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Komutan› Baﬂbu¤:
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“Tek bir terörist
kalmay›ncaya
kadar mücadele
edece¤iz. Bunun
d›ﬂ›ndaki her ﬂey
örgüte tavizdir.”

info@yuruyus.com

BU KAFA
H‹ÇB‹R SORUNU
ÇÖZEMEZ!

ISSN 13005 - 7944

Bu kafa yaln›z katletmeyi,
köy yakmay›, zorunlu iskanlar›, sürgünleri, ola¤anüstü halleri, faili meçhulleri, kaybetmeyi, kontrgerillay› “çözüm” olarak görür...

Haftal›k Dergi / Say›: 71
24 Eylül 2006
Fiyat›: 1 Milyon / 1 YTL
(kdv dahil)
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Avukatlar Adalet
Bakanl›¤›’na yürüdü,
Bakan kaçt›!

Gecekondu
semtlerinde tecrite
karﬂ› açl›k grevleri!

Sevgi Saymaz
zorla müdahale
için kaç›r›ld›!

Büyük Direniﬂ
7. y›la, direniﬂçiler
ölüme gidiyor...

AKP, ZULMÜNÜN
ALTINDA KALACAK!

Ankara - Hüseyingazi

Yürüyüﬂ Gazi Mahallesi'nde
Yürüyüﬂ Esenler'de
Yürüyüﬂ Hüseyingazi'de
Yürüyüﬂ Pendik'te
Yürüyüﬂ Ka¤›thane'de

‹stanbul Gazi Mahallesi'nde 18 Eylül günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 400
dergi sat›ld›... Ayn› gün Esenler'de de yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 1 saat içinde
31 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Özellikle Direniﬂ Evleri'yle ilgili anonslar halk›n
yo¤un ilgisini toplad›. Bir grup okurumuz ise Ka¤›thane’de 70. say›m›z›n
da¤›t›m›n› yapt›lar.
Ankara’da Yürüyüﬂ Dergisi’nin okurlar› 15 Eylül Cuma günü Yürüyüﬂ
yaz›l› önlükleri ile Hüseyingazi- Yeniyol’da 69. say›n›n tan›t›m› ve sat›ﬂ›n›
gerçekleﬂtirdiler. Resmi ve sivil polisler derginin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapan
okurlara yönelik keyfi dayatma ve yapt›r›mda bulunmak istedi. Dergi okurlar›n›n kararl› tutumuyla tan›t›m ve sat›ﬂ sürdürüldü. 16 dergi sat›ld›.
17 Eylül’de Pendik Kavakp›nar Mahallesi'nde 13 okurumuzun kat›ld›¤›
ve sokak sokak kap› çal›narak yap›lan dergi da¤›t›m›na halk›n ilgisi yo¤un oldu. Birbuçuk saat içinde 60 dergi da¤›t›ld›.

Söyleﬂi ve ‹mza
Günü
Yer: KOCAEL‹
Asmin Kafe - Meslek
Lisesi Karﬂ›s›
Saat: 15.00
Tarih: 23.09.2006

KONSER
Yer: R›fat Ilgaz
Aç›khava
Tiyatrosu Esenyurt /
‹STANBUL
Tarih: 30.09.2006

KONSER
Yer: ‹zmir
Fuar
Alan›nda
Aç›khava
Tiyatrosu'nda
Tarih: 08.10.2006

Yer: Ankara

Oyunun oynanaca¤›;
Tarih: 1 Ekim 2006 Pazar
Saat: 12.00-18.00

Yer: Erzurum, 2. Asl. Cz. Mah.
Tarih: 26 Eylül 2006, Sal›
Saat: 10.00

● Bursa 1 Mayıs Davası
Yer: Bursa, 7. Asl. Cz. Mah.
Tarih: 26 Eylül 2006, Sal›
Saat: 11.00

●TAYAD Mektup

Ülkemizde Gençlik
Gelecektir
Dergisi'nin Eylül
say›s› ç›kt›

Özgür Karadeniz'in Sesi
Gazetesi'nin 10. say›s› ç›kt›

4 Ekim

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Ayﬂe BAﬁT‹MUR - Hücre sald›r›s› gündeme geldi¤inde Çanakka-

Sabahattin
YAVUZ

Songül
KOÇY‹⁄‹T

Derya Devrim
A⁄IRMAN

Mustafa
‹ﬁER‹

Salih
ÇINAR

le 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 19 Aral›k katliam›ndan sonra zorla müdahalelere karﬂ› her defas›nda serumu ç›kar›p att›. Devletin sundu¤u tahliye rüﬂvetini elinin tersiyle itti ve tahliye edilince
henüz 3 gün önce ölüm orucuna baﬂlayan TAYAD'l› Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü direniﬂini. Ve 28 Eylül 2001’de Ankara’daki direniﬂ evinde 343 gün boyunca taﬂ›d›¤› k›z›l bant›yla
ölümsüzleﬂti.

29 Eylül 2004’te Tokat ‹li’nin Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda gerillalarla oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda ç›kan
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler. ﬁehit devrimcilerden Sebahattin Yavuz, Recai Dincel Karadeniz K›r Silahl› Propaganda Birli¤i Komutan›, Songül Koçyi¤it Komutan Yard›mc›s›, Derya Devrim A¤›rman ve Mustafa ‹ﬂeri savaﬂç›yd›lar. Kurye olarak bölgede bulunan Cephe üyesi Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildi.

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu Baﬂtimur, 1987’de örgütlü iliﬂkiler
içinde yerald›. Türk Hemﬂireler Derne¤i’nde, Devrimci Memur
Hareketi’nin örgütlenmesinde görevler ald›. Tutsak düﬂtü¤ü 17 Nisan 92’ye kadar devrimci hareket içinde çeﬂitli görevler üstlendi.

Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemah'l› olup, Tokat'›n Almus ‹lçesi Mescit Köyü’nde do¤up büyüdü. 1990 baﬂlar›nda
mücadeleye kat›ld›.

Okuma Eylemi

19 yaﬂ›nda bir gençti. "Bu ülkede zulüm
varsa, direniﬂ de var" diyerek baﬂlad› direniﬂe. Mahir Çayanlar’› dinleyerek büyümüﬂ,
lisenin ilk y›llar›ndan itibaren mücadele
içinde yeralm›ﬂt›.

Tarih: 24 Eylül 2006
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

Songül Koçyi¤it 11 y›l, Sebahattin Yavuz 10 y›l, Mustafa ‹ﬂeri 10 y›l, Derya Devrim A¤›rman ise 6 y›ld›r da¤lardayd›lar.
Y›llarca da¤larda tüm zorluklara gö¤üs gererek devrim ve sosyalizm bayra¤›n› taﬂ›d›lar. Büyük bir inanç, sars›lmaz bir kararl›l›kla umudu yayd›lar Karadeniz’in yoksul köylerinde.

Songül Koçyi¤it, 1973'de Sivas Ulaﬂ ‹lçesi Kurtlukaya Köyü’nde do¤du. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›.
Mustafa ‹ﬂeri, 1971'de Tokat'a ba¤l› Almus ‹lçesi Durudere Köyü’nde do¤du. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da
baﬂlad›. 1994 Kas›m›’nda gerillaya kat›ld›.
Derya Devrim A¤›rman, 16 Temmuz 1981 ‹stanbul do¤umludur. 16 yaﬂ›ndayken devrimci hareketimize sempati duymaya baﬂlad›. 17 yaﬂ›nda da¤larda savaﬂç› oldu.
Salih Ç›nar, Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umludur. 1998 y›l›ndan bu yana mücadele içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baﬂkan›yd›.

1996’dan baﬂlayarak, tüm 1 May›slar’da,
Newrozlar’da, 8 Martlar’da alandad›r Özlem. Bir dönem, ‹stanbul’da Ülkemizde
Gençlik Dergisi’nde muhabirlik yapt›. Hapishanelerde F Tiplerine karﬂ› direniﬂ süreci gündeme geldi¤inde, o
art›k bir TAYAD’l›yd›; TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yerald›. Ve nihayetinde tüm bu yapt›klar›n› da yetersiz görerek ölüme
yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde baﬂlad›¤› ölüm
orucunda 28 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

Özlem DURAKCAN

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944

Yer: Gazeteciler Cemiyeti ve
E¤itim-Sen - ‹ZM‹T
‹letiﬂim: 0532 641 23 02

● Trabzon Linç Davası

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‘Hepimiz Tecritteyiz’
Oyunu ‹zmit'te

28 Eylül

Ça¤r›
‹lan

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

Emeklilerden 'Yeter art›k b›çak
kemi¤e dayand›' Mitingine Ça¤r›
Tarih: 7 Ekim 2006



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

1 Ekim 1979’da ‹stanbul Bahçelievler’de faﬂistlerle ç›kan bir
çat›ﬂmada b›çaklanarak katledildi.

‹stanbul Serencebey’de 2
Ekim 1979’da faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Ömer Faruk BAYRAKTAR
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Zeynep Ar›kan (Ölüm orucu ﬂehidi) Anlat›yor:
Onu tan›d›¤›mda bir avukat oldu¤unu hiç düAvukat F uat
ﬂünmemiﬂtim. Avukat dedi¤imde bürokrat bir
dil, bürokrat bir görüntü gelirdi akl›ma. Konuﬂma tarzlar›, giyiniﬂleri, yaﬂay›ﬂlar›yla tan›d›¤›m kimi avukatlar bana bu
izlenimi vermiﬂti ve onlar› bir türlü biz kavram›n›n içine yerleﬂtiremiyordum. Tepeden bak›ﬂlar›, bizimle muhatap olmamalar› rahats›z ederdi beni. Fuat Kurtuluﬂ'a ilk geldi¤inde kendisine biraz büyük gelen tak›m elbisesinin içinde emanet gibi dururdu. Bir çift dü¤meye benzeyen gözleri hiç
yerinde durmuyor, dudaklar›ndaki gülümsemeye eﬂlik ederek oday›, onun
içindekileri, eﬂyalar› tan›maya çal›ﬂ›yor, bak›ﬂlar› habire yer de¤iﬂtiriyordu.
Yüzündeki derinleﬂmiﬂ çizgileriyle y›llard›r toprakta çal›ﬂm›ﬂ bir köy emekçisine benzeyen bu insana avukat demek için bin ﬂahit gerekirdi.
‹lk geldi¤i s›ralar siz diye hitap ediyordu pek çok insan›m›za. ‹stemiyorduk,
siz sözündeki resmiyeti bürokrasiyi onun s›cakl›¤›na dostlu¤una yak›ﬂt›ram›yorduk, ama bir ﬂey de demiyorduk. Sonunda o bizi, biz onu tan›d›kça
yoldaﬂça sohbetlere baﬂlad›k. Fuat bir türlü biz kavram› içine sokamad›¤›m
avukatlara bak›ﬂ aç›m› de¤iﬂtirdi, o bir avukattan önce bir devrimci, bir
Devrimci Solcu idi. Yapt›¤› iﬂi özenle emek vererek yapt›¤›n› bilirdik. Özellikle mahkemelere gidip gelirkenki ruh halini görür, birini tahliye ettirmiﬂse keyfini farkederdik. Ceza alanlar›n ard›ndan yaﬂad›¤› üzüntüyü gözünden

F. Y›lmaz GÜVEN

okurduk. Hele cezaevine gidece¤i zaman yaﬂad›¤›
heyecan› görmek gerekirdi. Bu heyecan› neredeyse biz de onunla yaﬂard›k, yüzündeki çizgiler deE RDO⁄AN
rinleﬂmiﬂ, çevreye kayg›l› ve s›k›nt›l› gözlerle bak›yorsa yine mahkemede bir ﬂey var ya da birisi
ceza ald› veya tutsaklara sald›rd›lar derdik. Bu tahminlerimizde de yan›lmazd›k çünkü Fuat normalde hep güleç yüzlü olurdu.
Partimiz, önderimiz, ﬂehitlerimiz ve savaﬂç›lar›m›za iliﬂkin konuﬂmalar›ndaki coﬂkusu belirgindi, militan coﬂkusu hemen d›ﬂar› vururdu. ‹ﬂte o zaman anlard›k ki mesle¤indeki görevini lay›k›yla yap›yordu ama onun gönlünde baﬂka ﬂeyler s›cak savaﬂ›n içine girme tutkusu vard›.
Büroya telefon etti¤imizde sesinde tüm resmiyeti yans›rd›. O ilk günler tan›d›¤›m›z Fuat olurdu telefonda, büyük bir ciddiyette dinlerdik. Ancak içimizden de gülmek gelirdi. ‹lk gördü¤ümüzde de bu konuda tak›l›rd›k zaten, o ise ciddi olarak arkadaﬂlar oras› baﬂka oras› bizim kurumumuz yaﬂatmak için resmiyete uygun davranmak gerekir derdi. Hak verirdik vermesine de yine de yak›ﬂt›ramazd›k Fuat'a, çünkü O’nu avukat olarak kabul
edemedik, çünkü O bizim için hep eylem adam›yd›
Avukat Fuat, gerilla Fuat oldu, onun nas›l avukatl›¤›n hakk›n› vererek yapt›¤›n› biliyorsam gerillada da ayn› Fuat oldu¤unu tahmin ediyorum. Çünkü o
bir görev adam›, o bir örgüt insan›yd›. ‹çinde devrim olan bir Devrimci Solcu’ydu, o gerilla avukat›m›zd› ve inand›¤› gerçek adaletin peﬂine düﬂmüﬂtü.

Türkiye’yi Yöneten
Zindanc› Anlay›ﬂ
Belirtmek gerekir ki; bizim amac›m›z ‘hapishane yönetimini’ de¤iﬂtirmek
de¤ildir; ‘y›pranm›ﬂ’ zindanc›lar› kovup ‘yeni’ zindanc›lar› iﬂbaﬂ›na getirmek
de¤ildir. Amac›m›z, Türkiye’yi bir hapishane olmaktan ç›karmakt›r. Amac›m›z, halk› esir, düﬂman olarak gören iktidar anlay›ﬂ›na son vermektir.
ir hapishane müdürüyle, Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan› aras›nda bir fark olmal›d›r de¤il mi?
Veya bir hapishanenin baﬂgardiyanlar›yla, Türkiye’nin “milli güvenli¤i” ad›na toplanan Milli Güvenlik
Kurulu üyeleri aras›nda da bir fark
olmal›d›r de¤il mi?.. Olmal›d›r ama
ülkemizde esasen böyle bir fark
yoktur. Yönetim zihniyeti, yönetme
araçlar› ve tarz› aç›s›ndan, olmas›
gereken fark yoktur.

B

u yönetme anlay›ﬂ›n›n tipik tezahürü ve bu “farks›zl›¤›n” en
bariz kan›t›, halka, zaten hakk› olan
hak ve özgürlüklerin tan›nmas›n›
“taviz” olarak gören bak›ﬂ aç›s›d›r.
Kara Kuvvetleri Komutan› ‹lker
Baﬂbu¤’un Güneydo¤u illerini ziyareti s›ras›ndaki sözlerinde bu anlay›ﬂa çok aç›k olarak bir kez daha tan›k olduk. Kürt sorunu’nda “haklar›n› tan›rsak taviz say›l›r” diyen
zindanc› yönetim anlay›ﬂ›, tecrit
konusunda da “örgüte zafer kazand›k dedirtmeyiz” diyor. Hak ve özgürlükleri “taviz” olarak görüyor,
çünkü ona göre devlet ve halk, ç›-

B
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karlar› birbirine karﬂ›t olan iki güçtür. Devlet, halktan korunmal›d›r.
Klasik benzetmeyle söylersek,
“devlet millet için de¤il, millet devlet için vard›r” bu bak›ﬂ aç›s›nda.
ir “zindanc›”, do¤al olarak
kendi yetki alan›ndakileri kendi
esiri olarak görür. Bir hapishane
müdürü için “do¤al” say›lacak olan
zihniyet, ülke yönetimine taﬂ›nd›¤›nda tabii ki ortaya vahim bir tablo
ç›k›yor. Ülkemizi yönetenler, tüm
halk› kendi esiri olarak görüyor, öyle olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor.
Onlar›n her dedi¤ine inan›lacak, onlar›n çizdi¤i çerçevelerde davran›lacak, itiraz edilmeyecek. Gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm baﬂbakanlar, bakanlar,
bu bak›ﬂ aç›s› içinde olmad›lar m›?

B

evlet ve halk iliﬂkisi, hakl›l›k,
meﬂruluk, yasall›k, demokrasi
ölçüleriyle de¤il, “yenme-yenilme”
içinde düﬂünülmektedir. Devletin
halkla savaﬂ halinde olmas›, baﬂka
bir deyiﬂle devletin halk› “düﬂman”
olarak görmesi budur. AKP de, iktidara gelmeden tersi söylemlere sa-

D

hip olmas›na ra¤men, bu bak›ﬂ aç›s›n› sürdüren bir iktidar olmuﬂtur.
evletin halkla “savaﬂ hali”nde
olmas›, kendini en ç›plak biçimde yasama faaliyetlerinde gösterir. Ülkemizde hiçbir yasa yoktur ki,
halk›n talepleri, görüﬂleri dikkate
al›narak yap›ls›n. Tersine, yasalar
“devletin güvenli¤i ve ihtiyaçlar›”
esas al›narak ﬂekillendirilir. AB’ye
Uyum Yasalar›, emperyalistlerin dayatmalar›yla k›smen bunun d›ﬂ›nda
ﬂekillendirilmiﬂtir. Halk›n görüﬂleri
yine dinlenmese de, klasikleﬂmiﬂ bir
k›s›m hak ve özgürlükler ka¤›t üzerinde tan›nmak zorunda kal›nm›ﬂt›r.
Peki sonra ne oldu? Zindanc› anlay›ﬂ “devlet güçsüzleﬂtirildi”, “teröre yeni imkanlar tan›nd›” diye aya¤a kalkt› ve ç›kar›lan genelgelerle,
Terörle Mücadele Kanunu’yla devlet yeniden “güçlendirildi”! Devlet,
K‹ME KARﬁI güçlendirildi? HALKA karﬂ›. ‹ﬂte sadece bu olgu bile,
ülkemizdeki yönetim anlay›ﬂ›n› ortaya koymaya yetecek aç›kl›ktad›r.
Türkiye’yi yönetenler, “esirleri”nin
fazla hakka sahip olup “yoldan ç›kmamalar›” için, gereken önlemleri
ald›lar.

D

Onlar›n amaçlar› baﬂka”! Bu
söylem, zindanc› yönetim anlay›ﬂ›n›n her zaman baﬂvurdu¤u demagojilerden biridir. Bu yaln›z devrimcilerin önderli¤indeki mücadelelerde gündeme gelmez. Tersine, düzeniçi olduklar› konusunda hiçbir
kuﬂkuya yer olmayan Türk-‹ﬂ gibi

“

19 Asl›nda hepimiz tecritteyiz

36 Bu kafa neyi çözebilir?

22 F›nd›k üreticisi kazanacak

38 Gençlik: Yeni e¤itim y›l› baﬂlad›!

24 AKP böyle talan ediyor

40 At›l›m yaln›z de¤ildir!

3

Türkiye’yi yöneten zindanc› anlay›ﬂ

25 Diyarbak›r katliam›na öfke dinmiyor

41 Gazi Mahallesi halk ﬂöleni

5

Tecrite son

26 Dünyan›n ezilen halklar› ahlaks›z bir

42 Belçika kamuoyu devlet komplosunu tart›ﬂ›yor

11 Bakanl›k neyi bekliyor?

düﬂmanla savaﬂ›yor

44 ESP yavuz h›rs›z rolünde

12 Sevgi Saymaz hastaneye kaç›r›ld›

28 Vatikan-Washington paralelli¤i

46 Halk›n Cephesi: “O art›k bizden”!

14 Tarih sayfas›nda kendi yerimizi

29 Hayat›n ‹çindeki Teori: S›n›flar mücadelesinin

47 Kapitalist batakl›k: Laiklerin ve ﬂeriatç›lar›n

nas›l yazd›¤›m›z› düﬂünelim
17 Ankara Barosu, Adalet Bakanl›¤›’n› tecrit
sorununu çözmeye ça¤›rd›
18 Esenler’de çete sald›r›s›

üstünü örten bir ‘teori’
34 Emek: Al-Co’da patron terörü
devlet deste¤iyle sürüyor
35 Türkiye’de ‘dokunulmaz’ olman›n yolu

buluﬂtu¤u batakl›k; Ç›karlar
48 Ba¤lant›s›zlar Hareketi
50 “Birtan gibi adalet, demokrasi ve ba¤›ms›z
vatan istemeye devam

sendikalar›n öncülü¤ündeki eylemlerde de veya köylü kooperatiflerinin eylemlerinde de gerekti¤inde
ileri sürülür. Ne oldu¤u ço¤u zaman
belirsiz olan “baﬂka amaç” demagojisiyle, faﬂist yönetimler, halk›n taleplerini karﬂ›lamaman›n bir gerekçesini bulmuﬂ olur ve halk›n o andaki taleplerinin tart›ﬂ›lmas› engellenir.
u zihniyetin tipik göstergelerinden biri de, halka çeﬂitli haklar
tan›mak, vermek zorunda kald›klar›
her durumda, kendilerini “onlar istedi, eylem yapt› diye vermiyoruz
bunlar›” aç›klamas›n› yapmak zorunda hissetmeleridir. Bu zihniyete
göre, bir devletin, iktidar›n halk›n
hakl›, meﬂru taleplerini kabul etmesi “devletin güçsüzlü¤ü” demektir.
Halk›n taleplerini kabul etmek, bu
zihniyete göre “devletin acz içinde
görünmesi” anlam›na gelir. Oysa
tarihi ve sosyolojik gerçek, bunun
tam tersidir. Kendi halk›n›n taleplerine en çok kulak veren devlet, en
güçlü devlettir. Yönetti¤i halktan
korkan devletler ise en güçsüz devletlerdir. Belli bir aﬂamada bu devletlerin tanklar›yla, toplar›yla, devasa ordu ve polisleriyle “güçlü” görünmeleri bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.

B

indanc›, yönetimine verilmiﬂ
kiﬂileri, “rehabilite” edilmesi,
daha düz bir deyiﬂle usland›r›lmas›,
ehlileﬂtirilmesi, “zararl›” fikir ve
al›ﬂkanl›klardan kurtar›lmas› gereken kiﬂiler olarak ele al›r. Ülkemizi
“zindanc› bir anlay›ﬂ›n” yönetti¤ini,
iktidar sahiplerinin de tüm halk›
“rehabilite” etmeye kalk›ﬂmas›nda
görüyoruz. Ülkemizdeki devlet ve
iktidar gelene¤inde, halk›n iradesi,
tercihleri gibi olgulara, demokratik
geleneklere, az›nl›k haklar›na yer
yoktur. (Tan›d›klar› tek “az›nl›k
hakk›”, emperyalistlerin zoruyla kabul ettikleri haklard›r, ki onlar› da
fiilen yoketmiﬂlerdir.) Bu anlamda,
ülkemizi büyük bir “aç›k hapishane”ye benzetmek yanl›ﬂ de¤ildir.
Nitekim bu benzetme, 12 Eylül döneminde çokça kullan›lm›ﬂt›r. Ama
sonra ne de¤iﬂmiﬂtir zaten? 12 Eylül, ç›kard›¤› yasalar ve oluﬂturdu¤u
kurumlarla 12 Eylül’ü süreklileﬂtir-

Z

memiﬂ midir? Dahas›, 12 Eylül’ün
yasalar› ve kurumlar› bile, belli bir
noktada emperyalistler ve oligarﬂi
için yetersiz gelmiﬂ ve “devlet”,
halka karﬂ› tekrar tekrar tahkim
edilmiﬂtir. ‹ﬂte bunun sonucudur ki,
katliamlar, faili meçhuller, kaybetmeler 12 Eylül uygulamalar›n› kat
kat aﬂan boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, 12 Eylül’de etraf›ndaki tel
örgüleri çekilen aç›k hapishanenin
halen devam etti¤ini söylemek yanl›ﬂ de¤ildir; o günden bu yana da
hapishanenin içinde sürekli yeni
hücreler yap›lmakta, hapishanenin
yönetim kurallar› daha da a¤›rlaﬂt›r›lmaktad›r.
ugün, oligarﬂinin tüm kesimleri, Kürt sorununda hakl› ve
meﬂru talepleri karﬂ›lamamak, ilhak
ve asimilasyonu sürdürmek için 30
bine yak›n Kürt yoksulunun katledilmesinin sorumlulu¤unu “bölücü
örgüt”e, tecrit politikas›n› sürdürmek için katledilen 122 insan›m›z›n
katledilmesinin sorumlulu¤unu da
“tek baﬂ›na eylemi sürdüren örgüt”e
y›karak kendini aklamaya çal›ﬂ›yor.
Burjuva medyan›n büyük deste¤iyle
de kitleler üzerinde bir ölçüde etkili
olabiliyorlar. Ama bu hangi iktidar›,
hangi yöneticiyi bu ölümlerin sorumlulu¤undan kurtarabilir? Tüm
bu ölümler hiç kimsenin kuﬂkusu
olmas›n ki, bu ülkeyi yöneten zindanc›lar›n hanesine yaz›lmaktad›r.
Tarihin ortaya koyaca¤› dosyada, bu
ölümlerin sorumlusu olarak onlar
gösterilece¤i gibi, hiç kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki, halk da er geç suçluyu, suçsuzu yerine oturtur.

B

eni-sömürgelerdeki faﬂist yönetimler, gerçek bir kitle temeline ve deste¤ine sahip olamazlar
genel olarak. Bu destek çok çeﬂitli
yollarla ancak konjoktürel olarak
yarat›l›r. Mesela, 1982 Anayasas›
referandumundaki yüzde 92’lik
evet oyu, siyasi aç›dan 12 Eylül yönetiminin kitle deste¤i say›labilir
mi?.. Elbette hay›r. Oligarﬂik iktidar
bugün de güçsüzdür. Evet, iﬂbaﬂ›nda anketlerde oy oran› yüzde 30’larda dolaﬂan, iﬂçilerin, memurlar›n,
köylülerin, tutsak yak›nlar›n›n, mühendislerin, sa¤l›kç›lar›n, k›sacas›

Y
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halk›n tüm kesimlerinin taleplerine
kulak asmayan, tersine, onlar› azarlayan bir iktidar var; bu yan›yla cüretli görünüyor. Ama dedi¤imiz gibi, halk›n talepleri karﬂ›s›nda tak›n›lan bu tav›r, gerçekte güçsüzlüktür.
Oligarﬂik iktidarla, kitleler aras›ndaki mesafenin her geçen gün daha
da aç›lmas›d›r. Kitlelerin alternatifsizlik ve ekonomik çaresizlik içinde
ﬂu veya bu partinin hâlâ peﬂinde olmas› kimseyi yan›ltmamal›d›r.
indanlar›n tarihi, ayn› zamanda
ayaklanmalar tarihidir. Dünyan›n belki de hiçbir zindan›nda, bask›lar, hak gasplar›, insan› aﬂa¤›layan
yöntemler sürgit devam edememiﬂ,
esirlerin isyan›yla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Türkiye’ye bir tür hapishane, Türkiye halk›na da bir “esir”, bir “düﬂman” gibi bakan ve Türkiye’yi yönetmeyi, “halka karﬂ› savaﬂ”› sürdürmek olarak gören bu faﬂist, zindanc› anlay›ﬂ da er geç bu isyanla
yüzyüze gelecektir. Hayat›n çeﬂitli
alanlar›nda büyük bedellerle sürmekte olan direniﬂler, hak ve özgürlük mücadeleleri, daha büyük bir
mücadele içinde birleﬂecektir.

Z

urada son olarak ﬂunu da belirtmek gerekir ki; bizim amac›m›z
“hapishane yönetimini” de¤iﬂtirmek
de¤ildir; “y›pranm›ﬂ” zindanc›lar›
kovup “yeni” zindanc›lar› iﬂbaﬂ›na
getirmek de¤ildir. Amac›m›z, Türkiye’yi bir hapishane olmaktan ç›karmakt›r. Amac›m›z, halk› esir, düﬂman olarak gören iktidar anlay›ﬂ›na
son vermektir. Bu anlamda, tekellerin iktidar›n›n alternatifi, yine tekellerin ç›karlar›n› savunan bir baﬂka
parti de¤ildir. Do¤rudan tekellerin
temsilcisi olmasa da, temel olarak
tekellerin politikalar›n› sürdürecek
bir parti de de¤ildir. Tekellerin iktidar›n›n alternatifi, halk›n iktidar›d›r. Kavgam›z sadece bugünkü
“zindanc›”l›k görevini yerine getiren AKP’yle de¤ildir. Kavgam›z ayn› zamanda tüm di¤er zindanc›larla,
tüm düzen partileriyledir. Halk›n
kavgas›n› ancak bu zemine oturtursak ülkemizi ba¤›ms›z, halk›m›z›
özgür yapabilir, etraf›m›za çevrilmiﬂ tel örgüleriyle, duvarlar›yla bu
zindan› yerle bir edebiliriz.

B

Avukatlar Adalet Bakanl›¤›’na yürüdü

150 avukat hep bir a¤›zdan TECR‹TE SON
dediler. Adalet Bakanl›¤› ve AKP iktidar›
bu sese daha ne kadar kulak t›kayacak?

Gecekondularda açl›k grevleri yap›ld›

Gecekondu halk›ndan yükselen ‘TECR‹TE
SON’ talebine Adalet Bakanl›¤› ve AKP
iktidar› daha ne kadar kulak t›kayacak?

Abdi ‹pekçi Direniﬂi 4. y›la girdi

Baﬂkentin göbe¤inde tutsak ailelerinin
‘TECR‹TE SON’ ç›¤l›¤›na Adalet Bakanl›¤›
ve AKP daha ne kadar kulak t›kayacak?

Geçti¤imiz son bir hafta içinde birçok kesimden ayn› ses
yükseldi, ayn› talep yinelendi:
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”!
Behiç Aﬂc›’n›n açl›k grevine baﬂlamas›n›n ard›ndan tecriti yeniden gündemine alan avukatlar, Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya geldiler. Pankartlar›, sloganlar› ile “Tecrite son” diyorlard›. Meslektaﬂlar›na sahip ç›k›yorlar, Behiç
Aﬂc›’n›n 164 gündür ölüm orucunda oldu¤unu duyuruyorlard›. Muhalif, devrimci, demokrat avukatlar belki de ilk
kez bu kadar kitlesel bir ﬂekilde bir konu etraf›nda harekete geçiyordu. Adalet Bakan›'yla görüﬂmek üzere yürümek
istediler. Ancak, adalet isteyen ses, iktidarlar›n hiç sevmedi¤i ve bast›rmak için de her türlü yapt›r›ma baﬂvurdu¤u
sesti. Adaletsizli¤in hüküm sürdü¤ü yerde adalet istemi
egemenlerin korkusu olmuﬂtur hep. Bu sesi bast›rmak için
de Ankara sokaklar›nda bir kez daha terör estirildi, polis
barikatlar› bu kez adalet mekanizmas›n›n bir organ› olan
avukatlar›n önüne örüldü. Buna karﬂ›n barikat, 150 avukat›n kararl›l›¤› ve ›srar›yla kurulan barikata çarpt›.
Sar›gazi, Okmeydan›, Ba¤c›lar ve Gazi Mahalleri’nde,
"Tecritin Kald›r›lmas› ‹çin 1 Günlük Açl›k Grevindeyiz" ﬂiar›yla meydanlarda, parklarda, halk›n yo¤un oldu¤u
yerlerde direniﬂ mevzileri kuruldu. Halk›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen 1 günlük açl›k grevleri gecekondu emekçilerinin tecrite karﬂ› yükselen sesi oldu. Sar›gazi'deki sese ve
halk›n ilgisine tahammül edemeyen jandarma, direniﬂ sesini yükseltenlere sald›rarak 20 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Buna
ra¤men yeni bir ekiple açl›k grevine devam edildi.
Gecekondu mahallelerinin duvarlar›nda ayn› slogan yaz›l›yd›, merkezi yerlerde ayn› içerikteki pankartlar as›l›yd›:
"F Tiplerinde Tecrite Son!"
Her hafta birçok kentte süren oturma eylemleri ve tutsak mektuplar›yla tecritin anlat›lmas›na, “Direnenler
onurumuzdur, tecrite son” ﬂiar›yla devam edildi.
Ve d›ﬂar›da tecrite karﬂ› en uzun soluklu mevzi olma
özelli¤i taﬂ›yan Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin dördüncü y›l›na girmesi vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yüzlerce kiﬂi hep bir
a¤›zdan “tecrit zulmüne son verin” dedi.
‹natla ve inançla hayk›r›l›yor sloganlar, "Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar" diyenlerin inanc›yla çarp›yor yürekler. Birkaç metrekarelik yere hapsedilmek istenenlerin
ve bunu kabullenmeyip direniﬂ mevzisinin en önünde
olanlar›n sesi oluyor yükselen her ses. ‹syan renginde bir
ç›¤l›kt›r duymazl›ktan gelemedi¤imiz, görmezli¤e vuramad›¤›m›z. Duymamakta inat edenlere duvarlardaki yaz›yla,
sokaktan yürürken denk geldi¤imiz önlüklü bir açl›k grevcisiyle, da¤›t›lan bir bildiriyle, oturma eylemleriyle, cüppeli avukatlar›n yükselen sesiyle duyurmaya inat ediyor tecrite karﬂ› mücadele edenler... Görmeyen kalmayacak, duymayan olmayacak havas› hakim at›lan her ad›mda.
As›l önemlisi ise, AKP iktidar›n› halk›n her kesiminden
yükselen bu seslere kulak t›kama politikas›n› sürdüremez
duruma getirmektir. Bunun için, ‘tecrite son’ ça¤r›s›n› kulaklar›n› t›kayamayacak gürlükte ve yayg›nl›kta hayk›rmak, bu zulmü ülkenin dört bir yan›nda duyurmakt›r.
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150 avukat Adalet Bakanl›¤›’n›n kap›s›na dayand›.
AKP iktidar› bu sese daha ne kadar kulak t›kayacak?
hükümlülerin, baﬂka eylem biçimleriyle itiraz
edenlerin, ma¤durlar›n,
ailelerin sesini bir kez
daha Adalet Bakanl›¤›’na duyurmaya çal›ﬂaca¤›z. Adalet Bakanl›¤›’ndan talebimiz; ç›¤l›¤›m›za kulak vermesidir.
Bizler siyasal ve toplumsal muhalefetin avu-

avukatlar yeniden sloganlarla yürüyüﬂe geçtiler.
Adalet Bakanl›¤› önüne gelen
150 hukukçu ad›na konuﬂan Koza¤açl›, ayn› aç›klamay› burada da yineleyerek, Adalet Bakanl›¤›’ndan
tecrite son verilmesini talep edeceklerini ifade etti.
Yürüyüﬂe baﬂlamalar›ndan yaklaﬂ›k üç saat sonra bir heyet oluﬂturularak Adalet Bakan› ile görüﬂme

Avukatlar Adalet Bakanl›¤›’na yürüdü
Av. Behiç Aﬂc›’n›n ölüm orucuna baﬂlamas›ndan sonra kurulan
“Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi” taraf›ndan Ankara Adliyesi
önünden Adalet Bakanl›¤›’na yürüyüﬂ yap›ld›.

Tecrit Sorunun Çözümü
‹çin Somut Ad›m ‹stiyoruz
15 Eylül Cuma günü ülkenin her
yerinden gelen avukatlar, adliye
önünde toplanmaya baﬂlad›lar.
“Avukat Behiç Aﬂc› 164 Gündür
Tecrite Karﬂ› Ölüm Orucunda”,
“Meslektaﬂ›ma, Müvekkilime ve
Mesle¤ime Sahip Ç›k›yorum” yaz›l› pankartlar ile “Avukat; Hukukun Sesi Behiç Aﬂc›; Savunman›n
Tecrite Son”, “Tecrit Sorunun Çözümü ‹çin; Somut Ad›m ‹stiyoruz”
yaz›l› dövizler taﬂ›yan avukatlar,
önce adliye önünde bir aç›klama
yapt›lar.
Avukatlar ad›na aç›klamay› okuyan Selçuk Koza¤açl›, 15 Eylül itibariyle, hapishanelerde tecrit uygulamas›na karﬂ› baﬂlat›lan direniﬂin
2155. günü oldu¤unu hat›rlatarak,
bugün ayn› zamanda meslektaﬂlar›
Av. Behiç Aﬂc›’n›n ‹stanbul’daki
evinde cezaevlerinde yürütülen tecrit ve tretman uygulamas›na karﬂ›
yürüttü¤ü ölüm orucu eyleminin
164. günü oldu¤unu kaydetti. Koza¤açl› ﬂunlar› söyledi:
“Burada Av. Behiç Aﬂc› için topland›k. Onun ﬂahs›nda hâlâ ölüm
orucu eylemini sürdüren tutuklu ve

katlar›y›z. Biz halk›z. ‹tiraz›m›z dikkate al›nmal›d›r.”

“Zulme Son Verilsin”
Diyen Hukukçulara
Polis Barikat›
Yap›lan aç›klamadan sonra cüppeleriyle Adalet Bakanl›¤›’na yürüyüﬂe geçen hukukçular›n önü, polis
barikat› ile kesildi. Adaleti ölüm yürüyüﬂüyle savunan meslektaﬂlar›n›n
sesini duyurma, O’nu ve di¤er direniﬂçileri yaﬂatma kararl›l›¤›ndaki
avukatlar, hukuksuzlu¤un önlerine
ç›kard›¤› barikata sloganlarla yüklenerek cevap verdiler. Arbede s›ras›nda Av. Özgür Y›lmaz’›n elinin
polis taraf›ndan ›s›r›lmas› dikkat çekerken, bunun ald›klar› e¤itimden
mi yoksa faﬂist kadrolaﬂman›n do¤al bir refleksi mi oldu¤u anlaﬂ›lamad›.
Barikat aç›lmay›nca
avukatlar oturma eylemine geçtiler. Uzun süre oturma eylemi devam ederken, avukatlar
arada bir barikata yüklenerek yürüme kararl›l›klar›n› ortaya koydular.
Bu ﬂekilde, meslektaﬂlar›na sahip ç›kan
hukukçular› y›ld›ramayaca¤›n› anlayan iktidar›n polisleri, barikat› açmak zorunda kald›. Kararl›l›klar› sonuç veren
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talebi ile bakanl›¤a gönderildi. Di¤er avukatlar heyeti d›ﬂar›da beklemeye baﬂlad›lar.
Adalet Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Osman Bölükbaﬂ› ile görüﬂen heyet ç›k›ﬂta k›sa bir bilgilendirmede bulundu. Tecrite son verilmesi ve Adalet Bakan› ile görüﬂme
talebini ilettiklerini kaydeden heyet
üyesi avukatlar, “Ölümlerin yak›n
oldu¤unu, Behiç Aﬂc›’n›n k›sa bir
süresi kald›¤›n›, müsteﬂar›n bakana
iletece¤ini ve k›sa sürede sonuç alaca¤›n› söyledi¤ini” aktard›lar.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur,
Behiç Aﬂc› Savunman›n Sesi, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme kat›lan
yaklaﬂ›k 150 avukat, tecrite karﬂ›
mücadeleyi daha da yükseltme ve
tecriti tüm meslektaﬂlar›na anlatma
kararl›l›¤› ile geldikleri illere döndüler.

Gecekondu halk›ndan yükselen ‘tecrite son’
ça¤r›s›na AKP iktidar› daha ne kadar kulak t›kayacak?

Okmeydan›

sadece tutsaklar›n
de¤il tüm halk›n
sorunu oldu¤unu
hat›rlatarak herkesi
TAYAD’›n tecrite
karﬂ› mücadelesine
destek vermeye ça¤›rd›.
“Tecritin
kalkmas›, bu zulmün son bulmas›
için üzerimize ne

se, bunun da olaca¤›n› kaydederek,
bir gerçe¤in alt›n› çizenlerdendi.

Sar›gazi:
Naz›m Hikmet Park›
Ayn› gün bir baﬂka eylem yeri
ise, Anadolu Yakas›’nda Sar›gazi
Beldesi’ydi. Naz›m Hikmet Park›'nda saat 10.00'da toplanan TAYAD'l›lar, "F Tiplerinde Tecrite

Gecekondularda açl›k grevleri yap›ld›
TAYAD’l› Aileler’in ça¤r›s›yla,
‹stanbul’un gecekondu mahallelerinin meydan, park gibi aç›k alanlar›nda kitlesel olarak bir günlük açl›k
grevleri yap›ld›. Okmeydan›, Ba¤c›lar ve Gazi Mahallesi’ndeki eylemlerde herhangi bir sorun yaﬂanmazken, Sar›gazi Naz›m Hikmet Park›’nda düzenlenen eyleme sald›ran
jandarma 20 kiﬂiyi gözalt›na ald›.

Okmeydan›:
Sibel Yalç›n Park›
Okmeydan›’nda bulunan Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›, 16 Eylül günü
tecrite karﬂ› mücadelenin bir mevzisi haline gelmiﬂti. Sabah saat
10:00’da 15 kiﬂi ile baﬂlayan eylem
ilerleyen saatlerde kat›l›mlarla 50
kiﬂi ile devam etti. Parkta ayr›ca
tecrite iliﬂkin karikatürlerin yerald›¤› bir sergi de aç›ld›.
Park›n giriﬂine "F Tiplerinde
Tecrit Var" yaz›l› pankart asan TAYAD’l› Aileler, park içine de "Tecrite Karﬂ› Açl›k Grevindeyiz" yaz›l›
pankart ve halen ölüm orucunu sürdüren direniﬂçilerin büyük resimlerini ast›lar. Açl›k grevinin sona erdi¤i 17:30’a kadar, baﬂta Gençlik Federasyonu üyeleri ve ‹dil Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar› olmak üzere
çok say›da kiﬂinin ziyaret etti¤i
parkta gün boyunca tecrit üzerine
sohbet ve tart›ﬂmalar yap›ld›. Grup
Yorum da ziyareti esnas›nda küçük
bir dinleti ile eyleme destek verdi.
Sibel Yalç›n Park›’ndaki eyleme
kat›lanlardan Emrah Horlu, tecritin

düﬂerse yapmaya haz›r›z. Okmeydan› üzerine düﬂen görevi yapacakt›r” sözleriyle gecekondu gençlerinin, emekçilerinin düﬂüncelerine
tercüman olan Horlu, tecrite karﬂ›
bir “direniﬂ a¤›” örülmesiyle bu politikan›n yenilgiye u¤rat›labilece¤ini ifade etti. Bir baﬂka eylemci,
Avukat Y›lmaz Bayrak ise, “Meslektaﬂ›m›z kendisi için de¤il, bu toplumun bireyleri için bu eylemi yap›yor” sözleriyle, Av. Behiç Aﬂc›’n›n
eylemine dikkat çekti. Bayrak, herkesin bir gün deste¤e “ﬂiddetle” ihtiyaç duyaca¤›n› kaydetti.

Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Avukat Behiç Aﬂc›, ‹ki Çocuk
Annesi Gülcan Görüro¤lu, Uﬂak
Hapishanesi'nde Sevgi Saymaz
Ölüm Orucunda, Tecriti Protesto
Ediyor Bugün Yemek Yemiyorum,
123. Ölümün Olmamas› ‹çin Buraday›m" yaz›l› dövizler açarak parkta oturmaya baﬂlad›lar. Halk›n deste¤i ve ilgisini gören jandarma açl›k
grevine tahammül edemedi. Ö¤le
saatlerinde açl›k grevcilerine ve ziyaretçilere sald›rd›. Genç yaﬂl› demeden yerlerde sürükleyerek 20 kiﬂiyi gözalt›na alan jandarma, halk
taraf›ndan protesto edildi.
Sald›r›y› gören duyan Sar›gazililer parkta toplanmaya baﬂlad›lar.
Jandarma bu durum karﬂ›s›nda daha
da tahammülsüzleﬂerek onlara da
sald›rd›, tartaklad›. Bu esnada 70
yaﬂ›ndaki bir kad›n bayg›nl›k geçirdi. Halk›n yard›m› ile kendine gelen
kad›n, jandarma subay›n›n “seni he-

ﬁehit yak›n› Mehmet Arduç,
“Direniﬂçilerimizin hakl› taleplerini destekliyorum. Bizler buraya gelerek onlara destek olmak istedik”
sözleriyle eyleme kat›lma nedenini
aç›klarken, Sabri Karakuﬂ, herkesin
duyarl›l›k göstermesini istedi. Yine
eyleme kat›lan mahalle halk›ndan
Davut Çelik, oligarﬂinin tecrit politikas›n›, halk›n öncülerini yoketmek
Okmeydan› Sibel
için gündeYalç›n Park›’nda
me getirdiyap›lan kitlesel aç¤ini ifade
l›k grevinde, tecriti
ederken, Have direniﬂi anlatan
san
Çelik
karikatürler de serise, bugün
gilendi. Sanat›n dili
burada çok
uyar›yor; ölümlerin
daha fazla
123 olmamas› için
insan›n olcehennem zebanimas› gereklerinin karﬂ›s›na diti¤ini, halka
kilmeye ça¤›r›yor.
anlatmakta
›srar edilir7
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Jandarma sald›r›s› sonras› ikinci grup açl›k grevini sürdürdü
ve parçalanm›ﬂ dövizleri ile
‘tecrite son’ demeye devam etti
Sar›gazi
men hastaneye götürelim” teklifine,
"ölürüm de sizin araban›za binmem" sözleriyle tepki gösterdi.
Çevrede toplanan halk da, jandarman›n yüzsüzlü¤üne “Katiller sizin
hiç anan›z yok mu? ‹ﬂkenceci köpekler, Allah belan›z› versin" sözleriyle tepki gösterdiler.
Sald›r› sonras› TAYAD'l›lar sokaklarda megafonla konuﬂma yaparak bu sald›r›y› teﬂhir edip açl›k grevini sahiplenmeye ça¤›rd›lar. ‹lk
grubun sald›r›ya u¤ramas›n›n hemen ard›ndan ikinci grup parka gelerek eyleme devam etti. Jandarma
eylemi sürdüren grubu da taciz etmeye çal›ﬂt›, ancak buna ra¤men
Sar›gazi halk›n›n TAYAD'l›lar› sahiplenmesini engelleyemedi, çok
say›da insan hem eyleme destek
vermek hem de sald›r›y› protesto etmek için TAYAD’l›lar› ziyaret etti.
Eylem akﬂam saatlerinde bitirilirken, açl›k grevcileri Naz›m Hikmet Park›'ndan Demokrasi Caddesi'ne yürüyerek meydanda aç›klama
yapt›lar. Tecritin kald›r›lmas› ve gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas› istenen
aç›klamada, "F Tiplerindeki tecrit
iﬂkencesini yerlerde sürüklensek de,
coplama ve tekmelere inat anlatmaya devam edece¤iz" denildi. Gözalt›na al›nan 20 kiﬂi ise gece savc›l›¤a
ç›kar›lmadan b›rak›ld›lar.
Sald›r› iliﬂkin aç›klama yapan
Temel Haklar Federasyonu, Tecritin

Ba¤c›lar

bütün onurlu insanlarca, ayd›nlar ve
meslek odalar›nca mahkûm edilen
bir iﬂkence yöntemi oldu¤unu hat›rlatarak, “Buna ra¤men tecrit hâlâ
savunulmaya devam ediliyor.” dedi
ve sald›r›n›n bu anlay›ﬂ›n sonucu oldu¤unu belirtti. Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi: “Ancak ölümler,
sakatlanmalar pahas›na sürdürülebilen ancak bask› yasak ve gözalt›larla savunulabilen bir uygulama er
ya da geç yok olmaya mahkûmdur.
Hiçbir bask› yasak Tecrit iﬂkencesinin duyulmas›n› en nihayetinde kald›r›lmas›n› engelleyemez.”

Ba¤c›lar:
Ahmet Kabakl› Caddesi
Ba¤c›lar Ahmet Kabakl› Cad.
Barbaros F›r›n› önünde yap›lan açl›k grevi sabah saatlerinde 20 kiﬂiyle baﬂlad›. "Tecritin Kald›r›lmas›
‹çin 1 Günlük Açl›k Grevindeyiz"
yaz›l› pankart caddeye as›l›rken, "F
Tiplerinde Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› dövizler aç›ld› ve açl›k grevinin nedenini anlatan bir aç›klama yap›ld›.
Tecritle insanlar›n birbirlerine, sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›lmak yaln›zlaﬂt›r›lmak istendi¤i vurgulanarak,
destek ça¤r›s› yap›ld›.
Sloganlarla baﬂlayan açl›k grevine gün boyu mahalle halk›ndan destek gelirken, TAYAD’l›lar saat baﬂ›
att›klar› sloganlarla da tecritin kald›r›lmas›n› istediler. Müzik ve ﬂiir
dinletisi ile eylemin sonland›r›lmas›n›n ard›ndan, Sar›gazi’de yaﬂanan
sald›r›y› protesto ve gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle, iki kiﬂi gece yar›s›na kadar, gözalt›lar serbest b›rak›lana dek eylemi sürdürdü. Eylemciler gün boyu
tecrite iliﬂkin halk›n sorular›na muhatap olurken, çok say›da insan tecrit zulmünün bitmesini isteyen tepkilerini dile getirdiler. Araçlardan
sallanan eller, “yan›n›zday›z” diye8
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rek selam verip geçenler, “bir gün
kazanacaks›n›z” diyerek duygular›n› ifade edenler birbirini izledi.
Açl›k grevini DHP Ba¤c›lar teﬂkilat›ndan ziyaret eden Y›lmaz ve
Eylem de, onlardan ikisiydi. Ölüm
orucunu desteklediklerini ifade
eden Y›lmaz ve Eylem, “Halklar›n
mücadelesini engellemek için tecriti getiren anlay›ﬂ›n karﬂ›s›nda direnmek hakt›r” sözleriyle düﬂüncelerini ifade ettiler. Açl›k grevine kat›lanlar da, 122 ölüm oldu¤unu ve
direniﬂin hâlâ sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Tecritin kalkmas›n› ve ölümlerin durmas›n› istiyoruz” dediler.

Gazi Mahallesi:
Eski Halk Pazar›
“Tecritin Kald›r›lmas› ‹çin Açl›k
Grevindeyiz” sesi, 19 Eylül günü de
Gazi Mahallesi Eski Halk Pazar›'ndan yükseldi. Tecritin bir insanl›k suçu oldu¤unu söyleyen TAYAD'l›lar, Eski Halk Pazar› alan›nda kitlesel olarak açl›k grevi gerçekleﬂtirdiler. Alana çok say›da k›z›l bayrak asan TAYAD’l›lar, Büyük
Direniﬂ’in ﬂehitlerinin resimlerini
de duvarlara ast›lar. "F Tiplerinde
Tecrite Son" talebinin yerald›¤›
pankartla eylemin gerekçesi anlat›l›rken, gün boyu süren ziyaretlerde
de halka tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. Eski Halk Pazar›
akﬂam saat 18.00’e kadar marﬂlarla,
sloganlarla inlerken, Behiç Aﬂc›'n›n
gönderdi¤i mesaj›n okunmas›n›n ard›ndan, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur”
sloganlar› ile direnenler selamland›.

Gazi

AKP iktidar› yan›baﬂ›nda dört y›ld›r tutsak yak›nlar›n›n
‘tecrite son’ ç›¤l›¤›na daha ne kadar kulak t›kayacak?

Abdi ‹pekçi Direniﬂi 3. y›l›n› geride b›rakt›. 12 mevsim, 156 hafta,
1095 gün geride kald›. TAYAD’l›lar gece gündüz, s›cak so¤uk demeden, her türlü bask›, sald›r›,
gözalt› ve tutuklamaya ra¤men
asla geri ad›m atmadan büyüttüler direniﬂi. Hapishanelerden
yükselen ‘Tecrite Son!’ hayk›r›ﬂ›n›n d›ﬂar›daki en uzun soluklu,
sab›rl› ve kararl› sesi oldular.

Abdi ‹pekçi Direniﬂi 4. y›l›na girdi
Ve o analar, / Çaresizli¤in isyana durmuﬂ
suskun dilleridir / O diller evlatlar› bo¤ulurken çözülür / Ve ana caddelerde sürüklenen onlard›r / Ki evlat ac›s›n› çeken bilir, hançer yaras›d›r
TAYAD’l› Aileler o¤ullar›n›n,
k›zlar›n›n, kardeﬂlerinin sesi, solu¤u
olmak için oturdular Ankara’n›n göbe¤inde bulunan Abdi ‹pekçi Park›’ndaki EL’in alt›na. Tarih yapraklar› Eylül’ün 16’s›n› gösteriyordu.
16 Eylül 2006 Cumartesi günü 3.
y›l› geride b›rakarak 4. y›la ‘merhaba’ dediler. Bu onurlu günü Ankara
halk› ile beraber kutlamak için
parkta bir etkinlik yapt›lar.
Park›n dört bir yan›na direniﬂi
anlatan pankart ve resimler as›ld›.
Bayra¤› en önde taﬂ›yan, al›nlar›nda
k›z›l bantlar›yla gülümseyen Av.
Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz’›n resimlerinin bir arada
bulundu¤u pankart, “Tecrite Son”
ve “Abdi ‹pekçi Direniﬂinde 4. Y›l
Tecrite Son” yaz›l› pankartlar.
Etkinlik davul ile birlikte halaylar›n çekilmesi ile baﬂlad›. “Ankara’n›n göbe¤inde, ›ﬂ›kl› caddelerin
ve yüksek binalar›n aras›nda avuçlar›n› gö¤e açm›ﬂ bir çift el. Kiminin birkaç dakika solukland›¤›, kimininse gölgesinde ﬂehrin seyrine
dald›¤›; kimine umut veren kimi
içinse yaln›zca bir taﬂ y›¤›n› anlam›na gelen bir çift el... Peki sizce de

öyle mi?” diye söze baﬂlad›, etkinli¤in sunucular› Özgür Radyo’nun
programc›lar›ndan Mustafa Ertarakç› ve Ankara Gençlik Derne¤i’nden
Seda Seyrek. Devrim ﬂehitleri için
durulan sayg› duruﬂundan sonra
TAYAD’l› Aileler ad›na Umut ﬁener bir konuﬂma yapt›. “‹lk gün talebimiz tecritin kald›r›lmas›yd›;
dördüncü y›lda da talebimiz tecritin
kald›r›lmas›d›r” diyen ﬁener, bu üç
y›lda yaﬂananlar› özetledi. Direniﬂe
baﬂlad›klar›nda ölümlerin say›s›n›n
106 oldu¤unu, bugün 122 olmas›n›n, direniﬂin nedenini aç›klad›¤›
kaydeden ﬁener, “Bugün tecritin bir
iﬂkence oldu¤u kimsenin tart›ﬂamayaca¤› kadar aç›kt›r” dedi.
Sendika, meslek örgütü, demokratik kitle örgütleri, hukukçular, hekimler, akademisyenler, ayd›n ve
sanatç›lar›n tecritin kald›r›lmas›n›
istediklerini, tutsak yak›nlar›n›n
yapt›klar› eylemlerle bu talebi dile
getirdiklerini belirten ﬁener, “4. y›lda da talebimiz tecritin kald›r›lmas›d›r! Yeni ölümler, yeni sakatl›klar
yaﬂanmadan; tecrit bir insan›n daha can›n› almadan bu sorun çözülmelidir... Direniﬂimiz bunun içindir... Sansür, tecrit varsa, karﬂ›s›nda
4. y›l›na giren direniﬂimiz var”dedi.
ﬁener’in ard›ndan sözalan ö¤retim üyesi Temel Demirer, Park’taki
bu direniﬂin ard›nda 6 y›ld›r bir kavgaya denk düﬂen bir bedel oldu¤unu
9
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hat›rlatarak ﬂöyle konuﬂtu: “Bu bana insan onurunu, isyan› ya da Naz›m’›n deyimiyle aﬂka ve hayata dair her ﬂeyi anlat›yor. Bu bir destan.
‹nsanl›¤›n destan›. Ezilenlerin tarihi bizim tarihimiz böyle yaz›l›yor. Ve
bu tarihte öyle anlar vard›r ki, umudu ve hayat› savunan insan bedeni
barikat›n ta kendisidir. T›pk› F tipindeki kardeﬂlerimiz gibi. T›pk›
Behiç, Gülcan ve Sevgi gibi. Bu bedenler umudun, gelece¤in Anadolu’sunun savunuldu¤u direniﬂ hatlar›d›r. Onlar›n önünde sayg›yla e¤iliyorum. Onlar umudumuzdur, gelece¤imizdir, onlar aﬂka ve hayata dair her ﬂeydir. ﬁimdi onlar› alk›ﬂlamal›y›z. Onlar için z›lg›tlar›m›z›
çekmeliyiz. Yaﬂas›n halk, yaﬂas›n
aﬂk, yaﬂas›n isyan, yaﬂas›n devrim,
yaﬂas›n direnenler, yaﬂas›n kardeﬂlerim.”
Demirer’in konuﬂmas› yo¤un alk›ﬂ ve z›lg›tlarla karﬂ›lan›rken, ‹dilcan Müzik Toplulu¤u marﬂlar ve
türküler seslendirdi. F Tiplerinden
ve direniﬂçilerden gelen mesajlar,
etkinli¤e kat›lan 500 kiﬂinin ‘Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz’ slogan› ile selamland›. Grup Yorum’un
direniﬂe dair türküler ve marﬂlardan
oluﬂan k›sa dinletisinin ard›ndan
Zeynep Yayla direniﬂin sahiplenilmesi gerekti¤ini anlatan bir konuﬂma yaparken, etkinlik ﬁair Mehmet
Özer’in ﬂiir dinletisi ile son buldu.

Oturma eylemleri, açl›k grevleri, tutsak mektuplar›...
‹ktidar bu sesleri sansürle daha ne kadar bo¤abilir?

Sultanahmet

Meydan›’nda 30 haftad›r
sürdürdükleri oturma
eylemini, 15 Eylül günü
yapt›lar. Direniﬂçilerin
resimlerinin ve ‘Tecrite
Son’ pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde konuﬂan Sertan
‹laslan, tecrit politikas›n›n devam ettirilmesinin, 12 Eylülün sürdü¤ünün bir göstergesi oldu-

mi s›ras›nda da Tekirda¤ 1 No'lu F
Tipi’nden Sinan Ünlü'nün gönderdi¤i mektubu okudular.
Adana TAYAD'l›lar›n ‹nönü Park›'nda tecrite son verilmesi talebiyle
her Pazartesi yapt›klar› eylem de
30. haftas›na girdi. 18 Eylül günü
gerçekleﬂtirilen eylemde "Tecrite
Son” talebini yineleyen TAYAD’l›lar, temsili hücre maketi ve 122 ölümü temsilen tabut b›rakt›lar. Halk›n

TAYAD’l›lar oturma eylemlerini sürdürüyor
TAYAD’l› Aileler, Antakya’dan
‹stanbul’a, Samsun’dan Mersin’e
birçok kentte her hafta düzenli olarak gerçekleﬂtirdikleri oturma eylemlerinde tutsak mektubu okumaya, bu hafta da devam ettiler. ‹zmir,
Antakya ve Samsun’da sürdürülen
açl›k grevlerine ise, geçen hafta
Dersim eklendi.
Dersim TAYAD’l›lar, 13 Eylül
günü Sanat Soka¤›’nda yapt›klar›
eylemle, destek açl›k grevine baﬂlayacaklar›n› duyurdular. “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›n›n aç›ld›¤› ve “Tecritte 122
Ölüm, Destek Açl›k Grevindeyiz”
yaz›l› dövizler ile ölüm orucu direniﬂçilerinin foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤›
eylemde konuﬂan Cömert Geregül,
“Bizler zulme göz yummayacak ve
Av. Behiç Aﬂç›’n›n, Gülcan Görüro¤lu’nun ve Sevgi Saymaz’›n ölümlerine seyirci kalmayaca¤›z. Tecrite
karﬂ› içeride ve d›ﬂar›da sürdürülen
direniﬂin sesini duyurmaya, tecrit
iﬂkencesini ve sansürü parçalamak
için her koﬂulda mücadele etmeye
devam edece¤iz. Buradan bir kez
daha yineliyoruz; tecrit iﬂkencedir,
bir insanl›k suçudur. ‹ktidar; tecriti
derhal kald›rmal›, ölümleri durdurmal›d›r” ﬂeklinde konuﬂtu. S›k s›k
‘Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂi’ sloganlar› at›lan eyleme, DHP, HKM,
ESP de destek verdi. Aç›klaman›n
ard›ndan Murat Kaymaz, Cömert
Genegül ve Cemal Duta¤ac› 10
günlük açl›k grevine baﬂlad›lar.
Büyük Park’ta açl›k grevini sürdüren Hatay TAYAD’l›lar, Ulus

¤unu ifade etti. Halka bildiriler
da¤›tan TAYAD’l›lar öfkeli sloganlarla tecrite karﬂ› kararl›l›klar›n› bir
kez daha yinelediler.
‹zmir’de Forbes giriﬂinde açl›k
grevini sürdüren TAYAD’l›lar, 32.
kez bir araya geldikleri Kemeralt›'nda tecriti protesto ettiler. 16 Eylül günü düzenlenen eylemde, ölüm
orucu direniﬂçisi Sevgi Saymaz'›n
zorla müdahale tehdidi ile Uﬂak
Devlet Hastanesi'ne kaç›r›lmas›n›
hat›rlatan TAYAD’l›lar, AKP iktidar›n›n tecriti çözmek yerine, sald›rd›¤›n› ifade ettiler. Aç›klamada, zorla
müdahalenin iﬂkence oldu¤u kaydedildi.
Tecritten gelen mektuplar Antalya’da 10 Eylül günü K›ﬂlahan Meydan›’nda okunurken, yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Antalya Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu “Grup Sesleniﬂ” bir dinleti sundu. Grup üyesi
Mustafa Abac› gençli¤in tecrite karﬂ› mücadelenin yan›nda oldu¤unu
kaydederek, K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nden
Süleyman
Erol’un mektubunu okudu.
‹stanbul Sultanahmet Park›'nda
onlarca kez tecriti kald›r›n talebini
yineleyen TAYAD’l›lar 17 Eylül
Pazar günü yine ‘tecrite son’ diye
hayk›rd›lar. Direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›yan 100 kiﬂi s›k s›k "Yaﬂas›n
Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› att›. Yapt›klar› aç›klama ile bir kez daha iktidara seslenerek tecrit zulmüne son vermesini
isteyen TAYAD’l›lar, oturma eyle10
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yine yo¤un ilgi gösterdi¤i eylemde,
Sevgi Saymaz’›n zorla müdahale
amac›yla kaç›r›lmas› protesto edildi
ve “zorla müdahale onu kurtarmak
için de¤il yaﬂayan bir ölü haline getirmek içindir” denildi.
Ayn› gün Mersin TAYAD'›n Taﬂ
Bina önünde düzenledi¤i eylemde
konuﬂan Hasan Biber, “bu iktidar
art›k tecrit zulmünden vazgeçmelidir” dedi. Çevrede toplananlar›n s›k
s›k alk›ﬂlad›¤› konuﬂman›n ard›ndan, ﬂehit ailesi Niyazi A¤›rman da
k›sa bir konuﬂma yapt›. “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tecrite Son” sloganlar› at›lan eyleme
Halkevleri de destek verdi.
Ayr›ca; 14 ve 15 Eylül günlerinde Ankara TAYAD’l›lar Abdi ‹pekçi
Park›’nda ve Yüksel Caddesi’nde el
ilan› da¤›tt›lar.
‹stanbul’un birçok semtinde yaz›lama ve pankartlarla tecrit halka
duyuruldu. Hafta boyunca; ‹kitelli
Köy ve Parseller’de; Ba¤c›lar Tabya, Yavuz, Yeni Mahalle, Kirazl›’da; Okmeydan› Mahmut ﬁevket
Paﬂa ve Piyale Paﬂa Mahalleleri’nde, Gülsuyu Gülensu, Nurtepe, Güzeltepe ve Çayan Mahalleleri'nde
yüzlerce yere “F Tiplerinde Tecrite
Son” yaz›lamalar› yap›ld›.
Yine Ba¤c›lar So¤anl› Belediye
Park›’na, Çiftlik Meydan›’na, ‹kitelli Halkal› Caddesi’ne Okmeydan›-Örnektepe Köprüsü’ne ve Gülsüyü Mahallesi giriﬂine “F Tiplerinde
Tecrite Son - HÖC” yaz›l› pankartlar as›ld›.

F Tiplerindeki Tecriti Adalet Bakanl›¤› D›ﬂ›nda Destekleyen Kalmad›

“ BAKANLIK NEY‹ BEKL‹YOR? ”
Behiç Aﬂc›’dan aç›klama: BAROLAR tecrite karﬂ›, Avrupa Birli¤i Cezaevleri ‹zleme Örgütü CPT F Tiplerini eleﬂtiriyor. Tecriti ADALET
BAKANLI⁄I d›ﬂ›nda destekleyen kalmad›. Bakanl›k neyi bekliyor?
F Tipleri aç›ld›¤› günden bu yana hep tart›ﬂ›ld›. Bu hapishanelerin
tecrit hapishaneleri oldu¤u binlerce
kez söylendi, yaz›ld›, çizildi. Adalet
Bakanl›¤› bunlar› görmedi, duymad›. Tecrite karﬂ› direniﬂte 122 insan
öldü, Bakanl›k görmedi. ‹nsanl›k
ayakta ve Bakanl›k insanl›¤a karﬂ›
direniyor. Tecritte ›srar ediyor.
F Tipleri ve tecrit politikalar›na
en büyük destek Avrupa Birli¤i'nden gelmiﬂti. AB Komisyonu
Cezaevleri ‹zleme Örgütü CPT
yay›nlad›¤› çeﬂitli tarihli raporlarla
F Tiplerine destek olmuﬂtu. Hatta
bu CPT raporlar› Adalet Bakanl›¤›
internet sitesine konulmuﬂtu. CPT 6
Eylül 2006 tarihinde bir rapor daha
yay›nlad›. Bu raporu Bakanl›¤›n sitesinde bulamayacaks›n›z. Çünkü
raporun tamam› F Tipleri'nin
eleﬂtirisi ile dolu. Sa¤l›k uygulamalar›, kütüphane, spor salonu kullan›m› gibi sorunlara da iﬂaret eden
rapor, esas olarak tutuklu ve hükümlülerin hücre d›ﬂ›nda bir arada olmalar›n›n sa¤lanmad›¤›n›
tespit etmekte. Raporun ilgili k›sm›
ﬂöyledir: Bir infaz kurumu modeli
olarak kabul görebilecekken, ﬂu anda süren küçük grup izolasyon sistemi, modeli sorgulanmaya aç›k hale getirmektedir. CPT taraf›ndan F
Tipi hapishanelerde inceleme yap›lmas›na kadar geçen süre, kaç›r›lm›ﬂ
bir f›rsatt›r. CPT, Türk yetkililerin,
F Tipi hapishanelerdeki sosyal aktivite programlar›n geliﬂtirilmesi için
gerekli ad›mlar› atmalar›n› talep etmektedir. Acil faaliyet, mahkumlar›n beraber geçirmesi için önerilen
zamanda önemli bir art›ﬂ›n sa¤lanmas›, amaç kanunlarla izin verilmiﬂ
maksimum zamana ulaﬂ›lmas›d›r.
Yine ayn› ﬂekilde CPT tek kiﬂilik
hücrede tutulman›n ancak istisnai
bir uygulama olarak ve tedbir amaçl› uygulanabilece¤ini tespit ederek,
tek kiﬂilik hücre uygulamas›na son

verilmesini istemiﬂtir. Raporun ilgili k›sm› ﬂöyledir:
CPT 1 Haziran 2005 tarihindeki
genel yasal uygulamalara itiraz eder
ve bu uygulaman›n soruﬂturulmas›
görüﬂündedir, di¤er tutuklularla ayn› ko¤uﬂu paylaﬂan ve komünal faaliyetlere kat›lan, di¤er mahkumlarla ayn› ko¤uﬂta kalan, 31 May›s'ta
mutfakta çal›ﬂan tutuklu nas›l olurda bir gün sonra di¤er mahkumlardan tehlikeli oldu¤u iddia edilip ayr› hücreye konulur. A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet tutuklular› için daha geliﬂmiﬂ rejim olanaklar› (uygulamalar)
25.1 c) ve d) de gösterilmektedir.
CPT düzenlemede LESSM uygulamalar›n›n bu olanaklar› tamamen istismar etti¤ini ileri surer.
Buna ra¤men, CPT; LESSM'in
25. makalesinin en önemli felsefesinin yeniden gözden geçirilmesine
inan›r. ‹zolasyon uygulay›p uygulamamak cezaevi yönetimine ba¤l›
olmal› ve tutuklunun risk de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r, ayr›ca bu uygulaman›n mümkünse k›sa bir süre
içinde uygulanmas›n› ve düzenli ﬂekilde gözden geçirilmesini savunur.
Yine Barolar Adli Y›l aç›l›ﬂ törenlerinde tecrite ve bu sorunun çözülmesine iﬂaret etmiﬂlerdir. ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu konuﬂmas›nda; “CEZAEVLER‹ ISLAH ED‹LMEL‹D‹R...
59. Hükümet Program›nda cezaevi
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilece¤i yönündeki vaatlerin bugüne dek yerine
getirilmedi¤ini görmekteyiz. ... Bu
konuda toplumun duyarl›l›¤›n› ve
yetkililerin konuya e¤ilmelerini
sa¤lamak için bir meslektaﬂ›m›z taraf›ndan sürdürülen ölüm orucunun
son bulmas›n› ve cezaevi sorunlar›n›n da biran önce çözüme kavuﬂturulmas›n› bekliyoruz” demiﬂtir.
Antalya Barosu Baﬂkan› Av.
Mehmet Zeki Durmaz, Adli Y›l
aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda ﬂöyle demiﬂtir;
11
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“Ülkemizde cezaevleri sorunu
ne yaz›k ki hiçbir zaman son bulmam›ﬂt›r. ... Bugün F Tipi cezaevlerinde uygulanan tecrit ve izolasyona
dayal› infaz rejimi ciddi anlamda
sorunludur. Bu cezaevlerinde uygulanan infaz sistemi ve tart›ﬂ›lmadan
ç›kart›lan yeni infaz kanunu, bütün
yönleri ile tart›ﬂ›lmal›d›r.
Meslektaﬂ›m›z Av. Behiç Aﬂc›, bu
cezaevlerinde uygulanan "Tecrit"
modelinin kald›r›lmas› için ölüm
orucuna baﬂlam›ﬂt›r. Ölüm orucu
bugün 150 günü aﬂm›ﬂ, hayati tehlike s›n›r›na gelmiﬂtir. Bu ölüm orucunun sona ermesi için mutlaka bir
ﬂeyler yap›lmal›d›r. Behiç Aﬂc›’n›n
sesine kulak verilmelidir.”
Yine Tunceli Barosu da yapt›¤›
aç›klamada, tecrit sorununun çözülmesini istemiﬂtir. Baro Baﬂkan› Av.
Bülent Taﬂ'›n Adli Y›l aç›ﬂ konuﬂmas›n›n ilgili bölümü ﬂöyledir;
“Tecrite karﬂ› baﬂlatm›ﬂ oldu¤u
ölüm orucu eyleminde ölüm s›n›r›na
gelen Av. Behiç Aﬂc› ile dayan›ﬂmak
amac›yla soruna dikkat çekmek istiyoruz. ... Siyasal iktidarlar›n en temel insani taleplere iliﬂkin vurdumduymazl›¤›n›n, tecrit sorununu getirdi¤i bu noktada; müvekkillerinin
yaﬂam hakk›n› savunabilmek için
kendi yaﬂam›n› ortaya koyan Avukat
Behiç AﬁCI'n›n sesine art›k kulak
verilmelidir. ... ‹nsan› her türlü sosyal iliﬂkiden soyutlayan, insan do¤as›na ayk›r›, insanl›k d›ﬂ› olan tecrite bir an önce son verilmesi için
meslektaﬂlar› olarak Adalet Bakanl›¤›n› ve kamuoyunu çözüm üretmeye ça¤›r›yoruz. Av. Behiç Aﬂc›'n›n
ölmesine izin vermeyelim."
Görüldü¤ü üzere Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan F Tipi hapishanelerde uygulanan tecrit uygulamalar›n›n
hiçbir destekçisi yoktur. Kendi destekçileri kendileridir. Bunun için direniﬂ devam ediyor. ‹nsanlar ölmeye devam ediyor. Devam edecekte.
Avukatlar›m›z bu sorunu çözmek için tekrar Ankara'ya gidiyorlar. Adalet Bakan› Avukatlar›m›z›
dinlemelidir ve tecriti çözmelidir.
14 Eylül 2006

Av. Behiç AﬁCI

Sevgi Saymaz hastaneye kaç›r›ld›!
Bugüne kadar 600’ü aﬂk›n tutsak zorla t›bbi(!) müdahalede sakat
b›rak›ld›. Bir direniﬂçi daha zorla müdahaleyle öldürülmek ya da
sakat b›rak›lmakla yüzyüze! Zorla müdahaleyle direniﬂi
k›ramayaca¤›n›z› hâlâ anlamad›n›z m›?
Uﬂak E
Tipi Hapishanesi’nde
bulunan ölüm orucu direniﬂçisi Sevgi Saymaz, 14 Eylül günü saat
16.00 civar›nda gerçekleﬂtirilen bir
sald›r› sonucu hastaneye kaç›r›ld›.
Direniﬂçiyle ayn› hücrede bulunan tutsaklar, Sevgi Saymaz’› vermek istemeyerek direndiler; sald›r›da tutsaklar yaralan›rken, Saymaz
hücreden kaç›r›ld›.
Hapishane idaresi, Sevgi Saymaz’› "hemen geri getirece¤iz" diyerek götürmesine karﬂ›n, dergimiz
yay›na girerken, henüz bu yönde bir
geliﬂme elimize ulaﬂmad›. Sevgi
Saymaz halen Uﬂak Devlet Hastanesi'nde zorla tutulmaya devam ediliyor.
Bugüne kadar yüzlerce ölüm orucu direniﬂçisi, iradeleri d›ﬂ›nda zorla
hastaneye kald›r›larak yine iradeleri
d›ﬂ›nda zorla t›bbi (!) müdahalelere
u¤rad›. Zorla t›bbi müdahaleye maruz kalan direniﬂçilerin büyük ço¤unlu¤u bilinçli olarak uygulanan
yanl›ﬂ t›bbi müdahale sonucu hayat›n› kaybetti, yaﬂayanlar ise haf›zalar›
yokedilerek sakat b›rak›ld›. Yaﬂayan
ölülere çevrildiler. Zorla müdahale
edilen yüzlerce insan var; kimi halen
F Tipleri’ndedir, kimi sakatl›¤› sonucu adeta d›ﬂar› at›lm›ﬂt›r, kimi de
mezardad›r!
Sevgi Saymaz’›n kaç›r›lmas›yla,
katliamc›lar, bu insanl›k d›ﬂ› yönteme baﬂvurmaya devam edeceklerini
gösterdiler.

TAYAD’l› Aileler:
‹ktidar›n Amac›, Direniﬂçiyi
Kurtarmak De¤il, Tecrit’i
Kurtarmakt›r!
TAYAD’l› Aileler, “zorla müdahaleyle Sevgi Saymaz’›n direni-

ﬂini k›rmak” amac›yla gerçekleﬂtirilen kaç›rman›n ard›ndan yapt›klar›
aç›klamada ﬂunlar› belirtiler:
“Tecrit’i Kald›rmayan ‹ktidar›n Emri ‹le Bir Direniﬂçi Daha
Kaç›r›ld›! ... SEVG‹ SAYMAZ, direniﬂinin 140. günündeydi. 140
gündür, tecritin kald›r›lmas›n› açl›¤›
ile beklemektedir. Tecriti kald›rmas› ve hapishanelerde süren bu zülme
son vermesi gereken Adalet Bakanl›¤›, çözümü direniﬂçilere ve tecritteki savunmas›z insanlara sald›rmakta bulmaktad›r.
SEVG‹ SAYMAZ ﬂu anda zorla
müdahale iﬂkencesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Zorla müdahale suçtur.
‹ktidar›n zorla hastaneye kald›rmaktan amaçlad›¤› direniﬂçiyi kurtarmak de¤il tecrit'i kurtarmakt›r.
Adalet Bakanl›¤›'na bir kez daha
sesleniyoruz; hapishanelerde zülme son verin. Direniﬂçileri de¤il,
tecriti durdurun.
B›rak›n evlatlar›m›z, onurlar›yla, düﬂünceleriyle yaﬂas›nlar.”

AKP “Hayata Dönüﬂ”ün
Mirasç›s›, Guantanamo
Yöntemlerinin Uygulay›c›s›!
Evet, AKP iktidar›, 3,5 y›ldan
beri, ayn› 19 Aral›k Katliam›’ndaki
MHP-DSP-ANAP
zihniyetiyle,
ölüm orucu direniﬂçilerini “ölümden” kurtarmak için zorla müdahale
yönteminden medet umuyor.
“Biz hayat kurtar›yoruz” ç›¤›rtkanl›¤›yla, demagojisiyle AKP iktidar›, tecrite karﬂ› direnenlere sald›r›yor! AKP iktidar› boyunca tecrite
karﬂ› direniﬂde 25 insan›m›z katledildi. Ve AKP, hâlâ sorunu çözmek
yerine, emperyalistlerin deste¤iyle
katliam› devam ettiriyor.
ABD'nin Guantanamo'daki
12
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esirlere, ‹srail’in Filistinli tutsaklara karﬂ›, açl›k grevlerinde uygulad›¤› "Zorla Besleme" iﬂkencesi, ülkemizde tam 6 y›ld›r uygulan›yor.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek ve
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, Sami
Türk ve Osman Durmuﬂ’un miras›n› devral›p hastaneleri, direniﬂçilere
karﬂ› bir iﬂkencehane gibi kullanmaktad›rlar.
Ama MHP-DSP-ANAP iktidar›
katliamla, zorla müdahalelerle direniﬂi k›ramad›¤› gibi, AKP iktidar›
da ayn› yöntemleri uygulayarak ayn› acizli¤e düﬂmüﬂtür; direniﬂ hapishanelerde ve d›ﬂar›da hâlâ sürüyor. Üç direniﬂçinin gün gün ölüme
yürüyor olmalar›, AKP iktidar›n›n
“hapishanelerde sorun yok” politikas›n›n tekzibidir. AKP, sorunlar›n
üstünü örterek, sansüre s›rt›n› yaslayarak ölümlerin sorumlulu¤undan
kurtulamayacak.

Doktorlar, Onurunuzla
Davran›n, Zorla
Müdahaleyi Reddedin!
Uﬂak Devlet Hastanesi’ndeki
doktorlara sesleniyoruz. “Zorla t›bbi müdahale”, bir insan›n iradesinin
çi¤nenmesidir. Bunun da ötesinde,
bu yöntemin bir ‹ﬁKENCE yöntemi
oldu¤u t›bbi olarak da, hukuki ve siyasal olarak da son derece aç›kt›r.
Bu iﬂkenceye alet olmay›n.
Ça¤r›m›z bugün ve gelecekte bu
iﬂkencenin aleti yap›lmak istenebilecek tüm doktorlarad›r.
Bu ülkede mesela Ankara Numune Hastanesi gibi bir hastane,
tuksaklar için adeta bir iﬂkence tezgah›na dönüﬂtürülmüﬂ, bu hastanedeki Mengele art›klar›, say›s›z ölüm
orucu direniﬂçisinin katledilmesine
imza atm›ﬂlard›r. Bu hastane ve bu

Hapishanelerde TECR‹T Var !
hastanedeki Mengele art›klar›, ülkemiz doktorlar› için bir utanç, bir kara leke olmuﬂtur; doktorlar bu
utançla er geç hesaplaﬂmak zorundad›rlar.

Hayat Kurtarma’n›n Tek
Yolu Vard›r: O Da Tecriti
Kald›rmakt›r!
Hem doktorlar, hem “insani” nedenlerle zorla müdahaleyi destekleyenler, hay›rhah bir tutum tak›nanlar, ﬂunu bilmelidirler ki; zorla müdahale, bugüne kadar hayat kurtarmad›¤› gibi, bundan sonra da öyle
bir rolü olmayacakt›r.
AKP iktidar› da zorla müdahaleye “hayat kurtarma” de¤il, direniﬂi
k›rma amac›yla baﬂvurmaktad›r.
AKP; direniﬂin d›ﬂar›daki sesi
olan TAYAD’l› Aileler’e s›k s›k yap›lan linç sald›r›lar› ve polis gözalt›lar›yla, hücrelerdeki tutsaklara yönelik hiç durmayan ve daha geçen
hafta Tekirda¤ F Tipi’nde aç›k fiziki sald›r›ya dönüﬂen bask›larla, direniﬂi bo¤abilece¤ini zannediyorsa,
6 y›l, bu hesab› yapanlar›n yan›ld›¤›n› yeterince gösteriyor herkese.
Zorla müdahaleyle yüzlerce insan›n haf›zas› çal›nd› bugüne kadar;
ama direniﬂin haf›zas› daha da güçlendi. Yak›nda 7. y›l›na girecek olan
direniﬂte yaﬂanan katliamlar, diri
diri yakmalar, F Tipleri’nin aç›l›ﬂ›ndaki iﬂkenceler, hücrelerde süren
zulüm ve tecrit; bunlar›n tek bir an›,
tek bir karesi bile unutulmad› ve
unutulmayacakt›r.
Direniﬂ, bunlar› unutmad›¤› için
sürüyor. Bunlar tekrarlanmas›n diye
sürüyor. Sevgiler, Behiçler, Gülcanlar bunun için ölümü göze alarak
açl›¤›n koynunda yürümeye devam
ediyorlar.
Sevgi Saymaz, kaç›r›ld›¤› hastaneden hücresine geri götürülmeli,
iktidar zorla müdahale iﬂkencesine
baﬂvurmaktan vazgeçmelidir.
Sorunun çözümü bellidir:
Çözümü y›llard›r tutsaklar ve
yak›nlar›, aylard›r bu ülkenin ayd›nlar› ortaya koyuyor.
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F Tipleri’nin Yeni Uygulamas›:

Ziyaretçilere Ziyaret Yasa¤›
Adalet Bakanl›¤›’n›n bürokratlar› ve F Tipi toplama
kamplar›n›n yöneticileri,
tecriti a¤›rlaﬂt›rmak için
durmaks›z›n yeni yöntemlere baﬂvuruyorlar. Bunlardan
sonuncusu Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nde uygulanmaya baﬂlanan ziyaretçilere ziyaret yasa¤›!
Kenan Günyel’in, 3 Eylül 2006
tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Biliyorsun, üç ayl›k ziyaret yasa¤›m›z vard›. Bu yasak yeni bitmiﬂti. Ziyaretçimle yasak sonras›
ikinci görüﬂümü yapamadan yeni
bir yasak verildi. Bu defa yasak ziyaretçilerimize verildi. 20 A¤ustos
sal› günü ziyaretim vard›. O gün
için ziyaretçimi -Ebru’yu- bekliyordum, gelece¤ini söylemiﬂti. Ziyaret
olmad›. Gelmediklerini düﬂündüm.
31 A¤ustos Perﬂembe günü idare taraf›ndan bir karar tebli¤ edildi. Bu
kararda ziyaretçilerimin (Ebru Benek ve Melek Akgün) 29 A¤ustos
Sal› günü geldiklerini, ancak görüﬂe
al›nmad›klar›n› ve üstüne de “6 ay
süreyle ziyaretten k›s›tlanmalar›na
karar verilmiﬂtir” denilerek ziyaret
hakk› ortadan kald›r›ld›.
Kararda Ebru ve Melek Abla’n›n “arama yapt›rmad›klar›, aramaya karﬂ› koyduklar›” belirtilip,
“hükümlü ve tutuklular›n ziyaret
edilmeleri hakk›ndaki yönetmeli¤in
5. maddesinin (n) bendi gere¤i, ziyaret ve görüﬂlerle kurallara uymayan heyet ve kiﬂilerin ziyaret ve görüﬂmeleri sürdürmelerine derhal
son verilir. Suç oluﬂturan davran›ﬂlar kurum idaresince tutanakla tespit edilerek ilgili adli ve idare makamlara bildirilir. Görüﬂme hakk›na
13
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sahip özel kiﬂilerin kurum güvenli¤inin korunmas› amac›yla al›nan
tedbirlere ayk›r› istek ve davran›ﬂlar› nedeniyle görüﬂme haklar›, ceza ve infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir y›la kadar k›s›tlanabilir” hükmü bulundu¤undan, ad› geçen ziyaretçilerin 6 ay
süre ile ziyaretten k›s›tlanmalar›na
karar verilmiﬂtir” deniyor.”

Bask›lar, bask›lar...
Adana
Kürkçüler’de;
Mehmet Emin Çeçi adl› tutsak, ast›m hastas› olmas›na
ra¤men 1,5 y›ld›r tek kiﬂilik
hücrede tutuluyor. S›k s›k
ast›m krizi geçiren Çeçi’nin tedavisi yap›lm›yor.
Amasya Hapishanesi’nde Hatice Yaman adl› tutsa¤›n protezli
aya¤› çürüyor; buna ra¤men tedavisi yap›lm›yor.
Edirne F Tipi’nde ziyaret esnas›nda Kürtçe konuﬂulmas›na müdahale ediliyor.
Tekirda¤ F Tipi’nde Öcalan’a
hücre cezas› verilmesini protesto
için açl›k grevi yapan PKK davas›ndan tutsaklara 4 ay ziyaret yasa¤› verildi. Urfa E Tipi’nde de
PKK’li tutsaklar ayn› gerekçeyle 1
ay “sosyal haklardan men” edilme
cezas›na çarpt›r›ld›lar.
Kand›ra 1 No’lu F Tipi’nde
“Edebi, sanatsal ve siyasal ürünlerimiz postalanmamaya devam ediyor. Nereye gidiyor, ne yap›l›yor
bilmiyoruz. ‘Sak›ncal›’ bulundu¤una dair herhangi bir karar da tebli¤
edilmiyor. K›sacas›, mevcut yasa ve
genelgeye bile ayk›r› olan bir engelleme ile karﬂ› karﬂ›yay›z.”

Tarih sayfas›nda kendi yerimizi
nas›l yazd›¤›m›z› düﬂünelim

de en güzel cevaplardan biri oluyor,
her ﬂeyimizi alabilirsiniz ama umudumuzu asla, ideallerimizi asla diyenlerin sesi oluyor Enis.

Ama birilerinin ölüme yaklaﬂmakta oldu¤unu unutmadan

‘Ne Anlatay›m Ben Sana’
ile baﬂlayan yolculuk

Avukatlar, barolar, tutsak aileleri, gecekondu emekçileri, gençler,
insan haklar› kuruluﬂlar›, sendikalar, demokratik kitle örgütleri; halk›n birçok kesimi tecrite son verilmesini istiyor, bunu de¤iﬂik eylem
ve aç›klamalar› ile ortaya koydular
bugüne kadar ve koymaya devam
ediyorlar.
Duymazl›ktan gelemedi¤imiz en
güçlü seslerden biri, kuﬂkusuz ﬁiﬂli
Direniﬂ Evi'nden yükseliyor. Günlerin artmas› sesi gürleﬂtiriyor, her kesimi biraz daha hareketlendiriyor.
Hayat her günkü ak›c›l›¤›yla sürü-

yor, ziyaretçiler, destek sunanlar art›yor hergün biraz daha.
Analar Direniﬂ Evi'nin vazgeçilmez konuklar›. Kezban Ana, Nadire
Ana... ‹kisi de daha önce destek açl›k grevinde bulunmuﬂlard›. Ama
ﬂimdi kopam›yorlar bu evden, direniﬂçiden. Dönüp de arkalar›n› gidemiyorlar bir türlü. ‹kisi de y›llar›n
emekçisi. Kaç ac›yla da¤lanm›ﬂt›r
yürekleri giden yi¤itlerin ard›ndan.
Yanm›ﬂt›r yürekleri alev alev. ﬁimdi
de yanmakta. Sönece¤i yere ateﬂ daha da harlan›yor sanki. Öfkeyle, direniﬂ ateﬂiyle bileniyorlar. B›rak›p
gidemiyorlar direniﬂçiyi. O’nu korumak kollamak istiyorlar ilerlemiﬂ
yaﬂlar›na ra¤men. “Sana gelecek
olan bize gelsin” diyorlar candan
bir sevgiyle. Onlar karﬂ›l›yorlar bizi

bu hafta. Her biri kendi ﬂivesiyle,
gelen ziyaretçilerle ilgileniyor, sohbet ediyor. Anacan yürekleri, ilgileri evdeki herkesi mutlu ediyor. Kimisine köydeki anas›n› hat›rlat›yor,
kimisine de sevdi¤i bir yak›n›n›.
Öylesine do¤al ve bizden biri onlar.
Anadolu’nun yi¤it analar›...

Mengelelere cevap: Her
ﬂeyimizi alabilirsiniz
ama umudumuzu asla
Nadire Ana heyecanla yaklaﬂ›yor,
mavi gözlü, güleç yüzlü bir gence.
"Ben seni tan›d›m, beni tan›d›n m›
o¤lum" diye soruyor heyecanl› sesi.
Genç kalk›yor, ellerinden öpüp sar›l›yor. Öylece sar›l›p duruyorlar bir
süre. Ana ve o¤ul gibi. Eskiden tan›yorlarm›ﬂ birbirlerini. Sar›l›p bakmaya doyamad›¤› Enis Aras Antakya'dan geliyor. Arap milliyetinden.
Behiç'i görmek için gelmiﬂ ancak,
görememiﬂ henüz. Enis de heyecanl›.
Buca, Bursa ve Edirne Hapishaneleri'nde geçirmiﬂ y›llar›n›. Ölüm orucunun 3. Ekibi’nde direniﬂçiydi, ﬂimdi Korsakoff... Yürümekte zorlan›yor. Tahliye olal› çok oldu ama henüz tam olarak iyileﬂememiﬂ. O da
zorla müdahaleyle yaﬂam›, an›lar› ve
inanc› çal›nmak istenenlerden. Çalm›ﬂlar da Mengeleler ama umudunu,
ba¤l›l›¤›n› çalmaya güçleri yetmemiﬂ. Ve umuduna ba¤l›l›¤›yla dimdik
ayakta, Direniﬂ Evi’nde. Nadire anan›n heyecanl› heyecanl› 'beni tan›d›n
m› o¤ul' demesi bu yüzden. Enis'i
görünce ve zorla müdahale sözü geçince Sevgi geçiyor akl›m›zdan. O da
bulundu¤u Uﬂak Hapishanesi'nden
zorla hastaneye kaç›r›ld›. Belki o da
Mengelelerin zorla müdahale iﬂkencesiyle sakat kalacak ve art›k birçok
kiﬂiyi tan›may›p kendi yaﬂam›na yabanc›laﬂacak. Ama Enis'in dimdik
duruﬂu zorla müdahale iﬂkencesine
14
24 Eylül 2006 / 71

Bir insana bile tecriti anlatmak
çok önemli. ‹nsanlar duydukça, bildikçe tecrit zulmünü, seslerini yükseltiyorlar. Görmemezlikten gelenler oldu¤u gibi, ben buna sessiz kalamam diyerek Direniﬂ Evi’ne gelenler de oluyor. Ve öyle ki, bilmenin ötesinde kendileri eyleme geçiyorlar. T›pk› Özgür Y›ld›r›m gibi.
Geçenlerde Ece Temelkuran'›n ç›kard›¤›, "Ne Anlatay›m Ben Sana"
kitab›n› okuyor Özgür, belki tesadüfen geçiyor kitap eline, belki de sevdi¤i yazar›n kitab›d›r diye sat›n al›yor ya da konusuna ilgi duyuyor.
Kitab› al›yor ve okuyor. Kitab› okumayla baﬂlad›¤› yolculuk ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'ne kadar uzan›yor. Behiç'le
tan›ﬂ›p onunla sohbet ediyor. Ve bu
sohbet onda kitaptan daha derin
etkiler b›rak›yor. Çünkü bu evde
gördü¤ü, yaz›landan çok yaﬂam›n
kendisi, gördü¤ü isimden öte yaﬂayan bir canl› oluyor karﬂ›s›nda. K›sa
bir sohbet oluyor direniﬂçiyle aras›nda. Ama bu bile yüre¤indeki tüm
isyan duygular›n›n kabarmas›na yetiyor, yükselen sese kendi sesini de
kat›yor. Sabanc› Üniversitesi'nde
Tarih Yüksek Lisans›’n› yap›yor.
Çevresine okudu¤u kitab› veriyor,
Behiç Aﬂc›'dan bahsediyor, bu da
yeterli gelmiyor isyan eden yüre¤ine. 3 günlük açl›k grevi yapmaya
karar veriyor. “Bir yerde sabit durmak zorunda m›y›m, gün boyu su
d›ﬂ›nda bir ﬂey içmedim, hiçbir ﬂey
yemedim. “Nas›l yapmam gerekiyor” diye soruyor. Daha birkaç güne
kadar belki de açl›k grevi yapmak
onun akl›n›n ucundan bile geçmezdi ama soruyor 24 yaﬂ›ndaki Özgür,
yaﬂam› sorguluyor, hayata dair cevaplar›n› buluyor ve eyleme geçiyor. Günümüz gençli¤inin en çok
eksik kald›¤› konulardan biri sormak, sorgulamak, cevaplara hayat
vermek.

Herkes direniﬂ karﬂ›s›nda
kendi s›nav›n› veriyor
Bugünkü nöbetçi avukat, Ebru
Timtik. Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan. Ankara eylemine kat›lanlardan Ebru. Ona Ankara eylemini soruyoruz. Bir ﬂeyler yapman›n sevinciyle 'ana yollar kapan›rsa patika yollar denenir, o yollar›n
önü aç›l›r. Yollar› t›karsan›z insanlar kendi yollar›n› kendi yapar. Biz
de gerekirse yolumuzu açmak için
her ﬂeyi zorlayaca¤›z' diyerek önlerine kurulan barikata cevap veriyor.
Çözümün önünü t›kamak isteyenlere, tecrit zulmünü uygulamakta inat edenlere tepkiler yükselmeye
devam ediyor. Ve asl›nda bu tepkide
herkes kendi s›nav›n› veriyor. Behiç
Aﬂc›, tutsaklar, sokaktaki adam,
tecriti nas›l olursa olsun hiç farketmez duyan, bilen herkes kendi s›nav›n› veriyor. ‹nsanl›k savaﬂ› hepimizi s›nava tabi tutuyor istesekte istemesekte. Avukatlar kendi duyarl›l›klar›n›, ayd›nl›klar›n›, adalet ve
hukuk mücadelesine verdikleri önemi, mesleklerini s›n›yor, doktorlar
etik kurallar›n›, hipokrat yeminlerini, insan›n özgür iradesine verdikleri önemi s›n›yor, Sevgi Saymaz hastanede zorla müdahale iﬂkencesi ve
tehdidi alt›nda bile kendi inanc›n›n
s›nav›n› verirken doktorlar Sevgi
ﬂahs›nda bir kez daha s›navdalar.
Bu s›nav› yaﬂam›n kendisi dayat›yor asl›nda. Tarihin kendisi dayat›yor. Tarih herkese kendi yerini kendin çiz, kendi saf›n› belirle diyor.
ﬁimdi bir kez daha kendi s›nav›m›z› ve kendi cevaplar›m›z› düﬂünelim. Tarih sayfas›nda kendi yerimizi nas›l yazd›¤›m›z› bir kez daha
düﬂünelim. Ve gerçekten de tecrite
karﬂ› 6 y›ld›r verilen mücadelede
senin yapabilecek hiçbir ﬂeyin yok
mu? Sevgi Saymaz sakat b›rak›lmak, katledilmek isteniyor, Behiç
Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu gözlerimizin içine bakarak ölüme yaklaﬂ›yorlar, senin yapacak hiçbir ﬂeyin yok
mu? Sorusunu bir kez daha düﬂünelim hayat›n tüm ak›c›l›¤›nda. Ama
birilerinin ölümünün yaklaﬂmakta
oldu¤unu unutmadan...

Hücreleri eridikçe yürekleri
büyüyenlerin direniﬂi
Gülcan’›n incelen bedeni, zulme “dur” demeye ça¤›r›yor
ﬁeyh Bedreddin Ayaklanmas› yenilgiyle sonuçland›¤›nda, bunun kaç›n›lmazl›¤›n› bilen ‘komünist
Naz›m Hikmet’, akl›n›n kabullendi¤i bu sona, yüre¤iyle isyan ederek ﬂunlar› yazar:
“Tarihsel, sosyal, ekonomik ﬂartlar›n / zarurî
neticesi bu! / deme, bilirim! / O dedi¤in nesnenin
önünde kafamla e¤ilirim. / Ama bu yürek / o, bu dilden anlamaz pek. / O, «hey gidi kambur felek, / hey
gidi kahbe devran hey,» / der. / Ve teker teker, / bir
an içinde, / omuzlar›nda dilim dilim k›rbaç izleri, /
yüzleri kan içinde / geçer ç›plak ayaklar›yla yüre¤ime basarak / geçer Ayd›n ellerinden Karaburun
ma¤lûplar›...”
Evet biz de biliriz ki, böyle bir direniﬂ içinde,
hücrelerin gün gün eridi¤i bir isyan biçiminde, ölüme ad›m ad›m yürünür. Ve o ölüm önce yüzlere,
ete, t›rna¤a, gözlere yans›r. Umudun büyüklü¤üne,
gözlerde ferin çöken göz çukurlar›na inat daha da
parlamas›na, moralin en üst seviyede olmas›na karﬂ›n, fiziki olarak bu izler kendini gösterir, gizlenemez, kaçan›lamazd›r.
Gülcan Görüro¤lu’nun her hafta sayfalar›m›zda yer verdi¤imiz resimleri, art›k bariz bir ﬂekilde birbirinden farkl›laﬂ›yorlar. “Do¤an›n kanunu” bu;
biz de biliriz! Hücreleri eridikçe avurtlar› çöküyor, elmac›k kemikleri ortaya ç›k›yor, elleri, bedeni inceliyor direniﬂçinin. “Do¤a kanunlar›n›” birçok
yönüyle zorlasa da, onlara isyan eden bir direniﬂ asla de¤il bu; aksine, do¤an›n ve diyalekti¤in kanunlar›yla uyumluluk içinde sürüyor, o kanunlardan al›yor en baﬂta gücünü. Çürüyene, eskiyene ‘yeni’nin isyan› temsil ediyor, çürüyenle çat›ﬂma içinde geliﬂiyor ve kaç›n›lmaz olarak köhne olan›
y›kaca¤›na olan inançla yoluna devam ediyor.
“Ama” diyoruz yine de, “bu yürek / o, bu dilden anlamaz pek.”
Parmaklar› inceldikçe isyan›m›z büyüyor, 123. kez yanmas›n diye analar›n yürekleri, yanmas›n diye Gülcan’›n k›zlar›n›n gencecik yürekleri, yanmas›n diye Adana’n›n gecekondu yoksullar›n›n yüre¤i; daha gür sesle hayk›r›l›yor meydanlarda: ‘Tecrite son!”
Evet, eriyor hücreleri, küçülüyor bedenleri. Bu direniﬂin, bu fiziki sonuçlar› kadar bir baﬂka gerçe¤i ise, bu geliﬂimin aksine yüreklerdeki inanc›n, kararl›l›¤›n büyümesidir. Bunu, Gülcan’›n, Behiç’in gözlerinde, sözlerinde çok aç›k görebilirsiniz. Bu direniﬂte ölümlerin zalime vurulan en üst
düzeyde darbe olmas›, “menzile” ulaﬂma kararl›l›¤›n›, “bir mermi de benden aslan›m” diyebilme coﬂkusunu büyütüyor. Kimileri, iktidar›n, oligarﬂik
devletin “ölümlere ald›rmad›¤›n›” düﬂünebilir. Yüzeysel bak›ld›¤›nda, sansürün de etkisiyle böyle bir tutum içinde olduklar› da do¤rudur. Ancak yine o “kafam›zla önünde e¤ildi¤imiz” bilimsel, sosyal, siyasal gerçekler;
ezilenlerin her isyan›nda, her ölümde yok olan›n, çürüyenin zalimler oldu¤unu söyler. Diz çöktürmek, zaferi kazanmak ise, büyük bir sab›r ve siyasal kararl›l›k meselesi haline gelmektedir. Gülcanlar bu kararl›l›¤a sahip olduklar› için, eriyen her hücrede, yüreklerindeki inançlar› büyütüyorlar.
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Direniﬂ Evleri’ne destekler
Gülcan ve Behiç’in yürüyüﬂü h›zland›kça, destekler art›yor

✖

‹talya’dan
ölüm orucu direniﬂi, yurtiçinden oldu¤u kadar yurtd›ﬂ›ndan
‹talyan ziyaretçiler da ilgi ve
Direniﬂ Evi’nde d e s t e k
g ö r ü y o r.
Gülcan Görüro¤lu’nun 16 Eylül günü ‹talya’dan ziyaretçileri vard›.
Serbest gazeteci olan Cecconi Grasia ve Rubini Emmanuella, Adana
Direniﬂ Evi’ne ziyarette bulundular.
Görüﬂme boyunca tercüman arac›l›¤›yla Görüro¤lu’na ölüm orucu eylemi ile ilgli sorular yönelten Grasia ve arkadaﬂ›, sadece gazeteci olarak burada de¤illerdi. Bu yüzden,
röportajlar›n ard›ndan görüﬂme, s›cak bir ziyarete dönüﬂtü ve ‹talyan
anti-faﬂistlerin marﬂ› “çav bella”
birlikte söylendi. Görüﬂme sonunda
Görüro¤lu’nun hediyeler verdi¤i
Grasia ve Emmanuella, buna karﬂ›l›k kula¤›ndaki küpeyi ç›kar›p Görüro¤lu’na hediye etti.

✖

Bu hafta deste¤e baﬂlayan 12.
A.G grubuna ilaveten Gülcan’a destek açl›k grevleri vard›.
Lise ö¤rencisi Ahmet Sarg›nda¤ 3 günlük açl›k greviyle destek
verirken, ﬂunlar› söyledi: “Ben liseye giden bir ö¤renciyim. Daha önce
hapishanelerle ilgili tecritle ilgili
hiçbir ﬂey bilmiyordum. A¤abeylerimin anlatt›klar›ndan ve okuduklar›mdan ben de tecriti az çok ö¤rendim. Bugüne kadar 122 abi ve abla
öldü. Ben de daha fazla insan›n ölmemesi için Gülcan Abla'ya az da
olsa destek olmak için geldim."
18 Eylül günü, ‹skenderun’dan
gelen Ali Bayram, 3 günlük açl›k
greviyle destek verirken, ölüm oru-

cu ﬂehitlerinden Yusuf Arac›’n›n day›s› olan Bayram, ﬂunlar› söyledi:
“Tecritin kalkmas› için bugüne kadar 122 insan hayat›n› kaybetti. Ben
art›k kimsenin ölmemesini istiyorum. Bunun için, destek amac›yla
açl›k grevine geldim.”

✖ Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂine destek

ti¤ini hat›rlatmal›y›z. Biz halk olarak cezaevlerindeki tutuklulardan
mesul oldu¤umuzu göstermeliyiz.
F Tipini TV’den duymuﬂtum ve
kötü gelmemiﬂti. Yani kalabal›k ko¤uﬂlarda kalacaklar›na tek baﬂlar›na
kals›nlar. Odalar da güzel görünüyordu. Ama böyle olmad›¤›n› ö¤rendim. ‹nsanlar›n rahatl›¤› de¤ilmiﬂ hedef, birbirlerinden soyutlamak, ideolojik her tür düﬂüncelerinin tamamen yokedilmesi. Bunun
suç oldu¤unu düﬂündüm, siz düﬂünceleri zorla de¤iﬂtiremezsiniz.
Kitab› daha baﬂ›ndan okurken
eylemi yarg›l›yordum. Fakat Behiç
Aﬂc›'yla tan›ﬂ›nca eylemin arkas›ndakinin bir insan oldu¤unu ve ac›
çekti¤ini görüyorsunuz. Karﬂ›n›zda
bir adam ac› çekiyor buna ra¤men
direniyor. Düﬂünceleri do¤rultusunda bir eyleme baﬂl›yor, yürüyor ve
hayat›n› ortaya koymuﬂ. Böyle bir
durumda eylemi sorgulaman›n d›ﬂ›na ç›k›p, bu adam› amac›na ulaﬂt›rabilmek için ne yapabilirim demek
zorunda kal›yorsunuz. Ben de böyle
oldum. Yani gerçekten ben Behiç
Aﬂc›'y› daha önceden hiç tan›m›yorum. ‹yi insan olup olmad›¤›n› da
bilmiyorum. Ama bu art›k ahlâki
yarg›lar›n ötesinde bir durum. Kamunun vicdan›n› sorgulamas› gerekti¤i bir yerdeyiz. Bu konu toplumsal sa¤l›¤›m›z› ilgilendiren bir
durum. Bir insan daha kaybedilmesin. Sessiz kalarak bir insan›n daha
ölmesine seyirci kal›nmamal›. ‹nsanlar bu sorunu kendi sorunu diye
görmeli. Çözüm için u¤raﬂmal›.

vermek için üç günlük açl›k grevi
yapan, Sabanc› Üniversitesi Tarih
Yüksek Lisans ‹kinci s›n›f ö¤rencisi Özgür Y›ld›r›m, tecrite karﬂ› ç›kmaya neden karar verdi¤ini anlatt›:
Ece Temelkuran'›n "Ben Sana
Ne Anlatay›m" kitab›n› okuduktan
sonra çok bilgi sahibi oldum, tecrit
ve onu protesto eden insanlar hakk›nda. Cezaevindeki insanlar›n kamuoyu taraf›ndan desteklenmesi
gerekti¤ine karar verdim. Ben önce
buraya, Behiç Aﬂc›'n›n yan›na geldim. Daha önce hapis yatan insanlarla, destek için bulunanlarla tan›ﬂt›m. Bilgi ald›m. Ö¤rendiklerimden
ﬂunu ç›kard›m. Bir insan hücrede
yaﬂamaya zorlanamaz. Etraf›mdaki
insanlar› da bilgilendirmek istedim,
kitab› birkaç kiﬂiye verdim. Ayr›ca
bugün itibariyle 3 günlük açl›k grevi yapmaya baﬂlad›m. Bu üç gün
boyunca normal hayat›ma devam
edece¤im. Karﬂ›laﬂt›¤›m insanlara
anlatmaya çal›ﬂaca¤›m, herkesin
karﬂ› ç›kmas› gerekti¤iﬁiﬂli’de 15. destek
ni anlatmaya
açl›k grevi grubu,
çal›ﬂaca¤›m.
19 Eylül’de, 14.
Siyasi iktigrupdan görevi
dara tutukludevrald›. 15. gruplara can›n›n
ta, Fahrettin Kesistedi¤i gibi
kin, Cihan Oral Güdavranamalinay, Deniz ﬁenyaca¤›n›,
türk, Hayri Genç
onlar›n da
Servet Kahraman,
insan oldu‹lhan Zurel, Sakine
¤unu ve inﬁimﬂek açl›k grevine baﬂlad›lar. Adana’da ise, ayn› gün 13.
sani taleplegrup önlüklerini giydi. 10 günlük açl›k grevi ile Özkan Kay›krini karﬂ›laç› Mersin'den, Zeynep Erdu¤rul Trabzon'dan, Emrah Ala da
mas› gerekAdana'dan Gülcan’a destek veriyorlar.
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F Tiplerindeki Tecriti Adalet Bakanl›¤› D›ﬂ›nda Destekleyen Kalmad›

Ankara Barosu, Adalet Bakanl›¤›’n›
tecrit sorununu çözmeye ça¤›rd›
Adli y›l›n aç›l›ﬂ›ndan bu yana barolar
taraf›ndan tecritle ilgili yap›lan aç›klamalara yer verdik dergimizde. ‹stanbul, Antalya
ve Tunceli Barolar›’n›n, tecrit sorununun
çözümüne iliﬂkin Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e yapt›klar› ça¤r›n›n ard›ndan, bu kez
de Ankara Baro Baﬂkan› Av. V. Ahsen Coﬂar, 20 Eylül'de yapt›¤› aç›klamada sorunun boyutlar›n› ortaya koydu ve Adalet Bakanl›¤›n› “çözüm” için göreve ça¤›rd›. Ülkenin ikinci büyük barosunun yapt›¤› ça¤r›y› oldu¤u gibi yay›nl›yoruz.
*
Ülkemizde 7 y›la yak›n bir zamandan bu yana, F Tipi yüksek güvenlikli kapal› cezaevleri baﬂta olmak üzere, benzeri di¤er cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin tek
kiﬂilik veya küçük gruplu hücrelere
yerleﬂtirildi¤i, bu ba¤lamda di¤er
tutuklu ve hükümlülerden yal›t›ld›¤›
bir infaz modeli uygulanmaktad›r.
Savunma, havaland›rma, okuma,
görüﬂ yapma, di¤er mahkumlarla
temas etme, giyinme, sa¤l›k olanaklar›ndan yararlanma gibi temel ve
vazgeçilmez haklar› dahi, ›slah/tretman ad› alt›nda geliﬂtirilen hukuk
d›ﬂ› bir uygulama nedeniyle k›s›tlayan ve hatta kimi zaman tamamen
ortadan kald›ran bu model, tutuklu
ve hükümlülerin en baﬂta bedeni ve
ruhi yap›lar›nda yani sa¤l›klar›nda
olmak üzere, kültürel ve siyasal
kimliklerinde onar›lmaz yaralar açmakta ve açmaya devam etmektedir.
‹nsani ve hukuki olmamakla, bir
tür iﬂkence ve ayr› bir ceza niteli¤i
taﬂ›makla, en baﬂta biz hukukçular›n karﬂ› ç›kmas› gereken bu infaz
modeline karﬂ› sürdürdükleri mücadele sonunda son 7 y›l içinde, 122
tutuklu/hükümlü hayat›n› yitirmiﬂ,
600'ün üstünde tutuklu/hükümlü ise
sakat kalm›ﬂt›r.
‹stanbul Barosu’na kay›tl› meslektaﬂ›m›z Av. Behiç Aﬂç›, söz ko-

nusu uygulamaya son verilmesi
sa¤lamak ve soruna kamuoyunun
dikkatini çekebilmek amac›yla 5
Nisan 2006 tarihinde baﬂlatt›¤›
ölüm orucunu sürdürmektedir.
Gerek Av. Behiç Aﬂc›'n›n 168
gündür sürdürdü¤ü ölüm orucuna
son vermesini ve buna ba¤l› olarak
günlük yaﬂam›na ve mesleki çal›ﬂmas›na dönmesini, gerekse insani
ve hukuki hiçbir yönü olmayan tecrite dayal› infaz modeline son verilmesini sa¤lamak: Bu amaçla kabul
edilebilir say›da tutuklu ve hükümlünün gün içinde birbirleriyle temas
etmelerine olanak veren; kurum güvenli¤i ile insan onurunu ortak noktada buluﬂturan bir üst arama yöntemini içeren; kapatma ünitelerinde
bulunanlar›n say›lar›n› tespit etmek
amac›yla sürdürülen, ancak bu amac› aﬂan zorlay›c› uygulamalar› ortadan kald›ran; tutuklu ve hükümlülerin verdikleri dilekçelerin sonuçlar›n› takip etmelerine imkan veren; türü, saati, ses yüksekli¤i gibi nedenlerle tutuklu ve hükümlülerin dinlenme ve uyuma zamanlar›na müdahale eden merkezi müzik vs. yay›nlar› ile anonslar›n bir tür kötü
muameleye dönüﬂmesini engelleyen; tutuklu ve hükümlü naklinde
kullan›lan ve insan nakline uygun
özelliklere ve donan›mlara sahip olmayan nakil vas›talar› yerine, uy-

gun teknik özelliklere ve donan›mlara sahip nakil araçlar›n› kullanan;
sa¤l›k sorunlar› olan tutuklu ve hükümlülerin tedavisini üstlenen hekimleri cezaevi personeli statüsünden ç›karan ve do¤rudan Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iliﬂkilendiren ve yan›s›ra
t›bbi deontoloji kurallar›na uygun
bir muayene ve tedavi yöntemini iﬂleten; tutuklu ve hükümlülerin avukatlar› ile yapacaklar› görüﬂmelerinde, savunma hakk›n› ve hukuki
yard›mda bulunmay› k›s›tlamayan;
infaz sürecinde yarg›ç güvencesini
ve denetimini sa¤lamak amac›yla
kurulmuﬂ olan infaz yarg›çl›¤› kurumunu sa¤l›kl› biçimde çal›ﬂt›ran;
kantinde sat›ﬂa sunulan ürünlerin
kalitesinin iyi nitelikte, fiyatlar›n›n
makul düzeyde olmas›na özen gösteren; kitap, dergi vs. gibi yay›nlar
üzerindeki keyfi uygulamalar› kald›ran ve bunlara kolayca ulaﬂmay›
sa¤layan; tüm F Tipi cezaevlerindeki her türlü uygulamay› standartlaﬂt›ran; keyfi uygulamalar ile mektup
okuma hakk›n›n kullan›lmas›n› k›s›tlayan insani ve hukuki bir infaz
modelini gerçekleﬂtirmek için, baﬂta Say›n Adalet Bakan› Cemil Çiçek
olmak üzere tüm kamu görevlilerini, hukukçular› ve vatandaﬂlar› çaba
göstermeye, cezaevlerinde yaﬂanan
sorunlar›n çözümüne katk› yapmaya ve konu üzerinde duyarl› olmaya
davet ederiz.
Sayg›lar›m›zla.

Av. V. Ahsen Coﬂar
Ankara Barosu Baﬂkan›

Avrupa’ya ‘ölümlere ortak olma’ ça¤r›s›
TAYAD Komite’nin Avrupa çap›ndaki birer haftal›k açl›k grevlerinde bayrak Belçika’ya
devredildi.
Belçika TAYAD Komite taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 18-25 Eylül tarihleri aras›nda bir
hafta açl›k grevi yap›laca¤›, 17 Eylül’de BAHKEM’de bir etkinlik
düzenlenece¤i kaydedildi. 5 kiﬂinin yerald›¤› açl›k grevinin d›ﬂ›nda, çok say›da kiﬂinin evlerinde, okullar›nda, 2-3 günlük A.G’lerle
kampanyada yeralacaklar› bilgisi verildi. Aç›klamada, kampanyan›n 25 Eylül günü Avrupa Parlamentosu önünde yap›lacak aç›klama ve parlamentoya konuya iliﬂkin dosya sunulmas› ile bitirilece¤i kaydedilerek, Avrupa’ya seslenildi ve “ölümlere ortak olmay›n,
tecrit politikas›ndan deste¤inizi çekin” ça¤r›s› yap›ld›.
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Fuhuﬂ Yapanlar Cezaland›r›ld›
‹stanbul Gazi semtinde, 13 Eylül akﬂam›, Cepheliler, kendi kar›s›n› satan ve evinde fuhuﬂ yapt›ran bir pezevengi ve kar›s›n› evlerinden
al›p döverek cezaland›r›rken, fuhuﬂ evini de da¤›tt›lar. Gazi Mezarl›k bölgesinde bulunan fuhuﬂ evi da¤›t›l›rken, ibret olmas› için kar›s›n› satan pezevenk ve kar›s› cezaland›r›ld›ktan sonra caddeye at›ld›lar. Kad›n›n saçlar› da kesildi. Caddede yap›lan konuﬂmalarda
Gazi'de fuhuﬂ istenmedi¤i ve buna izin verilmeyece¤i belirtildi.
18 Eylül'de ise Gülsuyu'nda fuhuﬂ için kullan›lan bir tekel bayii molotoflanarak yak›l›p tahrip edildi. Fuhuﬂ yapan sahibi dövülerek cezaland›r›ld›. Eylem Cepheliler taraf›ndan üstlenildi.

Nurtepe’de Pastane Bombaland›
13 Eylül’de "Ka¤›thane Nurtepe’de Osmanpaﬂa Caddesi’nde bulunan bir
pastane, bas›larak bombalan›p tahrip edildi. Pastanenin duvar›na "Faﬂist
sald›r›lar›n hesab›n› soraca¤›z/CEPHE" yaz›ld›. Cephe taraf›ndan yap›lan üslenmede, sahibi faﬂist olan ve iﬂkenceci polislerin sürekli u¤rak
yeri olarak kullan›lan pastanenin, faﬂist sald›r›lara, linç giriﬂimlerine misilleme amac›yla bombaland›¤› belirtildi.

Kocaeli’de Mücadelede Yeni Bir Mevzi:

Tavﬂantepe Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
Bir süredir kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› sürdüren Tavﬂantepe
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 15 Eylül’de resmi baﬂvuru ile faaliyetlerine baﬂlad›. Derne¤in faaliyet alan› olan Tavﬂantepe ve Bekirdere Mahalleleri, 1970’lerin baﬂlar›nda özellikle Do¤u yörelerinden gelen
insanlar›m›z›n hazine arazilerini iﬂgal ederek kurdu¤u emekçi mahalleleridir.
Kuruldu¤u günden bu yana pek çok sorunla bo¤uﬂmaktad›r ve düzen taraf›ndan sorunlar› ile baﬂbaﬂa b›rak›lm›ﬂt›r. Derne¤in kuruluﬂuyla ilgili yap›lan
aç›klamada semtin bu özelli¤i hat›rlat›larak ﬂöyle denildi:
“Tavﬂantepe Temel Haklar, halk›n kendi sorunlar›n› kendi özgücü ve örgütlülü¤ü ile çözebilece¤ini göstermeyi hedeflemektedir. Sadece mahallenin
sorunlar›n› çözmekle kalmayacak, temel haklar ve özgürlüklerin ba¤›ms›z,
demokratik, onurlu bir ülkenin temel taﬂ› oldu¤undan hareketle bunlar için
mücadele edecektir. Dernek, iﬂçi, esnaf ve ö¤rencilerden oluﬂan kurucu üyeleri ile Bekirdere Mahallesi Yeni Sok. No:22/A BEK‹RPAﬁA/‹ZM‹T/KOCAEL‹ adresinde faaliyetine baﬂlam›ﬂt›r.”

Yoksullar›n Dayan›ﬂmas›

Gazi Temel Haklar
okullar›n aç›lmas› dolay›s›yla, yard›ma ihtiyac› olan halka destek olmak için okullar›n
aç›laca¤› hafta cuma ve cumartesi günleri k›rtasiye malzemeleri da¤›tt›. Gazi'nin en yoksul iki mahallesi olan 8. Evler ve Mezarl›k bölgesinde bulunan gecekondularda, yoksul emekçilerin çocuklar›na
kalem, kitap gibi k›rtasiye malzemesi da¤›t›l›rken, Gazi Temel Haklar üyeleri, halk›n sorunlar›na sahip ç›kmaya, çözüm üretmeye, dayan›ﬂmay› sa¤lamaya devam edeceklerini aç›klad›.
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Esenler’de
Çete Sald›r›s›
‹stanbul Esenler'de, uyuﬂturucu,
bali, tiner kullan›p mahallede kapkaç ve gayri-meﬂru iﬂler yapan bir
sokak çetesinden 10-15 kiﬂilik bir
grup Esenler Temel Haklar çal›ﬂanlar›na sald›rd›. Çetenin sald›r› giriﬂimine Temel Haklar çal›ﬂanlar›
mahalle halk›yla birlikte cevap vererek, çetecileri döverek da¤›tt›lar.
Çeteciler kaçarken silahla ateﬂ açt›
ancak kimse yaralanmad›.
18 Eylül’de gerçekleﬂtirilen sald›r›ya mahalle halk› tepkisini göstererek, ayn› akﬂam yaklaﬂ›k yüz
kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ düzenlendi. Çetelerin yo¤un olarak bulundu¤u mahallenin içlerinde "Çetelerden Hesap Soraca¤›z, Çeteler
Halka Hesap Verecek, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede" sloganlar› at›larak yüründü. Bu s›rada yakalanan ve sözkonusu çetelerle iliﬂkisi olan, h›rs›z oldu¤u bilinen bir
serseri dövülerek cezaland›r›ld›.
Çete üyesi serseri kahvehaneye sokularak suçu anlat›l›p teﬂhir edildi.
Yürüyüﬂ boyunca sokak aralar›nda
yozlaﬂmayla ilgili konuﬂmalar ve
ça¤r›lar yap›ld›. Yürüyüﬂ sonunda
halka yap›lan konuﬂmada ﬂöyle denildi: "Mahallemizde uyuﬂturucu,
fuhuﬂ, yozlaﬂmaya karﬂ› bir mücadele yürütüyoruz. Mahallemizde
çürümeye izin vermeyece¤iz. Bizler
bunun mücadelesini verdi¤imiz için
dernek çal›ﬂanlar›m›z üzerlerine
çeteler taraf›ndan kurﬂun s›k›ld›.
Bundan dolay› bunlar› yapanlar›n
yan›nda oldu¤u bilinen bir h›rs›z
dövülerek cezaland›r›ld›. Bundan
sonra da mahalle halk› olarak çetelere karﬂ› mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤iz Sizlerin bu mücadeleye kat›l›m›yla mahallemizi çetelerden temizleyece¤iz!"

Siz hiç tecrit edildiniz
mi? Ben, bu Cumartesi
günü ‘tecritte’ydim

Asl›nda Hepimiz Tecritteyiz
Seval Deniz Karahalilo¤lu

Aﬂa¤›daki yaz›, Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar taraf›ndan 9 Eylül’de ‹zmir’de
gerçekleﬂtirilen “Hepimiz Tecritteyiz” oyununa kat›lan Gazeteci Karahalilo¤lu’nun izlenimlerini içeren
uzun bir yaz›s›ndan özetlenmiﬂtir.

Siz hiç tecrit edildiniz mi? Ben,
bu Cumartesi günü ‘tecritteydim’.
Renkli al›ﬂveriﬂ manzaralar›n›n yaﬂand›¤›, soka¤a taﬂan kahvelerin
mutlu kalabal›klar taraf›ndan dolduruldu¤u saatlerde, 9 Eylül günü, ‹zmir’de K›br›s ﬁehitleri Caddesi’nde, Alsancak Kültür Sanat Merkezi’nin 4. kat›nda ‘gerçek hayatta
tecrit edilen insanlar›n’ ne hissettiklerini kavramaya çal›ﬂ›yordum.
‘Hepimiz Tecritteyiz’ isimli
oyun, dünyada belki de türünün ilk
örne¤i olan bir ‘politik belgesel do¤açlama’. ‹zmir’de Tiyatro Evi
oyuncular›n›n gardiyan olarak
yerald›¤›, Yazar Bilgesu Erenus’un
yaﬂad›klar› ve tan›kl›k etti¤i gerçeklerden yola ç›k›larak kaleme ald›¤›
oyun, gerçek anlamda izleyicinin tiyatroyla bütünleﬂti¤i do¤açlamaya
dayal› bir deneysel tiyatro projesi.
‹zleyicileri sanal olarak yarat›lan
‘tecrit dünyas›na’ buyur ederek, tecrit edilen bir insan›n neler hissedece¤ini izleyicinin bizzat duyarak ve
yaﬂayarak kavramaya çal›ﬂmas›n›
hedefliyor.
Avukat Behiç Aﬂç›, yaﬂad›¤› toplumun gerçeklerine kay›ts›z kalma-

may› seçen bir ayd›n. Vicdani sorumlulu¤u gere¤i yaﬂad›¤› olaylar›n
a¤›rl›¤›na dayanamayan Avukat Aﬂç›, ölüm orucuna yatanlardan sadece biri. F Tipi Cezaevlerinde uygulanan ‘tecrit politikas›n›n’ ve ‘insanl›k d›ﬂ› muamelenin kald›r›lmas›’ için yaﬂam savaﬂ› veriyor. Ölümle hayat aras›ndaki o ince hat boyunca 150 gündür yürüyor.
‘Hepimiz Tecritteyiz’, ﬂu anda
Türkiye’nin bilmedi¤imiz bir yüzüne iﬂaret ediyor.
9 Eylül’de, Alsancak Kültür Sanat Merkezi 4. ve 7. katlarda sergilenen oyunda, toplumun her kesiminden izleyiciler oyuna gönüllü
olarak kat›ld›. 6 saat süren oyununun içeri¤ini anlayabilmek için ilk
önce 7. kattaki salonda oyunu canl›
yay›nda naklen izliyorsunuz. Oyun,
asl›nda 4. katta ‘Tecrit Bölümünde’... ‹zledikten ve oyunu anlad›ktan sonra, e¤er isterseniz 4. kata
‘Tecrit Bölümüne’ giderek oyuna
kat›l›yorsunuz. Bir kez içeri al›nd›ktan sonra, art›k siz izleyici de¤il,
‘sözde ›slah edilmek istenen bir
mahkumsunuz’.
‹çeri girdi¤imde, bir süre oyunun sahnelendi¤i salonu bulamad›m. Akl›m klasik oyunlarda ya,
içeri girece¤im, rahat koltu¤uma
yerleﬂip oyunu izleyece¤im. Öyle
düﬂünüyorum. Bir süre, 7. katta barkovizyonda ne olup bitti¤ini kavramaya çal›ﬂt›ysam da oyunun içeri¤i
hakk›nda maalesef önceden bilgim
olmad›¤› için olay› bir türlü kafamda netleﬂtiremiyorum. Kafamda cevaps›z bir y›¤›n soru. Nihayet, oyunun oynand›¤› yeri keﬂfetmeye karar veriyorum.
Kap› aç›l›yor. Baﬂtan aﬂa¤› siyahlar giymiﬂ, nemrut suratl› gençlerden biri ‘havlayarak’ ne oldu¤unu soruyor. Ses tonu, ba¤›r›ﬂ› ve
tavr› ancak ‘havlamak’ kelimesiyle
tan›mlanabilir. Yeni ‘mahkumu’ yani beni iﬂaret ettiklerinde, oyundan
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içeri ad›m›m› att›¤›m› fark ediyorum. Ve ald›¤›m ilk emir. ‘Geç ﬂöyle’. Kolumdan tuttuklar› gibi beni
köﬂeye al›yorlar. Baﬂtan aﬂa¤› aran›yorum. Elimden çantam ve de¤erli
eﬂyalar çekilip al›n›yor. Kolumdan
s›k› s›k›ya tutan iki adam. Sanki kaçabilece¤im bir yer varm›ﬂ gibi.
Uzun bir koridor boyunca sürükleniyorum. Önümüzde, bizi izleyen
ve sürekli kay›tta olan bir kameraman. Çekilen görüntülerin ayn› anda 7. katta canl› olarak yay›nland›¤›n› da biliyorum ama garip bir tedirginlik hissi do¤uyor. Aniden fikrim de¤iﬂiyor. Kaçsam m› acaba?
Ama nereye? Siyahlar giymiﬂ, nemrut suratl› bir sürü gardiyan. (Sonradan onlar›n ‹zmir Tiyatro Evi oyuncular› olduklar›n› ö¤reniyorum.)
Koridorda, ba¤›rt›lar›n ve itiﬂme
seslerinin geldi¤i iki oday› geçtikten sonra, geniﬂçe bir odaya giriyor,
soldaki masan›n önünde duruyoruz.
Mürekkep yalad›¤› belli olan bir
müdür. Bu cehennem zebanilerinin
baﬂ›. (‹stanbul Sahnesi’nin yönetmeni ve usta oyuncu Mehmet Esato¤lu) Aldat›c› bir tatl›l›kla bana,
‘Art›k siz devlet konuk evinin bir konu¤usunuz. Burada isimler yoktur.
Siz bundan sonra 11 Numaras›n›z.
Burada ›slah edileceksiniz’ diyor.
Turuncu renkte ve üzerinde siyah numaralar›n bulundu¤u önlü¤ü
giydikten sonra sanki ben tek baﬂ›ma yürüyemem ya da oturamazm›ﬂ›m gibi iki cehennem zebanisi kolumu s›karak bükerek ve ittirerek
beni bir sandalyeye oturtuyorlar. O
zaman, yerde çizilmiﬂ k›rm›z› hatlar› görüyorum. Her bir sandalye, bir
k›rm›z› hatt›n içersine yerleﬂtirilmiﬂ. Yani ben k›rm›z› hatla çevrili
(bu hatlar hayali duvarlar› temsil
ediyor) hücremde oturuyorum. ﬁöyle bir çevreme bak›nca, yüzlerinde
bilgece bir gülümseme ile oturan ve
olaylar› dikkatle gözlemleyen, sessiz sakin dört yaﬂl› bey, bir biyolog,

bir kimyager, bir avukat, bir sokak
ressam›, bir mühendis ile ilerleyen
saatlerde sesini müdüriyete duyurabilmek için beyaz slip donuna kadar
soyunacak olan ve ﬂu anda tepinip
duran genç bir adam ve avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›ran bir k›zla birlikte
tecritte oldu¤umu görüyorum.
Beyaz ceketli bir kad›n, ayd›nl›k
yüzünden ›ﬂ›k akan bir gülüﬂle bana
bak›nca tecritte oldu¤umu filan
unutuyorum. Ben de gülümsüyorum. Ne güzel, gülen bir insan. Daha sonra, tecritteki mahkumlar›n b›rak›n gülen bir yüzü, bir insan sesini duymadan ya da bir insan yüzü
görmeden on iki metre karelik bir
alanda, sekiz ay tek baﬂlar›na kald›klar›n› ö¤reniyorum. Yani, oyun
çok yumuﬂat›lm›ﬂ neredeyse gerçe¤in binde biri bile de¤ilken, yeterince sinir bozucu olabiliyorsa var›n
gerisini siz düﬂünün. Oyunun sonunda, bana gülümseyen bu ›ﬂ›k
yüzlü kad›n›n, ‘Hepimiz Tecritteyiz’ oyununun yazar› Bilgesu Erenus oldu¤unu ö¤reniyorum.
Gülüﬂüm gardiyanlardan birini
fena k›zd›rd›. Tam önümde durdu.
Nemrut bir biçimde bana bak›yor.
(‹zmir Tiyatro Evi’nin yönetmeni
ve oyuncu Hamit Demir.) Gergin
ortam›n bask›s›yla oluﬂan sinir bozuklu¤u nedeniyle, gülme krizine
girmekten korkuyorum... Biz burada, gerçe¤in neredeyse binde

birini yaﬂam›yoruz. Gerçek hayatta
bu iﬂkenceyi çekenlere duydu¤um
sayg› nedeniyle sinirlerime hakim
olmaya çal›ﬂ›yorum. Nemrut zebaniyi görmemek için baﬂ›m› çevirip
yönetim masas›ndan baﬂ zebaniden
yazmak için ka¤›t, kalem ve okumak için bir kitap istiyorum. Sonuç
olarak, burada bu oyunu yazmak
için bulunuyorum. Öyle de¤il mi?
Nemrut bak›ﬂl› zebani havl›yor.
- ‘11 Numara, bir ﬂey istiyorsan
dilekçe yaz’
Ayaklar›m›n dibine kasten kalem ve ka¤›d› f›rlatarak at›yor. Güya
beni aﬂa¤›l›yor. Bu asl›nda fiziki bir
zorunluluk da içeriyor. Çünkü hayali duvarlar› ve önümüzdeki çelik kap›y› göremiyoruz ama kap›da yere
yak›n bir yerde, zeminin tam üstünde aç›l›r kapan›r bir bölüm var. Ve
gerçek hayatta, mahkumlar bir ﬂey
istediklerinde d›ﬂar›yla ancak o bölüm vas›tas›yla iliﬂki kurulabiliyor.
Yemekler buradan özel bir düzenekle veriliyor. Bu arada, mahkum gardiyan› görmüyor. Ellerini dahi görmüyor. Özellikle kullan›lan bu düzenekle, herhangi bir ‘insani temas›n’ tamamen ortadan kald›r›lmas›
amaçlan›yor. Hedef, mahkumu kesin olarak ‘yaln›zlaﬂt›rma’.
Neyse, isteklerimi ka¤›da yaz›p,
yere b›rak›yorum. Zebani, ka¤›d›
yönetim masas›na veriyor. Yönetim
masas› bana bir ka¤›t, kalem ve

‘Hepimiz Tecritteyiz’ oyununun yazar›, Bilgesu Erenus, oyunun gördü¤ü ilgiden çok umutlu.
Hatta oyunun kendi kendisini turneye ç›karmas›n› biraz ﬂaﬂk›nl›kla izliyor. ‘Hepimiz Tecritteyiz’
kendi kendisini turneye ç›karan bir oyun oldu.
Çok say›da ﬂehirden oraya gidip oynamam›z için teklif al›yoruz. En son Adana’dan teklif ald›k. Ben ve Mehmet Esato¤lu iki kiﬂi buradan gidelim, geri kalan organizasyonu ise
ça¤r›l› oldu¤umuz ﬂehir yaps›n istiyoruz.’
Oyunun Yönetmeni Mehmet Esato¤lu... ‘Ben oyunun
yönetmeni de¤ilim’ diyerek söze giriyor. ‘Oyunda
canland›rma, yönlendirme ve oyunculuk yap›yorum.
Oyuna politik bir bilinçle ‘burada neler olur?’diyerek
bakmak gerekiyor... Yara devam ettikçe, toplum sa¤›rlaﬂt›. Oyun, izleyicinin kat›l›m›yla toplumdaki bu sa¤›rlaﬂmay› k›rmaya çal›ﬂ›yor.’
‹zmir Tiyatro Evi yönetmeni ve oyuncu Hamit

‘Tecrit Yaﬂayanlar Anlat›yor’ isimli
kitab›n verilmesine raz› oluyor.
Zebanilerin baﬂ› bana emir ya¤d›rmaya baﬂlad› bile. Önündeki
mikrofonu kulland›¤› için sadece
odadakiler de¤il di¤er iki oda B ve
C Bloktaki mahkumlarla birlikte, 7.
kattakiler de ayn› anda duyuyor.
... Odan›n sa¤ köﬂesinde uzun
masan›n yak›n›nda tahtadan yap›lm›ﬂ ‘yo¤un tecrit bölümü’ var. Tahtadan yap›lm›ﬂ dikdörtgen bir telefon kulübesi ﬂeklinde tasarlanm›ﬂ
sadece bir adam›n ayakta durabilece¤i bir bölüm. Yo¤un tecritteki
adam› sal›veriyorlar. Yo¤un tecritten ç›kar ç›kmaz üzerinden önlü¤ü
al›yorlar... Art›k özgür. Yani, oyun
d›ﬂ›. Hemen mikrofonu eline veriyorlar ve ‘tecrit’ süresince ne hissetti¤ini ve ne yaﬂad›¤›n› anlatmas›n›
istiyorlar... ‘Ben mühendisim’ diyor.
‘Ama gururla söyleyebilirim ki,
meslek yaﬂam›m›n hiçbir evresinde
bir cezaevinin yap›m›nda çal›ﬂmad›m. ﬁimdi, F Tipi cezaevlerini yayg›nlaﬂt›rmak ve yurdun çeﬂitli yörelerinde F Tipi cezaevleri yapmak
için ihaleler aç›yorlar. Mühendis
arkadaﬂlar›m›n o ihalelere kat›lmadan önce bu oyunu hiç de¤ilse gelip
izlemelerini isterdim.’
Zebanilerin baﬂ› önündeki monitörlerden di¤er iki oday›, B ve C
Bloklar› kontrol ediyor. (Daha sonra benim de gönderile-

Demir: ‘Çok önemli ve çok özel bir çal›ﬂma oldu.
Oyuncular, topluma karﬂ› ahlaki sorumluluklar›n› yerine getirdikleri ve insani bir projede yer ald›klar› için çok mutlular. Oyunun sahneleniﬂinin
üzerinden dört gün geçmesine ra¤men yaﬂad›klar› deneyimin etkisini hala üzerlerinde taﬂ›yorlar.’
Yazar Dinçer Sezgin, gecenin sonunda kahveden ayr›l›rken k›sa bir konuﬂma yapt›. ‘Yaﬂad›¤›m›z günlere bakt›kça zaman zaman gelece¤e dair umutlar›m azal›yor. Ama bugün sizleri, bu genç insanlar› oyunda izledikten sonra, yeniden hayata karﬂ› umutlar›m artt›.’
Bilgesu Erenus’un oyunu izleyecek olanlara
bir ça¤r›s› var. ‘Sizler de bu projenin yarat›c› aktörleri aras›na kat›labilirsiniz... Bu oyunda biz
de var›z deyiﬂiniz, emperyalizmin dayatt›¤› tecrit
oyununun bozulmas›na yönelik büyük bir katk›
oluﬂturacakt›r.’
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ce¤im, az›l› mahkumlar›n bulundu¤u C Bloktaki bir mahkuma sesleniyor.)
‘2 Numara o¤lum, su istiyor musun? Tuvalete gitmek istiyor musun?’ (Bunun anlam› e¤er bir iste¤in varsa, bizimle iﬂbirli¤i yapacaks›n. ‹stedi¤imiz isimleri verecek ya
da ka¤›tlar› imzalayacaks›n ya da
uslu duracaks›n, sorun yaratmayacaks›n.)
‘4 Numara otur k›z›m, otur
ayakta durma.’
...
Bu arada, aç›k camdan d›ﬂar› bak›yorum. Birden kendimi, ‘Pal Soka¤› Çocuklar›’ndan biri gibi hissediyorum. Buradaki oyun, öylesine
gerçek d›ﬂ› ki. Çocukken mahalle
aras›nda oynad›¤›m›z oyunlar gibi.
Biraz sonra annem beni ça¤›racak,
sokaktaki oyunum bölünecek, kös
kös eve gidece¤im. Öyle bir his. D›ﬂar›da güneﬂli, harika bir hava var.
Kahveler sokaklara taﬂm›ﬂ. Güleç
ve mutlu insanlar. ﬁimdi o kahvelerden birine otursam, bir dilim pasta
eﬂli¤inde bir fincan çay içsem ne
güzel olur? ‹ﬂte, oyunla gerçek aras›ndaki k›r›lma noktas›. ‹stedi¤im
an oyundan ç›kar, aﬂa¤›daki mutlu
kalabal›¤a kar›ﬂarak çay›n ve pastan›n keyfini ç›kart›r›m. Ama ya gerçek hayatta tecriti yaﬂayanlar?
...
Ve tatl› dilli zebaninin yumuﬂak
sesini duyuyoruz: ‘C Blok, çay ister
misiniz çocu¤um, 22 Numara k›z›m
ayakta dolaﬂ›p durma otur yerine.’
... Ard›ndan, ‘A Blok’a geçmek
isteyen var m›’ sorusu geliyor.
‘A Blok’a ya hepimiz geçeriz, ya
da hiç kimse gitmez’ ilkesini ilk k›ran ben oluyorum. Ka¤›d›m› kurtarmak, oradaki olaylar› kaç›rmamak
ve not tutmak u¤runa A Blok’a geçmek istedi¤imi söylüyorum.
Yine karga tulumba sürükleniyor, önlü¤üm zorla giydiriliyor ve
yerime oturtuluyorum. Tekrar A
Blok’tay›m.
...
6 saati doldurdu¤umuz için do¤açlama yoluyla devam eden de-

neysel tiyatro projesi, ‘Hepimiz
Tecritteyiz’ oyununun yönetmeni
Mehmet Esato¤lu’nun kat›l›mc›lara
teﬂekkür etmesiyle bitirildi.
Gergin ortam› ard›m›zda b›rakarak, ‹zmir K›br›s ﬁehitleri Caddesi’ndeki o kayg›s›z kalabal›¤›n aras›na kar›ﬂ›yoruz. Ayd›nl›k ve ferah bir
kahveye oturup çaylar›m›z› yudumlarken oyun üzerine konuﬂuyoruz.
Oyunda, o cehennem zebanilerinin aras›nda temiz yüzlü, efendi bir
çocuk gözüme iliﬂti. Ona, merakla
bakt›¤›m› hat›rl›yorum. Utku Deniz
Sirkeci. ‹zmir Tiyatro Evi oyuncular›ndan ve tecriti birebir yaﬂayanlardan biri. Oyunda, baba o¤ul birlikte rol ald›lar. Babas› emekli ö¤retmen Mahmut Sirkeci. Herkesten
ayr› bir masaya oturup, oyun üzerine konuﬂuyoruz. Tecriti o¤ullar› nedeniyle d›ﬂar›dan yaﬂayan baba
Mahmut Sirkeci ‘Baz› durumlarda
empati yetmiyor.’ diyor. ‘Siz, karﬂ›n›zdakinin yaﬂad›¤›n› yaﬂayam›yorsunuz. Bu oyun, yaﬂanan›n gerçe¤i
de¤il. Gerçekler o kadar a¤›r ki. Yok
say›lmak, kiﬂiliksiz hale getirilmek.
Tecrit, bireyi ‘yok etme’ amac›na
dayan›yor. ‹nsan hiçbir ﬂey düﬂünemez, hiçbir ﬂeye tepki veremez hale
geliyor. Bizi hep cambaza bakt›r›yorlar. Televizyonda yaygara kopar›yorlarsa, bilin ki bir yerlerde birileri mal› götürüyordur. ... O¤lumu
ziyarete giderken üstümüzü dört defa ar›yorlar...
Sonra, baba Mahmut Sirkeci gözünden sak›narak büyüttü¤ü o¤lu
için yazd›¤› dizeleri bizimle paylaﬂ›yor.
Sak›nd›m, saklad›m da
Var bile de¤il ﬂimdi.
Severim, özlerim, beklerim de
Bir günlük de olsa
‘Gel’ bile de¤il ﬂimdi.
De¤erinde, denginde
Yok idi
Onlar›n gözünde
Pul bile de¤il ﬂimdi.
...

Bazen, yürekten düﬂülen birkaç
dize, sayfalar dolusu yaz›ya bedel
olabiliyor.
Yaz›y› kaleme alma sürecinde
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‹lk defa, 26 Temmuz’da ‹stanbul'da,
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi'nde, ikinci defa 9 Eylül'de ‹zmir Alsancak Kültür Sanat Merkezi'nde oynanan
oyun, bundan sonra, ‹zmit'te oynanacak.
Oyunu hakk›nda gerekli bilgiye, oyunun
yönetmeni Mehmet Esato¤lu'nun elektronik posta adresinden ulaﬂabilirsiniz.
mehmetesatoglu@gmail.com
yaﬂad›¤›m olaylar nedeniyle birkaç
kelime etme zorunlulu¤u do¤uyor.
Öncelikle, hiçbir yaz› bana bu kadar
çok ac› çektirmedi. Tecrittekiler alt›nc› y›llar›na girerken, onlar için
kaleme al›nmaya çal›ﬂ›lan bu yaz›
dördüncü gününe girdi ve hala bitmedi. Dört gündür, saç›m baﬂ›m
karma kar›ﬂ›k, üzerimde kirli bir gecelik, neredeyse hayatla ba¤›m› tamamen koparm›ﬂ, hayattan tam manas›yla ‘tecrit’ edilmiﬂ bir biçimde
yazmaya çal›ﬂ›yorum. Yüre¤ime
basan kasavetten avaz›m ç›kt›¤› kadar ba¤›rd›¤›m anlar oldu. Tecriti
tekrar birebir yaﬂ›yorum. ...
Sonuç olarak, bu oyunla birlikte
insanlar, 6 y›ld›r devam eden ‘tecrit
trajedisini’ hiç olmazsa bir kez olsun ‘düﬂünmek’ ve ‘sorgulamak’
zorunda kald›lar.
Sanat düﬂünmek ve soru sordurmak için var. Tiyatro ise hayat›n ta
kendisi. Bizler, vicdani sorumlulu¤umuzu yerine getirerek gerçeklerin peﬂine düﬂmezsek, soru sormaz
ve sordurmazsak, sanat›n, tiyatronun ve sanatç›n›n ne de¤eri kal›r?
Ya yaﬂad›¤›m›z hayat›n ne de¤eri kal›r?

F›nd›k Üreticisi Kazanacak
Devrimciler ‘yoksulluk kaderimiz de¤il, f›nd›¤›n hakk›
verilsin’ diyor; AKP iktidar› sald›r› ve gözalt›larla cevapl›yor
Ordu Temel Haklar baﬂta olmak
üzere, Karadeniz Bölgesi’nde kurulu bulunan Temel Haklar Dernekleri’nin ortaklaﬂa baﬂlatt›¤›, “Yoksulluk Kaderimiz De¤il, Zapsular
De¤il F›nd›k Üreticisi Kazanacak” adl› kampanya, Karadeniz
kentlerine yay›larak devam ediyor.
Devrimciler; halk›n, f›nd›k üreticisinin talebini dile getirerek, f›nd›¤›n
tekellere, Zapsu gibi tüccarlara peﬂkeﬂ çekilmemesini, üreticinin al›nterinin karﬂ›l›¤›n›n verilmesini isterken, iktidar›n buna cevab› sald›r›,
gözalt›, cop oluyor. Kampanyay› sahiplenen, imza standlar›n›n önünü
dolduran Karadeniz halk› ise, bu
sald›r›lar ve anti-propagandalara en
net cevab› veriyorlar.

Ünye

imza stand›na halk›n yo¤un ilgi göstermesi üzerine, AKP iktidar› stand açma iznini iptal etti ve bir
kez daha f›nd›k üreticisine
düﬂmanl›¤›n› gösterdi

Ünye’de tahammülsüzlük

Polis Zapsular’›n Ç›karlar›n›
Korumak ‹çin Sald›rd›
Kampanyan›n en yo¤un geçti¤i
yerlerin baﬂ›nda gelen Ordu’nun
Ünye ‹lçesi’nde, polis daha ilk gün-

lerden sald›r› ve provokasyonlara
baﬂlad›.
Ordu Temel Haklar’›n bir haftad›r sürdürdü¤ü kampanya bünyesinde bildiri da¤›t›m› ve imza toplama
gibi eylemlikler yap›l›yor. Ünye
Meydan›’nda aç›lan imza stand›
halk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›land›.
Bu durumu hazmedemeyen AKP iktidar›n›n polisi, 13 Eylül günü provokasyon örgütlemeye çal›ﬂt›.
Bildiri da¤›tan dernek üyelerinin
üzerine polisin gönderdi¤i üç kiﬂi
sald›r›da bulunarak, “milletin sorunu yok, gidin buradan” diyerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Ancak
bu provokatörler amaçlar›na ulaﬂamad›lar. Bu olay›n ard›ndan halk
Ordu Temel Haklar üyelerini daha
çok sahiplenerek, ellerindeki bildirileri al›p da¤›tt›lar, insanlardan imza toplad›lar. Yapt›¤› provokasyonu
ters tepen Ünye polisi, 14 Eylül günü ise AKP ilçe binas› önünde yap›lan oturma eylemine sald›rd›.
14 Eylül tarihinden itibaren her
gün Ünye AKP ilçe teﬂkilat› önünde
oturma eylemi yapacaklar›n› aç›klayan Ordu Temel Haklar üyeleri, ilk
oturma eylemine baﬂlamalar›n›n hemen ard›ndan sald›r›ya u¤rad›lar. ‹lçe binas› önünde toplanan, aç›klama yapan ve AKP iktidar›n›n f›nd›k
üreticisine düﬂmanl›¤›n› hat›rlatarak
“onurlu tüm AKP’liler istifa etmelidir” ça¤r›s›nda bulunan Temel Haklar üyeleri, daha sonra oturma eylemine baﬂlad›lar.
F›nd›kta, tütünde sömürüye son
diyen, halk›n hakk›n› emperyalist
tekellere ve iﬂbirlikçilerine yedirmeyeceklerini hayk›ran devrimcilere sald›ran polis, kimin ç›karlar›n›
korudu¤unu da gösteriyordu. Onlar
Avrupal› f›nd›k al›c›lar›n›n, AKP’li
Cüneyt Zapsu gibi tüccarlar›n ç›karlar›n›n bekçileriydiler.
“F›nd›k Üreticisi Kazanacak”
yaz›l› önlükleri parçalayan polise
22
24 Eylül 2006 / 71

Hopa
karﬂ› Temel Haklar üyeleri, "Zapsu'nun ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri" sloganlar›yla cevap verdiler. Direniﬂle
karﬂ›laﬂan polis, kenetlenen üyeleri
kopar›p almakta zorland›. ‹ﬂkence
yap›larak emniyete götürülen Temel
Haklar üyeleri burada da iﬂkenceden
geçirildi. Polis; sald›rmak, iﬂkence
yapmak için hiçbir bahaneyi kaç›rmad›. "Adli t›pa gidece¤iz" deyip,
herkesi yerde sürükleyen polis araçta da sald›r›lar›na devam etti. Bir kiﬂinin kolunun k›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›
sald›r›da, polis arac›n cam›n› k›rd›ktan sonra yine yerde sürükleyerek
karakola geri ald›. Bu s›rada d›ﬂar›da biriken halktan tepki gösterenlere de sald›rmaya yeltenen polis, gözalt› süresince keyfili¤ini, iﬂkencecili¤ini sürdürdü.
Mahkemeye ç›kar›lan dernek
üyeleri, “Devlet mal›na zarar vermek, polise mukavemet” gibi suçlamalarla tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›ld›lar.

Halk sahiplendi,
AKP iktidar› yasaklad›
Ünye’de engellemeler ve f›nd›k
üreticisinin hakk›n› aramas›na tahammülsüzlük bunlarla s›n›rl› kalmad›. Üreticinin birlikte hareket etmesinden, tepkisinin büyüklü¤ünü
ortaya ç›karacak eylem ve etkinliklerden korkan AKP iktidar›, en basit
bir demokratik hakka dahi tahammül gösteremiyor.
Ordu Temel Haklar'›n eylemine
sald›ran polis, Zapsular'dan ald›¤›
emirlerle, bu kez de Ünye Cumhuriyet Meydan›'nda aç›lan imza stand›n› yasaklad›. 16 Eylül günü, “büyük
terör operasyonu” havas›nda stand›n etraf›n› çeviren polis, kaymakaml›ktan al›nan izni iptal ettiklerini, stand›n kurulamayaca¤›n› söylediler. Dernek üyeleri, bu “kanun biziz” keyfiyetine itiraz ederken, polis

kaymakaml›ktan ald›¤› belge ile
stand› kald›rd›. Bu s›rada da imza
atanlara ve meydanda bulunanlara
polisi teﬂhir eden dernek üyeleri,
mücadelelerinin meﬂruluk temelinde devam edece¤ini duyurdular ve
hafta sonunda yine Ünye AKP
önünde olacaklar›n› ilan ettiler.

F›nd›kl›’dan yükselen ses:

Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z
Do¤u Karadeniz Temel Haklar,
kampanyay› 14 Eylül günü Rize’nin
F›nd›kl› ‹lçesi’nde yapt›¤› eylemle
baﬂlatt›. Aç›klamay› okuyan dernek
baﬂkan› Kenan Ustabaﬂ, Avrupal›
emperyalistlerin ç›karlar› u¤runa
f›nd›k ve çay üreticisinin feda edildi¤ine ve hedeflerinin bu¤dayda oldu¤u gibi ülkemizdeki f›nd›k ve çay› bitirmek oldu¤unu ifade ederek,
birlik ve mücadele ça¤r›s› yapt›.
SGD’lilerin destekledi¤i eylemde,
“‹ﬂsizlik ve Yoksulluk Kaderimiz

De¤il” pankart› aç›ld›, “Çayda, F›nd›kta Sömürüye Son, Halk›z Hakl›y›z Kanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Samsun kampanyaya kat›ld›:

Onlar Sefahat Sürerken,
Bizler Sefalet Çekiyoruz
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklar›n›n hakk›n› isteyen, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a hay›r diyen, bunlar›n al›n yaz›m›zm›ﬂ gibi
gösterilmesine dur demeye ça¤›ran
kampanyaya özellikle tek geçim
kaynaklar› tasfiye edilmek istenen
köylüler, burnundan soluyan f›nd›k
üreticisinin deste¤i büyürken, 16
Eylül günü de Samsun’dan yükseldi
ça¤r›.
"‹ﬂsizlik, Yoksulluk Kaderimiz
De¤il" pankart› ve dövizleri aç›lan
eylemde, Naz›m Hikmet’in "Açl›k
Ordusu Yürüyor" ﬂiiri okundu. Süleymaniye Geçidi'nde yap›lan aç›k-

lamada Karadeniz Temel Haklar
ad›na konuﬂan Hacer Örgülü, Ünye’de yaﬂanan sald›r› ve engellemeleri hat›rlatarak, bu tahammülsüzlü¤ün, halk›n öfkesinden duyulan
korkudan kaynakland›¤›n› kaydetti.
Karadeniz köylüsünün IMF politikalar›na kurban edildi¤ini kaydeden Örgülü, iktidar›n bir avuç tekelin ç›karlar›na çal›ﬂt›¤›n› belirtti.
Örgülü, “Onlar sefahat sürerken,
bizler sefalet çekelim diye çal›ﬂ›yorlar. Bu sebeple, baﬂbakan 42 çeﬂit
yiyecekle kahvalt› yaparken, ekmek
içi ekmek yemek bize düﬂüyor. Onlar lüks içinde yaﬂarken bize hep
ﬂükretmek, sabretmek düﬂüyor” diye konuﬂtu. Dayat›lanlar› kader olarak kabul etmediklerini kampanya
kapsam›nda yapacaklar› eylemlerle
hayk›racaklar›n› ifade eden Örgülü,
“Birlik olup sadece yüzlerine tükürsek onlar› tükürü¤ümüzle bo¤ar›z”
dedi ve kampanyaya kat›l›m ça¤r›s›
yapt›.

çen y›l ald›¤› ürünün bedelini ödemeyen F‹SKOB‹RL‹K ise, 2006 ürünü için vadeli al›m yapabilece¤ini,
ödemelerin 2007 y›l›nda 3 taksit olarak yap›labilece¤ini aç›kl›yor.
Özer Akbaﬂl› konuﬂmas›nda ﬂunlar› kaydetti:
“Yaﬂanan gerçekleri serbest piyasadaki f›nd›k fiyatlar› aç›kça ortaya koymaktad›r. Serbest piyasada Giresun kalite f›nd›k 2,7 YTL, levant
kalite f›nd›k 2,3 YTL, sivri ve kara f›nd›k ise
ortalama 2 YTL’den iﬂlem görmektedir.
Bunun nedeni 2006 ürünü al›m› için görevlendirilen TMO’nun uygulad›¤› düﬂük fiyat ve al›m politikas› ile
F‹SKOB‹RL‹K’in durumudur. Piyasadaki belirsizlik Avrupal› al›c›
ve buradaki ba¤lant›lar›na yar›yor. Bunlar f›nd›¤› istedi¤i fiyata
al›yor. Maliyetin alt›nda bir fiyata
ürününü satmak zorunda kalan
üreticiye yaz›k. Üreticiye ne
TMO’nun ne de F‹SKOB‹RL‹K’in
bir faydas› vard›r. F›nd›k fiyat›
yerlerde sürüklenmektedir.”
Akbaﬂl› üreticinin ürününe sahip ç›kmas›n› isteyerek, “Üretici, ürününü maliyetin alt›nda fiyattan satmamak için pazara getirmemeli ve bir süre daha sab›r göstermelidir” tavsiyesinde bulundu.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan F›nd›k-Sen Baﬂkan› Kutsi Yaﬂar ise, f›nd›kta yaﬂananlar›n “Ankara yollar› f›nd›kç›lar› bekliyor” dedirtti¤ini ifade etti.

F›nd›kta düﬂüﬂ sürüyor
AKP iktidar› ile F‹SKOB‹RL‹K aras›ndaki rant kavgas› ve iktidar›n Avrupal› tekeller ile onlar›n Türkiye
temsilcilerinden yana belirledi¤i politikalar, Karadeniz’in f›nd›k üreticilerini periﬂan etmiﬂti.
Hükümetin “çözüm buluyoruz”
yalan› alt›nda, al›mlar› Toprak
Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) havale
etmesi ve 4 YTL fiyat aç›klamas›n› takiben, AKP bask›s› ile ola¤anüstü kurultaya giden F‹SKOB‹RL‹K’in yeni yönetimi de 5 YTL’den
alaca¤›n› aç›klad›.
Ancak tüm bu sözde “çözümlerin” çözüm olmad›¤› daha ilk
haftada belli oldu ve TMO’nun 4,
Fiskobirlik’in 5 YTL’den alaca¤›n›
duyurdu¤u Giresun kalite f›nd›k
2,7 YTL’ye düﬂtü. Daha alt kalite
f›nd›klar ise, 2,3 ve 2 YTL’ye kadar indi.
TMO’nun aç›klad›¤› fiyat›n, F‹SKOB‹RL‹K’in ise
aç›klad›¤› al›m takviminin f›nd›k fiyat›n› uçuruma att›¤›n› belirten, Giresun Ziraat Odas› Baﬂkan› Özer Akbaﬂl›, yapt›¤› aç›klamada, üreticinin TMO’ya itibar etmedi¤ini, Birlik’e ise yaﬂananlardan dolay› güven
duymad›¤›n› ifade etti. TMO, üreticiye al›mlar için 10
ila 30 gün aras›nda al›m tarihleri verirken, henüz ge23
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özelleﬂtirme propagandas› yapanlar bu soygunlar›n zeminini haz›rl›yorlar

AKP böyle talan ediyor
AKP iktidar›n›n en önemli icraatlar›ndan, daha do¤rusu peﬂkeﬂ politikalar›ndan biri olan özelleﬂtirmelerin, nas›l bir soygun, talan ve hortumlama yöntemiyle gerçekleﬂti¤inin onlarca örne¤i ortaya ç›kt› bugüne kadar. Özelleﬂtirmeyi kutsayanlar, karﬂ› ç›kanlar› afaroz edenler bu soygunlar karﬂ›s›nda sadece
sustular ve sansürün de katk›s›yla
gizlemeye çal›ﬂt›lar.
Son soygun örne¤i, 20 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki
köﬂesinde Hikmet Çetinkaya taraf›ndan ifﬂa edildi.

Önce haberi aktaral›m:
TBMM Baﬂkan› ve AKP Manisa
Milletvekili Ar›nç'›n deste¤i ve 13
Haziran 2005 tarihinde Özelleﬂtirme ‹daresi'nin karar›yla 5 trilyona
Manisa Ortak Giriﬂim Grubu'na sat›lan Sümerbank'›n Manisa Pamuklu Mensucat Fabrikas›’n› alan sermaye gruplar›, 18.5 trilyona satarak
bir anda devasa kârlar etti. 900 milyar liraya hurdas› sat›ld›, 160 milyar
lira KDV devlete ödenmedi. 90 bin
metrekare arsan›n 55 bin metrekaresi Kipa Tesca ﬁirketi'ne 18.5 trilyon
liraya verildi. Hakl› olarak “Vurgu-

AKP’li Vekili F›nd›k Üreticisinin
Öfkesinden Jandarma Kurtard›
F›nd›k üreticisinin öfkesi bir kez de Ordu'nun Gürgentepe
‹lçesi’nin Direkli Beldesi’nde düzenlenen Bal Festivali'nde
patlad›. 19 Eylül günü düzenlenen festivale kat›lan AKP Grup
Baﬂkanvekili Eyüp Fatsa, halk›n büyük tepkisiyle karﬂ›laﬂt›.
Fatsa’n›n festival alan›na gelmesiyle baﬂlayan protestolar,
ad›n›n anons edilmesiyle yuhalamaya dönüﬂtü. Halk›n “F›nd›¤› ve bizi yok ettiniz, buraya ne yüzle geliyorsun. F›nd›¤› ve bizi kaça satt›n›z?” ﬂeklindeki sözlü tepkileri üzerine jandarma,
Eyüp Fatsa’n›n bulundu¤u protokolü koruma güvenlik çemberine ald›. Halk›n öfkesi karﬂ›s›nda, programda yeralan konuﬂmas› da iptal edilmesine karﬂ›n, al›nterinin karﬂ›l›¤› verilmeyen
ve hakl› eylemleri polis terörüyle cevaplanan halk›n öfkesi dinmedi.
Öfke bir süre sonra fiziki sald›r›ya dönüﬂtü. Protokol tribününe yürüyen öfkeli halka jandarma müdahale ederken, halk eline ne geçirdiyse Fatsa’ya f›rlatt›. Ayakkab›, odun ve taﬂ ya¤muruna tutulan Eyüp Fatsa jandarma arac›na bindirilerek halk›n öfkesinden -ﬂimdilik- kurtar›ld›.
Jandarma ablukas›na ra¤men tekmelerden kurtulamayan Fatsa’n›n ard›ndan, halk› “sakinleﬂtirmek” isteyen, AKP'li Belediye Baﬂkan› Mustafa
Ayd›n da öfkeden nasibini ald›. “AKP’lileri neden davet ettin” ﬂeklinde
tepkilere maruz kald›.
Halk›n önünden jandarma korumas›nda kaçan Eyüp Fatsa, daha sonra
yapt›¤› aç›klamada, halk düﬂman› politikalar uygulay›p bunun karﬂ›s›nda
halk›n protestolar› ile karﬂ›laﬂan bütün burjuva politikac›lar›n baﬂvurdu¤u
demagojiye baﬂvurararak ''Bunu yapanlar kesinlikle iyi niyetli de olamaz,
Ordulu da olamaz'' dedi.
Tabi! Sizin tan›m›n›za uyan “Ordulu”, soygununuza, sömürünüze, emperyalist tekellerden yana politikalar›n›za alk›ﬂ tutacak, hakk›n› aramayacak. Ararsa ya teröristtir, ya da provokatör! Ancak bir kez daha görülmüﬂtür ki, aç, sefil b›rak›lan emekçi halk›n karn› bu yalanlara toktur.
24
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na bak›n siz!..” diyor Çetinkaya.
Dahas› da var; sat›ﬂ›n (peﬂkeﬂin) iptali için aç›lan dava sonucunda, Dan›ﬂtay 13 May›s 2005'te sat›ﬂ›n yürütmesini durduruyor. Ancak bu karar AKP hükümeti ve onun bürokratlar› taraf›ndan uygulamaya konulmuyor.
Sözkonusu olan sermayenin ç›karlar› olunca, “hukuk devleti” gibi
söylemlerin bir kenara b›rak›ld›¤›n›,
Bergama’n›n siyanürlü alt›n madeninden bildi¤imiz için elbette bu
durum ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Bu aleni soygun AKP taraf›ndan
gerçekleﬂtirilirken, ayn› AKP “yolsuzlukla mücadele”den sözedebiliyor. Burjuva siyasette “dilin kemi¤i
yoktur”; AKP iktidar›nda hiç yoktur. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin, tarikat sermayesinin ç›karlar›
için yapmayaca¤› ﬂey, söylemeyece¤i yalan yoktur bu iktidar›n. Ancak unutulmamal›d›r ki, her yalan›n
bir sonu vard›r. “Müslüman” maskesi ile h›rs›zl›¤› tescilli bakanlar ve
milletvekilleriyle hükümet kuran
AKP’nin de öncekilerden hiçbir fark› olmayan bir soygun ve talan iktidar› oldu¤u halk›n her kesimi taraf›ndan daha aç›k görülecektir.

☞ ﬁeker protestosu
19 Eylül günü Çorum ﬁeker Fabrikas›'n›n 16.
sezon aç›l›ﬂ›n› yapan AKP Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü, hükümetin pancar politikas›n› ve ﬂeker fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesi savununca, iﬂçiler taraf›ndan yuhalanarak protesto edildi. Tören alan›n› sloganlarla terkeden iﬂçiler, hükümetin pancar
üreticisi ve ﬂeker fabrikas› iﬂçilerini ma¤dur
eden politikalar izledi¤ini dile getirdiler.

☞ ‘AB’ye uyum’; köylüye
pahal› tohum
Tar›m› IMF talimatlar›na endeksleyen AKP
hükümeti, 'AB Uyum Paketi' kapsam›nda
Meclis'te görüﬂülecek olan 'Tohumculuk
Kanunu Tasar›s›' ile tohum alan›n› tümüyle
emperyalist tekellere b›rakmay› amaçl›yor.

Diyarbak›r Katliam›’na
öfke dinmiyor

r›
An›t›
önünde alk›ﬂ
ve z›lg›tlarla
yap›lan aç›klamada, bu
sessiz tepkinin, katliama duyulan
öfke oldu¤u
kaydedilirken, 32 kurum aras›nda
AKP, DYP
Diyarbak›r'›n Ba¤lar Semti’nde
gibi partilerin il teﬂkilatlar› da yeral8'i çocuk 10 kiﬂinin ölümüne neden
d›lar.
olan bombal› sald›r›, baﬂta DiyarbaAn›t önünde "ﬁehit Namirin" slok›r olmak üzere, öfke ile karﬂ›land›.
gan› atan binlerce kiﬂi, ﬂehit evlatlaDiyarbak›r’da üç günlük yas ilan
r›n› ba¤r›na basarken, ortak bas›n
edilirken, bu üç gün boyunca iﬂyeraç›klamas›n› okuyan Diyarbak›r Baleri kepenklerini açmad›lar ve siyahrosu Baﬂkan› Sezgin Tanr›kulu, 12
beyaz kurdelalar ast›lar. Yine DiyarEylül günü Diyarbak›r'da bir vahﬂebak›r ve birçok kentte protesto eytin yaﬂand›¤›n› belirterek “8'i çocuk
lemleri gerçekleﬂtirildi ve “faillerin
10 yurttaﬂ›m›z hayat›n› kaybetmiﬂtir.
bulunmas›” istendi.
Ac›m›z büyüktür. Bu sald›r›y› k›n›yor
Diyarbak›r’da 32 kurumun ça¤r›ve lanetliyoruz. Sald›r›n›n faillerinin
s› ile 16 Eylül günü gerçekleﬂtirilen
ve arkas›ndaki güçlerin bir an evvel
“Sessiz yürüyüﬂ”e kat›lan binlerce
ortaya ç›kar›lmas›n› talep ediyoruz"
kiﬂi, çocuklar›n›n katledilmesine
dedi.
karﬂ› sessiz bir ç›¤l›¤a dönüﬂtü.
“Bu terör eylemi kim taraf›ndan
Kitlenin Koﬂuve hangi amaçla
yolu Park›'nda topgerçekleﬂtirilmiﬂ
lanmas›ndan önce
olursa olsun, ortak
bölgede özel timlesorunlar›m›z›n barin gövde gösterisi
r›ﬂç› yöntemlerle
yapmas›, özellikle
çözülmesi için gerKoﬂuyolu Park› çevçekleﬂtirilmeye çaresinde "Ölürüm
l›ﬂ›lan bar›ﬂ çabaTürkiyem" parças›lar›na, ateﬂkes tan› çalan akreplerin,
leplerine ve giripanzerlerin eﬂli¤inﬂimlerine karﬂ› yade tur atan özel hap›lm›ﬂ kabul ediyorekat
timlerinin,
Baﬂbakan’›n ‘çocuk ruz" diye konuﬂan
uzun namlulu silah- da olsa gerekenin ya- Tanr›kulu’nun kolarla gözda¤› verp›laca¤›n›’ söyledi¤i nuﬂmas›n›n ard›nmeye çal›ﬂmas›, çodan, Kuruçeﬂme
cuk cesetleri üzerin- bir ortamda gerçekle- Caddesi'ne do¤ru
de tepinen ars›z ﬂo- ﬂen katliam, Kürt hal- yürüyüﬂe geçen bir
venizmin utanmazk›n›n haf›zas›na öfke gruba polis, gaz
l›k hali olarak kay›tve ac› olarak kaz›nd›. bombas› ve panzerlara geçti.
lerden tazyikli su
Koﬂuyolu Par- Emekçi Kürt halk› bu ile müdahale etti.
k›’nda ‹nsan Hakla- katliam› unutmayacak Bunun üzerine kit25
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le polise taﬂla karﬂ›l›k verirken, ara
sokaklarda kovalamaca yaﬂand›.
Katliam, Dersim’de, HÖC’ün de
yerald›¤› DKÖ, sendika ve partiler
taraf›ndan Sanat Soka¤›’nda düzenlenen eylemle protesto edildi. Yüzlerce kiﬂi 'Diyarbak›r Katliam›n› K›n›yoruz' pankart› arkas›nda yürüdü
ve “Amed Halk› Yaln›z De¤ildir!"
sloganlar› att›.
Batman Bar›ﬂ Platformu üyesi
yüzlerce kiﬂi önceki gün akﬂam saatlerinde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelerek, 'Bar›ﬂa Bir Ses, Çift Tarafl› Ateﬂkes' ve 'Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i' sloganlar›yla eylem yapt›. Adana'da Çakmak Caddesi'nde
toplanan DTP’li bir grup, ‹nönü Park›'na kadar sessizce yürüdü. Mersin'de de yaklaﬂ›k 500 kiﬂi DTP Mersin ‹l binas› önünde toplanarak Taﬂ
Bina'ya kadar yürüdü.
Van'da yap›lmak istenen protesto
yürüyüﬂüne polis engel olurken,
DTP Antep ‹l binas› önünde toplanan bir grup, An›t Meydan›'na kadar
sessiz yürüyüﬂ ve 10 dakikal›k oturma eylemi yapt›.
‹stanbul’da çeﬂitli demokratik
kitle örgütü, sendika ve parti taraf›ndan desteklenen DTP’liler, 16 Eylül
günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda
"Diyarbak›r Katliam›n› K›n›yoruz,
Bar›ﬂtan Vazgeçmiyoruz" yaz›l› bir
pankart açarak, Galatasaray Postanesi'ne kadar yürümek istedi. Polisin
yürüyüﬂe izin vermemesi üzerine bir
süre oturma eylemi yapan kitleye
seslenen DTP ‹stanbul ‹l Baﬂkan›
Do¤an Erbaﬂ, "‹ktidar, halklar aras›
düﬂmanl›¤› körükleyen tutumdan
vazgeçmelidir" dedi.
DTP Ankara ‹l Örgütü taraf›ndan
Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne kadar düzenlenen yürüyüﬂe
yaklaﬂ›k 500 kiﬂi kat›l›rken, Urfa'da,
Kocaeli’nde ve Bursa’da da protesto
eylemleri gerçekleﬂtirildi.
‹zmir'de ise, Konak Meydan›’nda
toplanan DTP’liler, 'Evin, Mizgin,
Zilan, Nazar'›m›z› Katlettiler' ve '‹yi
Çocuklar ‹ﬂ Baﬂ›nda' yaz›l› dövizler
açarak a¤›zlar›na siyah bantlar takt›lar ve 15 dakika sessiz oturma eylemi yaparak sald›r›y› protesto ettiler.

Daha çok sivilin ölmesi için özellikle camiden ç›kmalar›n›
bekliyorduk.Yapt›¤›m›z çok korkunçtu. Bütün köyleri misket bombalar›yla doldurduk. Fosfor bombas› da kulland›k

Dünyan›n ezilen halklar›
ahlaks›z bir düﬂmanla savaﬂ›yor
‹srail
Haaretz
Gazetesi’ne ad›n› vermeden konuﬂan roket birlikleri komutan›, Lübnan’da o vahﬂetin nas›l bilerek yarat›ld›¤›n› gözler önüne serdi. Emperyalizmin ve onun Ortado¤u’daki uzant›s› siyonist devletin
savaﬂ ahlâk› ve hukuku olmayaca¤›n›n yal›n ifadesi olan bu itiraflar, ‹srail’in planl› bir ﬂekilde “insanl›k
suçu” iﬂledi¤ini ve ona destek veren
bütün emperyalistlerin de bu suçun
bilinçli ortaklar› oldu¤unu gösterir.
Avrupas›, Amerikas› ile bütün
emperyalist devletler, bugün ‹srailli
komutan›n itiraf etti¤i vahﬂeti, yaﬂand›¤› günlerde biliyorlard›.
Direnen bir gücün diz çöktürülmesi umuduyla, Ortado¤u’daki emperyalist ç›karlar u¤runa, bu ahlâks›z savaﬂ, bu katliam politikas› daha
önce hiç olmad›¤› kadar aleni bir
ﬂekilde desteklendi.
Bu vahﬂeti destekleyenlerin, ﬂu
bu ülkeye demokrasi götürmesine,
özgürlükleri, medeniyeti, uygarl›¤›
temsil etti¤ine hâlâ inananlar, ‹srailli komutan›n itiraflar›n› dönüp bir
kez daha okusunlar.

“Bütün köyleri misket
bombas› ile doldurduk”
Lübnan'a bin 800 misket bombas› taﬂ›yan roket f›rlat›ld›¤›n› söyleyen ve bu roketlere de toplam 1.2
milyon misket bombas› yüklendi¤ini belirten ‹srailli komutan, uluslararas› hukuka göre yasak olmas›na
karﬂ›n fosfor bombalar›n›n kullan›l-

d›¤›n› da kabul ederek ﬂöyle diyor:
“Yapt›¤›m›z çok korkunç ve anlams›zd›. Bütün köyleri misket bombalar›yla doldurduk. Fosfor bombas› da kulland›k.
Sadece bir hedefi vurmak gibi
bir ﬂanﬂ›m›z yoktu. Komutanlar da
bunu çok iyi biliyordu. Bizden özellikle sabah saatlerinde ateﬂ açmam›z isteniyordu. Çünkü bu saatlerde
insanlar camiden ç›k›yordu ve daha
fazla öldürme ﬂans›m›z oluyordu.”
Söyledi¤i ﬂu: Daha çok sivilin
ölmesi için özellikle camiden ç›kmalar›n› bekliyorduk.
Dört bölüm halinde ele ald›¤›m›z “‹srail” isimli yaz› dizimizde,
Siyonizmin ideolojik olarak her türlü ahlâk›, hukuku yok ederek varoldu¤unu ortaya koymuﬂtuk. Bu hukuksuzluk sistemi, ﬂimdi emperyalist destekle varl›¤›n› sürdürüyor ve
dünyaya “Ortado¤u’nun en demokratik ülkesi” olarak pazarlan›yor.
Arama noktas›nda saatlerce bekletti¤i hamile kad›nlar›n ölümüne neden olan, sivilleri bilerek, kastederek katleden bir devlet nas›l “demokratik” olabilir? Ya da bu nas›l
bir demokrasi ki, Hitler’in ruhunu,
Nazizmin lanetlendi¤i bir ça¤da yaﬂatabiliyor?

‹srail salk›m bombalar› ile
öldürmeye devam ediyor
‹srailli komutan›n itiraflar›, yar›ya yak›n› çocuk olmak üzere 1300
sivilin nas›l katledildi¤ini hiçbir yoruma gerek b›rakmadan ortaya koymaktad›r.
Misket bombalar›n›n ve ‹ran’›
“nükleer silah geliﬂtirmekle” suçlar26
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ken, kullan›lan fosfor bombalar›n›n
yaratt›¤› vahﬂet ise, bombalama süreciyle s›n›rl› olmayan bir katliama
imza atmak demektir.
Zira, sözde savaﬂ durmuﬂ olmas›na karﬂ›n, sadece geçen hafta içinde çok say›da kiﬂi, bu misket bombalar›n›n patlamas› sonucu ölmeye
ve sakat kalmaya devam ettiler. ‹ngiliz ‹ndependent Gazetesi’nin Patrick Cockburn imzal› "Lübnan'da
savaﬂ bitmedi" ifadeleri ile baﬂlayan
haberinde, ateﬂkesten bu yana 84
Lübnanl›’n›n bu bombalarla hayat›n› kaybetti¤i yaz›yordu.
Tarlalar›na, ba¤ ve bahçelerine
at›lan ve sonradan patlama özelli¤ine sahip misket bombalar›ndan en
fazla yoksul çiftçiler zarar görüyorlar. 1982 iﬂgali sonras›nda da Lübnan topraklar›n› may›n tarlas›na çevirerek çok say›da ölüme neden
olan ‹srail, bu kez de misket bombalar› ile ayn›s›n› yapt›.
‹ndependent yazar›, gelecek ay
baﬂlayacak hasat toplama zaman›nda ﬂu an 84 olan ölü say›s›n›n artaca¤› uyar›s›nda bulunurken, bölgeden baz› gözlem ve görüﬂmelerinden de notlar aktar›yor.
En ufak bir harekette patlayan
toprak alt›na saklanm›ﬂ bu bombalar karﬂ›s›nda, köylülerin ya aç kalmak ya da ölüm tercihi ile karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar› belirtilen haberde
ﬂu çarp›c› ifadeler yerald›:
“Yaﬂamlar›n› sürdürmek için
ürünlerini toplayacaklar ya da zeytinleri ve portakallar› dallar›nda çürüyecek ve belki de aç kalacaklar.
Zira Nebatiye'deki bir hastanede yatan köylülerden 70 yaﬂ›ndaki Hüseyin Ali Ahmet geçen hafta portakal-

lar›n› toplarken, a¤ac›n alt›nda gizlenmiﬂ misket bombas›n›n kurbanlar›ndan biri oldu. Patlad›¤›nda etraf›na tam 644 küçük bombac›k f›rlatan salk›m bombas› da denen bomba ölümle bo¤uﬂan Ali Ahmet'in
beynine, ci¤erlerine ve böbreklerine
sapland›. 19 kiﬂinin kayd› bulunan
Nebatiye'deki hastanedeki yaral›lar
ve doktorlar "14 A¤ustos'ta ateﬂkes
oldu. Ancak savaﬂ devam ediyor"
derken, "Keﬂke ‹srailli koydu¤u anda patlasa bu bombalar. Ama böyle
de¤il, ölmeye devam ediyoruz" diyerek çaresizlik ve isyanlar›n› hayk›r›yor.”

Katliamc›l›k halklara
boyun e¤diremiyor
Amerika’n›n Afganistan’da pervas›zca ve hiçbir uluslararas› kurum
ve hukuk ilkesi taraf›ndan sorgulanmadan kulland›¤› misket bombalar›n›n son on gün içinde at›lm›ﬂ olmas› ise, bir baﬂka noktaya dikkat
çekiyor. Siyonistler, direniﬂi k›ramaman›n çaresizli¤i içinde tüm halka ölüm kusmuﬂtur. Buna ra¤men
Lübnan halk›n› dize getirememiﬂ
olmas› ise, vahﬂetin, katliamc›l›¤›n
halklar›n direnme kararl›l›¤› karﬂ›s›ndaki etkisizli¤in örne¤i olmuﬂtur.

‹srail ordusu yenilginin ilk
kurban›n› verdi
“Güçlü yenilmez ordu” imaj›
sars›lan ve ABD ortakl› planlar›n›
gerçekleﬂtiremeyen siyonistler ise,
kendi içinde ciddi tart›ﬂmalar yaﬂamaya devam ediyorlar. Lübnan’a
sald›r›y› yöneten önemli komutanlardan olan, ‹srail Ordusu Kuzey
Saha Kuvvetleri Komutan› Tümgeneral Udi Adam’›n istifas›, iç çat›ﬂman›n ilk ürünü oldu.
‹lk günlerde “zafer kazand›k”
havas›na giren ‹srail hükümeti de
art›k yenilgiyi gizleyemiyor. Bay›nd›rl›k Bakan› Binyamin Ben Eliezer’in, Genelkurmay Baﬂkan› Dan
Halutz’un da savaﬂ›n sorumlulu¤unu üzerine alarak istifa etmesini istemesi bunun bir örne¤idir.

Direniﬂin gücü ABD’yi yüzy›l önce
iflas etmiﬂ yöntemlere sürüklüyor
132 y›l süren Cezayir iﬂgali s›ras›nda uygulad›klar› bütün katliam, zulüm ve bask› politikalar›na karﬂ›n,
Cezayirli yurtseverlerin direniﬂini k›ramayan Frans›z
emperyalizmi, kentleri, mahalleleri, köyleri tel örgülerle çevirerek “aç›k hapishaneler” yaratm›ﬂt›. Buna
ra¤men Cezayir devrimini engelleyemedi. Onlarca y›l
önce denenmiﬂ ve iflas etmiﬂ bu iﬂgalci yöntemi, ﬂimdi Ba¤dat’ta ABD emperyalistleri taraf›ndan gündeme getiriliyor.
‹ﬂgalciler ve kukla hükümet baﬂkent Ba¤dat’› dahi
kontrol alt›na alabilmek için sürdürdükleri operasyonlardan sonuç alamay›nca, Ba¤dat'›, siperler, çitler ve dikenli telle çevirme plan›n› ortaya att›lar.
Plan çerçevesinde kente giriﬂ ç›k›ﬂlar› denetleyebilmek için, anayollara onlarca kontrol noktas› kurulaca¤›, tali yollar›n kapat›laca¤› belirtiliyor. Washington Post ve New York Times'ta yeralan haberlere göre Ba¤dat’› d›ﬂar›ya
ba¤layan ana yollarda oluﬂturulacak 28 kontrol noktas›nda ABD deste¤indeki kukla ordu gücü görev yapacak ve devriye gezecek. Arabalar›n kontrolden kaçmas›n› önlemek için boﬂ arazilere siper kaz›lacak. ABD ordusundan
Yarbay Barry Johnson, haftalard›r haz›rl›¤› yap›lan plan›n ordu taraf›ndan
onayland›¤›n› ve inﬂaat›n baﬂlad›¤›n› bildirdi. (Cumhuriyet 17 Eylül)
Ba¤dat’› büyük bir Guantanamo’ya, Ebu Gureyb’e çevirme plan›, iﬂgalcilerin yenildi¤ini gösterir. Ve ﬂimdiden ilan edebiliriz ki, de¤il Ba¤dat’›
aç›k hapishaneye çevirmek, tüm Irak’› tel örgülerle kuﬂatsalar da, yüzbinlerce iﬂgal askeri daha takviye etseler de, direnen bir halk› yenemezler.
Yerel halk›n bir baﬂka ﬂehre gitmek için iﬂgalcilerden izin almak zorunda oldu¤u, aç›k hapishanelere t›k›lm›ﬂ Cezayir’in iﬂgalinin sonuna do¤ru,
Frans›z ordusunun say›s› 800.000 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ, Frans›z askerlerinin büyük
bir k›sm›, dikenli tellerle çevrili "mirador"larda, üsleri, köprüleri, irili ufakl› karayollar› ve demiryollar›n› korumak üzere çak›l›p kalm›ﬂ; komutanlar
sald›r› için adam bulamaz hale gelmiﬂti. Ve o yüzy›llard›r de¤iﬂmeyen kural
iﬂlemiﬂti: “Hiçbir iﬂgalci, iﬂgal etti¤i ülkenin halk› kadar kalabal›k olamaz.”

Bush iﬂkenceyi savundu
Gizli hapishanelerde esirlere iﬂkence yapt›¤› belgelenen
CIA’ya, "yabanc› terör zanl›lar›n› sorgulama yetkisi" vermesini savunan Bush, böylece iﬂkenceyi de aleni ﬂekilde savundu.
‹ﬂkencenin “alternatif bir usul” oldu¤unu söyleyen Bush’a,
kendi partisinden senatörleri dahi eleﬂtiriler yöneltirken, Bush
yönetiminin CIA'ya verdi¤i yetkinin, tutsaklara insani olmayan davran›ﬂlar› yasaklayan Cenevre Sözleﬂmesi'nin etkisini
zay›flatt›¤›n› belirtiyorlar. Bush ise, bunun gereklili¤inde ›srar ederek, iﬂkencecili¤i meﬂrulaﬂt›rma çabas›n› sürdürüyor. Gerekçesi ise, bütün iﬂkenceci güruhun gerekçesi ile ayn›: “Terör sald›r›s› giriﬂimlerini boﬂa ç›karmak
için ﬂart” ve "Bu CIA program› Amerikal›lar’›n ve di¤er ülkelerdeki insanlar›n yaﬂam›n› koruyor."
Peki dünyay› Bush’un ve ABD’nin, CIA’s›n›n, Pentagon’unun teröründen kim koruyacak?
27
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m›d›r. Tart›ﬂ›lan islamiyetin veya
h›ristiyanl›¤›n tarihi de¤il, bugünkü yorumlar›d›r.
Papa, hiç kuﬂkusuz islamla ilgili
bu de¤erlendirmeleri gündeme getirirken, bunun yolaçaca¤› tepkileri de
biliyordu. Bu anlamda bilinçli,
planl› bir k›ﬂk›rtma sözkonusudur.
Bush’un k›sa süre önceki “isla-

Vatikan-Washington Paralelli¤i
Papa bir aç›klama yapt›, ortal›k
kar›ﬂt›, yayg›n bir tart›ﬂma baﬂlad›,
müslüman halklardan tepkiler yükseldi. Böyle olmas› da do¤ald› elbette; konuﬂan bütün “h›ristiyanl›k alemi” ad›na konuﬂuyordu ve tüm “islam alemi”ni karﬂ›s›na alan sözler
söylemiﬂti.
Papa 16. Benedict, Almanya'da
Regensburg Üniversitesi'nde yapt›¤›
konuﬂmada ﬂöyle diyordu:
"H›ristiyanl›k'ta Tanr› ve ak›l
aras›nda ayr›lmaz bir ba¤ var. ‹slam'da Tanr› o kadar soyut ki ak›l ile
Tanr› aras›nda bu ba¤ yok. ‹slami cihad akla ve Tanr›'ya karﬂ›d›r."
16. Benedict, bununla da yetinmeyip –bir Bizans ‹mparatoru’ndan
al›nt› yaparak– devam ediyor:
"Muhammed'in getirdi¤i hiçbir
yenilik yok. Sadece kötü ve insanl›k
d›ﬂ› ﬂeyler getirdi."
Papa’n›n aç›klamalar›, bir süre
önce Danimarka’da islam› rencide
edecek karikatürler yay›nlanmas›
olay›na benzer bir ortam yaratt›.
Papa’n›n sözlerinin teolojik, felsefi, tarihi boyutuna girmeyece¤iz
burada. ‹slam›n ve h›ristiyanl›¤›n
“ﬂiddet”e baﬂvurma aç›s›ndan birbirine söyleyebilecek fazla bir ﬂeyi
yoktur. Her iki dinde de “din ad›na”
savaﬂ ve iﬂgallere baﬂvurulmuﬂtur.
Keza, “Ak›l ile Tanr› aras›ndaki
ba¤” üzerine söylenenler zorlama
yorumlard›r. “Ak›l ile Tanr› aras›ndaki ba¤” h›ristiyanl›kta neyse islamiyette de odur. Fakat Papa’n›n sözlerinin yaratt›¤› ortam, gerçekte teolojik de¤il, siyasi bir tart›ﬂma orta-

mofaﬂizm” deyiﬂi hat›rland›¤›nda,
Papa’n›n “islamiyet” hakk›ndaki bu
sözlerinin de onun devam› oldu¤unu
görmek zor de¤ildir.
Papa 16. Benedict, Bush paralelinde, daha tam bir deyiﬂle, ABD
emperyalizminin mevcut konjoktürel politikalar›na uygun bir konuﬂma
yapm›ﬂt›r.
Vatikan’la ABD aras›ndaki bu
paralellik yeni de¤ildir. 1970’lerden
beri, ABD her Papa seçiminde müdahildir ve o dönemin politikalar›na
uygun Papa’n›n seçimi için devreye
girmektedir. 1978’de Polonyal› bir
kardinal Papa seçtirilmiﬂ ve Papa,
sosyalist sisteme karﬂ› sürdürülen
propagandan›n koç baﬂ› haline getirilmiﬂtir. Bugün ezilen halklara karﬂ›
savaﬂ›yor Amerikan emperyalizmi.
‹slamiyet zemininde, ezilen, sömürülen ve ABD’ye boyun e¤memiﬂ
Asya, Ortado¤u halklar›na sald›r›l›yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Papa’n›n aç›klamas›, ABD emperyalizmin “imparatorluk” politikalar›na
“dini kulvardan” verilen bir destektir.
Papa’n›n sözlerinin en do¤ru tercümesini Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel yapt›. Merkel ﬂöyle dedi:
"Benedict'in vurgulad›¤›, din ad›na
baﬂvurulan her tür ﬂiddetten kesin
ve mutlak surette vazgeçilmesidir."
Vatikan bugüne kadar ne Engizisyon’un, ne Haçl› Seferleri’nin, ne faﬂizm destekçili¤inin özeleﬂtirisini
yapmam›ﬂ, “h›ristiyanl›k ad›na” gerçekleﬂtirilen iﬂkenceleri, katliamlar›,
ﬂiddeti mahkum etmemiﬂtir. Papa
hazretleri, ‹srail Lübnan’a sald›r›r28
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ken ﬂiddete karﬂ› bir konuﬂma yapmad›. Papa, Gazze’de, Irak’ta, Afganistan’da ABD ve müttefiklerinin
ﬂiddete baﬂvurarak sürdürdükleri iﬂgallere de karﬂ› ç›km›yor. Gazze’de,
Irak’ta, Afganistan’da göklerden
misket bombalar› ya¤d›ran “ﬂiddet”in h›ristiyanl›k tarihindeki köklerini sorgulam›yor...
Onun derdi, islamc›, dini temelde
örgütlenen hareketlerin, emperyalizme karﬂ› ﬂiddete baﬂvurmas›d›r. Papa, tamamen “güncel siyaset” yap›yor yani.
Avrupa bas›n›, Papa’n›n aç›klamas›n› “Papa, Muhammed’in k›l›c›n› aforoz etti” baﬂl›klar›yla vermiﬂ.
Papa’n›n aforoz etti¤i islamc›lar›n
feda eylemleridir. Afganistan’da,
Irak’ta, Lübnan’da emperyalizme
yöneltilmiﬂ k›l›çlard›r.
Tekrar etmek gerekirse; tart›ﬂma
tarihi de¤il güncel, dini de¤il siyasald›r. Dolay›s›yla: ‹slamc› örgütler,
islamiyet ad›na Papa’ya cevap verenler, “hangi din daha fazla ﬂiddetten yana” tart›ﬂmas›na girerek, tam
da Bush’un ve 16. Benedict’in ve
“uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisyenlerinin istedi¤i zemine düﬂmekte, sorunun özünün gözden kaç›r›lmas›na
alet olmaktad›rlar.
Tart›ﬂ›lan hangi dinin “tarih
içinde” daha çok ﬂiddete baﬂvurdu¤u olmad›¤›na, Papa, bugünkü ﬂiddeti suçlad›¤›na göre, Papa’ya verilmesi gereken karﬂ›l›k “bizim dinimiz de¤il, h›ristiyanl›k daha fazla
ﬂiddetten yana” ﬂeklinde olamaz.
Papa’ya verilmesi gereken karﬂ›l›k,
Papa’n›n meﬂrulaﬂt›rd›¤› emperyalist
ﬂiddeti mahkum edip ezilenlerin ﬂiddetini savunmakt›r.
Son söz olarak da; sömürücü
egemen s›n›flar, yüzy›llard›r din ad›na, halklara karﬂ› ﬂiddet uygulat›yorlar. H›ristiyan dini ad›na Haçl› Seferleri’ni gerçekleﬂtiren egemenler, islamiyet ad›na da “komünizme karﬂ›”
yeﬂil kuﬂak savaﬂ›n› gerçekleﬂtirdiler. Tanr› ile ak›l aras›nda kurulacak en do¤ru ba¤, egemenlerin
dini, hangi biçimde olursa olsun,
istismar etmesine izin vermemektir.

hayat›n
içindeki

teori
Uygarl›klar Çat›ﬂmas›
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Bu haftaki sohbetimizde Papa’n›n islamiyetle ilgili demeciyle
bir kez daha gündeme gelen “uygarl›klar çat›ﬂmas›” tezi üzerinde
duraca¤›z. Papa’n›n aç›klamas›yla
“h›ristiyanl›k” ve islamiyet”, baﬂka
bir deyiﬂle “Bat›” ve “Do¤u” bir kez
daha karﬂ› karﬂ›ya geldi ve sözkonusu teori tekrar arz-› endam etti gazete sayfalar›na.
Samuel Huntington'un tezi yeni
de¤il elbette. Bugüne kadar özellikle burjuva bas›nda, islamc› yay›n
organlar›nda s›k s›k sözedilen bir
tez bu.
Dikkat edilirse, yayg›n kullan›ld›¤› ﬂekliyle “uygarl›klar çat›ﬂmas›
teorisi” de¤il de “tezi” dedim. Çünkü, bu düﬂünceye “teori” demek asl›nda fazladan bir de¤er vermek
olur. Tez bile fazla. ‹ﬂin esas› ﬂu;
“uygarl›klar çat›ﬂmas›” diye ortaya
at›lan tez, bilimsel, teorik aç›dan ele
al›n›rsa, bir safsatad›r, politik anlamda ise bir demagoji. Günlük konuﬂma içinde zaman zaman teori
veya tez diye sözetsek de esas› budur.
Bugün iﬂte bu teori olmayan teoriyi ele alaca¤›z. Keza, Huntington'un teziyle ayn› dönemin ve ayn›
zihniyetin ürünü olan Francis Fukuyama’n›n “tarihin sonu” tezine de
yine bu çerçevede de¤inece¤iz.
Mademki sohbetimizin oda¤›nda
bunlar olacak; bu teorilerde neyin
iddia edildi¤ini özetleyerek baﬂlayal›m. Özlem arkadaﬂ bu düﬂünceleri özetleyecek bize.

Özlem: Huntington'un “uygarl›klar çat›ﬂmas›” ve Fukuyama’n›n “tarihin sonu” diye adland›r›lan tezleri, emperyalizmin sosyalist sistem karﬂ›s›nda kazand›¤›
geçici zaferlerin ard›ndan ortaya

S›n›flar Mücadelesinin
Üstünü Örten Bir ‘Teori’
at›ld›. En baﬂta bunu bir kenara not
etmek gerek. Çünkü bu tezlerin ortaya at›ld›¤› konjonktür, onlar›n içeri¤inin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan önemlidir.
Huntington’un tezi 1993’te yay›nland›. Önce bir makalede yay›nlanm›ﬂt›; sonra ayn› isimle daha geniﬂ bir kitaba dönüﬂtürüldü. Tezinin
özeti say›labilecek bir bölümü ﬂöyle: “Benim tezim bu yeni dünyada
mücadelenin esas kayna¤›n›n öncelikle ideolojik ve ekonomik olmayaca¤›. ‹nsansoyu aras›ndaki büyük
bölünmeler ve hakim mücadelenin
kayna¤› kültürel olacak. Ulus devletler dünyadaki olaylar›n yine en
güçlü aktörleri olacak fakat, global
politikan›n as›l mücadeleleri farkl›
medeniyetlere mensup grup ve
uluslar aras›nda meydana gelecek.
Medeniyetlerin çat›ﬂmas› global politikaya hakim olacak. Medeniyetler aras›ndaki fay hatlar› gelece¤in
çat›ﬂma hatlar›n› oluﬂturacak.”
Huntington'un tezi, daha yay›nland›¤› zaman çok çürük bir tez olarak eleﬂtirilmiﬂti. Bu yan›yla çok
fazla etkili olmad›¤› da söylenebilir.
Ama özellikle 11 Eylül eylemleri,
ard›ndan Afganistan iﬂgaliyle birlikte Huntington’un “küreselleﬂen
dünyada farkl› uygarl›klar›n/dinlerin karﬂ› karﬂ›ya gelece¤i ve çat›ﬂaca¤›” düﬂüncesi yeniden güncelleﬂti; kimileri Huntington’un “kehaneti do¤rulan›yor mu” sorusunu sordu. Keza, ABD Baﬂkan› Bush, 11
Eylül sald›r›lar›n› “Bat›’n›n yaﬂam
tarz›na” yönelik bir sald›r› olarak
de¤erlendirirken, ‹talya Baﬂbakan›
Berlusconi, sald›ran islamc›lar karﬂ›s›nda “Bat› uygarl›¤›n›n üstünlü¤ünün korunmas› gerekti¤ini” söyleyerek, savaﬂ› bir “uygarl›klar çat›ﬂmas›” zeminine oturtuyorlard›.
Ki Bush’un bu dönemde kulland›¤›
“haçl› seferi” kavram› da ayn› zemini güçlendirdi.
O günden bu yana da mesela
29
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Irak’›n iﬂgali, BOP, karikatür krizi,
Papa’n›n aç›klamas› gibi pek çok
geliﬂme bu tezle ba¤lant›land›r›l›yor.
Dikkat edilirse, bu tezin en temel
noktalar›ndan biri “s›n›flar mücadelesi döneminin kapand›¤›” düﬂüncesidir. Fukuyama’n›n “Tarihin
sonu” tezi de ayn› içeri¤e sahiptir.
Fukuyama’n›n yine ‘90’lar›n baﬂ›nda ortaya at›lan tezi, sosyalist
sistemin parçalanmas›n›n ard›ndan
kapitalizmin zaferini ilan ediﬂiydi.
Fukuyama’ya göre, “neoliberal kapitalist sistem insanl›k aç›s›ndan en
son ve en iyi sistemdir, tarihin sonu
gelmiﬂtir...” Baﬂka bir deyiﬂle, sosyalizmin kapitalizme alternatif olamayaca¤› kan›tlanm›ﬂt›. Kapitalizm
alternatifsiz, dolay›s›yla da “ilelebet” varolacak bir sistemdi.
Bu tezde, “Tarihin sonu” kavram›, “kapitalizmin nihai zaferi” anlam›nda, “s›n›flar mücadelesinin”,
burjuvaziyle proletarya veya kapitalizmle sosyalizmin mücadelesinin
sona erdi¤i anlam›nda kullan›l›yor.
Tan›m, do¤rudan Manifesto’ya bir
cevapt›r; birazdan san›r›m tekrar
açaca¤›m›z gibi, Manifesto’ya göre,
tarih s›n›flar savaﬂ› tarihiydi, s›n›flar savaﬂ› bitti¤ine göre tarih de bitmiﬂ olmal›yd›!.. Fukuyama böyle
diyordu.

Kemal: Sa¤ol Özlem. Evet,
çok sözü edilen iki tezi k›saca özetlemiﬂ olduk. ﬁimdi bu düﬂüncelerin
neye hizmet etti¤ini ayr›nt›land›ral›m.

Mazlum: Özlem sözüne baﬂlarken iyi bir noktaya de¤indi. Dedi¤i gibi, tezlerin ortaya at›l›ﬂ dönemi itibar›yla bakt›¤›m›zda, k›saca,
emperyalist tekellerin yeni dönemdeki politika ve ç›karlar›n› “teorileﬂtiren” düﬂünceler olarak de¤erlendirebiliriz bunlar›. Bu düﬂünceler
“tek kutuplu dünya” olarak adland›r›lan yeni dönem emperyalist politikalara belli bir teorik meﬂruiyet ve

“ Uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisi,

zemin sa¤lamak için ortaya at›lm›ﬂt›r.
Bu “teori”, sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan çok duydu¤umuz “sosyalizm öldü”, “elveda
proletarya”, “devrimler ça¤› kapand›”, “s›n›f savaﬂlar› bitti” ﬂeklindeki söylemlerin hepsini içeren,
onlar› pekiﬂtiren bir muhtevaya sahip. Dolay›s›yla, denilebilir ki,
“Uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisi,
emperyalizm ve halklar, emperyalist ülkelerle yeni-sömürgeler aras›nda artan çeliﬂki ve çat›ﬂman›n
gerçek nedenlerini gizleme teorisidir. Bu teori, ayn› zamanda halklar›n tepkilerini yanl›ﬂ yönlere kanalize etmeyi içerir. Yani hem gerçekli¤i yanl›ﬂ tespit etmekte, hem de
kitleleri yanl›ﬂ yönlendirmektedir...
‹ﬂte bu özelli¤iyle de biraz önce
dedi¤imiz gibi “demagojik”tir. Genel olarak tekellerin ç›karlar›n›n demokrasi, özgürlük, insan haklar›,
uygarl›k ad›na savunulmas›, klasik
bir emperyalist taktiktir. Huntington'un teorisi de emperyalist müdahaleleri “Bat› uygarl›¤›n› koruma ve
yayma” olarak gerekçelendirmektedir. Bu anlamda, Huntington'un
“uygarl›klar çat›ﬂmas›” söylemini
de, teorik de¤il, propagandif bir tez
olarak görmek daha do¤rudur.

Kemal: Ve bu anlam›yla da asl›nda emperyalist politikalar›n tarihi
incelenirse, Huntington'un bu düﬂüncelerinin hiçbir orjinalli¤i ve yenili¤inin olmad›¤› görülür.
“Uygarl›klar çat›ﬂmas›”, hemen
tüm emperyalist, sömürgeci müdahalelerin, iﬂgallerin alt›nda varolan
bir düﬂüncedir. Bir kaç örnek verelim isterseniz.
Mesela, 1840’larda ABD’nin
Meksika’y› iﬂgali bak›n nas›l aç›klan›yor: “Evrensel Yankee halk›
Meksika halk›n› birkaç y›l içinde
harekete geçirebilir ve canland›rabilir; bu güzel ülkeyi uygarlaﬂt›rman›n bizim yazg›m›z›n bir parças›
oldu¤una inan›yoruz." (Kan Tad›,
Haluk Gerger, syf. 48)
ABD egemenlerine göre Meksikal›lar, ilkel’di, geri’ydi... Aç›kla-

nan amaç Meksika’n›n “uygarlaﬂt›r›lmas›”yd›. Oysa gerçek, elbette
Meksika’n›n verimli topraklar›na el
koymak ve Pasifik'teki ticareti denetlemekti. ABD’nin 1920’lerdeki
Baﬂkanlar›ndan Calvin Coolidge gibi, “uygarl›k ve kâr elele gider” diyerek, bu iliﬂkiyi aç›kça ortaya koyanlar olsa da, kitleleri aldatmak
için genellikle birincisinden sözedilmiﬂtir sadece. Düzenin entellektüelleri, bilim adamlar›, gazetecileri
de bu propagandan›n hizmetinde olmuﬂlard›r hep.
Filipinler'in iﬂgal edilmesini savunan bir Amerikal› profesör ﬂöyle
diyor mesela:
“Filipinliler ba¤›ms›z uygarl›k
yönünde hiçbir yetenek göstermeyen
bir ›rktand›r; yak›n bir gelecekte de
gösteremeyecekleri söylenebilir; fakat zekice yürütülen bir Amerikan
egemenli¤i alt›nda daha önce düﬂlerinde bile göremedikleri yararlara
kavuﬂacaklard›r ve bundan sevinç
duymayacak olurlarsa, bu onlar›n
yetersizliklerinin yeni bir kan›t› say›lacakt›r.” (Kan Tad›, syf. 113)
Sömürge halklar›n› medenileﬂtirmek, onlara hukuku, demokrasiyi, insan haklar›n› ö¤retmek, Amerika gibi uygar ülkelerin “özel görevi”ydi. Bu, genellikle Amerikan
baﬂkanlar›n›n adlar›yla an›lan tüm
Amerikan “doktrinleri”nin temel
düﬂüncesidir. Baﬂka bir deyiﬂle, emperyal siyaset hemen her dönem
kendini bir “uygarl›klar çat›ﬂmas›”n›n, uygar taraf› olarak göstermiﬂtir.
Faﬂist Mussolini de iﬂgallerini
“Bat›l› uygarlaﬂt›r›c› misyonunu”
yerine getirmek olarak aç›kl›yordu.

Mazlum: Asl›nda bu örneklerden de anlaﬂ›l›yor ki, “uygarl›klar
savaﬂ›” diye adland›r›lan savaﬂ da
emperyalizmle halklar aras›ndaki
savaﬂ›n, yani s›n›f savaﬂ›n›n ta kendisidir.
Biraz önce dedik ki, her iki tez
de s›n›f savaﬂ›n› gizlemek istiyor;
gizleme iste¤i, ayn› zamanda yoketmek iste¤idir. Olaylara çok yüzeysel bak›ld›¤›nda bugün sanki savaﬂ
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emperyalizm ve halklar, emperyalist ülkelerle yeni-sömürgeler aras›nda artan çeliﬂki ve çat›ﬂman›n gerçek nedenlerini gizleme teorisidir. Bu teori, ayn› zamanda halklar›n tepkilerini yanl›ﬂ yönlere kanalize etmeyi içerir.
a¤›rl›kl› olarak Bat›’yla Do¤u veya
h›ristiyanl›kla islamiyet aras›nda gibi görünebilir.
Mesela ilginçtir; ﬂu anda savaﬂ›n
en aç›k biçimde ve en üst boyutta
sürdü¤ü yerlerden biri Ba¤dat’t›r.
Ba¤dat, 10. yüzy›l sonlar›na kadar
‹slam halifeli¤inin, Arap-‹slam uygarl›¤›n›n merkeziydi, o zamanki
düzen içinde “dünya düzeninin kalbi”ydi. Yani bugünkü Washington
gibi... Washington da “Bat› demokrasisinin üssü, en eski anayasan›n
kabul edildi¤i mekan, kapitalizmin
Kâbesi ve Yeni Dünya Düzeni'nin
merkezi” durumunda. Ba¤dat ve
Washington’un karﬂ› karﬂ›ya geliﬂi
de “uygarl›klar çat›ﬂmas›”n›n bir
kan›t› olarak görülebilir pekala. Kimileri bunlardan hareketle Huntington'un günümüz dünyas›n› en iyi
tahlil eden siyaset bilimci oldu¤unu
söylerken, kimileri ““Medeniyetler
çat›ﬂmas› tezinin zaman içinde adeta ad›m ad›m gerçekli¤e dönüﬂtü¤ünden” sözediyor.
Böyle bir sonuç ç›karmak büyük
bir yan›lg›d›r. Çünkü tan›k oldu¤umuz s›n›f çat›ﬂmas›n›n ta kendisidir.
Bu anlamda “gökkubbenin alt›nda”
yeni bir ﬂey yoktur.
Bu noktada Manifesto’da ne deniyordu, ona dönelim. Komünist
Manifesto’nun ilk cümlesi ﬂöyledir
hat›rlanaca¤› gibi: “ﬁimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf
savaﬂımları tarihidir.”
Fukuyama’n›n “s›n›f savaﬂ› bitti, o halde tarih de bitti” diye akl›s›ra cevap verdi¤i cümle budur. Manifesto’da bu cümle ﬂöyle devam
eder:
“Özgür insan ile köle, patrisyen
ile pleb, bey ile serf, lonca ustas› ile
kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen
birbirleriyle sürekli karﬂ›-karﬂ›ya

gelmiﬂler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman aç›k bir savaﬂ, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluﬂuyla, ya da çat›ﬂan s›n›flar›n birlikte mahvolmalar›yla sonuçlanan
bir savaﬂ sürdürmüﬂlerdir. “
Sonra bu savaﬂ›n burjuvazi ile
proletarya aras›ndaki savaﬂa dönüﬂtü¤ü anlat›l›r Manifesto’da.
Tabii ki, çeliﬂki ve çat›ﬂmalar,
kendini çok çeﬂitli biçimler içinde
ortaya koyarlar. Manifesto’daki ﬂu
bölüme bakt›¤›m›zda asl›nda “uygarl›klar çat›ﬂmas›” veya “do¤ubat›” çat›ﬂmas› diye adland›r›lan olgunun da bu mücadelenin de¤iﬂik
yans›malar› oldu¤u görülür.
“Burjuvazi, bütün üretim araçlar›ndaki h›zl› iyileﬂme ile... bütün
uluslar›, hatta en barbar olanlar›
bile, uygarl›¤›n içine çekiyor. ... Bütün uluslar›, yoketme tehdidiyle,
burjuva üretim biçimini benimsemeye zorluyor; onlar› uygarl›k dedi¤i
ﬂeyi benimsemeye, yani bizzat burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle,
kendi hayalindekine benzer bir dünya yarat›yor.
Burjuvazi, k›r› kentlerin egemenli¤ine soktu... K›r› nas›l kentlere ba¤›ml› k›ld›ysa, barbar ve yar›barbar ülkeleri de uygar olanlara,
köylü uluslar› burjuva uluslara,
Do¤uyu Bat›ya ba¤›ml› k›ld›.”
Barbarl›k ve uygarl›k, köylü
uluslar ve burjuva uluslar, k›r ve
kent, do¤u ve bat› aras›ndaki bu savaﬂ, s›n›flar savaﬂ›n›n tezahürleridir.

Kemal: Bu nokta “Uygarl›klar
çat›ﬂmas›” tezinin tüm çürüklü¤ünün, temelsizli¤inin de ortaya ç›kt›¤› noktad›r. ﬁöyle ki, bu teze göre,

S orular ve çeliﬂkiler uzat›labilir

ve “uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisinin bunlara hiç bir cevab› olamaz. Bunlar›n cevab›, saflaﬂman›n bir uygarl›klar saflaﬂmas›
de¤il, emperyalizm ve halklar, sömürenler
ve sömürülenler saflaﬂmas› oldu¤undad›r.
ABD, “uygarl›klar çat›ﬂmas›” sonucunda
de¤il, imparatorluk stratejisiyle ve “pazar”
kavgas›yla Ortado¤u’dad›r.

uygarl›klar temeldir, dünyay› kendini farkl› tan›mlayan uygarl›klar
temelinde kavramak gerekir. Huntington, “Bat› uygarl›¤›”n›n etkisinin görece olarak azald›¤›n›, buna
karﬂ›l›k “islam uygarl›¤›”n›n nüfus
patlamas› yoluyla, “Asya uygarl›klar›”n›n ise (Çin, Japonya kastediliyor) ekonomik ve siyasi olarak yükselen uygarl›klar durumunda oldu¤unu söylüyor.
‹ﬂin ayr›nt›s›na inildi¤inde Huntington’un tezi, bir islam-h›ristiyan
uygarl›klar› çat›ﬂmas›ndan çok, do¤u ve bat› uygarl›klar› aras›ndaki
çat›ﬂmadan sözetmektedir. Bu teoride, Çin, Hindistan gibi müslüman
olmayan, islam uygarl›¤›na ait olmayan ülkeler de Bat›’yla çat›ﬂma
içindeki uygarl›klara dahildir.
Huntington’un tezinin olgular
düzeyinde bir iç tutarl›l›¤› yoktur.
Çünkü birincisi, uygarl›klar derken, kimini dine, kimini co¤rafi
bölgelere, kimini de ulusal niteli¤e
göre tan›mlamaktad›r. ‹kinci olarak, bu uygarl›klar›n kendi içinde
varolan s›n›fsal ayr›mlar›, farkl› ç›karlar›, adaletsizlikleri, ulusal, dini
ayr›l›klar› yok say›yor Huntington’un tezi. Onlar› yekpare bir bütün olarak, homojen bir yap› gibi
gösteriyor ve birbirine karﬂ› konumland›r›yor.
Huntington’daki ayr›m, “Bat› ve
geri kalan›” ﬂeklindedir. Bunu ise,
“emperyalizm ve geri kalan›” ﬂeklinde okumak en do¤rusudur. Dolay›s›yla Huntington’un tezi, emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkeleri (Bat›’y›),
ABD önderli¤inde, dünyan›n geri
kalan›na karﬂ› birleﬂtirmek için ortaya at›lm›ﬂ bir politika iﬂlevi görür.
ﬁimdi tezin içerdi¤i çeliﬂkiler
daha aç›k görülür;
E¤er dünyadaki ayr›m ve saflaﬂma “uygarl›klar çat›ﬂmas›” temelinde olsayd›, Bat› uygarl›¤›n›n lideri
ve temsilcisi ABD emperyalizmiyle, islam uygarl›¤›n›n bir parças›
olan Pakistan veya Suudi Arabistan
aras›ndaki iﬂbirli¤i aç›klanamaz.
E¤er saflaﬂma “uygarl›klar çat›ﬂmas›” temelinde olsayd›, emperyalizmin Yugoslavya’y› yak›p y›kma31
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s›, Kosova’ya müdahelesi de aç›kanamaz. Balkanlar’daki kavga, “Do¤u ve Bat›’n›n bir çat›ﬂmas›” veya
“Bat› uygarl›¤›yla” “islam uygarl›¤›” aras›nda m›?
E¤er as›l çat›ﬂma Bat› uygarl›¤›
ve di¤erleri aras›ndaysa, Huntington’un “Asya uygarl›¤›” olarak adland›rd›¤› Japonya, hatta Çin, Bat›
Uygarl›¤›’n›n Irak’a, Afganistan’a
sald›r›s›n› neden desteklediler öyleyse? Pek çok islam ülkesi,
ABD’nin Irak’a sald›r›s›na neden,
nas›l ortak oldu?
Sorular ve çeliﬂkiler uzat›labilir
ve “uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisinin
bunlara hiçbir cevab› olamaz. Bunlar›n cevab›, saflaﬂman›n bir uygarl›klar saflaﬂmas› de¤il, emperyalizm ve halklar, sömürenler ve sömürülenler saflaﬂmas› oldu¤undad›r. ABD, “uygarl›klar çat›ﬂmas›”
sonucunda de¤il, imparatorluk stratejisiyle ve “pazar” kavgas›yla Ortado¤u’dad›r. Pazar ister “h›ristiyan” Yugoslavya’da, ister müslüman Afganistan’da olsun, emperyalizm onu ele geçirmek istiyor. Dünya, en basit ve yal›n haliyle, müslümanlar ve hristiyanlar veya Do¤u
ve Bat› diye de¤il, ABD’den yana
olanlar ve ABD’ye karﬂ› olanlar diye saflaﬂ›yor. Mesela, ABD’nin
Irak’a sald›r›s› döneminde oluﬂan
saflaﬂmaya bak›ld›¤›nda da bu ç›plak biçimde görülür. “Bat› uygarl›¤›”n›n parças› olan milyonlar, “Bat›
uygarl›¤›” ad›na sürdürülen bu savaﬂa karﬂ› ç›kt›lar.

Mazlum: Bu konuda enteresan noktalardan biri de Huntington'un bu teorisinin “Bat› uygarl›¤›”n›n ayd›nlar›ndan ziyade, “islam
uygarl›¤›”n›n ayd›nlar› taraf›ndan
daha yayg›n bir ﬂekilde benimsenmiﬂ olmas›d›r.
Asl›nda emperyalizm bu teoriyle
bir “düﬂman” tarif ediyordu. Baﬂka
bir ifadeyle, Yeni Dünya Düzeni’nin köleleﬂtirilmesi-ehlileﬂtirilmesi gereken “zenci”leri tarif ediliyordu. Özellikle 11 Eylül’le birlikte
“uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisi tamamen bu içeri¤e büründürüldü.

‹

Ama ayn› süreçte, islamc› ayd›nlar ve baz› islamc› hareketler ise, teorideki bu emperyalist özü görmek
yerine, pragmatik bir ﬂekilde “tüm
islam alemini ‘Bat›’ya’ karﬂ› birleﬂtirme” arac› olarak kullanma hesab›yla bu teoriyi benimsediler. ‹slamc›lar, bu düﬂünceden, islam uygarl›¤›n›n “Bat› uygarl›¤›” karﬂ›s›nda “eﬂit” bir statüye konuldu¤u, keza “islam uygarl›¤›n›n” yükselen
uygarl›k olarak tan›mland›¤› sonucunu ç›kar›yorlard›. “‹slam’›n ayr›
bir uygarl›k oldu¤u”, Bat› taraf›ndan da tescil edilmiﬂti!.. ‹slamc›lar›n bu tezi bu kadar çabuk ve kolay
kabul etmelerinin temelinde ise elbette s›n›flar mücadelesini reddeden, onun yerine zaten baﬂ›ndan itibaren dinler savaﬂ›n› koyan bak›ﬂ
aç›s› belirleyiciydi. Onlara göre de
zaten dünya çap›nda as›l mücadele
emperyalizm ve ezilen halklar, veya
s›n›flar aras›nda de¤il, dinler/inançlar aras›ndayd›. Huntington’la islamc›lar bu temelde hemfikirdi.
‹slamc›lar, asl›nda bu tutumlar›yla, burjuvazinin yani “Bat›”n›n
ideolojik hegomanyas›na girdiklerinin fark›nda de¤iller. Kendilerini,
“Bat›”n›n tan›mlamalar›yla tan›mlam›ﬂ oluyorlar sonuçta.
AKP de, geniﬂ islamc› çevreler
gibi bu teoriyi kabul edenlerden biridir. Tayyip Erdo¤an’›n birçok konuﬂmas›nda buna at›flar vard›r.
AKP’nin AB üyeli¤i politikas› da
ayn› teori üzerine oturtulmuﬂtur.
Mesela Tayyip ﬂöyle demektedir:
“AB'ye mekânsal bir bütünlük diye
bak›lmamal›... AB'ye bir medeniyetler bütünleﬂmesi olarak bak›lmas›nda fayda görüyorum...” Erdo¤an’a göre, medeniyetler çat›ﬂmas›n› önlemek buradan geçiyor.
Yine Erdo¤an büyükelçilerle
yapt›¤› bir toplant›da “medeniyetler
çat›ﬂmas›ndan söz edilmesinden
üzüldü¤ünü... Türkiye’nin medeniyetleraras› köprü kurma görevi üstlendi¤ini” belirtince ABD Büyükelçisi Robert Pearson, Erdo¤an’a
“Medeniyetler çat›ﬂmas›na inan›yor muydunuz?” diye soruyor. Erdo¤an ﬂöyle diyordu: “Ne yaz›k ki

hayat bunun örneklerini verdi. 11
Eylül ve sonras›nda korkular yaﬂad›k. Acaba dünya böyle bir yöne mi
gidiyor diye...” (23 Kas›m 2002,
Radikal)
Genel olarak Türkiye oligarﬂisi
de, “uygarl›klar çat›ﬂmas›” teorisini,
kendi “stratejik de¤erini” yükselten
bir teori olarak sahiplendi baﬂ›ndan
itibaren. Bu da tamamen pragmatik
ve emperyalist politikalar paralelinde bir tav›rd›.

Özlem: San›r›m sözkonusu iki
teori için söylenmesi gereken en
özet sonuç bu: “Uygarl›klar çat›ﬂmas›” tezi de, “tarihin sonu” tezi de
emperyalist politikalara hizmet
eden tezlerdir. Bu noktada Huntington ve Fukuyama’n›n kimliklerinden sözetmek de yararl› olacakt›r.
Samuel P. Huntington, ABD’nin
Vietnam halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü
savaﬂ›n da “teorisyenlerinden” birisidir. “Stratejik köyler ve toplama
kamplar›” gibi “fikirlerin babas›”d›r. Sadece bu bile, onun “fikir”lerinin niteli¤ini göstermeye yeter san›r›m. Fukuyama’n›n kimli¤i
de Huntington’a benziyor. Körfez
Savaﬂ› öncesinde, 1989'da ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Politika Planlamac›lar› aras›nda yerald›. Avrupa siyasi-askeri iliﬂkiler baﬂkan yard›mc›s›
oldu. 1981-82’de Filistin'le ilgili
M›s›r-‹srail görüﬂmelerinde ABD
delegasyonunda yerald›.
Kemal: Hemen burada yukar›da al›nt› yapt›¤›m kitapta rastlad›¤›m bir bilgiyi ekleyim. Huntington, 1980’lerdeki bir yaz›s›nda Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›n› sa¤layacak bir nükleer savaﬂ› da savunmuﬂ; ﬂöyle diyor orada: “[bu nükleer strateji,] Sovyet denetimi alt›nda
yaﬂayan halklar›n özgürlüklerini ve
ulusal ba¤›ms›zl›klar›n› geliﬂtirmeye yönelik oldu¤u için moral aç›dan
onaylanabilir... tarihsel aç›dan, 'ilerici' olur.” (aktaran Kan Tad›, syf.
289)
Özlem: Bu bilgi benim belirtmek istedi¤imi daha da pekiﬂtirdi.
Huntington, bir bilim adam›, bir te32
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slamc›lar›n bu tezi bu kadar çabuk
ve kolay kabul etmelerinin temelinde ise elbette s›n›flar mücadelesini reddeden, onun
yerine dinler savaﬂ›n› koyan bak›ﬂ aç›s› belirleyiciydi. Onlara göre de zaten dünya çap›nda as›l mücadele emperyalizm ve ezilen
halklarº veya s›n›flar aras›nda de¤il, dinler/inançlar aras›ndayd›. Huntington’la islamc›lar bu temelde hemfikirdi.
orisyen de¤il. Ony›llarca Amerikan
politikalar›n›n bir memuru olarak
görev yapm›ﬂ bir ‘uzman’. ﬁimdi Vietnamlar’da tecrübe kazanm›ﬂ o uzmanl›¤›n›n birikimiyle bu tezi ortaya
at›yor, ama yine ayn› iﬂi yap›yor.

Mazlum: Bu anlamda da sözkonusu teze “politik” sonuçlar› itibar›yla bak›p de¤erlendirmek gerekir. Biraz önce de belirttim; asl›nda
bu tezle emperyalizm için bir “düﬂman” da tarif ediliyor dedim. Onu
biraz daha somutlay›m.
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› “komünizm tehdidi”, yeni emperyalist
politikalar›n ve bu politikalar temelinde dünya çap›nda kurulan ittifak›n temeliydi. Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› noktada, emperyalist sald›rganl›¤› sürdürecek, yeni pazarlar
üzerinde hakimiyet kurulmas›na zemin oluﬂturacak, emperyalist ittifak›
sa¤layacak bir zemin gerekliydi.
ﬁimdi bu ittifak “terör” tehdidi ,
özel olarak da “köktendinci islamc›l›k”tan kaynaklanan terör karﬂ›s›nda kuruluyor. “Uygarl›klar savaﬂ›” teorisi, iﬂte bu noktada emperyalist ülke halklar›n›n bilincini buland›rmada kullan›l›yor.
Çeﬂitli provokasyon ve k›ﬂk›rtmalarla -mesela karikatür krizinde
oldu¤u gibi- müslümanlar›n “ne kadar ak›lc›l›ktan uzak, duygusal, uzlaﬂmaz, ﬂiddete ve fevri reflekse e¤ilimli bir özne oldu¤unu” kan›tlamak da emperyalist sald›r›lar› meﬂru ve mazur göstermenin biçimlerinden biridir. Emperyalist medya,
feda eylemlerini de ayn› çerçevede
sunuyor. Ve deniyor ki, onlar -Do¤u, islam dünyas›- bu kadar “uygarl›ktan uzak” olduklar›na göre, onlar› uygarlaﬂt›rmak “Bat›’n›n kutsal
görevi”dir.

Tez, pratikte “Do¤u” kökenli
olanlara karﬂ› düﬂmanl›¤›, daha düz
bir deyiﬂle ABD ve Avrupa’daki
“yabanc› düﬂmanl›¤›”n› da körükleyen bir muhtevaya sahiptir. Çünkü
bu tez, “Bat›” insan›na, “bak as›l
tehlike Do¤u’dan geliyor, Do¤u, senin uygarl›¤›n›, yaﬂam tarz›n› yoketmek istiyor, senin as›l savaﬂ›n
onunla” diyor.

Kemal: Yavaﬂ yavaﬂ konumuzu toparlayal›m isterseniz. Sözü
edilen iki tezi do¤ru anlay›p yorumlamak, bizim görevlerimiz aç›s›ndan da önemlidir. Solda, özellikle
burjuvazinin etki alan›ndaki reformist cenahta, ayd›nlar aras›nda bu
tür teorilerin yer yer etkili olabildi¤ini görüyoruz. Mesela, islam dünyas›n›n tepkilerindeki dini motifler
görülüp, onun emperyalizme karﬂ›
özü görülmeyebiliyor. Mesela, Fukuyama’n›n “teorisi”yle birlikte,
yeni süreci kimileri “Pax America-

na” olarak adland›r›yor, bir bak›yorsunuz, kavram solun da literatürüne girmiﬂ... Halklar›n emperyalizme karﬂ› tepkilerini “müslümanh›ristiyan” çat›ﬂmas›na kanalize etmek, emperyalizmin iﬂine yar›yor.
O halde biz Papa’n›n aç›klamas› veya karikatür krizi veya “haçl› seferi” gibi olgular ve olaylar karﬂ›s›nda, ondaki emperyalist özü ortaya
ç›karmal›, onu göstermeliyiz. Meselenin “uygarl›klar” çat›ﬂmas› de¤il,
emperyalizmle dünya halklar› aras›nda bir çat›ﬂma oldu¤unu göstermek, çat›ﬂmay› bu yönde derinleﬂtirmek de olaylara bilimsel ve devrimci aç›dan bakanlar›n görevidir.
Emperyalizmle halklar aras›ndaki savaﬂ, ulusal, dini, kültürel çok
çeﬂitli boyutlarda sürmektedir. Emperyalistler “dinler aras› bir savaﬂ›
istemez” diye düﬂünmek de yanl›ﬂt›r. Mesela bir yazar (Türker Alk›n)
“uluslararas› sermayenin her yerde
güvenlik arad›¤› bir ortamda dine

dayal› siyasetin yeri olamaz.” Bu
düﬂünce emperyalizm analiz etmekten uzakt›r. Emperyalizm gerekti¤inde bunu da kullan›r. Mesele,
böyle bir çat›ﬂman›n emperyalizmi
hedeflerine götürüp götürmeyece¤idir. Emperyalizm, as›l amaçlar›n›
gizlemek veya çeﬂitli ülkeleri yedeklemek, emperyalist ülke halklar›n› nötrleﬂtirmek gibi çok çeﬂitli
amaçlarla, emperyalist amaçlar›n›
bazen “uygarl›k, demokrasi” savaﬂ›
gibi sunabilir, bazen halklar›n ulusal veya dinsel temelde birbirine
düﬂmesinden yarar umabilir. Bu
noktada önemli olan, burjuva teorilerin, emperyalist propagandan›n etkisi alt›na girmeden, onun kavramlar›n› ve tan›mlamalar›n› kabul etmeden, geliﬂmeleri gerçek nedenleriyle, Marksist-Leninist teoriyle
tahlil edip, aç›klayabilmektir.
Evet arkadaﬂlar, burada bitiriyoruz sohbetimizi. Haftaya buluﬂmak
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Develi Halk› 'Çöpe Hay›r' Dedi

‘Zehir Solumak ‹stemiyoruz’

Manisa'n›n Develi Köyü s›n›rlar› içinde yap›lmak istenen
kat› at›k bertaraf tesislerini topraklar›nda istemeyen Koldere
Beldesi halk›, 17 Eylül günü 9 sand›k kurarak referandum
yapt›. Belde halk›, meydanda, üzerinde 'Çöpten Ölmek ‹stemiyoruz' yaz›l› sembolik bir tabutun önünde, cenaze namaz› k›l›p, dua ederken, halk çöp tesisi yap›m› için protokolü
imzalayan MHP'li Belediye Baﬂkan› Serdar Y›ld›r›m'› affetmeyeceklerini dile getirdi. 5 bin nüfuslu beldede referandumda dört bin kiﬂi "Çöpe Hay›r" dedi. Referandumu yöneten Oktay Konyar, "Kimse halk›n karﬂ› oldu¤u herhangi bir
ﬂeyi yapmamal›" dedi.

‹zmir Bornova/Naldöken Köyü halk›, köylerinin
hemen yan›nda bulunan çimento fabrikas›n›
protesto etti. Köy meydan›nda toplanan ve
“Zehir Solumak ‹stemiyoruz”, “Sa¤l›kl› Bir Yaﬂam ‹stiyoruz” sloganlar› atan köylüler fabrika
önüne yürüdüler ve fabrika kapan›ncaya kadar
mücadeleye devam edeceklerini hayk›rd›lar.

AKP’lilerin Genel-‹ﬂ Rahats›zl›¤›
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi bünyesindeki K‹PTAﬁ’a
ba¤l› bulunan Baﬂakﬂehir Toplu Konutlar›’n›n 4. Etap Siteleri’nde çal›ﬂan iﬂçiler, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi talebiyle D‹SK’e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlenmeye
baﬂlay›nca, iﬂten atmalarla karﬂ›laﬂt›lar.
4. Etap Site Yönetimi’nde çal›ﬂan 205 iﬂçiden 15’i iﬂten
at›l›rken, AKP’li belediye taraf›ndan atanan site yönetiminin,
di¤er iﬂçilerin de sendikadan istifa etmeleri için bask› yapt›klar› ö¤renildi.
‘Kap›c›’ dairelerinde bodrumda yaﬂayan iﬂçiler, temizlikten teknik ar›z›lara kadar birçok iﬂi yap›yor. ‹ﬂveren durumundaki site yönetimi, sözleﬂmede yeralan ve iﬂçilerin çeﬂitli sosyal haklar›n› içeren maddeleri geçersiz k›lmak istiyor.
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12 Eylül Hukuku Kald›r›ls›n
12 Eylül’ün y›ldönümünde düzenlenen protesto eylemlerinden biri de Kocaeli'ndeydi.
KESK, TTB, TMMOB ve Kocaeli Barosu taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte, “12 Eylül Hukuku Kald›r›ls›n, Darbeciler Yarg›lans›n” yaz›l›
pankart taﬂ›nd›.
Sloganlarla ‹nsan Haklar› Park›'na yürüyen
grup ad›na aç›klama yapan, KESK Dönem
Sözcüsü Bedriye Y›ld›zeli, cuntan›n sendikal
haklara vurdu¤u darbeyi hat›rlatarak, “Darbecilerin derhal yarg›lanmas›n› istiyoruz" derken,
E¤itim-Sen ﬁube Sekreteri Taha Ceylan, ortak
aç›klamay› okudu. 12 Eylül Cuntas›’n›n halka
karﬂ›, sermayenin ç›karlar› için gerçekleﬂtirdi¤i
kaydedilen aç›klamada cuntac›lar›n yarg›lanmas› talebi dile getirildi.
Eyleme HÖC de kat›larak destek verdi.

e mek

Al-Co’da patron terörü
devlet deste¤iyle sürüyor
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlendikleri için iﬂten at›lmalar›n yaﬂand›¤› Al-Co Tencere’de, patron devletin jandarma ve polisinin gözleri
önünde aleni terör estiriyor.
‹ﬂçilerin direniﬂini k›rmak için yasad›ﬂ› ﬂekilde 150 kadar kiﬂiyi fabrikaya getirerek çal›ﬂt›ran patronun amac›n›n sadece bu kiﬂileri çal›ﬂt›rmak olmad›¤› bir kez daha ortaya ç›kt›.
Kocaeli d›ﬂ›ndan getirilen bu kiﬂiler 16 Eylül günü direniﬂteki iﬂçilere ve
sendikac›lara taﬂlarla, demir çubuk ve b›çaklarla sald›rd›lar. Sendikan›n
temsilcilik odas›n› uzun süre taﬂlayan ve harabeye çeviren 80 kiﬂilik direniﬂ
k›r›c›s› grubun ‘güvenlik ﬂefi” oldu¤u belirtilen bir kiﬂi taraf›ndan yönlendirildikleri belirtildi. Al-Co ile ayn› yerde bulunan Trakya Sanayi’nin temsilcilik odas›nda sendikac›larla görüﬂme s›ras›nda yaﬂanan sald›r›da biri b›çakla olmak üzere dört iﬂçi yaraland›.
‹ﬂçilerin direniﬂe geçti¤i ilk günden itibaren meﬂru hak arama eylemi
üzerinde bask› kuran jandarman›n orada bulunmas›na karﬂ›n sald›r›ya hiçbir
müdahalede bulunmamas›, patronun kimden güç ald›¤›n› da gösteriyordu.
Sald›r›y› duyan Al-Co ve Trakya Sanayi iﬂçileri olay›n yaﬂand›¤› yere gelirken, daha da kalabal›klaﬂan patronun ç›karlar› için s›n›f kardeﬂlerine sald›ran bilinçsiz güruh, gelen iﬂçilere de sald›rd›. Jandarma yine hiçbir müdahalede bulunmazken, iﬂçilerin itiraz›na ra¤men hukuki bir iﬂlem de baﬂlatmad›. Sald›r›lar›n›n ard›ndan ellerini kollar›n› sallayarak yeniden fabrikaya
dönen güruhun oldukça rahat oldu¤u dikkat çekerken, bir süre sonra Kocaeli’nden deste¤e gelen DKÖ ve sendikalara üye grup, jandarman›n sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›rgan grubu koruyan, hakk›n› arayanlara sald›ran jandarmay› iﬂçiler
sloganlarla protesto ettiler. Trakya Sanayi iﬂçileri ise, iﬂyerini terk etmeme
eylemi yaparak patronunu iﬂçi düﬂman› tutumunu protesto ettiler.
Al-Co iﬂçilerinin fabrika önündeki direniﬂleri halen sürüyor.

Sendika düﬂman› BJ Tekstil
Bu ülkede iﬂçilerin sendikaya üye olmalar› kanunla tan›nm›ﬂ bir hak.
Ancak gün geçmiyor ki, sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lmalar yaﬂanmas›n.
Üstelik patronlar›n bu keyfi, yasad›ﬂ› tutumu, AKP iktidar›n›n bilgisi ve
onay› dahilinde sürmektedir. Al-Co’da yaﬂananlar bunun bir örne¤i. BJ
Tekstil patronunun, sendikalaﬂmay› engellemek amac›yla giriﬂti¤i iﬂçi k›y›m› da bir baﬂka örnek. TEKS‹F’e üye olduklar› için 124 iﬂçiyi 14 Eylül
günü iﬂten atan patron, ard›ndan “zarar ediyorum” bahanesiyle üretimi
durdurdu. Bu yalan›n sendikalaﬂman›n ve her türlü hak aray›ﬂ›n›n önünü
t›kamak için patronlar taraf›ndan en s›k kullan›lan yöntem oldu¤u bilinir.
‹ﬂçilerin ücret ve tazminatlar›n›n ödenmesini belirsiz bir tarihe erteleyen patron, iﬂçilerle görüﬂmeyi reddederken, iﬂçiler, 15 Eylül günü fabrika
önünde toplanarak iﬂten atmalar› protesto ettiler. Patronun içerideki iﬂçilerin birleﬂmelerini engellemek için, servisleri fabrika içine getirerek zorla
bindirmeye çal›ﬂt›¤› protestoda, iﬂçiler “Sendika Hakk›m›z Engellenemez”
slogan› att›lar. Fabrika güvenlik ﬂefinin araçlar› iﬂçilerin üzerine sürme
emri vermesi ise, iﬂçiler taraf›ndan yolu kapatma ile cevapland›.
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Numaﬂ iﬂçisi öfkeli
D‹SK Tekstil Sendikas›’na
üye olmalar›n›n ard›ndan iﬂten
at›lan Numaﬂ Tekstil iﬂçileri, 15
Eylül günü, ayn› patrona ait Nurak Fabrikas›’na giderek, patronun mahkemenin iﬂe iade davas›n› uzatmas›n› protesto ettiler.
‹ﬂyeri müdürünün oyalamac› tavr›na iﬂçilerin tepki göstermesi
üzerine, yap›lan görüﬂme sonras›, patron iﬂçilerin ikramiye alacaklar›n› ödemeyi, di¤er ﬂartlar›
ve iﬂçi temsilcileri ile görüﬂmeyi
kabul etti.

Emekli mitinge haz›r
Emekli-Sen Genel Baﬂkan›
Veli Beysülen, 18 Eylül günü
D‹SK Bölge Temsilcili¤i'nde yapt›¤› bas›n toplant›s› ile tüm
emeklileri ve emekten yana güçleri, 7 Ekim’de Ankara'da yapacaklar› ‘Yeter art›k b›çak kemi¤e
dayand›’ adl› mitinge ça¤›rd›.
Beysülen, emeklilerin taleplerinin, maaﬂlar›n›n iyileﬂtirilmesi,
SSK ve TÜFE alacaklar›n›n
ödenmesi, memurlara yap›l›p da
emeklilere yap›lmayan ek ödemelerin verilmesi ve emekli haklar›n›n anayasal güvencelere
al›nmas› olarak s›ralad›.

Mensa iﬂçisiyle
dayan›ﬂma gecesi
Adana’da kurulu bulunan
MENSA’da iﬂten at›lan iﬂçilerle
dayan›ﬂma gecesine kat›lan binlerce kiﬂi, birlik, mücadele mesaj› verdi. Aralar›nda sendikac›lar ve iﬂyeri temsilcilerinin de bulundu¤u iﬂten at›lan 94 iﬂçi için
Mimar Sinan Aç›k Hava Tiyatrosu’nda gerçekleﬂen ‘Dayan›ﬂma
Gecesi’ne 2 binden fazla insan
kat›ld›. Haluk Levent’in ﬂark›lar›n› iﬂçiler için söyledi¤i etkinlikte,
sendikalaﬂma mücadelesi veren
taﬂeron Balcal› iﬂçileri de birli¤in
önemine vurgu yapt›lar.

▼

Türkiye’de ‘dokunulmaz’ olman›n yolu
Haziran
ay›n›n baﬂlar›nda Ankara’da yap›lan bir operasyonda, yeni bir “çete” yakalanm›ﬂt›. ''Atabeyler Grubu'' olarak bilinen ve içlerinde 2 emniyet müdürü, 2 subay ve 2 astsubay›n bulundu¤u 10 kiﬂinin yarg›lanmas›na 15
Eylül’de baﬂland›.
Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruﬂmada mahkeme,
tutuklu tüm san›klar›n tahliyesine
karar verdi. San›klar, Genelkurmay
Askeri Mahkemesi'nde de ayr›ca
yarg›land›klar› için henüz hapishanedeler, ancak bir mahkemenin böyle bir grubu daha ilk duruﬂmada tahliye etmesi ilginçti.
Her ﬂeyden önce grup üyeleri,
birçok bombayla, krokilerle yakalanm›ﬂlard›. Normalde birbiriyle iliﬂkisi
olmayacak askerler, polisler, içiçeydi. Nas›l bu kadar k›sa sürede ve kolayl›kla tahliye ediliyorlard›?.. ‹ﬂin
s›rr›, grup üyelerinin yakaland›ktan
sonraki bir sözlerinde gizliydi.
“Atabeyler Grubu”, “hükümetin
görevlerini yapmas›n› engellemeye
teﬂebbüs için anlaﬂma suçundan”
yarg›lan›yorlar. ‹lk ifadelerinde “hükümete yönelik tepkiler”i sözkonusuydu. Yüzbaﬂ› Murat Eren “ﬁemdinli ve çuval olay›n› hazmedememiﬂtim. Elimi taﬂ›n alt›na sokmak is-

Bombalarla, krokilerle
yakaland›lar. ‘Bombalar›
PKK’ya karﬂ› kullanacakt›k’
deyince b›rak›ld›lar... Bu
ülkede ﬁemdinliler biter mi?
tedim" diyordu. Ama sonra ifadeler
de¤iﬂti. “Bombalar› PKK’ye karﬂ›
kullanacakt›k” diyen grup üyeleri,
sonra söylemlerini "PKK'ya karﬂ›
mücadele vermek e¤er çeteyse, ben
çeteyim!" (Hürriyet, 09.06.2006)
söylemine çevirdiler.
***
Bunun üzerine Yürüyüﬂ’ün 18
Haziran 2006 tarihli 57. say›s›nda
dedik ki: “Hukuk, ‘teröre, PKK’ye
karﬂ› savaﬂ›yoruz’ denildi¤inde biter! Bu liman istisnas›z bütün kontrac›lar›n, mafyac›lar›n s›¤›na¤›d›r.
... Daha geçen hafta ortaya ç›kan
‘Atabeyler Çetesi’ de bu limana s›¤›n›ld›¤›nda akan sular›n duraca¤›n› düﬂünerek “bombalar› PKK’ye
karﬂ› kullanacakt›k..’ diyordu.”
Atabeyler Çetesi hesab›nda yan›lmad›. Daha do¤rusu oligarﬂinin
hukuk düzeni onlar› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmad›. Bugüne kadar “devlet
için” kurﬂun s›kan kimi hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt› ki oligarﬂinin yarg›s›!
“Devlet için kurﬂun s›kanlardan”
san›k Astsubay Erkut Taﬂ, kendisini

duruﬂmada “vatan için her türlü görevde yerald›m. Burada olmaktan
utan›yorum. PKK'n›n DHKP-C'nin
tuzaklar›n› etkisiz hale getirdi¤imiz
malzemeleri evimde bulundurdum.
Tek suçum bu” diyerek savunuyordu. Ve tahliye edildi.
Oysa dava, hukuk aç›s›ndan
“skandallarla” dolu;
Mesela; duruﬂmada daha önce
verdi¤i ifadeleri kabul etmeyen Yüzbaﬂ› Murat Eren, “soruﬂturma s›ras›nda Merkez Komutanl›¤›'na götürüldü¤ünü ve burada ‘TSK aleyhinde bir ﬂey söyleme’ telkininde
bulunuldu¤unu” belirtti. Normalde
bir mahkemenin bunu araﬂt›rmas›,
san›¤a tehdit veya telkinde bulunan
Merkez Komutanl›¤› hakk›nda soruﬂturma açmas› gerekmez mi?
Mesela, ifadelerde deniyor ki
"Bunlar›n [bomba ve silahlar›n] bulunmas›n›n gerçek amac›n› söylemekten komutanlar›m›z› zor duruma
düﬂürmemek için çekindim.”
Normalde bir mahkeme, “komutanlar› zor duruma düﬂürecek” gerçeklerin ne oldu¤unun peﬂine düﬂmez mi? Evet, “normal mahkeme”ler böyle yapar. Ama Susurluk
hukukunu ve Susurluk yap›lanmas›n› içselleﬂtirmiﬂ bir yarg›, iﬂte aynen
bu davadaki gibi davran›r.

Yurtsever Bas›na Bask›lar

Seferi Y›lmaz Komplosuna Devam!

Özgür Halk ve Genç Bak›ﬂ Dergileri’nin Aksaray ve Taksim'de bulunan bürolar›na 13 Eylül’de
polis taraf›ndan yap›lan bask›nda gözalt›na al›nan
dergilerin ‹mtiyaz Sahibi Suat Kolca, dergi çal›ﬂanlar› Yaﬂar Duman, Selahaddin Sumeli, Mahmut
Bozda¤ ile Özgür Halk bürosunda misafir olarak
bulunan DTP ‹stanbul Gençlik Meclisi Üyesi Tuncay Gündo¤du, 15 Eylül’de ç›kar›ld›klar› ‹stanbul
A¤›r Ceza Mahkemesi'nce tutukland›.
Özgür Halk ve Genç Bak›ﬂ Dergileri’nden yap›lan aç›klamada, “Tüm okurlar›m›z›, devletin
devrimci bas›na karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i bask› ve y›ld›rmalara karﬂ› Özgür Halk ve Genç Bak›ﬂ Dergileri’nin Eylül say›lar›n› alarak ve da¤›tarak sahiplenmeye ça¤›r›yoruz” denildi.

ﬁemdinli'de bombalanan Umut Kitapevi'nin sahibi Seferi Y›lmaz'›n 'Örgüt üyesi olabilece¤i' iddias›yla yarg›land›¤› dava, 18
Eylül günü görüldü. ﬁemdinli bombac›s› J‹TEM’cilerin yakalanmas›nda önemli rol oynayan Y›lmaz, generaller baﬂta olmak üzere, düzenin kurumlar› taraf›ndan o günden itibaren hedef tahtas›na oturtulmuﬂ ve yarg›lanmak durumunda kal›nan kontrac›lara
karﬂ›l›k, günler sonra tutuklat›lm›ﬂt›.
‹tirafç› Hasan Salar’›n dinlenmesine karar verilen duruﬂmada,
savc›n›n tahliye istemine karﬂ›n, Seferi Y›lmaz’›n tutukluluk durumu devam ettirildi. Savunmas›n› yapan Seferi Y›lmaz, kendisine yöneltilen suçlamalar›n ve tutuklanmas›n›n komplo oldu¤unu
ifade ederken, Y›lmaz’›n avukat› Murat Timur ise, müvekkilinin 9
Kas›m günü bir suç örgütünü ortaya ç›kard›¤›n› ancak suç örgütünün devam› ortaya ç›kar›lmad›¤› için müvekkilinin ﬂu an tutuklu
bulundu¤unu söyledi.
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“K›rsalda ve ﬂehirlerde terörist kalmay›ncaya
kadar mücadelemiz bu ﬂekilde devam edecektir..
Bunun d›ﬂ›nda düﬂünülebilecek di¤er bütün
hareket tarzlar›, sadece bu terör örgütüne
taviz vermek demektir.”

83 y›ll›k
çözümsüzlükte
›srar!

BU KAFA NEY‹ ÇÖZEB‹L‹R?
Oligarﬂinin Kürt politikas›, zaman zaman nüans farkl›l›klar gösterse de, esas olarak Cumhuriyet’le
yaﬂ›tt›r. Bu politika, inkar, imha,
asimilasyon üzerine ﬂekillenmiﬂ bir
politikad›r.
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›
devrald›ktan sonra Hakkari ve Siirt
yöresinde “incelemelerde” bulunan
Org. ‹lker Baﬂbu¤’un bölgede verdi¤i demeçler, 1920’lerde, 30’larda
isyanlar› bast›rma harekatlar›n› yürüten generallerin sözleriyle adeta
kelimesi kelimesine ayn›d›r.
Kara Kuvvetleri Komutan› Baﬂbu¤, "Güvenlik güçlerinin mücadelesi silahl› mücadeledir ve bu kanl›
terör örgütü yok edilinceye, k›rsalda ve ﬂehirlerde terörist kalmay›ncaya kadar devam edecektir. Bundan kimsenin en ufak ﬂüphesi olmas›n. Bunun d›ﬂ›nda düﬂünülebilecek
di¤er bütün hareket tarzlar›, sadece
bu terör örgütüne taviz vermek demektir." derken, 83 y›ld›r zaten
Kürt sorunu’nu “silahla çözmeye
çal›ﬂt›klar›n› ama çözemediklerini
unutmuﬂ görünüyor.
‹ki y›l sonra Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n› devralacak gözüyle bak›lan general, bu ülkenin 83 y›ld›r s›k›yönetimlerle, cuntalarla, ola¤anüstühallerle, faﬂist yasalarla, katliamlarla, iﬂkencelerle yönetildi¤ini
de unutmuﬂ görünüyor.

Tarihten ders almas›n›
bilmeyen generaller!
Baﬂbu¤ diyor ki; “20’nci hain
denemeyle karﬂ› karﬂ›yay›z.”
Do¤rudur, Kürt halk›, yok sayma ve yoketme politikalar›yla karﬂ›

karﬂ›ya kald›¤›ndan bu yana defalarca ayakland›. Kimli¤ini, varl›¤›n›
kabul ettirmeye çal›ﬂt›.
Kürt halk›n›n hakl› ve meﬂru talepleri, her seferinde adeta kan içinde bo¤uldu. Peki ne oldu?
Kürt sorunu yok mu oldu?
Baﬂbu¤lar’›n acizli¤i iﬂte buradad›r. Hiçbir ulusal sorun, katlederek çözülememiﬂ veya yokedilememiﬂtir.
Yüksek okullar bitirmiﬂler, Washington’da, NATO karargahlar›nda
“politika” derslerinden geçirmiﬂler;
ama orgeneral Baﬂbu¤’un sözleri,
hapishanelerdeki e¤itimsiz bir zindanc›n›n, tutsaklar›n her talebine,
papa¤an gibi “taviz yok, taviz yok”
diye verdi¤i cevaptan daha ak›ll›,
daha mant›kl›, daha bilimsel de¤ildir.
Bilimsellik yok. Mant›k yok.
Ony›llard›r bu yöntemle bir sonuç
alamam›ﬂs›n ki, 20. denemeyle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂs›n. Diyelim ki
“da¤da ve ﬂehirde tek bir terörist”
b›rakmay›ncaya kadar yine ast›n,
kestin. Fakat ne olacak? Tarih sana
diyor ki, o takdirde bir süre sonra da
21. isyan baﬂlayacak!
Kara Kuvvetleri Komutan›,
“1984’ten beri mücadelenin devam
etti¤ini ve bundan sonra da yok
edinceye kadar kararl›l›kla sürece¤ini” söylüyor yine ayn› günlerdeki
bir konuﬂmas›nda. Peki, NATO’nun
ABD’den sonraki en büyük ordusu,
yüzbinlerce kiﬂilik gücüne ra¤men,
neden 1984’ten beri yokedemedi
mücadeleyi?
“Terör örgütü” demagojisiyle,
geri kitleleri aldatmaya devam ede36
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bilirler; ama Baﬂbu¤ da hiç kuﬂkusuz biliyor ki, bu savaﬂ Kürt halk›na
karﬂ› yürütülen bir savaﬂt›r. Halka
karﬂ› yürütülen bir savaﬂ› ise, egemenlerin nihai olarak kazand›¤› tarihin hiçbir evresinde ve hiçbir ülkesinde görülmemiﬂtir.
Bu savaﬂ oligarﬂinin asla kazanamayaca¤› bir savaﬂt›r. Herkes,
önünde sonunda bunu kabul etmek
zorundad›r.

Genelkurmay “politikay›
biz belirleriz” diyor!
Orgeneral Baﬂbu¤’un demeci
ayn› zamanda “biz yönetiyoruz, politikalar› biz belirleriz” demenin de
ifadesidir. Genelkurmay, Kürt sorununda baﬂka hiçbir yöntem ve politikaya izin vermeyece¤ini bir kez
daha deklare etmiﬂ oluyor.
Baﬂbu¤ , aleni bir biçimde “bunun d›ﬂ›ndaki bütün hareket tarzlar›n›”n terör örgütüne taviz olaca¤›n› söyleyerek, Kürt sorununda izlenebilecek her türlü “farkl›” politikan›n önüne en baﬂta kendilerinin ç›kaca¤›n› söylüyor. Nitekim, Genelkurmay’›n bugüne kadarki prati¤i
de zaten böyledir.
Kiﬂilikli bir iktidar, bir generalin
böyle bir dayatmas›na karﬂ› ç›kar;
ama AKP, özellikle de Kürt sorununda böyle bir ç›k›ﬂ yapabilecek
güçten de, cesaretten de, zihniyetten
de uzakt›r. Generallere tabidir.

Emperyalizm ahtapotuna
teslim olmuﬂ generallerin
kendi iradesi yoktur!
Org. Baﬂbu¤, bölgede kat›ld›¤›
cenaze töreninde ﬂöyle diyor: “Bu

hainler kendi kazd›klar› çukurun
içinde mutlaka bo¤ulacakt›r.”
Oysa kendine çukur kazan, Baﬂbu¤’un sözcüsü oldu¤u oligarﬂiden
baﬂkas› de¤ildir. Oligarﬂi bu politikalar›yla öyle bir çukur kazm›ﬂt›r ki
kendine, iﬂte onlarca y›ld›r bu çukurdan ç›kamamaktad›r. Düﬂtükleri
çukurda emperyalizm ahtapotuna
sar›lm›ﬂ ve daha da çaresizleﬂmiﬂlerdir. Ekonomiden askeri konulara
kadar ony›llard›r her konuda emperyalizm karﬂ›s›nda yalvar yakar pozisyonda bulunan Baﬂbu¤lar, “as›p
kesmeyi” bile emperyalizmin izni,
icazeti ve deste¤iyle yapabildiklerini de unutturmaya çal›ﬂ›yor.
Baﬂbu¤ unuttu belki; ama halk
unutmuyor; ABD’nin Irak’a sald›r›s›na fiilen kat›lmak için ne kadar
hevesliydiniz? Emperyalizme ne
kadar yaran›rsan›z, o kadar çok askeri ve siyasi destek alaca¤›n›z, o
kadar çok “katletme özgürlü¤ü” kazanaca¤›n›z hesab› yap›yordunuz. ‹ﬂgal orta¤› olmak için gösterdi¤iniz o heves, iﬂte kendi kazd›¤›n›z bu çukurun sonucudur. Halka

Yak›yor, sürüyor ve sadakayla
susturmaya çal›ﬂ›yor!
12 y›l önce Muﬂ'un Varto ‹lçesi'ne
ba¤l› Taﬂl›kaya Köyü'nün yak›lmas›yla ilgili olarak 139 köylü taraf›ndan
yap›lan baﬂvuru, Zarar Tespit Komisyonunca karara ba¤land›. Komisyon 27 köylüye, kiﬂi baﬂ›na 5 bin
YTL tazminat ödenmesini kararlaﬂt›rd›.
“5233 say›l› Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanunu' çerçevesinde haklar›n› arayan köylülere, alay
edercesine sadaka veriliyor. 100’ü
aﬂk›n köylünün baﬂvurusu ise, gerekçesiz, keyfi reddediliyor.
Köylülerden 70 yaﬂ›ndaki Kekil
Bingöl “verilen karar›n adaletsiz oldu¤unu” belirtirken, gururlar›yla alay

karﬂ› emperyalizmle blok oluﬂturma politikan›z sonucunda emperyalizm ahtapotu taraf›ndan s›ms›k›
tutsak al›nd›n›z. Siz emperyalizme
tutsak oldunuz ama Kürt ve Türk
halklar›, emperyalizme de, siz iﬂbir-

Komutanlar›n ﬁal-ﬁepik ﬁovu
“Komutanlar ﬂal ﬂepikli gençlerle halay çekti”...
Bu “gözyaﬂart›c›” halay›n mahiyetini kavramak için haberin devam›n›
okumak laz›m: “Hakkari Da¤ ve Komanda Tugay Komutan› Tu¤general Azmi Utku Cinek ﬂal ﬂepik giyen folklorcu gençlerle ‘Türkiyem’ ﬂark›s› eﬂli¤inde halay çekti.” (Milliyet, 20 Eylül)
KKK Org. ‹lker Baﬂbu¤ da Hakkari’de “halkla kaynaﬂma” görüntüsü alt›nda gözda¤› turlar› atarken, ﬂal ﬂepik giyenlerle sanki bu k›yafetleri ilk kez görüyormuﬂças›na, “ne güzel elbiseler bunlar, nereden al›yorsunuz” demiﬂti.
ﬁal ﬂepik giydikleri için haklar›nda soruﬂturma aç›lan ilkokul ö¤rencileri
haberlerinin mürekkebi dahi kurumadan servis edilen bu haberler, bir zihniyet
dönüﬂümünün, Kürt halk›n›n kültürüne sayg›n›n bir ifadesi de¤il. Komutanlar,
psikolojik savaﬂ dairesinin “halkla iliﬂkiler” kurallar› gere¤i aras›ra bu tür
ﬂovlar yaparlar. Ancak halka düﬂmanl›k, ﬂovenist kafa, Kürt’ü inkar öyle boyutludur ki, ﬂal ﬂepikli halay› Kürtçe bir halk türküsüyle bile çekemiyor mesela. ﬁovenist kesimlerin marﬂ› gibi kullan›lan ve bölge halk›n›n daha çok
özel timlerin gözda¤› turlar›nda duydu¤u “Türkiyem” ﬂark›s› ile halay çekiyorsan, yöresel giysini, gerilla giydi¤i için
“teröristli¤in simgesi” kabul edilen ﬂal
ﬂepiki de giyebilirsin! Yani dilin, beynin
“Türkleﬂtirildiyse”, düzene bir itiraz›n
yoksa, görüntünün Kürt olmas›nda da
sak›nca yoktur!
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edildi¤ini ifade ediyor.
Nitekim, ayn› köyden evi
yak›lan 66 yaﬂ›ndaki Bakil Bingöl, bu aﬂa¤›lama
karﬂ›s›nda 11 Eylül günü Varto Hükümet Kona¤›’nda, kaymakaml›k
makam›n›n bulundu¤u katta kendini
b›çaklayarak intihar etmeye çal›ﬂt›.
Kekil Bingöl “Y›llarca verdi¤imiz
eme¤imiz bir kibrit çöpüne yem oldu" derken, oligarﬂinin köy yakma
politikas›n›n sonucunu özetliyordu.
Bu sonuç 4000 bine yak›n köyde yaﬂand›. 4000 bine yak›n köyde bu lanetler yükseldi. Bu ah› alan hangi
devletin iki yakas› bir araya gelebilir?
Orgeneral Baﬂbu¤ hâlâ yak›p y›kaca¤›z, tek terörist kalmay›ncaya
kadar as›p kesece¤iz diyor.
‹ﬂte as›p kesmenin sonucu. Kazand›¤›n›z sadece öfke, nefret ve lanettir.

likçilerine de teslim olmayacak. Assan›z, kesseniz de böyle!
Türk Silahl› Kuvvetleri generallerine önerimiz; bir düﬂünün. NATO’nun (yani asl›nda ABD’nin)
emir eri olman›zdan bu yana, neyi
baﬂard›n›z?
Evet, emperyalizmden ald›¤›n›z
destekle, cuntalar yapt›n›z, provokasyonlar, katliamlar gerçekleﬂtirdiniz. Ama neyi baﬂard›n›z? Bu ülkenin, bu topraklarda yaﬂayan çeﬂitli
inançlardan ve uluslardan halk›n
hangi sorunlar›n› çözdünüz?
‹lker Baﬂbu¤, geçen sene verdi¤i
bir demeçte “‹ﬂsizli¤e çare bulunamazsa, örgüte yeni katılımları önlemek çok zor” diyordu. (Cumhuriyet, 20 Temmuz 2005)
Bu sözünde biraz bilimsellik, biraz sosyolojik bilgi varm›ﬂ hiç olmazsa. Bugün o kadar›n› da unutmuﬂ, “taviz yok taviz yok”, “yokedece¤iz, ezece¤iz” deyip duruyor.
Evet omzu kalabal›k, ama tarih
bilgisi s›f›r generaller; Siz “taviz
vermeyeceksiniz”; evet ama Kürt
halk› da, Türk halk› da ulusal, sosyal, siyasal tüm haklar›n› söke söke
alacak. Ve baﬂ›nda bulundu¤unuz
ordu, o görünen büyük gücüne ra¤men, bunu engelleyemeyecek! Bunu da böyle bilin.

S öz g ençlikte:
Yeni e¤itim y›l›
baﬂlad›!
Yeni bir e¤itim ö¤retim y›l›yla
birlikte 14 milyon ö¤renci e¤itime
baﬂlad›. Bütün bir hafta okullar›n
aç›lmas› ile ilgili Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n aç›klamalar›n› dinledik.
‹lk ders zili çalmadan önce ö¤rencilerin karﬂ›s›na “tadilat” içindeki
okullar ç›kt›.
‹ktidar içi çat›ﬂmalar sürerken,
Pinokyo “hak yoluna” girerken,
e¤itim de “Allah'a emanet” edildi.
Oligarﬂinin ülkemizin insanlar›na,
gençli¤ine ne kadar de¤er verdi¤i
bir kez daha aç›¤a ç›kt›. Bir yandan günü kurtarmak, bir yandan
görüntüyü kurtarmak için önlemler al›nd› ama nafile. MEB ö¤rencilere 138 milyon kitab› ücretsiz da¤›tt› ancak kitaplar›n ço¤u imla ve
kültür yanl›ﬂl›¤› ile dolu.
Her dönem e¤itim ve s›nav sisteminde yap›lan de¤iﬂikliklerle
ö¤renci ve ö¤retmenlerin var
olan e¤itim motivasyonlar›
da düﬂürülüyor. Okullar›n fiziki yetersizli¤inden dolay›
yaﬂad›klar›m›zsa cabas›.
E¤itim sistemi mevcut iktidar›n kafa yap›s›n›n yans›mas›d›r bir yan›yla. Faﬂizmin
egemen oldu¤u ülkemizde
e¤itim sistemi de bask›c›, antibilimsel, paral› ve sorun yuma¤› içindedir.
E¤itimdeki sorunlar›, eksiklikleri ekonomik s›k›nt›larla aç›klamak do¤ru de¤ildir.
Zira özel okullara ayr›lan tirilyonluk bütçelerle, devlet okullar›na
ayr›lan bütçeler ortadad›r. Gerek
okullar›m›zda, gerek hastanelerimizde ‘paran varsa...’ denilerek
hizmet verilmekdir. Bu yüzden
kolejlerde okuyan burjuva çocuklar› hiçbir sorunla karﬂ›laﬂmazken,
Sultanbeyli'de okuyan yoksul ö¤renciler ise küçük konteyn›rlarda
"e¤itim” görmektedirler.
Özellikle 12 Eylül'den sonra daha da faﬂistleﬂen e¤itim sistemi

köleleﬂtirilmiﬂ beyinler yaratmak
için programlanm›ﬂt›r. Tamamen kapitalist ç›karlara
hizmet eden e¤itim sistemi
bilimsellikten, demokrasiden bihaberdir. Dönem dönem sistem içinde yap›lan
de¤iﬂimlerin hiçbiri niteli¤i
de¤iﬂtiren türden de¤ildir. Göstermelik ya da ‘laik-antilaik’ çat›ﬂmas›nda oldu¤u gibi, sistem içi çat›ﬂmalar›n ürünü olan de¤iﬂikliklerdir, ki bunlar›n herbiri de sistemin
acizli¤ini yans›t›yor.
E¤itimin bir sistemin en temel
unsurlar›n›n baﬂ›nda geldi¤i bilinir.
12 Eylül faﬂizminin de en baﬂta
yo¤unlaﬂt›¤› alanlardand›r. Sisteme uygun beyinlerin yetiﬂtirilmesi
için ﬂartt›r bu yo¤unlaﬂma. Kendi
sorunlar›na, ülkesinin sorunlar›na
duyars›z, düﬂünceden, araﬂt›rmadan uzak, sadece tüketimi düﬂünen ve bu yüzden karﬂ›s›nda sorun arz etmeyecek nitelikte "bireyler" yetiﬂtirir faﬂist e¤itim sistemi. Vatanseverlik yerine ›rkç›l›¤›
ve ﬂovenizmi aﬂ›lar. Hakk›n› arayan ö¤renci ise “terörist” ilan edilip, soruﬂturma sald›r›s›na u¤rar

Gençlik Federasyonu üyesi Liseli
Gençlik, yeni ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas› dolay›s›yla ‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde düzenledi¤i
eylemde, paral› e¤itime karﬂ› ç›karak, e¤itimin tüm halk çocuklar› için bir hak oldu¤unu ve bu
hakk›n gasbedilemeyece¤ini söyledi. Tüm liseli gençleri paral›
e¤itime karﬂ› mücadeleye ça¤›ran
gençler, bunun için “Gençlik Federasyonu çat›s› alt›nda örgütlenelim” dediler.
38
24 Eylül 2006 / 71

ve e¤itim hakk› elinden al›n›r.
Yaﬂam›n her alan›nda oldu¤u
gibi e¤itimde de haklar›m›z
gasbedilir ve binlerce sorunla karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z.
E¤itimin bilimsellikten uzak,
faﬂist nitelikler taﬂ›mas› bir yana,
paran›n esas olmas›ndan dolay›
binlerce genç e¤itim hakk›n› kullanamamaktad›r. E¤itim hakt›r,
hiçbir halk çocu¤una para ile sat›lamaz, elinden al›namaz.
E¤itim sistemi gerici, faﬂist, ezberci, anti-demokratiktir. Ve hiçbir biçimsel de¤iﬂiklik bu durumu
tersine çeviremez, köklü de¤iﬂiklikle sorun çözülebilir. Faﬂizm ise,
bunu asla istemez. Böyle oldu¤u
içindir ki, sözde ne denilirse denilsin, faﬂizmde bilimsel ve demokratik bir e¤itim verilemez. Bugün
oligarﬂinin derdi gençlerin e¤itim
almas› de¤il, sömürüye baﬂkald›rmayacak ve o çark›n bir parças›
olacak nitelikte insan yetiﬂmesidir. Bedreddin'inde dedi¤i gibi
"bozuk düzende sa¤lam çark olmaz"...
Biz ‘Halk için Bilim, Halk için
E¤itim’ verilebilecek bir sistemde yaﬂamak istiyoruz!
Halk için e¤itimin verilebilece¤i bir sistem ancak halk›n
egemen oldu¤u bir iktidarla
mümkündür.
Hiç kimse bu sorunlardan
memnun de¤il, e¤itim ve tüm
yaﬂam alanlar›m›zda yaﬂad›¤›m›z sorunlar›m›z› susarak,
boyun e¤erek ya da ﬂükrederek çözemeyiz. E¤itim sorunlar›n›n çözülmesi sistemin sorunudur bu nedenle haklar›m›z için mücadele etmeliyiz.
Halk için e¤itim alabilece¤imiz,
herkese e¤itim hakk› verilen bir
sistemde okumak için mücadele
etmeliyiz. Bu nedende e¤itim alan›nda verilen mücadele ayn› zamanda demokrasi mücadelesidir.
Biz sorunlar›m›za duyars›z kald›kça daha da büyüyecektir, bu
nedenle tüm gençli¤i çözüm için
örgütlenmeye ve mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu

Demokratik Sistemin Rektörü ve Valisi!
Bir kentte demokrasiyi kim uygulayacak, demokratik haklar›n
kullan›lmas›n› kim güvence alt›na
alacak? Elbette kentin valisi.
“Demokrasinin, özgürlüklerin
kalesi” gibi ﬂaﬂaal› bir tan›mla sunulan üniversitelerde kim sorumlu
bunlardan? Elbette rektör.
Bunlar› neden hat›rlatt›k? ﬁu iki
habere bakal›m önce.
Birinci haber ‹stanbul’dan. Yaz
boyunca yap›lmayan tadilat›n, ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas›yla birlikte
gündeme getirilmesini protesto
eden veliler ve ö¤renciler yol keserek, e¤itimin engellenmesini protesto ettiler. Bundan do¤al, demokratik bir tepki olabilir mi? Ama bu
ülkeyi faﬂizmle yönetenler, komplolarla, provokasyonlarla hem halka karﬂ› hem de kendi içlerinde durmadan çat›ﬂanlar bak›n nas›l düﬂü-

okuldan atmaya
çad›rl› protesto
‹stanbul Üniversitesi'nde yemekhanenin özelleﬂtirilmesini protesto ettikleri için okuldan at›lan ö¤renciler, 18 Eylül günü kampüs
önünde çad›r kurarak, cezalar›n geri
çekilmesini istediler.
Ö¤renci Kolektifleri üyesi ö¤renciler, çad›r›n üstüne “Atmak Yetmez As›n Bizi, Ö¤renci Düﬂman›
Sermaye Uﬂa¤› Mesut Parlak ‹stifa,
E¤itim Hakk›m›z Engellenemez,
Soruﬂturmalar Cezalar Geri Çekilsin" yaz›l› dövizleri ast›lar ve sloganlar att›lar. Okuldan at›lan ö¤rencilerden Serpil Ocak, konuya iliﬂkin
bir aç›klamada bulunarak, cezalar›n
hukuksuz ve keyfi oldu¤unu ifade
etti. Ocak, cuma gününe kadar çad›r
eyleminin sürece¤ini belirtmesine
karﬂ›n, polis ö¤rencilere sald›rarak
çad›r› kald›rd›. Ö¤renciler ertesi ve
sonraki günde de çad›r açmaya devam ederken, polis de sald›rarak çad›r kald›rmay›, demokratik hak aray›ﬂ›n› engellemeyi sürdürdü.

nür böyle bir eylem karﬂ›s›nda:
“Bu eylemi gidip araﬂt›raca¤›m.
Alt›nda ne var? Bunun arkas›nda
baﬂka aray›ﬂlar, baﬂka bir tak›m
provokasyonlar sezinliyorum. Arkadaﬂlar›ma incelettiriyorum. Hiç
kimsenin yapt›¤› provokasyon yan›na b›rak›lmaz. Ayr›ca suç iﬂlemek
suretiyle yolu kapatman›n kimseye
faydas› olmaz.”
Bu sözlerin sahibi, kentin Valisi
Muammer Güler. Sözünü etti¤i bir
demokratik protesto de¤il, adeta
gizli servislerin bir eylemi, bir katliam, bir cinayet!
Ama dedik ya, zihniyet bu!
‹kinci haber ‹zmir’den. ‹zmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün
rektörlük seçimlerinin yaklaﬂmas›
üzerine, “demokratik” olaca¤› varsay›lan bu seçimlerde adaylarla
“Nas›l bir üniversite istiyoruz?” konusunu tart›ﬂmay› hedefleyen ve
üniversitede örgütlü bulunan E¤itim-Sen 3 No’lu ﬁube, bu amac›na

ulaﬂamad›. Okulda yap›lmas› için yer verilmedi,
d›ﬂar›da yapmak istediler,
okul içinde duyurusunun yap›lmas›
yasakland›. Yasaklar› koyan Rektör
Prof. Dr. Semra Ülkü, sendikan›n
iste¤ine ﬂu ifadelerle karﬂ› ç›kt›:
“Herkes s›n›r›n› bilsin”!
Ne güzel demokrasi, ne demokratik seçim! O rektörün yönetece¤i
e¤itim emekçilerinin nas›l bir üniversite, nas›l bir e¤itim istediklerine dair adaylara soru sormalar›n›,
tart›ﬂmalar›n› “haddini bilmemek”
olarak gören bir zihniyet!
Ama suç, sistemin bu en seçkin
bürokratlar›nda de¤il. Genelkurmay’›n asker ailelerini “çocuklar›m›z ne için savaﬂ›yor” dedi diye,
neredeyse “vatan haini” ilan etti¤ini
düﬂünün; velileri provokatörlükle,
sendikay› haddini bilmemekle suçlayan zihniyetle ayn› yerden beslenmektedir. Beslendikleri yer faﬂizmdir. Halk›n en küçük demokratik tepkisine, farkl› düﬂünceye asla
tahammülü yoktur bu zihniyetin ve
sistemin bütün kurumlar› ayn›d›r.

‘Gerici, Irkç› Kadrolaﬂmaya Hay›r’
E¤itim-Sen Ankara ﬁubeleri’ne üye e¤itim emekçileri, Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n (MEB) Ders Kitaplar› ve E¤itim Araçlar›'n›n denetimini Talim
Terbiye Kurulu'ndan alan yönetmeli¤ini protesto etmek için 17 Eylül günü bakanl›k önüne siyah çelenk b›rakt›lar. Siyah elbiseler giyen E¤itimSen üyeleri yönetmeli¤in gerici, ›rkç› e¤itimi kurumlaﬂt›rma amac› taﬂ›d›¤›n› belirtirken, "E¤itime, ‹ﬂimize ve ‹ﬂyerimize Sahip Ç›k›yoruz" yaz›l›
pankart taﬂ›d›lar ve "Çocuklara K›rm›z› Noktal› Bilmeceler, Herkese Paras›z Nitelikli Kamusal E¤itim, Victor Hugo'yu da Hidayete Erdirdiler" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar. "Gerici Irkç› Kadrolaﬂmaya Hay›r, Ulemaya Sordular Yönetmelik Yapt›lar" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klamay› yapan
2 No'lu ﬁube Baﬂkan› Özgür Bozdo¤an, bütün uyar›lar›na ra¤men Bakan
Hüseyin Çelik'in, TTK operasyonunu sürdürdü¤ünü bildirdi ve Bakan Çelik'in "Ben yapt›m oldu" ﬂeklindeki faaliyetlerini E¤itim-Sen'in durduraca¤›n› söyledi.

Linçlere Tüm Bel-Sen’den Protesto
Tüm Bel-Sen ‹stanbul 1-2-3-4-5 No'lu ﬁubeler, ortak yapt›klar› bas›n
toplant›s› ile, son günlerde yaﬂanan linç olaylar›n› protesto ettiler. 19 Eylül'de 3 No'lu ﬁube'de yap›lan aç›klamay› okuyan ﬁube Baﬂkan› Fahrettin A¤daﬂ, halklar›n karﬂ› karﬂ›ya getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyleyerek, kamu emekçileri olarak emekten, halktan yana tüm güçlerle birlikte buna
karﬂ› mücadele etmenin gerekti¤ine inand›klar›n› ifade etti.
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At›l›m yaln›z de¤ildir!

At›l›m Gazetesi Genel Yay›n
Koordinatörü'nün de aralar›nda bulundu¤u devrimcilerin tutuklanmas›n›n ard›ndan, oligarﬂi sald›r›lar›n›
At›l›m’›n yay›n›n› 15 gün durdurarak sürdürdü. Oligarﬂik iktidar, muhalif düﬂünceye, hele hele devrimci,
sosyalist düﬂünceye asla tahammülü
olmad›¤›n› bir kez daha gösterdi.
Konuya iliﬂkin 16 Eylül günü
‹HD binas›nda düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuﬂan At›l›m Gazetesi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Ahmet Yaman, yay›n yönetmeni ve koordina-

törlerinin tutuklanmas›n› protesto
ettikleri için verildi¤ini ifade etti¤i
“15 günlük kapatma cezas›”n›, “‹ﬂte
size bas›n özgürlü¤ü” sözleriyle de¤erlendirdi. Sald›r›n›n bütün sosyalist bas›na oldu¤unu kaydeden Yaman, buna karﬂ› kenetlenme ça¤r›s›nda bulundu.
Ayn› toplant›da söz alan, Tutuklu Gazetecilerle Dayan›ﬂma Platformu’ndan Necati Abay da, TMY’nin
hedefinin muhalif, sosyalist, yurtsever bas›n oldu¤unu vurgulayarak,
kapatmay› k›nad›.
At›l›m’a verilen ceza ve onun
öncesinde yaﬂanan gözalt› ve tutuklamalar, çeﬂitli eylemlerle de protesto edildi.
14 Eylül günü Ankara’da Gima
önünde düzenlenen eylemde, “Bize
Gücünüz Yetmez”, “Sosyalist Bas›n
Susturulamaz”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” gibi dövizler taﬂ›n›rken,
ortak aç›klamay›, ESP’li Mehmet
Ali Tosun okudu. Tosun, “tutukla-

nan devrimcilerin derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz. Bizler, söz,
örgütlenme ve gösteri özgürlü¤ü istiyoruz” diye konuﬂtu. Eyleme
HÖC de destek verdi.
‹zmir’de 16 Eylül günü düzenlenen eylemde ise, “Sosyalist Bas›n
Susturulamaz” sloganlar› at›ld› ve
At›l›m Gazeteleri taﬂ›nd›. Al›nteri,
BDSP, DHP, DTP, Devrimci Hareket; ESP, EHP, Ege 78'liler, HÖC,
SDP, ‹ﬂçi Mücadelesi, ‹C‹, Kurtuluﬂ
Partisi, Kald›raç, KÖZ taraf›ndan
Kemeralt›'nda düzenlenen eylemde,
"Bask›, zor ve ﬂiddeti muhaliflere
karﬂ› tek alternatif olarak gören ülke yönetimi sald›r›lar›n›n dozunu
her geçen gün daha çok artt›r›p
pervas›zlaﬂ›yor” denildi.
Dersim’de ise ESP, Temel Haklar, ‹HD, EMEP, HKM, DTP taraf›ndan, tutuklu bulunan ESP’lilere
ve At›l›m çal›ﬂanlar›na kart at›larak,
sosyalist muhalif bas›n üzerindeki
bask›lar protesto edildi.

Yürüyüﬂ’ü durduramazs›n›z!

TSF Toplan›yor
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de oldu¤u,
60’dan fazla kurum taraf›ndan düzenlenecek olan,
Türkiye Sosyal Forumu 30 Eylül - 1 Ekim aras›nda
‹stanbul'da toplan›yor.
Forum kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek etkinlikler, toplant›lar Darphane-i Amire, ‹stanbul Gazeteciler Cemiyeti ve ‹stanbul Tabip Odas›'n›n salonlar›nda yap›lacak.
Sosyal Forum'da 60'dan fazla kurumun düzenledi¤i 41 seminer ve atölye yeralacak. Bu seminer ve
atölye çal›ﬂmalar› aras›nda bulunan baz› konular ﬂu
ﬂekilde: ‘Kürt sorunu’, ‘Tecrit sorunu’, ‘Türkiye'nin
enerji sorunlar›’, ‘Kad›n kurtuluﬂ mücadelesi, sorunlar› ve örgütlenme deneyimleri’, ‘Gecekondular,
bar›nma hakk› ve kentsel dönüﬂüm’, ‘Hukuk ve
Adalet’, ‘Türkiye’de sendikal haklar ve çal›ﬂma yaﬂam›nda de¤iﬂimler’, ‘Neoliberalizmin k›skac›nda
Türkiye’, ‘Anti-kapitalist hareket ve yeni sol’...
Türkiye'de çok say›daki sosyal hareketi bir araya
getirmeyi amaçlayan Türkiye Sosyal Forumu’nun
kuruluﬂu, 14 Haziran 2005 tarihinde yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyurulmuﬂtu.

Dergimizin kitlesel olarak da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› ‹stanbul Ka¤›thane ve Adana’da polisin sald›r› ve engellemeleri ile karﬂ›laﬂt›k.
Emperyalizmin ve faﬂizmin karﬂ›s›nda direnenlerin sesi, solu¤u olan, burjuva politikac›lar›n yalanlarla uyutmaya çal›ﬂt›¤› halka gerçe¤i ulaﬂt›ran dergimizi, 19 Eylül günü Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi Sal›pazar›’nda da¤›tan Pervin Gürsoy, polisin sald›r›s›na maruz kald›. Elindeki dergilere zorla el konulan, yerlerde sürüklenerek keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nan da¤›t›mc›m›z,
daha sonra hiçbir iﬂlem yap›lmadan serbest b›rak›ld›.
17 Eylül günü ise, Ka¤›thane’nin mahalle ve merkezinde da¤›t›m yapan 20 okurumuzun önü
Çeﬂme Dura¤› civar›nda polis taraf›ndan kesildi. Megafonla anons
yapan Erdo¤an Çoban'› gözalt›na
alan polis, buna karﬂ› koyan Devrim ismindeki okurumuzu da gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan iki
kiﬂiye, 54 YTL para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›.
40
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Gazi Mahallesi'nde iki senedir 75. Y›l Mahalle Muhtarl›¤›
taraf›ndan düzenlenen Gazi Halk ﬁöleni, bu sene
de 17 Eylül günü Gazi Barajüstü
Orman›'nda yap›ld›. Sabah saat
10.00'da baﬂlayan ﬂölende onlarca
sanatç› sahneye ç›karken, yaklaﬂ›k
60 bin kiﬂi birlik olman›n coﬂkusunu yaﬂad›.
Grup Yorum, Tolga-P›nar Sa¤,
Kahtal› M›ç›, Heme Haci, K›v›rc›k
Ali, Aynur Haﬂhaﬂ, Ali Ekber Eren,
Kibar Aslan,
Çoban Ali,
Özcan Türe,
Hasan Y›lmaz, Telli
K›l›ç, ﬁevin,
Ramazan
Garipses,
Haydar Ulaﬂ,
Köylü, Kel
Hüseyin,
Grup Vadi,
Hasan Sa¤lam, Ali Ekber Duygulu,
Rober, Muzaffer Özdemir, Erenler
Saz (Ali K›sa), Kamil
Sar›gül, K›smet Y›ld›z
gibi birçok sanatç›n›n kat›ld›¤› ﬂölen Su TV taraf›ndan canl› olarak
yay›nlan›rken, her dilde türkülerle,
Anadolu halklar mozayi¤i sergilendi ve bu y›l ki ﬂölenlerin ana temas›na uygun bir hava yarat›ld›.
75. Y›l Mahalle Muhtar› Sedat
Çetintaﬂ, ﬂölenin aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›
konuﬂmada, mahallede yapt›klar›
çal›ﬂmalar› anlatarak, geçen y›l pikni¤in ana temas›n›n, çevreyi, orman›m›z› sahiplenme oldu¤unu, bu y›l
ise, “halklar›n kardeﬂli¤ini” ana tema olarak seçtiklerini ifade etti. Çetintaﬂ, halk›n birli¤i ve dayan›ﬂmas›na vurgu yapt›. Akﬂam geç saatlere kadar süren ve bir festival havas›nda geçen piknikte, TAYAD da
'Tecrite Son' pankart›yla stand açt›.

Yo k s u l l u k t a n
yozluktan ve zulümden pay›n›
alan Gazi halk›n›n yan›nday›z ve her ne pahas›na olursa olsun
yan›nda olaca¤›z. Birlik ve beraberlik ad›na yarat›lan her de¤er bizimdir. Bunun aksini iddia eden herkes ya da her kesim Gazi halk›na
ihanet ediyor demektir. Bugün binlerce insan›n burada olmas› bunun
en güzel kan›t›d›r.”
Sahneye ç›kan sanatç›lar deyiﬂleri, coﬂkulu türküleri, Türkçe,
Kürtçe, Lazca ﬂark›lar›
ile Barajüstü
Orman›’nda
toplanan
binlere coﬂkulu saatler
yaﬂatt›. Kitlenin coﬂkusunun doru¤a ç›kmas›
ise,
Grup
Yo r u m ’ u n
sahneye ç›kt›¤› an oldu.
Yorum ad›na
‹nan Alt›n,
bu ülkede
nerede bir
haks›zl›k olsa Gazi halk›n›n
hep
karﬂ›s›na dikildi¤ini hat›rlatan k›sa
konuﬂmas›nda, “Hapishanelerde direnenlerin de hep yan›nda oldunuz.
Bugün ﬂark›lar›m›z› ﬁiﬂli'deki evinde ölüm orucu direniﬂini sürdüren
Behiç Aﬂc›'ya arma¤an ediyoruz”
sözleri, onbinlerce insan taraf›ndan
alk›ﬂlarla ve 'Behiç Aﬂc› Onurumuzdur’ slogan›yla cevapland›.
Yorum'un türkü ve marﬂlar›n›n
onbinler taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla yumruklar havada ve zafer
iﬂaretleriyle hep bir a¤›zdan söylenmesi dikkat çekti. Di¤er sanatç›lara
oldu¤u gibi, Yorum’a da, muhtarl›k
taraf›ndan bir plaket sunulurken,
ﬂölen boyunca s›k s›k “Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›
at›ld›.

60 bin kiﬂi tek yumruk oldu
Yine Gençlik Federasyonu, Anadolunun Sesi, Grup Yorum'un standlar› da Gazi halk›n›n yo¤un ilgisiyle
karﬂ›land›.
Gazi Temel Haklar ad›na bir konuﬂma yapan Selda Yeﬂiltepe, Gazi
Mahallesi'nde yarat›lan de¤erlerin
önemli bir bölümünün burada bugün yaﬂand›¤›n› kaydederek, organizasyonu gerçekleﬂtiren Sedat Çe-

tintaﬂ'a teﬂekkür etti. Gazi halk›n›n,
12 Mart Gazi Katliam›’nda, öncesinde ve sonras›nda onlarca insan›n›
kaybetti¤ini, can pahas›na de¤erler
yaratt›¤›n› ve bugün bu de¤erlere ve
yaﬂam tarz›m›za yönelik yo¤un sald›r›lar›n yaﬂand›¤›n› hat›rlatan Yeﬂiltepe, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Yozlaﬂman›n çirkin ve insan›
çürüten yan›yla yüz yüzeyiz. Uyuﬂturucu kumar ve fuhuﬂu mahallemizde istemiyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz. Ülkemizde yaﬂanan sorunlar›n hiçbirine s›rt›m›z›
dönmüyoruz. Emperyalizmin dünya
halklar›na sald›r›s›n› yo¤unlaﬂt›rd›¤› bir dönemdeyiz ve ezilen sömürülen dünya halklar›n›n yan›nday›z.
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Belçika kamuoyu devlet
komplosunu tart›ﬂ›yor
Belçika devleti ülkesinde Türkiyeli devrimcileri, faﬂizmle iﬂbirli¤i
yaparak yarg›lamaya karar verdi¤inde, bu sayfalarda, faﬂizmle iﬂbirli¤inin suç oldu¤unu ve halklar taraf›ndan lanetlenece¤ini ifade etmiﬂtik. Belçika devletinin bu karar›ndan bu yana ortaya ç›kan gerçekler,
bu iﬂbirli¤inin kaç›n›lmaz olarak
beraberinde getirdi¤i hukuksuzluklar, kendi sistemini sars›yor, siyasi
krizlerden kurtulam›yor. Faﬂizmle
el s›k›ﬂan›n elini y›kamas› o kadar
kolay olmuyor!
Belçika devleti ve Adalet Bakanl›¤› nezdinde hükümet, kendi bas›n›
ve kamuoyu taraf›ndan komploculukla, hukuksuzlukla suçlan›yor.
Hat›rlanaca¤› gibi, Bahar Kimyongür, Nisan ay›nda Hollanda’da
Türkiye’nin iade talebi üzerine tutuklanm›ﬂ ve 2 ay sonra serbest b›rak›lm›ﬂt›. Bu tutuklaman›n Belçi-

DHKP-C davas›
ertelendi
Belçika'n›n Gent ﬁehri'nde bir
haftad›r süren DHKP-C Davas›’n›n
temyiz mahkemesi, karar duruﬂmas› için 7 Kas›m’a ertelendi.
Son iki duruﬂmada, Federal
Savc› Johan Delmulle ile avukatlar
aras›nda sert tart›ﬂmalar yaﬂan›rken, faﬂizme karﬂ› devrimci mücadelenin meﬂrulu¤unu savunan tutsaklar›n savunmalar›, davay› izleyen ve aralar›nda Belçikal› demokrat›n bulundu¤u izleyiciler taraf›ndan s›k s›k alk›ﬂland›. Avukatlar ise,
Cephenin bir sosyal kurtuluﬂ hareketi oldu¤unu anlatarak, Türkiye
devletinin katliamc›l›¤›n› teﬂhir eden
belgeler sundular.
Savc›n›n verilen cezalar› az bularak art›r›lmas›n› istedi¤i duruﬂmalara; Musa Asao¤lu, Kaya Saz,
ﬁükriye Akar Özordulu ile tutuksuz

ka-Hollanda ve Türkiye ortakl›¤›yla
kurulan bir komplo oldu¤unu o
günlerde ortaya koymuﬂtuk. ﬁimdi
bunun belgeleri ortaya ç›kmaya devam ediyor.
Gent Mahkemesi’nde baﬂlayan
DHKP-C temyiz davas›n›n son günü olan 19 Eylül’de iki büyük gazetenin manﬂetten verdi¤i bir haber,
asl›nda mahkemenin de ayn› sürecin bir parças› olarak, faﬂizmle iﬂbirli¤inin bir ürünü oldu¤unu ortaya
koymakla kalm›yor, ayn› zamanda,
Belçika burjuva demokrasisini tart›ﬂt›r›yordu.
Olay› iki gün üst üste manﬂetten
duyuran gazeteler, devlet komplosunun belgelerine yer verdiler.
Le Soir Gazetesi Yazar› Marc
Metdepenningen, ele geçirdi¤i bir
belge ile devletin yalan›n› ve komplosunu gözler önüne serdi. Söz konusu belge devlet içinde gizli bir
‘acil durum toplant›s›n›n’ tutanak

raporu. Le
Soir’deki
bilgilere göre; 26 Nisan’da ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nda yap›lan 25 kiﬂilik, 3 saatlik
gizli toplan- Belçika bas›n›, devlet
t› Kimyon- komplosunu iki gün
gür’ün Tür- manﬂetten duyurdu
kiye’ye iadesini sa¤lamak amac›ndayd›. Adalet Bakanl›¤› yetkilisi Pascale Vandernacht
baﬂkanl›¤›nda düzenlenen toplant›da, Baﬂbakan’›n dan›ﬂman› Eugene
Dimmock, Kamu Güvenlik Birimi
Direktörü Alain Lefebvre, Adalet
Bakan›’n›n hukuk dan›ﬂman› Pascale Petry, Federal Savc› Daniel Bernard ve lokal polis temsilcileri, istihbarat yetkilileri ile anti-terör federal polis yetkilileri yerald›lar. En
dikkat çeken ise, DHKC davas›n›n savc›s› olan Johan Delmulle.
Toplant›da; Kimyongür’ün tutuklanmas› için Belçika adaletinin
imkânlar› gözden geçiriliyor, bir yol
bulunmaya çal›ﬂ›l›yor. ‹stihbarat

yarg›lanan Bahar Kimyongür kat›ld›.
Savc› Delmulle, davaya Türkiye’den
kat›lan HHB avukat› Taylan Tanay'a
“terörist avukat” muamelesi yaparak “avukatl›¤›n› tan›mad›¤›n›” söylemesi nedeniyle, Asao¤lu'nun avukatlar› ile tart›ﬂt›. Avukatlar savc›n›n
bu faﬂist tavr›na sert tepki gösterirken, sorun, baro baﬂkan› ile yap›lan
toplant›yla çözüldü.
Savc›n›n hayal mahsulü suçlamalar› ise, Amerikan terörizm demagojisinin Belçika hukukuna sirayet etmesinin adeta kan›t›yd›. Kimyongür’ün 2001-2004 y›llar›ndaki iki
TV röportaj›n› izleten savc›, öncesinde ﬂöyle dedi: “Onun ne kadar
tehlikeli oldu¤unu göreceksiniz.
E¤er bu insan tutuklanmazsa yar›n
Brüksel metrolar›nda bir bomba
patlayacak ve Kimyongür Bey bunu
enformasyon bürosundan üstlenecek!!!” Bu sözlerin ard›ndan o görüntülerde “kan›t” bekleyenler yan›ld›. Röportajlarda; Kimyongür oligarﬂinin terörünü ve buna direnen-

leri anlat›yor, Semiran Polat’›n kaza
ile patlayan bomba sonucu ölümü
üzerine kamuoyunu ayd›nlat›yordu.
Hukuku, belgelere göre de¤il,
deli saçmas› spekülasyonlara göre
yürütmeye çal›ﬂan Savc› Delmulle’nin bu hayali suçlamalar›n›n,
özellikle Kimyongür’ü hedef göstermesinde, Belçika’n›n komploculu¤unun ve faﬂizmle iﬂbirli¤inin deﬂifre olmas›n›n pay› yads›namazd›.
Savc›, “terörizm” korkular›na hitap
ederek, DHKC’yi tan›yan herkesin
tek kelime ile “saçmalama” diyece¤i “metro bombalamalar›” üretiyor,
dahiyane(!) zekas›yla Kimyongür
nezdinde devrimcileri terörize etmeye çal›ﬂ›yordu. Davaya Türkiye
devletini temsilen ‘müdahil’ olarak
kat›lan avukat›n “DHKC’nin s›n›fs›z
bir toplum iste¤ini” söyleyerek “ne
kadar büyük bir tehlike oluﬂturdu¤unu” kan›tlamaya çal›ﬂmas› ise, tipik bir antikomünist zihniyetin ürünü olarak dikkat çekti.
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yetkilileri, Kimyongür’ün Gent
temyiz duruﬂmas›na kat›lmayaca¤›n›, Küba’ya kaçma ihtimali bulundu¤unu dile getiriyorlar. Ancak hukuki durum çerçevesinde tutuklanamayaca¤› belirtiliyor. Raporda ﬂu
da ekleniyor: “ULB Üniversitesi’nde DHKP-C davas› ile ilgili bir
konferans›n düzenlendi¤i ayn› akﬂam ﬂüpheli üzerinde saat 19.30’da
bir takip baﬂlat›l›yor.”
Toplant›dan ç›kan di¤er bir karar
ise, “Federal savc›l›¤›n, Hollanda’daki meslektaﬂ› ile iliﬂkiye geçerek, gereken bilgileri verip
Kimyongür’ün tutuklanmas›n› ve
Interpol aramas› nedeniyle Türkiye’ye iadesini sa¤lamak.” Tüm
kat›l›mc›lar taraf›ndan karar onaylan›yor ve Federal Savc›l›k takiple sorumlu polis birimlerinden kendisine
27 Nisan Perﬂembe günü saat
08.00’de, 28 Nisan Cuma günü saat
12.00 ve 18.00’de rapor vermesini
talep ediyor. Toplant› sonunda ise
tutuklaman›n gerçekleﬂmesinin ard›ndan yeni bir görüﬂme ve de¤erlendirme için 3 May›s’a toplant› tarihi belirleniyor; çünkü 28 Nisan’da
Kimyongür’ün bir konser için Hollanda’ya gidece¤i tespit ediliyor.
Ancak beklenilenin aksine Kimyon-

gür’ün bir gün öncesinden yola ç›kmas› bu plan› bozuyor... Fakat Hollanda taraf›ndan tutuklama yine de
gerçekleﬂtiriliyor.
Ele geçirilen raporda yer alan
tek bilgiler bunlar de¤il, ancak gazetelere yans›yan bölümleri ﬂimdilik bu kadar. Bu bilgiler dahi Belçika devletinin bütün birimlerinin dahil olarak, nas›l bir komplo kurdu¤unu ve kendi hukukunu faﬂizme
yaranmak için nas›l çi¤nedi¤ini
gözler önüne seriyor.
Belçika bas›n› olay› geniﬂ bir ﬂekilde ele ald›. Le Soir Gazetesi 19
Eylül günü “Belçika Kimyongür’ü
nas›l verdi” baﬂl›¤›yla yer verdi¤i
haberde: “Verhofstadt hükümeti gizli bir toplant› ile Kimyongür’ün
Türkiye’ye iadesini organize etti”
dedi. 20 Eylül tarihli gazetelerde ise
ﬂu baﬂl›klar yerald›: “Kimyongür
olay› parlamentoyu ateﬂe verdi”,
“Erdal tad›nda bir fiyasko”...
TV’lerin ana haber bültenleri ise
parlamento önünden canl› yay›nlar
yaparak; Adalet Bakan› Onkelinx’in
her an istifa etmesinin beklendi¤ini
duyurdu. Belçika Parlamentosu
Kimyongür dosyas›n› ayn› gün
Adalet Komisyonu’nda tart›ﬂt›.

S›n›rd›ﬂ›lara karﬂ› panel

Anadolu Federasyonu taraf›ndan 15 Eylül günü
Dortmund Kültür Merkezi'nde s›n›rd›ﬂ›lara karﬂ› bir panel düzenlendi. Federal Parlamento Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke ve Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Nurhan
Erdem’in konuﬂmac› oldu¤u panelde, “S›n›rd›ﬂ›lara, Oturum ‹ptallerine Hay›r!“ denildi. Ulla Jelpke Göç Yasas› ve Anti-terör Yasas›'n› anlat›p eleﬂtirirken, Nurhan Erdem, son dönemde göçmenlere yönelik ç›kar›lan yeni yasalar›n yaﬂam›m›za nas›l
yans›d›¤›n› anlatt›. Erdem, federasyonun bu konudaki çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi
vererek, “Tek yol birlikte mücadele etmektir” dedi.

Amerikan üssüne öfke Güney Kore halk›, Amerikan askeri üssünün geniﬂletilerek, yeni bir askeri üs yap›lmas›na karﬂ› sokakta.
Hafta boyunca süren gösterilerde, topraklar› ellerinden al›nacak olan
köylüler de yerald›. ABD’de yaﬂayan binlerce Güney Koreli de, ülkelerinde yap›lan kitlesel eylemlere destek olmak amac›yla Washington’da büyük bir gösteri düzenledi.

Taliban direniﬂi Afganistan'da Taliban sald›r›lar› sürüyor. Güneydeki Uruzgan'da bir polis karakoluna sald›r› düzenleyen Taliban
gerillalar›, Kandahar’da da, NATO’ya ba¤l› Kanada askerlerini hedef
ald›. Düzenlenen intihar sald›r›s›nda 4 NATO askeri öldü.
43
24 Eylül 2006 / 71

Bahar Kimyongür, Gent duruﬂmas›na, Naziler’in yarg›lad›¤›
komünistlere tak›lan ‘üçgen’
k›z›l simgeyi takarak kat›ld›.
Adalet Bakan› Laurette Onkelinx
sorular› cevapland›rd›. Ancak olay
tüm ç›plakl›¤›yla ortadayken, bakan
ve baﬂbakan inkâr politikalar›n› sürdürüyorlar. Her ikisinin söyledikleri
ise söz konusu toplant› raporu tutana¤›n›n “sadece bir müsvedde” oldu¤u, son halinin bu metin olmad›¤› yönünde. Gazetecilerin son raporu talep etmelerine ise “gizli belge”
cevab› veriliyor.
Henüz karara ba¤lanmayan
DHKC davas›n›n savc›s› Johan Delmulle’ün de komplo içinde yeralmas› ülkede hukukun ba¤›ms›zl›¤›
konusunu tart›ﬂmaya açt›. Hukukçular bunun bir ihlal oldu¤unu dile
getiriyorlar.

Humanite ﬂenli¤i
Frans›z Komünist Partisi yay›n organ› Humanite
taraf›ndan 15-17 Eylül tarihleri aras›nda düzenlenen ﬂenlik, bu y›l da onbinlerce insan› a¤›rlad›.
Kültürel, siyasal etkinliklerin, 300’e yak›n panel,
tiyatro ve sinema gösterimleri, konserler, kitap
fuar›, çeﬂitli sergilerin yerald›¤› etkinlikler program›nda, komünist partililerin temel gündemi yaklaﬂan Fransa baﬂkanl›k seçimleri idi. Che ve Fidel
fotograflar› her yerde göze çarparken, Cepheliler
bu y›l da Humanite ﬁenli¤i’nde açt›klar› standla
ölüm orucu direniﬂini taﬂ›d›lar. Standda, "Türkiye
Hapishanelerinde tecrit uygulamas› 122 insan›n
ölümüne yolaçt›. Sorumlusu Türkiye Devleti ve
Avrupa Birli¤i'dir" yaz›l› pankart›n yan›s›ra, emperyalizme karﬂ› mücadeleye vurgu yapan "Emperyalizm De¤il, Direnen Halklar Kazanacak"
pankart› yerald›. 10 bin bildiri da¤›tan Cepheliler,
direniﬂin, emperyalizme karﬂ› oldu¤unu anlatt›lar.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin Gülsuyu’ndaki Olaylara ‹liﬂkin Aç›klamas›d›r:

ESP, YAVUZ HIRSIZ ROLÜNDE
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan ‹stanbul Gülsuyu Mahallesi'ndeki Geliﬂmelere ‹liﬂkin 20
Eylül 2006 tarihli ve 83 No’lu aç›klamay› aﬂa¤›da sunuyoruz:

çevre de ESP çevresi de¤ildir. Dahas›, daha önce iliﬂkide oldu¤u çevreden de, serserilikleri nedeniyle
dövülerek at›lm›ﬂt›r. Fakat burada
bu konuda bilgilere yer vermeye de
gerek yoktur. Keza, sözkonusu esnaf›n, ESP'yle de uzaktan yak›ndan
bir iliﬂkisi yoktur. Fakat ESP'nin
sorunu bu de¤ildir. Sorun ESP'nin
rekabetçili¤i, grupçulu¤u ve “öncülük krizi”dir.
ESP, Haklar ve Özgürlükler
Cephesi'nin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye öncülük etmesinden, devrimci bir otoriteyi ad›m ad›m geliﬂtirmesinden rahats›zd›r. Ve bu noktada HÖC'ün program›n› nas›l bozar›m, nas›l sabote
ederim diye adeta kendine malzeme aramaktad›r. Sorun
budur.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi, yozlaﬂmaya karﬂ› program›n› her yerde sürdürecektir. Bunu kimse engelleyemeyecektir. Böyle bir mücadeleyi engellemeyi düﬂünenler,
sadece karﬂ›-devrim olmal›d›r
zaten. Devrimciler bu mücadelenin karﬂ›s›na ç›kmak bir
yana, içinde, yan›nda olmak
durumundad›rlar.

‹stanbul Gülsuyu Mahallesi'nde
6-7 Eylül günlerinde ESP'lilerin iki
HÖC'lüyü dövmesiyle baﬂlayan çeﬂitli olaylar yaﬂand›.
Geliﬂmelerin ard›ndan At›l›m
Gazetesi'nin 37(124). say›s›nda
Gülsuyu'ndaki bu olay üzerine yalan ve çarp›tmalarla dolu bir ESP
aç›klamas› yay›nland›.
Yalan ve çarp›tma ESP aç›klamas›n›n daha giriﬂinde
baﬂl›yor.
Sözkonusu yaz›n›n giriﬂinde “HÖC taraf›ndan Gülsuyu'nda gerçekleﬂtirilen sald›r› üzerine... bir aç›klama
yapma zorunlulu¤u do¤du¤undan” sözediyor ESP.
Birinci paragrafta birinci yalan söyleniyor ve sonra
yaz›n›n geri kalan› bunun üzerine inﬂa ediliyor. Sald›ran
HÖC de¤ildir. Sald›ran ESP'dir.

2) Sald›ran çok aç›k ve nettir;
kendileri de itiraf ediyor!
ESP'nin At›l›m'da yay›nlanan aç›klamas›, içerdi¤i
tüm yalan ve çarp›tmalara karﬂ›n, sald›ran taraf oldu¤unu gizleyememiﬂtir. Çünkü sözkonusu serseri, ahlâks›z
kiﬂinin dövülmesi d›ﬂ›nda ESP'nin “bize sald›rd›lar” diye gösterebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
ESP aç›klamas›ndaki ﬂu sat›rlar her ﬂeyi anlat›yor asl›nda:
“HÖC'ün a¤›r tahriki ve sald›r›ya [esnaf›n dövülmesine] bir yan›t olarak bu sald›r›dan sorumlu olan kiﬂiyi
döverek uyaran ESP'liler, daha sonra komple ve organize bir sald›r›yla yüz yüze kalm›ﬂlard›r.”
Sald›r› dedi¤i, ESP'lilere yönelik bir sald›r› de¤il,
serseri, ahlâks›z kiﬂinin cezaland›r›lmas›d›r. Yani
ESP'ye herhangi bir sald›r› yoktur. ESP'ye yönelik baﬂkaca bir “a¤›r tahrik”de yoktur. Olsayd› ESP aç›klamas›nda mutlaka sözedilirdi.
O halde ESP'ye ﬂunlar› soral›m:

1) Serseri, ahlâks›z birine sald›r›,
ESP'ye sald›r› de¤ildir!
ESP, HÖC taraf›ndan dövülerek cezaland›r›lan bir
serseriyi sahiplendi¤i için, bunu ESP'ye yönelik bir sald›r› say›yor ve sald›ran taraf olarak HÖC'ü gösteriyor?
HÖC'lülerin mahallede ahlâks›z, serseri kiﬂili¤iyle
bilinen bir esnafla ticari bir iﬂleri oluyor. Sözkonusu esnaf›n serserili¤ini ve ahlâks›zl›¤›n› HÖC'e karﬂ› da sürdürmeye kalk›ﬂmas› üzerine bu esnaf dövülerek cezaland›r›l›yor ve sözkonusu kiﬂiye HÖC taraf›ndan “bir ay
çal›ﬂmama” yasa¤› konuluyor.
‹ﬂte bu noktada devreye ESP giriyor ve “esnaf›n At›l›m okuru oldu¤unu ve ona yap›lacak her ﬂeyi ESP'ye
yap›lm›ﬂ sayacaklar›n›” belirtiyorlar. Bir siyaset için
vahim ve trajik bir sahiplenme!.. HÖC, böyle bir sahiplenme olamayaca¤›n› belirtiyor ve sözkonusu kiﬂi konulan yasa¤a uymamas› üzerine ikinci kez dövülerek cezaland›r›l›yor.
Üzerinde spekülasyon yap›lan bu esnaf›n ahlâks›z ve
serseri oldu¤unu sözkonusu mahallede herkes bilmektedir. ESP’nin aç›klamas›nda belirtildi¤i gibi, sözkonusu
kiﬂi, daha önce bir sol çevrenin iliﬂkisi içindedir ama o

a- Bir devrimci hareketin bir serseriyi dövmesine
“yan›t vermek”, devrimcilerin iﬂi olabilir mi?
b- O serseriyi sahipleniyor da olsan›z, “tahrik”de olmuﬂ olsan›z, yapman›z gereken, toplan›p, iki HÖC'lüyü
yakalay›p dövmek mi olmal›yd›?
ESP, sald›r›s›n› “döverek uyard›k” diye aç›kl›yor.
Devrimci bir hareketi “döverek” uyar›yor ESP. Anlay›44
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ESP grupçuluk, rekabetçilik ve dövmek, kimseye bir üstünlük
ﬂa bak›n. Peki sonra? Sonra da
öncülük kriziyle, HÖC'ün bu
sa¤lamaz. Herkes, herhangi bir siherhalde öldürecek!
yasetten birkaç kiﬂiyi pusu kurup
Devrimci bir hareketin “dövekonudaki program›n› bozmak
rek uyar›ld›¤›” nerede görülmüﬂ? istemiﬂtir. Bu yüzden serserileri dövebilir. Nitekim ESP de Gülsuyu'nda böyle yapm›ﬂt›r. Ama bu
Sanki düﬂmandan sözediyor olsahipleniyor.
Gülsuyu'nun
d›ﬂ›nnas›l bir “gözükaral›k”t›r, nas›l bir
mal› ki, uyar›s› bile döverek, kol,
rekabet ve öncülük h›rs›d›r ki, iki
da
baﬂka
mahallelerde
de
benbacak k›rarak... Burada bütün ruh
halini ortaya koyuyor ESP.
zer yaklaﬂ›mlar sergiliyor. Esa- ad›m sonras›n› görememektedir.
ESP aç›klamas›nda yeralan ﬂu
“Uyar›” dedi¤i sald›r› ﬂöyle
s›nda ESP'nin grupçulu¤u, önsözlerin
gerçeklikle hiçbir ilgisi
gerçekleﬂmiﬂtir: Baﬂ›nda ESP'nin
cülük
kompleksleri
tüm
sol
nezyoktur:
“ESP,
bu tablo karﬂ›s›nmahalle sorumlular› da olmak
dinde
bilinen,
yeterince
teﬂhir
daki
devrimci
sorumlulu¤unu
en
üzere mahalleden toplanm›ﬂ kimibaﬂta
yerine
getirerek,
ﬂiddet
tavsi serseri 10-15 kiﬂi, iki HÖC'lüyü
olmuﬂ bir yand›r.
r› tak›nmayaca¤› ve yeni gerilimher taraflar›n› morart›ncaya, birilere zemin b›rakmayaca¤› karar›nin baca¤› k›r›l›ncaya kadar dövmüﬂlerdir.
n› alarak bunu uygulam›ﬂt›r ve uygulayacakt›r.”
Sen, ortada HÖC ve ESP aras›nda hiçbir al›p vere3) Bu dövme olay›n›n ard›ndan mahalledeki HÖC
meyecek bir ﬂey yokken bir sorun icat et, bununla yetinkitlesi toplan›yor; ortalar›nda dövülmüﬂ iki HÖC'lü...
me, sald›r›p iki HÖC'lüyü döv, sonra da kalk, “solduBu durumda HÖC'e sald›ran ESP'lilerin peﬂine düﬂüyoryu”dan, “ﬂiddet tavr› tak›nmamak”tan sözet!
lar ve baz› ESP'lileri dövüyorlar.
Elbette biz sol içi sorunlarda misillemeyi tasvip et6) Yavuz h›rs›z rolündeki ESP; bildirisinde “son dömiyoruz. Böyle bir “cevab›” onaylam›yoruz. Ancak bu
nemde HÖC'ün artan sald›r›lar›”ndan sözediyor. Amac›,
ESP'nin yolaçt›¤› bir sonuçtur.
hedefi belirsiz sözlerle suyu buland›rmaya çal›ﬂ›yor.
4) Bu geliﬂme üzerine, ESP, ertesi gün pusu kurarak Evet, artan bir sald›r› varsa, bu halk düﬂmanlar›na, mafyac›lara, çetecilere, namussuzlara yönelik sald›r›larda
tekrar HÖC'lülere sald›rd›. Ayn› gün, ikinci bir sald›r›
bir art›ﬂt›r. Bundan rahats›z olmas› gerekenlerin içinde
daha gerçekleﬂtirdiler. Ancak birinci sald›r›da 15-20 kiESP'liler olmamal›d›r.
ﬂilik, ikinci sald›r›da 25 kiﬂilik bir grupla sald›ran
Haklar ve Özgürlükler Cephesi, yozlaﬂmaya karﬂ›
ESP'liler, her iki sald›r›da da kendileri zarar gördü. ESP
program›n› her yerde sürdürecektir. Bunu kimse engelaç›klamas›nda, ESP'lilerin yaras›, beresi say›l›rken, bu
leyemeyecektir. Böyle bir mücadeleyi engellemeyi düyara berelerin HÖC'lülere sald›r› s›ras›nda oluﬂtu¤u perﬂünenler, sadece karﬂ›-devrim olmal›d›r zaten. Devrimdelenmek istenmiﬂ, ama bunda pek baﬂar›l› olunamaciler bu mücadelenin karﬂ›s›na ç›kmak bir yana, içinde,
m›ﬂt›r. Çünkü olaylar›n anlat›m›ndan ister istemez ç›kan
yan›nda olmak durumundad›rlar.
sonuç, HÖC'lülerin ilk andaki misillemesi d›ﬂ›ndaki tüm
olaylarda, ESP'lilerin HÖC'lülerin üzerine gitti¤idir.
ESP, grupçuluk, rekabetçilik ve öncülük kriziyle,
HÖC'ün bu konudaki program›n› bozmak istemiﬂtir. Bu
5) ESP Aç›klamas›nda, “HÖC'lülerin, ellerinde de- yüzden serserileri sahipleniyor. Gülsuyu'nun d›ﬂ›nda
mir çubuklar, sopalar, kesici aletler ve silahlarla” salbaﬂka mahallelerde de benzer yaklaﬂ›mlar sergiliyor.
d›rd›¤› iddia edilirken, ESP'lilerin “asla ve kesinlikle
Esas›nda ESP'nin grupçulu¤u, öncülük kompleksleri
silah veya kesici alet kullanmad›klar›” iddia edilmiﬂtir.
tüm sol nezdinde bilinen, yeterince teﬂhir olmuﬂ bir yand›r. Bunun zarar›n› inan›yoruz ki, yine en fazla kendileÇok aç›k bir yalan, gerçe¤i tersyüz etme; ESP''liler,
ri görmektedirler ve bu tutumlar›n› de¤iﬂtirmedikleri südevrimcilere karﬂ› bu sald›r›lar›nda silah ve kesici aletrece daha da göreceklerdir.
ler kullanm›ﬂlard›r; bu kesindir. HÖC'lülerin üzerine
birkaç el silah da s›k›lm›ﬂt›r. Bunun da yeri, saati bellidir. HÖC'lüler ise silah ve kesici alet kullanmam›ﬂlard›r.
Sonuç: ESP, Gülsuyu'nda yapt›¤› vahim yanl›ﬂ›
Kavgalar s›ras›nda zarar gören esnaf arabalar› ESP'lilegörmelidir;“uyar›” amaçl› hiçbir devrimciyi dövemeyerin att›klar› taﬂlar sonucunda zarar görmüﬂtür.
ce¤ini anlamal›d›r. ESP hiç kimseyi “devrimci hukuk,
ak›l ve sorumluluk zeminine” ça¤›racak durumda de¤ilESP kaba ve ucuz bir pragmatizmle, bir serseriyi sadir. Çünkü o zemini pervas›zca çi¤neyen kendisidir.
hiplenerek HÖC'ün irade ve inisiyatifinin karﬂ›s›na ç›kGrupçu, rekabetçi h›rs›yla yaratt›¤› bu sorunu, yaratt›¤›
m›ﬂ, bununla da yetinmeyip iki HÖC'lüyü dövüp akl›s›gibi çözmesini bilmelidir. ESP, sald›r›s›n›n özeleﬂtirisini
ra HÖC'lülere karﬂ› bir “üstünlük” elde etmek istemiﬂtir.
vermeli, özür dilemelidir.
Ama geliﬂmeler hesaplad›¤› gibi olmam›ﬂt›r. ESP'nin
her ﬂeyden önce görmesi ve anlamas› gereken ﬂudur: Bir
devrimci hareketin iradesini k›rmak, baﬂka bir gruba bir
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
yarar sa¤lamaz. ‹kincisi, bir hareketin birkaç insan›n›
45
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halk›n
Cephesi

“O art›k bizden”!
- Grupçuluk suçlular›n himayesine dönüﬂmemeli -

Devrimcilerin çal›ﬂma yürüttü¤ü
herhangi bir alan›n muhbirlerden,
faﬂistlerden, mafyac›lardan, namussuzlardan temizlenmesi, -bu faaliyeti bir grup yürütüyor olsa bile- hiç
kuﬂku yok ki, sadece o bir grubun
ç›kar›na de¤ildir. Bu do¤rultudaki
bir mücadele ve müdahale, o alandaki tüm devrimcilerin ve esas olarak da tüm halk›n ç›kar›nad›r.
Ne var ki, grupçuluk, bu yal›n
gerçe¤in görülmesine engel olabiliyor. Grupçuluk, adeta devrimcilerin
gözlerine inen bir perde gibidir. O
perdenin gözlere indi¤i her yerde
ise, bugüne kadar say›s›z olumsuzlukla karﬂ›laﬂt›k.
Grupçulu¤un, yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelede karﬂ›m›za ç›kard›¤›
olumsuzluklardan biri de, ﬂu veya
bu biçimde yozlaﬂman›n içine sürüklenmiﬂ, halka veya devrimcilere
karﬂ› suç iﬂlemiﬂ kiﬂilerin “sahiplenilmesi”dir.
Diyelim ki, bir hareket bu tür suç
iﬂlemiﬂ veya batakl›¤a sürüklenmiﬂ
birine karﬂ› bir tav›r geliﬂtiriyor.
Ona karﬂ› tecrit veya baﬂka türlü bir
yapt›r›m uyguluyor. ‹ﬂte tam bu
noktada bir siyasi hareket karﬂ›n›za
dikiliyor ve diyor ki:
- “O bizden oldu, art›k ona dokunamazs›n...”
Veya çok dolayl› iliﬂkiler öne sürülüp onun “kendi iliﬂkileri oldu¤u”
öne sürülüyor.. Grupçuluk ve rekabetçilik, olumsuzluklar› meﬂrulaﬂt›r›c›, olumsuzluklar› yapanlar› sahiplenici bir noktaya ulaﬂ›yorsa,
durum gerçekten vahimdir ve sorun
çok ciddi olarak tart›ﬂ›lmak durumundad›r.
Bu yol, yol de¤ildir. Bu yöntem
mücadeleye katk›s› olacak bir yol
de¤ildir. Herkesi düﬂünmeye davet
ediyoruz: Bu f›rsatç›l›¤›n kime ne
yarar› olur?
Bu tav›r, olumsuzluklar içindeki
kiﬂilere “manevra alan›” yaratmaktan baﬂka bir sonuç yaratm›yor. Suç

iﬂlemiﬂ, üçka¤›tç› ve kendi yoz veya
ç›kar düzenini sürdürmek isteyen
kiﬂiler, siyasi gruplar› birbirine karﬂ› kullanmakta, hatta k›ﬂk›rtmaktad›rlar. Bunun birçok örne¤ine tüm
hareketler tan›kt›r. Böyle bir duruma izin vermenin, kap› aralaman›n
bile devrimcileri, birkaç suçlu, zaafl›, yozlaﬂm›ﬂ kiﬂiler karﬂ›s›nda nas›l
zay›f, aciz duruma düﬂürdü¤ü görülemiyor mu acaba? Grupçuluk ve
rekabetçilik, gözün önüne perde
çekmenin ötesinde, bu kadar m› kör
etmektedir?
Herhangi bir kiﬂinin kendisine
sa¤layaca¤› imkanlar karﬂ›l›¤›nda,
olumsuz kiﬂilikleri sahiplenmek,
halk›n gözünde devrimcileri ne duruma sokar, bir düﬂünülsün. Bu kadar küçük hesaplar içindeki devrimcilerin, iktidar alternatifi olabilmesi
bir yana, herhangi bir mahallede,
semtte, devrimci ve adaletli bir otorite kurabilece¤ine inan›r m› halk?
Hep söyledi¤imiz gibi, bu ve
benzeri tav›rlar›n temelindeki en
önemli nedenlerden biri, iktidar iddias› ve perspektifinden uzak olmakt›r. Aç›k ki, iktidar olmay› düﬂünmeyenler, ne halk›n önünde adaletli olmakta gerekli özeni gösterirler, ne devrimin ve devrimcilerin
otoritesinin sa¤lanmas›nda.
Sonuçta grupçuluk ve rekabetçilik, yozlaﬂmaya prim veren, ﬂu veya
bu pis iﬂlerin, yanl›ﬂ iﬂlerin içindeki
insanlara cesaret veren, devrimcilerin mahallelerdeki otoritesini zay›flatan, en önemlisi de çeteci, karﬂ›devrimci, ihbarc› güçler için de daha elveriﬂli bir ortam yaratmaktad›r.
Faydac› hesaplarla böyle bir ﬂeye
izin vermek, kabul edilemez.
Sorun, “O bizim dergi okurumuz”, “o bize aidat veren biri” gibi
gerekçelerle bir iki suçlu kiﬂinin sahiplenilmesinin ötesindedir.
Bunun bir ad›m ötesi, hainlere,
kaçaklara kucak aç›lmas›d›r. Nite46
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kim daha önce çeﬂitli siyasi hareketler içinde bulunup devrime ihanet
etmiﬂ, örgütünden suç iﬂleyerek
kaçm›ﬂ çeﬂitli kiﬂiler, böyle bir
grupçulu¤u gördükleri hareketlere
s›¤›nmaya çal›ﬂm›ﬂ ve baz›lar›, baz›
hareketler taraf›ndan kabul da görmüﬂtür. Fakat ﬂu da bir gerçektir ki,
bu tür kiﬂiler, ona kucak açanlar dahil, kimseye yar olmam›ﬂt›r. Hainlere, suçlulara kucak açanlar, devrimci iliﬂkileri ve kültürü kirlettikleriyle kalm›ﬂlard›r.
‹kincisi, mahallelerde bu tür insanlar›n sahiplenilmesi, herhangi
bir suçlunun cezas›z kalmas›n›n
ötesinde, devrimci adalet anlay›ﬂ›n›n yara almas›d›r.
Evet, sözkonusu kiﬂiler, sahip ç›kan hareketlere baz› imkanlar sa¤layacak olabilirler. Demek ki grubun
ç›karlar›yla s›n›f›n ç›karlar› her zaman denk düﬂmeyebilir; o durumda
s›n›f›n, emekçi halk›n ç›karlar› esas
al›nacakt›r. Zaten “grupçuluk hastal›¤›”ndan uzak durmak da budur.
De¤ilse elbette her siyasi hareket
öncelikle kendi geliﬂmesini düﬂünür,
bunu hedefler. Bunda bir yanl›ﬂl›k
yoktur. Yanl›ﬂl›k, bu ç›karlar için,
veya rekabetçi h›rs ve komplekslerle, devrimci adaleti, de¤erleri, halk›n ç›karlar›n›, devrimciler aras› güven iliﬂkilerini çi¤nemektir.
Özellikle halk›n devrimci mücadelesinin geliﬂimi aç›s›ndan önemi
tart›ﬂ›lmaz olan yoksul gecekondu
semtlerinde, düﬂman çok çeﬂitli biçimlerde cirit atmakta, genel bir denetim sa¤lanamamaktad›r. Bu noktada devrimciler objektif olarak tek
bir güçmüﬂ gibi devrimin otoritesini
sa¤lamaya çal›ﬂmak durumundad›rlar. Yapmam›z gereken semtlerdeki
yozlaﬂmaya, ihbarc›l›¤a, çeteleﬂmeye karﬂ› birlikte mücadele etmekken, bunu yapmay›p, bir de bu mücadelenin önüne engel olmak, hiçbir devrimci gruba yak›ﬂan tav›r
olamaz.

Ankara Garnizonu’nda görevli, 2'si
yarbay 23 asker hakk›nda, “sahte
evrak düzenlemek, ihalelerde müteahhit ve kendilerine haks›z kazanç sa¤lamak”tan bir dava aç›lm›ﬂt›. Bu davan›n 15 Eylül’deki
duruﬂmas›nda, yarg›lanan san›klar, "Bunlar› aç›klamak zorunda
kald›k" diyerek mahkemeye
9 sayfal›k bir dilekçe sundular.
22 generalin ad› yaz›l›yd› bu
dilekçede.
Bu generaller, altlar›ndakilere bask› yaparak “ekstra
hizmetler” yapt›rm›ﬂ ve
bunlar› da “di¤er harcamalara yedirmiﬂ”lerdi.
Aralar›nda Hasan Kundakç›, Altay
Tokat gibi, Güneydo¤u’da “vatan
için bomba atm›ﬂ, kurﬂun s›km›ﬂ”
generallerin, Tuncer K›l›nç gibi
‘psikolojik savaﬂ’ uzmanlar›n›n da
oldu¤u generallere verilen "Ekstra
hizmet"lerin baz›lar› ﬂunlar:
* Tu¤g. Ça¤atay Titiz'in lojman›na
kalorifer radyatör gizlemesi tak›lmas› ve gömme dolap yap›lmas›.
* Tümg. Zafer Özkan'›n lojman›na
mutfak mermeri, banyo küveti,
duﬂa kabin tak›lmas›.
* Korg. Teoman Erkan'›n lojman›na
banyo küveti tak›lmas›.
* Tu¤g. Hasan Memiﬂo¤lu'nun lojman›na banyo küveti yap›lmas›.
* Korg. ‹brahim Tülü'nün lojman›na
banyo dolab› tak›lmas›.
* Tu¤g. Cengiz Aycan ve Tu¤g. Celal Gürkan'›n lojmanlar›na ayr› ayr›
gömme dolap yap›lmas›.
* Tu¤g. Ayd›n Kalpakç›'n›n lojman›na hal› kaplanmas› yap›lmas›.
* Korg. Hasan Kundakç› ve Tümg.
Fethi Tuncel'in lojmanlar›na banyo küveti ve duﬂa kabin tak›lmas›.
* Korg. Atilla Tutar'›n lojman›na, kitapl›k çal›ﬂma masas›, yatak baﬂl›¤›, komidin, ﬂifonyer al›nmas›

banyo küveti ve duﬂa kabin tak›lmas›.
* Tümg. Altay Tokat ve Tümgeneral
Ahmet Özteker'in lojmanlar›na ayr› ayr› banyo küveti ve duﬂa kabin.
* Tümg. Do¤an Temel'in lojman›na
yemek masas› al›nmas›.
* Tümg. Osman Pamuko¤lu'nun
oturdu¤u lojmanda oturma grubu
yüz de¤iﬂimi yap›lmas› ve hal›
kaplanmas›.
* Tümg. Orhan Yöney'in lojman›nda
kalorifer radyatör gizlemesi ve
mutfak mermeri yap›lmas›.

Asl›nda uzun bir süredir ordudaki
yolsuzluklar, bir subay›n maaﬂ›yla
aç›klanamayacak
zenginlikler,
gizlenemez haldedir. Genelkurmay bunun fark›nda oldu¤u için,
açt›rd›¤› birkaç davayla, bir imaj
operasyonu yapmak istemiﬂtir.
Ancak iﬂte bu davada oldu¤u gibi,
çuval›n a¤z› bir kez aç›l›nca, oradan ne ç›kaca¤› hiç belli olmuyor.
***
AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in
sahibi oldu¤u B‹SKON adl› ﬂirket,
‹stanbul’un göbe¤inde 10 katl› bir
yeralt› merkezi inﬂa ediyor; ruhsats›z!
‹nﬂaat Ka¤›thane
Belediyesi s›n›rlar›
içinde; iﬂe bak›n ki,
kentin ortas›ndaki
kocaman inﬂaattan
belediyenin “haberi
yok”muﬂ!! Milliyet
Gazetesi manﬂetten duyurunca haberleri olmuﬂ! Ve
soruﬂturma baﬂlatm›ﬂlar.
***
Genelkurmay, Kürt politikas›ndan
tutun AB iliﬂkilerine, K›br›s konusuna kadar pek çok konuda, bugüne kadarki hemen tüm iktidarlarla çeﬂitli çeliﬂkiler yaﬂam›ﬂt›r.
Ama enteresand›r; Genelkurmay’›n iktidarlar›n yolsuzluklar›,
soygunlar› karﬂ›s›nda, hiçbir iktidarla çeliﬂki ve çat›ﬂma içinde oldu¤una tan›k olmad›k nedense?
Latin Amerika ve Asya’daki askeri
darbelerin baz›lar›nda, subaylar,
“iktidarlar›n yolsuzluklar›”n› gerekçe göstermiﬂlerdir. Darbeci bir gelene¤e sahip TSK’da ise böyle bir
“duyarl›l›k” hiç oluﬂmam›ﬂt›r. Neden acaba?
Falan mevkiye atanan kiﬂinin “irticac›” olmas›ndan rahats›z olan
Genelkurmay’›n, onlarca kurumun
yöneticili¤ine, arkas›nda onlarca
yolsuzluk, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak gibi dosyalar olanlar›n atanmas›na itiraz etti¤i de görülmemiﬂtir pek, nedense?
Her konuda “balans ayar›” yapan
Genelkurmay’›n “ayar” yapmaya
giriﬂmedi¤i tek konu ya¤ma ve taland›r. Neden derseniz? Nedeni
iﬂte yukar›daki tablodur.

Laiklerin ve
ﬂeriatç›lar›n buluﬂtu¤u
batakl›k; ÇIKARLAR
* Eski Genelkurmay Baﬂkan› Karaday›'n›n Balgat'taki lojman›na fazladan vestiyer dolab›, mutfa¤a ek
dolap ve tezgah, banyo ve WC'ye
dolap ile çöp ö¤ütücü yap›lmas›.
* Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer
K›l›nç'›n konutundaki mutfa¤a
mutfak mermeri döﬂenmesi.
***
Asl›nda bu düzendeki yolsuzluklar›n boyutlar› düﬂünüldü¤ünde, generaller oldukça “küçük boyutlu”
götürmüﬂler. Veya bu dava kapsam›nda yans›yanlar bu boyuttakiler. Ama boyutu ne olursa olsun,
ordu içinde aç›¤a ç›kan bu tablo,
üzerinde ek bir sözü gereksiz k›lan
aç›k ve bariz bir ÇÜRÜMEN‹N
tablosudur.
“Vatan, millet, Sakarya” edebiyat›n›n en “has” temsilcileri olarak
herkesi susturmaya çal›ﬂanlar›n,
üç kuruﬂluk ç›kar peﬂinde koﬂan
alalade insanlar olduklar›n› anlat›yor bu tablo. Y›llard›r “ordu bütçesi”nin, harcamalar›n›n denetlenmesine “milli güvenlik” gerekçesiyle karﬂ› ç›kanlar›n asl›nda kimsenin onlardan hesap soramad›¤›
bu keyfilik ve ya¤ma düzenini sürdürmek istediklerini gösteriyor.
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Ba¤lant›s›zlar Hareketi

¤u Kudüs olan, ba¤›ms›z ve egemen bir Filistin Devleti
dahilinde kendi kaderini tayin hakk›n› destekler.
◆ Ba¤lant›s›zlar tüm ülkelerin bar›ﬂç› nükleer enerji
çabas›n› savunur. Bar›ﬂç› nükleer tesislere yönelik sald›r› tehdidinin bile '‹nsano¤lu ve çevre aç›s›ndan büyük
bir tehlike' oldu¤unu beyan eder. ‹ran'›n IAEA ile aktif
iﬂbirli¤i yapmas›n›, böylece güven ortam›n›n oluﬂmas›n› ve sorununun bar›ﬂç› çözümünü cesaretlendirir. ‹srail
de dahil olmak üzere, Ortado¤u'da 'nükleerden ar›nd›r›lm›ﬂ bir kuﬂak' oluﬂturulmas› ça¤r›s› yapar.
◆ Ba¤lant›s›zlar Hareketi, BM Güvenlik Konseyi'nin üye say›s›n›n art›r›lmas› ve beﬂ daimi konsey üyesinin veto yetkisinin s›n›rland›r›lmas› veya kald›r›lmas›
yoluyla BM'de daha eﬂit bir temsil ça¤r›s› yapar. Konseyin veto etti¤i kararlar›n Genel Kurul'un üçte ikisinin
onay›na tabi olmas›n› önerir.
ABD emperyalizminin Latin Amerika’da iktidarlar›n› y›kmaya, rejimlerini yoketmeye çal›ﬂt›¤›, Venezuella,
Bolivya ve Küba'ya da destek veren Ba¤lant›s›zlar, sonuç bildirgesinde, Venezuella'n›n istikrar›na zarar verdi¤i gerekçesiyle ABD'yi k›nad›. Bildirgede ayr›ca,
ABD’nin Venezuella ve Küba'da istihbarat ve casusluk
çal›ﬂmalar› eleﬂtirildi ve Bolivya halk› ve hükümetine
Ba¤lant›s›zlar’›n destek ve dayan›ﬂmas› vurguland›.

ABD karﬂ›s›nda güç aray›ﬂ›
Geliﬂmekte olan ve geri b›rakt›r›lm›ﬂ 118 üyesiyle,
dünya ülkelerinin üçte ikisini ayn› çat› alt›nda buluﬂturan Ba¤lant›s›zlar Hareketi'nin 14. zirvesi, geçen hafta
baﬂ›nda Küba’n›n baﬂkenti Havana’da gerçekleﬂti. Çok
say›da ülkenin liderler düzeyinde kat›ld›¤› zirvede yap›lan konuﬂmalarda, ABD emperyalizminin sald›rganl›¤›,
ülkelerin iradelerini hiçe saymas› eleﬂtirildi.
Fidel’in rahats›zl›¤›ndan dolay› kat›lamad›¤›, ancak
hasta yata¤›nda kimi liderlerle görüﬂmelerde bulundu¤u
zirvede Küba’y›, Raul Castro temsil etti. Raul Castro,
Ba¤lant›s›zlar üyelerini ABD'nin tek yanl›l›¤›yla mücadeleye ça¤›rd› ve “Ba¤lant›s›zlar, çifte standarda karﬂ›
kahramanl›k savaﬂlar› yürütmelidir” diye konuﬂtu.
Uluslararas› konjonktürün tek süper güç taraf›ndan yönetildi¤ine dikkat çeken Raul, ‹srail-ABD iﬂbirli¤i hakk›nda ise, “‹srail'i mali ve askeri bak›mdan destekleyen
ABD'nin ‹ran'› nükleer program›ndan dolay› tehdit etmesi ikiyüzlülüktür” de¤erlendirmesi yapt›. BM Genel
Sekreteri Kofi Annan’›n Fidel Castro'dan övgüyle
sözetti¤i zirvede, ‹ran Cumhurbaﬂkan› Mahmud Ahmedinejad da, gerçek nükleer tehdidin ABD oldu¤unu belirterek, "Neden dünyan›n halklar› ABD'nin nükleer tehdidi alt›nda yaﬂas›n?" diye sordu ve ‹ran'›n nükleer
program›n›n bar›ﬂç› amaçl› oldu¤unu yineledi. Ahmedinejad da Ba¤lant›s›zlar üyelerine, "süper güçlerin küstahl›¤›n› ve sald›rganl›¤›n› önlemek için a¤›rl›¤› ölçüsünde artan bir rol oynamak" ça¤r›s› yapt›. Zirvenin
önemli konuﬂmac›lar›ndan Venezuella Devlet Baﬂkan›
Hugo Chavez de ABD’ye yüklenen bir konuﬂma yaparak, Küba ve ‹ran’a deste¤ini yineledi.

Ba¤lant›s›zlar’›n kuruluﬂ koﬂullar› ve ABD
sald›rganl›¤›na karﬂ› aray›ﬂ ‹kinci Dünya Savaﬂ›'ndan sonra sosyalist sistemin devasa bir güç olarak
ortaya ç›kmas›, uluslararas› iliﬂkilerde de birçok de¤iﬂime yol açt›. Emperyalist ve sosyalist kamplarda konumlanan ülkelerin d›ﬂ›nda kalan çok say›da ülke de bu de¤iﬂime göre kendini konumland›rd›. Sosyalist sistemin
sa¤lad›¤› denge koﬂullar›nda ve onun güvencesi alt›nda,
emperyalizmden ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan ve koruyan ülkeler, yanyana gelmeye baﬂlad›lar. Türkiye’nin emperyalistlerin yan›nda uﬂak olmay› kabullendi¤i bu y›llarda, 1955'te Bandung'ta yap›lan ve 29 Asya ve Afrika ülkesinin kat›ld›¤› toplant›, Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nin temeli say›l›r. O toplant›da, sömürgecili¤in son bulmas›n›
ve yeni devletlerin ba¤›ms›zl›klar›n› kendilerinin üstlenme hakk›n› istenmiﬂti.
Özyönetimci Yugoslavya, Ba¤lant›s›zlar’›n dönemsel olarak bir güç olmas›nda önemli bir rol oynad› ve
as›l olarak en parlak y›llar›n› da Tito ile yaﬂad›. Yine Ortado¤u’da “Arap sosyalist” hareketinin liderli¤ini yapan
ve emperyalistlere karﬂ› Arap ulusunun birlik ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunan Nasr, Ba¤lant›s›zlar’dan güç ald›. Hareketi oluﬂturan ülkeler baﬂlang›çtan bu yana çeﬂitli rejimler taraf›ndan yönetiliyorlar. Sosyalist, özyönetimci,
halkç› iktidarlar oldu¤u gibi, kapitalizmle yönetilen ülkeler de yeral›yor. Temel ç›k›ﬂ noktalar› ise, “ba¤›ms›zl›klar›n› koruma ve kaynaklar›n› kullanabilmek hakk›”
üzerine oturuyor.
1979 y›l›nda Havana'da toplanan Ba¤lant›s›zlar kendilerini, amaçlar›n› ﬂöyle tan›mlam›ﬂlard›: ''Ba¤lant›s›z-

Emperyalistlerin ‘terör’ tan›m›na karﬂ› ç›k›ld› 16 Eylül’de sona eren zirvede, Fidel Castro, 19791983'teki dönem baﬂkanl›¤›ndan sonra, harekete ikinci
kez dönem baﬂkan› olarak seçildi. Biri sonuç bildirgesi
olmak üzere 5 belge anlaﬂmayla kabul edilirken, sonuç
bildirgesinin baz› maddeleri ﬂu ﬂekilde:
◆ Ba¤lant›s›zlar halklar›n iﬂgal alt›nda zulme u¤rat›lmas›n›, terörizmin en vahim biçimi olarak k›nar. Sömürgeci veya yabanc› tahakkümü alt›ndaki halklar›n
mücadelesinin terörizm say›lamayaca¤›n› teyid eder.
◆ Ba¤lant›s›zlar Hareketi demokrasinin, halklar›n
kendi siyasi ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini
tayin etmesi ad›na iradelerini özgürce beyan etti¤i evrensel bir de¤er oldu¤unu tekrarlar. Bütün demokrasilerin ortak nitelikleri paylaﬂt›¤›n› teyit etmekle birlikte,
tek bir demokrasi modeli olmad›¤›n› da vurgular. Demokrasi sadece tek bir ülkeye veya bölgeye ait de¤ildir
ve egemenlik, kendi kaderini tayin hakk› tan›nmal›d›r.
◆ Ba¤lant›s›zlar ‹srail'in Lübnan'a karﬂ› ac›mas›z
sald›r›s›n› ﬂiddetle k›nar. Filistin halk›n›n Baﬂkenti Do48
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not düﬂüyoruz

lar Hareketi’nin amac› üye ülkelerin ulusal ba¤›ms›zl›¤›n›, egemenli¤ini, toprak bütünlü¤ünü ve güvenli¤ini, sömürgecilikten, emperyalizmden, ›rkç›l›ktan ve her türlü
d›ﬂ bask›, istila, iﬂgal ve d›ﬂ müdahaleden korumakt›r.''
Ba¤lant›s›zlar; sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan uzun süre toplanamad›. Bu süreç asl›nda ülkelerin
“ne yapaca¤›n› bilemedikleri” ve ortaya ç›kan yeni uluslararas› konjonktür içinde kendilerini nas›l koruyacaklar›n›n aray›ﬂ› içinde olduklar› süreçtir. S›rtlar›n› dayad›klar› bir sistem y›k›lm›ﬂ ve onlarca ülke “kurtlar sofras›n›n” ortas›nda kalm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu gerçeklik ve son y›llarda Amerikan emperyalizminin sald›rganl›¤›n›n artmas›
ile, yeniden biraraya gelme ihtiyac› duydular.
Bugünkü konumlar›n› ve bu son zirvede yap›lan konuﬂmalar›, ele al›nan belgeleri de bu çerçevede düﬂünebiliriz. Bu ülkelerin neredeyse tamam› “ba¤lant›s›z”
de¤il, “hedef” konumundad›rlar. ‹ran’dan Kuzey Kore’ye, Küba’dan Suriye’ye; Ortado¤u, Asya ve Afrika
ülkeleri, ya aleni ﬂekilde “hedef” ilan edilmiﬂ, ya da “s›ras›n›” beklemektedir. Amerikan emperyalizmi liderli¤indeki emperyalistler, tüm bu ülkeleri yutabilmek için
aç kurtlar gibi beklemektedirler. Daha do¤rusu beklememekte, aç›k iﬂgal dahil her türlü sald›r›y› gerçekleﬂtirmektedirler. Ortado¤u’da, Asya’da, Latin Amerika’da
emperyalist pazar d›ﬂ›nda kalan ülkeleri bu pazara dahil
etmek için her türlü entrika, darbe, suikastler her yol
kullan›lmaktad›r. Dün uluslararas› alanda çat›ﬂma Sosyalist Blok ile Emperyalist Blok aras›ndayd›, Ba¤lant›s›zlar “arada” bir yerde yaﬂama ﬂans› bulabiliyorlard›.
Bugün Ba¤lant›s›zlar’›n kendisi ön cephededirler. Elbette, bu ülkeler aras›nda ABD emperyalizmine do¤rudan ba¤›ml›, bulunduklar› bölgelerde onun ad›na roller
oynayanlar da vard›r, ancak bu durum, Ba¤lant›s›zlar›n
misyonunu de¤iﬂtirmiyor.
Soru ﬂu; dünyan›n yar›dan fazlas›n› oluﬂturan bu ülkeler, emperyalist tahakküme boyun e¤mek zorunda
kalmadan nas›l yaﬂayacaklar? Raul Castro’nun, mevcut
uluslararas› durumun, “Ba¤lant›s›zlar’› hiç olmad›¤› kadar gerekli” k›ld›¤›n› söylemesi de bu gerçe¤in yerinde
bir tespitidir. BM’nin durumu ortada. Tek baﬂ›na ABD
her ﬂeyi belirler durumdad›r, yani hiçbir ülke için BM,
“güvenli” bir çat› de¤ildir. Ba¤lant›s›zlar’›n bu toplant›s›nda daha da ön plana ç›kan; birlikte hareket etme, güç
olma, BM içinde söz sahibi olma gibi aray›ﬂlar da buradan kaynaklanmaktad›r. Bu aray›ﬂ somut olarak nas›l bir
güce dönüﬂecek, görece¤iz. Ancak bu sürecin, halklar›n
direniﬂinden ba¤›ms›z olmayaca¤›n› söyleyebiliriz. Zira, bu direniﬂler büyüdükçe, uluslararas› alana yans›mas› da, bu tür giriﬂimlere hem güç ve cüret verecek, hem
de kendini bu zeminlerde ifadelendirecektir.
Ülkelerin, emperyalist sald›rganl›k karﬂ›s›nda birleﬂmekten baﬂka çaresi de yok bugünkü koﬂullarda
Bu arada, saf›n› 50 y›l önce belirlemiﬂ olan ve kat›ld›klar› bütün uluslararas› toplant›da, ABD ajan› gözüyle bak›lan Türkiye, ilk kez “gözlemci” olarak kat›ld›.

✔ MHP ve AKP’nin ‘milliyetçilik’
yar›ﬂ› ve Baﬂbu¤ Tayyip
Yüksel(ti)en milliyetçili¤in parsas›n› toplamak için önceki hafta Sö¤üt’te birbirine giren MHP ve AKP, bu
kez de 10. Türk Devlet ve Topluluklar› Kardeﬂlik ve
‹ﬂbirli¤i Kurultay›'nda karﬂ› karﬂ›ya geldi. Fikir babal›¤›n› Türkeﬂ’in yapt›¤› ve ‘Turan’ düﬂüncesinden
beslenen kurultay bu y›l Tayyip Erdo¤an “Himayesinde” düzenlendi ve MHP kat›lmad›. Tayyip, çekiç
dövdü ve “Bozkurt” heykelci¤i ald›.
Linç güruhunun s›rt›n› s›vazlayarak yürüdü¤ü bu “milliyetçilik” yolunda, ‘Baﬂbu¤luk’ da yak›ﬂ›r Tayyip’e!
Ne de olsa, hiçbir milliyetçi asla ba¤›ms›zl›ktan, ulusal onurdan, halktan yana olmam›ﬂt›r bu ülkede.
Tayyip gibi bir iﬂbirlikçinin de “milliyetçili¤in” baﬂ›n›
çekmesinde bir sak›nca yoktur. Keza, katliamc›l›k,
halk düﬂmanl›¤› da bu çizginin, Tayyip’e yabanc› olmayan özellikleridir. Meseleye Erdo¤an aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ise söylenecek tek ﬂey ﬂudur: Koltuk
için, oy için girmeyecekleri k›l›f yoktur. En milliyetçi
de olurlar, en demokrat da!

✔ ‘Af Örgütü’ bildi¤iniz gibi!
Uluslararas› Af Örgütü (AI), “Hizbullah'›n da ‹srail'deki
sivilleri hedef alarak savaﬂ suçu iﬂledi¤ini” aç›klad›.
Örgüt daha önce de ‹srail’i eleﬂtirmiﬂti. ‹srail’in do¤rudan hedef alarak sivilleri katletmesi ve kulland›¤›
silah gücü ile, sivilleri hedef almad›¤› ölen ‹srailli asker/sivil dengesi ile de ortada olan Hizbullah’›n roketleriyle ölmüﬂ olan sivilleri ayn› kefeye koymak, yaﬂananlara hangi pencereden bak›ld›¤›yla ilgilidir. Emperyalist devletlerce fonland›¤› bilinen AI, ne zaman
emperyalizme karﬂ› direnen bir güç olsa, mutlaka
ona yönelik de bir rapor haz›rlamakta hiç gecikmez.

✔ Erdo¤an ‘Kabesi’ne gidiyor
Lübnan tezkeresini “aln›n›n ak›yla” meclisten geçiren
Tayyip Erdo¤an, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri aras›nda
ABD'ye bir ziyaret gerçekleﬂtirecek. Baﬂbakanl›k
Bas›n Merkezi'nden yap›lan aç›klamada, Erdo¤an'›n,
ABD Baﬂkan› George Bush ile 2 Ekim'de yapaca¤›
görüﬂmede, Türkiye ile ABD aras›ndaki stratejik iliﬂkinin daha da geliﬂtirilmesi çerçevesinde, terorizmle
mücadelede iﬂbirli¤i ile ikili iliﬂkileri ilgilendiren di¤er
konular ve bölgesel geliﬂmeler baﬂta olmak üzere
çeﬂitli konularda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunaca¤› belirtildi.
Siz tüm bu “laf kalabal›¤›n›”, Baﬂbakan’›n “delikten
süpürülmemek” için daha fazla tavizler verece¤i,
ABD ipine daha s›k› sar›laca¤› ﬂeklinde okuyabilirsiniz. T›pk› bugüne kadar oldu¤u gibi.
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“Birtan Gibi Adalet, Demokrasi
ve Ba¤›ms›z Vatan ‹stemeye
Devam Edece¤iz.”
“Birtan Altunbaﬂ iﬂkencede katledileli tam 15 y›l oldu. ‹ﬂkence davas› hâlâ sürüyor. Davaya 15 Eylül’de
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Her
zaman ki gibi iﬂkencecileri koruyanlar gene iﬂbaﬂ›ndayd›. Yo¤un güvenlik önlemlerinin al›nd›¤› dikkat çekti.
Duruﬂmaya iﬂkenceci polislerden ‹brahim Dedeo¤lu ve
Hasan Cavit Orhan’la polislerin avukatlar› Mehmet
Ener, Mehmet Emin Ba¤c› ile Avukat Oya Ayd›n kat›ld›.
Ve her zamanki gibi, b›kmadan, y›lmadan adalet için
mücadele edenler de oradayd›lar. Ankara Temel Haklar
üyeleri, adliye önünde “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart› açarak, yapt›klar› aç›klamada
“Birtan gibi adalet, demokrasi ve ba¤›ms›z vatan istiyoruz. ‹stemeye de devam edece¤iz. K›rmak ile bitmeyece¤imiz 15 y›lda defalarca görülmüﬂtür” dediler.
Duruﬂmada ise yeni bir ﬂey yoktu: ‹stenen belgeler
gelmemiﬂti yine. “Zaman aﬂ›m›” için düzenin her kurumu elinden geleni(!) yap›yordu. Duruﬂma, Yarg›tay’dan
gelecek dosyan›n beklenmesi için 20 Ekim 2006’ya ertelendi.

T‹HV’den ‹ﬂkenceye Karﬂ›
Kampanya
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV), Türkiye’nin bir y›l
önce imzalad›¤› BM ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme’nin Seçmeli Protokolü’nü onaylamas› için bir kampanya baﬂlatt›klar›n› aç›klad›.
T‹HV yöneticileri taraf›ndan 14 Eylül’de yap›lan aç›klamada, Türkiye’de 2006 y›l›n›n ilk sekiz ay› içinde 174
kiﬂinin iﬂkence gördü¤ü belirtilerek, bu sözleﬂmenin
onaylanmas›n›n önemine de¤inildi. T‹HV kampanya çerçevesinde, gazetelerin köﬂe yazarlar›na dosyalar gönderilece¤ini, bilgilendirme toplant›lar› düzenlenece¤ini
belirtti.

Musa Anter An›ld›
20 Eylül 1992’de kontrgerilla taraf›ndan katledilen
gazeteci-yazar Musa Anter, katledildi¤i yer olan Diyarbak›r Seyrantepe’de ve Mardin’deki mezar› baﬂ›nda düzenlenen iki ayr› törenle an›ld›.
20 Eylül günü düzenlenen anmada katledilen gazetecilerin resimleri taﬂ›n›rken, Azadiya Welat Gazetesi’nden
Tayyip Temel yapt›¤› konuﬂmada Musa Anter’in kaleminin ve çizgisinin takipçisi olacaklar›n› belirtti.
Nusaybin’de düzenlenen anmada ise jandarman›n
keyfi engellemelerine, tacizlerine ra¤men ailesi ve
DTP’lilerin de içinde yerald›¤› yüzlerce kiﬂi Anter’in mezar›n›n baﬂ›nda sloganlar› ve z›lg›tlar›yla anma törenini
gerçekleﬂtirdiler.

29 Eylül 1992’de ‹stanbul
Beylerbeyi’nde bulunduklar› evde kutaﬂ›t›ld›lar. SDB üyelerine
yaraﬂ›r bir tarzda ﬂehit düﬂtüler.
Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mücadeleye kat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akﬂehir
Fatma SÜZEN do¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi
Kayhan TAZEO⁄LU
Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencisiyken DEV-GENÇ saflar›na kat›ld›.

Makbule SÜRMEL‹

R›dvan SANCAR

28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u evde kuﬂat›ld›¤›nda çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtü. 1966 Muﬂ Varto do¤umlu Makbule,
Ankara Cebeci Sa¤l›k
Meslek Lisesi’ni bitirdi; ayn› y›llarda mücadeleye kat›ld›. ‘89 1
May›s’›nda tutsak düﬂtü. Tahliyesinden sonra Türk Hemﬂireler
Derne¤i’nde çal›ﬂt›.
‘90 ortalar›ndan itibaren farkl› görevler
üstlendi.

2 Ekim 1980'de cuntaya karﬂ› gerçekleﬂtirilecek bir eylemin haz›rl›klar› s›ras›nda elindeki bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
1956 Mardin Nusaybin
do¤umluydu. Devrimci
Sol'un yarat›lmas›na
kat›lan kadrolardan biriydi. Beyaz›t DEVGENÇ komitesinde yeralm›ﬂt›. 12 Eylül Cuntas›’na karﬂ› direniﬂi
örgütleyen Devrimci
Sol kadrolar›ndand›.

Hasan Veli Aﬂ›kç›
1977'den itibaren
devrimci hareketin
Balat, Fener, Ayvansaray Bölgesi’ndeki
çal›ﬂmalar›nda yerald›. 12 Eylül sonras›
Kabakoz ve Metris
Hapishaneleri’nde
yatt›. Tahliyesinden
sonra da mücadelesini sürdürdü. Emekçi
ve vefakar devrimci
Hasan, 29 Eylül
1987’de hastal›¤›
sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

28 Eylül
1994’te
‹stanbul
Beﬂiktaﬂ’ta
bulunan
Arzum Cafe’de polis
Elmas YALÇIN
Fuat ERDO⁄AN
‹smet ERDO⁄AN taraf›ndan
katledildiler. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Komitesi’nde yeralan üç devrimci kadroydu onlar.
Elmas YALÇIN, 1960 Divri¤i do¤umluydu. 1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu.
1986’da ‹stanbul’da örgütlü mücadelede yerini ald›. Belediye emekçilerinin örgütlü
gücü BEM-SEN’in kuruluﬂ çal›ﬂmalar› içinde yerald›. Fuat ERDO⁄AN, 1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü do¤umluydu. Hukuk Fakültesi y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
Avukat olarak düzenin de¤il halk›n adaletinin temsilcisi oldu.
‹smet ERDO⁄AN, 1968 S›vas Y›ld›zeli do¤umluydu. Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul Belediyesi’nde atölye ﬂefi olarak
örgütlü mücadelesini sürdürdü.

28 Eylül 1980’de devrimci bir görevi yerine getirirken
silah›n›n ateﬂ almas›yla yaﬂam›n› kaybetti.

Yüksel GENÇ

