biber’e “tecrite son” talebiyle yap›lan eylemlerde ﬂiir okudu¤u için soruﬂturma aç›ld›.
‘S›ra Neferlerimiz’ adl› ﬂiiri hakk›nda savc›l›k taraf›ndan ‘suçu ve suçluyu
övmek’ suçlamas› ile soruﬂturma baﬂlat›lan Biber, savc›l›¤a ifade verdi. Savc›n›n tehditvari keyfi tutumu ile de karﬂ›laﬂan Biber, en demokratik haklar›n›n kullan›lmas›na karﬂ› tahammülsüzlük gösterildi¤ini ifade etti.
Savc›n›n, Hasan Biber’e “yine mi sen geldin, bir daha gelirsen görürsün”
ﬂeklindeki tehditlerine karﬂ›n Biber ﬂunlar› söyledi: “En demokratik hakk›m›z
olan bas›n aç›klamas›n› yapmam›z bile rahats›zl›k yarat›yor. Ne demek bir daha gelirsen görürsün? Tabi ki gelece¤im, bu ülkede ölümler oldu¤u müddetçe meﬂru ve hakl› mücadelemiz sürecektir.”
Bas›n aç›klamalar›n›n ortas›nda “tebligat›n var” diyerek eylemleri sabote
eden Mersin polisin uygun bir savc›.

Ayd›nlar›m›z› an›yoruz
Ülkemizin onurlu ayd›nlar›ndan ﬂair R›fat ‹lgaz 83 yaﬂ›nda 7 Temmuz 1993 tarihinde hayata veda etti.
Anadolu insan›n›n hiciv anlay›ﬂ›n› kitaplar›yla ölümsüzleﬂtiren ayd›n›m›z Aziz Nesin 6
Temmuz 1995’te kalp krizi sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Geleneksel Divri¤i Pilav ﬁenli¤i
‹stanbul’daki Divri¤liler’in düzenledi¤i, Geleneksel Divri¤i Pilav
ﬁenli¤i’nin 22.’si, 24 Haziran’da
Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›’nda gerçekleﬂtirildi.
Grup Yorum, Arif Sa¤, Sevcan
Orhan, Ümit Y›lmaz, Nurgül Ateﬂ,
Kardeﬂ Türküler, Gökhan Birben,

ﬁahin Ayd›n, Adem Aslando¤an, Nurettin Özcan ile halk oyunlar› ve semah ekiplerinin yerald›¤› ﬂenlikte
coﬂkulu halaylar çekildi.
Divri¤i Kültür Derne¤i Baﬂkan›
R›za Gürünlü, halk›n bask› yasalarla
sindirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söylerken,
“Derne¤imiz; savaﬂa karﬂ› insan
haklar›ndan, bar›ﬂtan, emekten ve
demokrasiden yana kurumlarla birlikte toplumsal muhalefet görevini
de yerine getiriyor” dedi.
Grup Yorum’un sahneye ç›kmas›yla coﬂkunun da doru¤a ç›kt›¤› ﬂenlik alan›nda, TAYAD, Bahçelievler
Temel Haklar, Gençlik Federasyonu,
‹dil Kültür Merkezi ve dergimizin de
içinde bulundu¤u birçok demokratik
kitle örgütü stand açt›.
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Kaz›m Koyuncu
An›ld›
Ya k a land›¤›
kanser
hastal›¤›na yenik
düﬂerek,
25 Haziran 2005
günü yaﬂam›n› kaybeden Kaz›m
Koyuncu, ölüm y›ldönümünde
Hopa’daki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› anmada tulumlarla mezarl›¤a yürüyen
kitle, Kaz›m Koyuncu’nun resimlerinin yan›s›ra, "Seni Asla
Unutmayaca¤›z" ve "Çernobil
Öldürmeye Devam Ediyor" pankartlar› ve “Kanser Teﬂhis ve Tedavi Merkezi Aç›ls›n, Kapitalizm
Öldürür Dünyay› Sosyalizm
Kurtar›r” dövizleri taﬂ›nd›. Ayr›ca Koyuncu için Hopa ilçe stadyumunda sanatç›lar›n kat›ld›¤›
bir gece düzenlendi.
Laz dili ve kültürüne sahip ç›kan Koyuncu, devrimci etkinliklerde yeralmas›n›n yan›s›ra, Armutlu Direniﬂ Evi’ni ziyaretleri
ve Temel Haklar Federasyonu’nun
kurucusu
olarak,
HÖC’lülerin de bir dostuydu.

Liege’de 3. Halk
Sofras› Pikni¤i
Belçika’n›n Liege ﬁehri’nde
faaliyetlerini yürüten BAHKEM,
25 Haziran günü, geleneksel pikni¤inin üçüncüsünü düzenledi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte,
ölüm orucu ile dayan›ﬂma amaçl› 30 günlük açl›k grevinde bulunan Mahmut ﬁahin de yer al›rken, direniﬂ üzerine konuﬂmalar
yap›ld›.
Dayan›ﬂman›n, paylaﬂ›m›n
geliﬂtirildi¤i piknikte halaylar
çekilirken kültürel etkinlikler
gerçekleﬂtirildi.

tarihte
bu ay

◆ 7 Temmuz 1969 - Kayseri’de “Allahs›z komünistler camileri bombalad›” ﬂaiyalar›yla ayakland›r›lan gericiler ve faﬂistler, Kayseri’de TÖS kongresi
için toplanan ö¤retmenlere sald›rd›...

Temmuz
◆ 6-10 Temmuz 1993- Yüzbinler Sivas Katliam›n› ve katilleri lanetledi

◆

Katliamda yaﬂam›n› yitirenlerden 20'sinin cenazesi 6 Temmuz'da Ankara'da 100 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle topra¤a verildi.

◆

7 Temmuz'da ‹stanbul'da yap›lan ve 10 binlerin kat›ld›¤› cenaze töreninde ‹stanbul sokaklar› 7 saat boyunca “Sivas'›n hesab›n› soraca¤›z”, “Katiller Mecliste” sloganlar›yla yank›land›.

◆

◆ 8 Temmuz 1965- Kamu Emekçilerinin ilk örgütü Türkiye Ö¤retmenler Sendikas› (TÖS) kuruldu

◆ 13-14 Temmuz 1995- Devrimci Halk Güçleri
“Kay›plar› Bulaca¤›z, Katilleri Yarg›layaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde Yeni Demokrasi Hareketi ‹stanbul ‹l Merkezi'ni ve Galata Kulesi’ni iﬂgal ettiler.

◆ 14 Temmuz 1889 - II. Enternasyonal kuruldu.

Gazi, Okmeydan› ve Ça¤layan'da esnaflar kepenk kapatarak katliam›
protesto ettiler.

◆ 17 Temmuz 1995 - Dört Parti- Cepheli tutsak

◆

(Ali R›za Kurt, Tevfik Durdemir, Celalettin Ali Güler ve Bülent Pak), Buca hapishanesinden firar etti.

Sivas'ta katliam› protesto amac›yla 10 Temmuz'da bir yürüyüﬂ düzenlendi. ‹nsanlar yak›l›rken ortada görünmeyen polis ve jandarma, yürüyüﬂ
baﬂlar baﬂlamaz sald›rd›. 46 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›lar› protesto için 11
‘da SHP Sivas ‹l Binas› iﬂgal edilerek açl›k grevine baﬂland›.

◆

Eskiﬂehir, Ni¤de, Konya, Adana, Mersin, Ankara, Tarsus, Bursa, Malatya, Tokat ...yurdun dört bir yan›nda Sivas katliam› protesto edildi.

◆

◆ 19 Temmuz 1979 - Sandinistler, Nikaragua'n›n
baﬂkenti Managua'ya girdiler.

◆ 19 Temmuz 1987- OHAL ilan edildi.
◆ 22 Temmuz 1980 - D‹SK kurucusu Maden-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Kemal Türkler katledildi.

1990 Temmuz Memur Eylemleri

◆ 23 Temmuz 1980 - Kemal Türkler'in öldürülme-

Temmuz aylar›, ülkemizde uzun y›llar boyunca memur eylemleriyle
an›ld›. Bu sürecin ilk güçlü ç›k›ﬂ› 1990 Temmuz'uydu. Memurlar›n sadaka
gibi maaﬂ zamlar›na karﬂ› baﬂlatt›klar› eylemler, giderek maaﬂ zamm› talebini aﬂarak demokratik bir içerik kazand›.

sini protesto eden D‹SK üyesi iﬂçiler tüm yurtta üretimi durdurdu.

Memurlar, “grevli toplu sözleﬂmeli sendika” talebiyle ‘90 Temmuz’unda adeta bir seferberlik içinde bas›n toplant›lar› yapt›lar, protesto
telgraflar› çektiler, yemek boykotlar› ve yürüyüﬂler gerçekleﬂtirdiler. ‹ﬂ yavaﬂlatt›lar, iﬂ durdurdular. Devrimci Memur Hareketi’nin önderli¤inde düzenin yasall›k ve icazet s›n›rlar›n› zorlad›lar ve aﬂt›lar.

emperyalizminin ç›karlar› için Kore'ye 4 bin 500 kiﬂilik askeri birlik göndermeye karar verdi.

◆

14 Temmuz 1997 - ‹stanbul Harbiye Orduevi, ölüm
orucu ﬂehitlerinin hesab›n› sormak için Cephe taraf›ndan lavla
vuruldu.
19 Temmuz 1980 - 12 Mart
döneminin “Balyozcu Baﬂbakan”› Nihat ER‹M, halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlara karﬂ›l›k Devrimci
Sol militanlar› taraf›ndan öldürüldü.

◆ 25 Temmuz 1950 - Bakanlar Kurulu, Amerikan
◆ 25 Temmuz 1991 - 640 iﬂçinin iﬂten at›lmas›na
iﬂçilerin fabrikay› iﬂgal ederek cevap verdi¤i Paﬂabahçe direniﬂi baﬂlad›.
◆ 26 Temmuz 1953 - Kübal› devrimciler, Batista

◆

15-16-17 Temmuz
1968 - 6. Filo'ya Karﬂ› Dolmabahçe Direniﬂi... ABD 6.
Filosuna karﬂ› vatansever devrimci gençlik büyük gösteriler
yapt›. Polisin sald›rarak Vedat
Demircio¤lu’nu katletmesine
karﬂ› gösteriler devam etti.
Amerikan askerleri devrimciler
taraf›ndan dövülerek denize
at›ld›lar.
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rejiminin ikinci büyük garnizonu olan Moncada kıﬂlasına bask›n düzenlediler.

◆ 29-30 Temmuz 1993 - 600 bin iﬂçi 7 ay süren
toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin t›kanmas›yla haklar›n› almak için meydanlara indi.

◆ 30 Temmuz-14 A¤ustos 1992 - ‹stanbul, Ankara, Adana ve Trabzon'da yaklaﬂ›k 50 bin belediye iﬂçisi, greve ç›kt›.

◆ 31 Temmuz 1952 - TÜRK-‹ﬁ Kuruldu

not düﬂüyoruz

Emperyalizmin tecrit
politikalar› halklar›n
mücadelesini
yenemez

✔ Tayyip’in soyk›r›m aç›klamas›
28 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’nda konuﬂan Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Ermeni Soyk›r›m› konusundaki
tart›ﬂmalara aç›kl›k getirdi. Erdo¤an’a göre Ermeni Soyk›r›m› olmam›ﬂt›, ama onun “kan›t›” resmi tarihin ony›llard›r gösterdi¤i sözde kan›tlardan biraz farkl›yd›. “Çünkü” diyordu Erdo¤an, “islam dini soyk›r›m› yasaklar.”
Tarihmiﬂ, bilimmiﬂ, tan›klarm›ﬂ ne önemi var; her konuda
ayn› teraneyi tekrarlars›n olur biter. Bezirgan›n dilindeki
din de zaten böyle bir ﬂeydir; ç›karlar› için tepe tepe
kullan›r.

Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r
Koordinasyonu ve HKP, 28
Haziran’da Taksim Tramvay Dura¤›'nda yapt›¤› eylemle, hapishanelerde, ülkelerde uygulanan tecrit politikalar› baﬂta olmak üzere,
emperyalizmin sald›r› politikalar›n› protesto etti.
"Emperyalistler Guantanamo, Ebu Garib, F Tipleri’nde Tecrit ve ‹ﬂkenceyle; Bakuba, Ramadi, Gazze’de
Silah ve Bombalar›yla Katletmeye Devam Ediyor” pankart› aç›lan eylemde konuﬂan Suzan Zengin, F Tipleri’nde 122 insan›n tecrit politikas›na karﬂ› direniﬂte yaﬂam›n› yitirdi¤ini hat›rlatt›. Zengin ﬂöyle dedi: “Bizler
emperyalistlerin ve onlar›n iﬂbirlikçisi rejimlerin ezilen
emekçi haklara dönük iﬂgal, katliam, tecrit-izolasyon,
iﬂkence ve her türden zulmü kapsayan bu politikalar›na
karﬂ› koymak, halklar›n bu yönlü mücadelelerini desteklemek ve de yükseltmek gerekti¤ine olan inanc›m›zla bir kez daha hayk›r›yoruz; “Emperyalistler Ortado¤u'dan Defolun, Tecrite Son, Zindanlar Boﬂals›n Tutsaklara Özgürlük, Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak”.
HÖC’lülerin de yerald›¤› 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, tecriti, iktidar›n ba¤›ml›l›k politikalar›n› teﬂhir
eden dövizler taﬂ›nd›.
◆

✔ Kene’nin sorumlusu kimmiﬂ?
K›r›m-Kongo Kanamal› Ateﬂi hastal›¤›na neden olan kenelerle DHKP-C aras›nda kurulan ba¤lant›ya geçen hafta yer
vermiﬂtik.
Ziraat Mühendisleri Odas› Baﬂkan› Gökhan Günayd›n, kenelerin neden ülkenin dört bir yan›nda yaﬂand›¤›n› anlat›yor: “Kuﬂ gribinde yaﬂanan senaryonun tekrarland›. Veteriner hekimlerin ve ziraat mühendislerinin k›rsalla ba¤lant›s›n›n kesilmesinin sonuçlar›.”
Ayn› konuda Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim
Yetkin konuﬂuyor: “K›rsaldaki ilaçlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin yetersizli¤i önemli etken.”
Çok bilmiﬂ veteriner hekimler odas› baﬂkan›, IMF politikalar›na paralel olarak köylüyle ilgili birçok kurumun kapat›lmas›na sesini ç›karm›ﬂ m› acaba; akla ziyan aç›klamalar›
manﬂetine taﬂ›yan gazete, “sorumlu DHKP-C de¤il, bu
iktidar›n politikalar›ym›ﬂ” diye manﬂet atacak m›; bekliyoruz.

‹pek Yücel An›ld›

Polisin Özgür Karadeniz Tahammülsüzlü¤ü

Tokat'ta ﬂehit düﬂen halk kurtuluﬂ savaﬂç›s›
‹pek Yücel için 25 Haziran’da Sar›yer Armutlu Cemevi'nde anma yeme¤i verildi. Yemek
öncesi cemevi bahçesinde düzenlenen anmada konuﬂan Ali Koyup›nar, ‹pek Yücel’in halk
için ﬂehit düﬂtü¤ünü ifade ederken, yaﬂam› ve devrimci mücadelesi
anlat›ld›. 100’e yak›n kiﬂi yumruklar› havada ﬂehidini selamlarken,
daha sonra vasiyetine uygun olarak geleneksel yeme¤i verildi.

Karadeniz Temel Haklar taraf›ndan ç›kar›lan ‘Özgür
Karadeniz'in Sesi’ Gazetesi’nin Samsun’un Çarﬂamba
ilçesindeki da¤›t›m ve sat›ﬂ›, polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. Polis, esnaflar› "Bu gazeteyi almay›n,
yoksa baﬂ›n›z belaya girer” ﬂeklinde tehdit ederken, gazete, bu bask›lar›n sonuç vermeyece¤ini ifade etti.
◆

1 May›s tutsaklar›na özgürlük
Antalya’da 1 May›s’a kat›ld›klar› için tutuklanan
HÖC’lülerin 20 Haziran’daki
duruﬂmada serbest b›rak›lmamalar›, ertesi günü K›ﬂlahan
Meydan›’nda protesto edildi.
HÖC’lüler hukuksuzlu¤un
mahkeme taraf›ndan sürdürüldü¤ünü ifade ettiler.

J‹TEM Tarla Yak›yor
Geçti¤imiz y›l Dersim'in Aktuluk Köyü Meytan Mezras›’nda
J‹TEM taraf›ndan katledilen Hasan ﬁahin'in ailesine yönelik bask›lar
sürüyor. Bu kez de a¤abeyi H›d›r ﬁahin'e ait bu¤day tarlas› 20 Haziran'da J‹TEM taraf›ndan yak›ld›. Konuya iliﬂkin 28 Haziran’da
‹HD’de düzenlenen bas›n toplant›s›na, Temel Haklar’›n da bulundu¤u çok say›da DKÖ destek verdi ve bask›lar›n son bulmas› istendi.
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Tüm ﬂehitler
benim çocu¤um
(Ordu’da ﬂehit düﬂen Cephe gerillas› Ali Haydar Çakmak’›n babas›)

SADIK ÇAKMAK: Ali Haydar ilkokulda devrimcili¤e ad›m›n›
att›. Üçüncü s›n›fta bir ö¤retmeni
O'na bir ﬂeyler söylüyor, aksi aksi
cevaplar veriyor. Ö¤retmeni ve okul
müdürü polis ça¤›r›yorlar. Beni
okuluna ça¤›rd›lar. Gittim, emniyete ald›lar. Polis bana, senin o¤lun
Ata’ya sayg›s›zl›k etmiﬂ dedi. Ben
o¤luma ﬂu do¤rudur ﬂu yanl›ﬂt›r demiyorum ama o kendi gerçekleri
görerek, gerçeklerin içinde yo¤rularak devrimci oldu. Ortaokulda daha
kinlendi. Her emniyete gidiﬂinde
Ali Haydar daha bir kendini geliﬂtirmeye çal›ﬂt›, kinlendi. Polis her
ne kadar y›ld›rmaya çal›ﬂsa da Ali
Haydar üzerlerine gidiyordu. Vefa
Poyraz Lisesi'ne gitti. Orada daha
da örgütlendiler. 50-60 kiﬂilik gruplar› vard›. Hem kendi kendilerinin
ö¤retmeni oldular hem de e¤itmen
oldular. Yani kendilerini geliﬂtirirken, insanlar› kendi yanlar›na almaya çal›ﬂt›lar. Bir gün Ali Haydar'›
okuldan gözalt›na ald›lar. Ben de
gittim. 15 kiﬂi emniyete getirilmiﬂti.
Bütün çocuklar› ç›kart›yorlar. ‹fade
yaz›p bir ﬂeyler yaz›p ç›k›yorlar. En
son Ali Haydar'a s›ra geldi. Polis
masan›n üstünde çeﬂit çeﬂit silahlar
falan vard›. Hepsini aceleyle toplad›
kasaya koydu. Güldüm, dedim ki
yahu sen o kadar insan› ça¤›rd›n si-

lahlar› toplamad›n da Ali Haydar
gelince niye topluyorsun. Dedi ki
"senin o¤lun çok tehlikeli". Ali
Haydar bu gözalt›ndan iki gün sonra da sanki hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi
gidiyor, kuﬂlama yap›yor. Bir sivil
polis bunlara müdahale etmeye çal›ﬂ›yor. Ali Haydar'›n peﬂine düﬂüyor.
Ali Haydar bir duvar›n köﬂesine
saklan›yor, geçerken de polisi yakal›yor yere yat›r›yor. Yat›r›r yat›rmaz
belinden silah›n› al›yor, o zamana
kadar silah hiç kullanmam›ﬂ, bilmiyor, emniyetini açam›yor. Kafas›na
tutuyor, patlatmaya çal›ﬂ›yor. Polis
öyle kurtuluyor.
Ali Haydar’›n eve girmesiyle
ç›kmas› bir olurdu. Yani öyle yemek
yapt›n m›, annesi gelir ﬂunu yapar
bunu yapar, öyle yok. Gelir ne bulursa, ekmek bulursa sade ekmek
al›r gider. Bir yandan çorap fabrikas›nda çal›ﬂ›yor, okula gidiyor, notlar› da çok baﬂar›l›yd›. Onun yan›nda
devrimcilik yap›yor. Birebir koﬂturuyor. ‹ﬂte Veysel Beysüren, Ali
Haydar bu insanlar örnek insanlard›. 5-6 arkadaﬂ kafalar›na koyuyorlar, iﬂte biz da¤a gidece¤iz. Da¤a
nereye gidiyorlar, iﬂte Gazi'nin orman›na gidiyorlar. Bir yer kaz›yorlar kendilerine göre, naylon bir çad›r örtüyorlar beﬂi de orda ya¤murun kar›n çamurun içinde yat›yorlar.
O yaﬂta da¤a gitmeye karar vermiﬂ.
Ali Haydar'›n gözünde kalan bir
ﬂey vard›. Dersim'e gitmekti. Gidemedi¤i için de üzgündü. Vuruldu¤unda çok fazla a¤lay›p s›zlanmad›m, kimseyi suçlamad›m. Çünkü
kendi inanm›ﬂt›. Davas›na inanan
bir insan› baﬂka insanlar›n yönlendirmesi do¤ru bir ﬂey de¤il yani.
Ben cenazemi almaya gitti¤imde
kendim tabut çakt›m. Bülent Pak'›
da gördüm orada, O da mükemmel
bir insand›. O¤lumu katledenlerle
normal konuﬂma yapamam ben.
Onlar dünyan›n en ahlaks›z insanlar›, kana susam›ﬂ caniler onlar. Operasyona kat›lan bir baﬂçavuﬂla konuﬂtum. ‹ﬂte dedi, biz Bülent Pak'la
Ali Haydarlar'a ça¤r›da bulunduk
teslim olun diye. Onlar dedi "siz
teslim olun biz teslim olmay›z". Ve
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sabaha kadar yüzlerce askerle çat›ﬂm›ﬂlar. Zaten vurulduklar› yeri gördüm.
Onlar› ihbar edenin babas›n› da
gördüm. Adam yaﬂl›, ne diyebilirim
ki. Adama sadece dedim burada
'97'de iki kiﬂi vuruldu sen bunlar›
biliyor musun? Adam›n gözlerinden
yaﬂ akt›. Dedi ki o ﬂerefsiz vurulmad›, o çocuklar› vurdurdu. ‹kinci operasyona kat›lan bir F›r›nc› Azmi var.
O da o günden beri memleketini yerini yurdunu her ﬂeyini terk etti.
Ben ﬂuna inan›yorum ki bu hareket hiç kimsenin kan›n› yerde koymaz ama biz aile oldu¤umuz için bu
konuda sab›rs›z›z, istiyoruz ki hemen olsun bitsin.
Ölüm oruçlar› anlat›rken yüzüm
tutmuyor. Bugün yüzlerce çocu¤umuzu ﬂehit verdik. O çocuklar›m›z
keyfiyetten ölüm orucuna yatmad›lar. Sonuna kadar da sürdüreceklerinden hiç ﬂüphem yok.
Her ﬂehitte her katliamda üzüldük, ac›m›z çok büyük. '77 1 May›s'›nda aln›mdan mermi yaras› ald›m. Katliamlar, ac›lar bizi bitiremedi, bitmiyoruz.
Savaﬂ›n da bir ﬂerefi olur. Bir insan› öldürüyor cesedi jipin arkas›na
ba¤l›yor da¤da bay›rda o cesedi teﬂhir ediyor sözde. Neymiﬂ halk korkacak, bir ﬂey yapmayacak. Halk
daha kinlenecek. Bu halk› o kadar
m› korkak san›yorlar.
O¤lum ﬂehit düﬂtü diye ben çekileyim köﬂeme oturay›m. Kim ölürse
ölsün bana ne mi diyece¤iz. ‹ﬂte öyle de¤il. Tüm ﬂehitler benim çocu¤um. Birçok anan›n daha baﬂ›ndaki
örtü siyah. ﬁehitlerin kan› yerde
kalmas›n diyorum.

Sad›k Çakmak

Ali Haydar Çakmak

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

‹stanbul'un Niﬂantaﬂ›, Balmumcu, Yeni Levent ve Dikilitaﬂ semtlerindeki üslerde bulunan
10 Devrimci Sol önder kadro ve savaﬂç›s›, oligarﬂinin ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂi, Türkiye’yi ziyaret edecek olan ABD Baﬂkan› Bush’a, Devrimci Sol’a karﬂ›
kazan›lm›ﬂ bir zafer arma¤an etmek istiyordu.

Hasan EL‹UYGUN- 1962 do¤umlu. Devrimci mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›. ‘81'de tutsak düﬂtü. 8 y›l sonra d›ﬂar› ç›kt›¤›nda yeri yine mücadele oldu. ‘88'de bir kamulaﬂt›rma eyleminde yine tutsak düﬂtü. 1990'da özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda Akdeniz Bölge Komitesi’ne
atand›. Daha sonra Askeri Komite üyesi ve bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü.

Kuﬂat›lan üslerdeki Devrimci Solcular, heveslerini kursaklar›nda b›rakt› onlar›n. Kurﬂunlar›, bombalar› marﬂlar›yla, sloganlar›yla karﬂ›layan Devrimci Sol’cular, öldüler yenilmediler. 12 Temmuz 1991’de ölümsüzleﬂtiler.

Devrimci Sol'un kuruluﬂunda önder kadrolardan biri olarak
yerald›. Katledildi¤inde Merkez Komite
üyesiydi.
1950 Dersim do¤umlu. ‘70'li y›llar›n baﬂ›nda kat›ld› mücadeleye. ‹stanbul'da ‹YÖKD
yöneticili¤i yapt›. 12 Eylül'den hemen sonra,
mücadelenin en zor koﬂullar›nda Devrimci
Sol Merkez Komitesi'ndeydi. 1981 Kas›m'›nda tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencedeki direniﬂçi tavr›
örnekti.
1985'te tutsakl›¤› sona erdi¤inde hareketi
yeniden toparlayan, mücadeleyi aya¤a kald›ranlardan biri olarak görevine devam etti.
Devrime adanm›ﬂ 20 y›lda örnek ve önder
oldu.

‹brahim

renci gençli¤in akademik-demokratik mücadelesi içerisinde baﬂlad›. ‹TÜ
‹nﬂaat Fakültesinde DEV-GENÇ'li olarak çal›ﬂt›. Ö¤renimini yar›da b›rakarak profesyonel devrimcili¤e ad›m›n› att›. Ard›ndan SDB komutanlar›n›n kulland›¤› bir askeri büronun kurumlaﬂmas›nda görev ald›.

1950 Sivas do¤umlu. 1969'da THKPC'nin iﬂçi kesimindeki bir sempatizan›
olarak mücadeleye
kat›ld›. 12 Mart sonras›nda y›lg›nlara, inkarc›lara karﬂ› ç›k›p THKP-C potansiyelini
toparlamaya çal›ﬂanlardan biriydi. Devrimci Sol'un kuruluﬂuyla birlikte Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi'nin yarat›lmas›nda görev ald›. 12
Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. 1984 Ölüm
Orucu eyleminin birinci ekibinde yeralarak
75 gün süren kahramanl›¤›n yarat›c›lar›ndan biri oldu. ‘90'da gerçekleﬂtirilen bir firar eyleminde özgürlü¤üne kavuﬂtuktan
sonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda 12 Temmuz'da ﬂehit düﬂtü.

Bilal KARAKAYA- 1962 do¤umludur. ‘80 öncesinde anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›. Cunta döneminde tutsak düﬂtü. 12 Eylül zindanlar›nda direndi. Tahliye oldu¤unda yeri yine mücadele oldu.
Bir devrim emekçisiydi. Y›llarca her türlü sosyal yaﬂamdan uzak bir atölyede bombalarla yat›p kalkt›, onlar› haz›rlad›, taﬂ›d›. ﬁehit düﬂünceye
kadar bir Devrimci Sol'cu gibi yaﬂad› ve öyle ölümsüzleﬂti.

Yücel ﬁ‹MﬁEK- 1967 do¤umludur. 12 Eylül sonras› geliﬂen devrimci gençlik hareketi içerisinde yetiﬂti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerinden biri oldu. Okulu bitirdikten sonra ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’nda devrimci
faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeli¤i görevini üstlendi. Yücel'in en büyük iste¤i Devrimci Sol'un silahl› savaﬂç›s› olmakt›. Bu özlemine kavuﬂamad› beki ama bir Devrimci Sol savaﬂç›s› gibi ﬂehit düﬂtü

Nazmi TÜRKCAN-1964 do-

‹LÇ‹-

1957 do¤umludur.
1974'den itibaren
gençli¤in akademikdemokratik mücadelesinin ön saflar›nda
yerald›.
Temmuz
‘77'de Beﬂiktaﬂ'ta bir faﬂist oda¤›n da¤›t›lmas› eyleminde tutsak düﬂtü. Kald›¤› hapishanelerde hep direniﬂin içinde yerald›. Sürgünden sürgüne gönderildi. ‘84'te Ölüm
Orucu direniﬂinin haz›rl›klar› sürerken gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleye koﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi sorumlulu¤unu üstlendi. Bu görevini sürdürürken ﬂehit düﬂtü.

Zeynep Eda BERK- 1964 do¤umludur. Devrimci yaﬂam› ö¤-

‹ b r a h i m
ERDO⁄AN-

Niyazi AYDIN-

Ömer COﬁKUNIRMAK- 1960 do¤umludur. 12 Eylül sonra-

¤umludur. Liseli
DEV-GENÇ içerisinde
k›sa sürede geliﬂti.
12 Eylül sonras›nda
tutsak düﬂtü¤ünde
iﬂkencehanelerden zaferle ç›kmas›n› bildi.
‘83'de tutsakl›¤› sona erdi¤inde ‹stanbul
devrimci gençli¤inin örgütlenmesinde aktif
görevler ald›.
‘88'de tekrar tutsak düﬂtü. 1990'da tahliye
olduktan sonra önce Ege Bölgesi’nde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri
Komite Aday› ve ard›ndan komite üyesi oldu.

6 Temmuz
12 Temmuz

s› geliﬂen gençlik hareketi içinde yetiﬂen devrimcilerden biriydi. Okul
sonras› mühendis odalar›nda devrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yaz›nda yeralt› yaﬂam›na geçti. Büro örgütlenmesi ve çeﬂitli teknik konular›n geliﬂtirilmesinde sorumluluk ald›.

Cavit ÖZKAYA- 1958 do¤umludur. 1975'de üniversiteyi okudu¤u ‹stanbul'da DEV-GENÇ saflar›nda örgütlü mücadeleye kat›ld›. Beyaz›t DEV-GENÇ örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra
Karadeniz Bölgesi’nde görevlendirildi.
Cuntaya karﬂ› mücadelede yine ‹stanbul'dayd›. ‘83 baﬂlar›nda tutsak
düﬂtü. ‘84 Ölüm Orucu direniﬂinde ikinci ekipte görev ald›.
‘88'de tahliye olduktan sonra SDB'lerin yeniden oluﬂturulmas›nda büyük eme¤i geçti. Askeri Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Da¤lardan ﬂehirlere, Üslerimizden hücrelere, B‹ZE ÖLÜM YOK
12 Temmuzlar'dan geçtik.
12 Temmuzlar’da yeniden do¤duk.
Kuﬂatma alt›nda, kurﬂun, bomba ya¤murlar› alt›nda susmayan marﬂlar›n› duyduk onlar›n. “Yoldaﬂlar bizi aﬂ›n” ça¤r›lar›n› duyduk.
Yoldaﬂlar, bayra¤›n›z ellerimizdedir.
Ölümsüzlü¤ü bir bayrak gibi taﬂ›yoruz.
‹ktidara yürüyen bir hareketin 12 Temmuz gibi, hatta daha büyük kay›plara haz›r olmas› gerekti¤ini ö¤rendik.
Ve ö¤rendik, gerçekte, zafer ve yenilgi, düﬂman›n iradesini kabul edip etmemede dü¤ümlenir.
12 Temmuz’da o iradeyi kabul etmeyerek ö¤rettiler bize.
O günden bu yana da düﬂman›n iradesini kabul etmedik.
Yenilmezli¤in, ölümsüzlü¤ün s›rr›n› ö¤rendik onlardan. Yenilmezleﬂtik.

