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ONURU,
NAMUSU, HALKIN
DE⁄ERLER‹N‹
VE GELECE⁄‹N‹

B‹Z
TEMS‹L
ED‹YORUZ!
Toplumu yozlaﬂt›ranlar,
pislikleri temizleyemez!
Gülcan Görüro¤lu
Ölüm Orucunun
150. Gününde

Uluslararas› Tecrit ve Tecrite
Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
Yer: Muammer Karaca Tiyatrosu
Tarih: 14-15 Ekim 2006
Saat: 11.00-21.00
1) TECR‹T‹N 6 YIL SONRA TIBB‹ BOYUTU....
a) Dünyadan örneklerle yabanc› doktorlar
b) Tecrite Karﬂ› Hekimlerin Mücadelesi; Yaklaﬂ›m›
c) Tecritin T›bbi Dayanaklar› ve Karﬂ› Deneyleri...
d) Zorla Müdahaleler ve Hekimlerin Tavr›

TAYAD’l›lar,
TECR‹T’i bir
kez daha,
uluslararas› çapta
bir sempozyumla
ayd›nlar›n, kitle
2) TECR‹T‹N S‹YAS‹ BOYUTU
örgütlerinin, halk›n
a)Tecrit Bir Sald›r› Politikas›d›r...
gündemine getiriyorlar.
b) Neden ‘Tecritte’ Israr...
Gerçekler, bir kez
c) Neden ‘Tecrit’e Karﬂ› Mücadele?
daha tüm
ç›plakl›¤›yla ve
3) TECR‹T‹N TOPLUMSAL, SOSYAL SONUÇLARI
biimsel
a) Tecritin Ülkeler Üzerindeki Etkisi; Sonuçlar›
boyutlar›yla
b) Tecritin Halklar Üzerindeki Etkisi: Sonuçlar›
ortaya konulacak.
c) Tecritin Örgütler Üzerindeki Etkileri; Sonuçlar›
Bir kez daha,
d) Tecritin Birey Üzerindeki Etkileri; Sonuçlar›
insanl›¤›n TECR‹T
karﬂ›s›nda çaresiz
4) TECR‹T‹N HUKUK‹ BOYUTU
ve güçsüz olmad›¤›
a) Terör Yasalar› Ve ‘Kara Listeler’
gösterilecek.
b) Ülkemizdeki C‹K, TCK, TMY...
2000, 2002 ve 2005
c) F Tipi Hapishanelerde Yaﬂanan Hukuksuzluklar;
y›l›ndaki
d) ‘Direnme Hakk›’n›n Hukuktaki Yeri
sempozyumlar›n
ard›ndan 4’ncü kez
5) TECR‹TE KARﬁI MÜCADELE VE D‹REN‹ﬁ
gerçekleﬂtirilen
a) Ulusal Boyutuyla
sempozyuma
b) Uluslararas› Boyutuyla
kat›lal›m!

Emeklilerden
Mitinge Ça¤r›
'Yeter art›k b›çak
kemi¤e dayand›'
Tarih:
7 Ekim 2006
Miting Alan›:
Abdi ‹pekçi Park› Ankara
Toplanma Yeri:
Gençlik Park› Opera Giriﬂi
Toplanma Saati:
11.30
Yürüyüﬂ Saati: 12.00

Türkiye Sosyal Forumu
Toplan›yor
TSF Toplant›lar›na HÖC de kat›l›yor.
Tarih: 30.09.2006 - 01.10.2006
Yer: Darphane-i Amire – Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, ‹TO, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
TMMOB MMO
Saat: 09.00 – 20.00
➝

KONSER
Tarih: 13
Ekim 2006
Saat: 20.30
Yer: ‹stanbul 1 No’lu
Dü¤ün Salonu- Uﬂak

➝

KONSER
Tarih: 14
Ekim 2006
Saat: 20.30
Yer: Aç›k Hava
Tiyatrosu- Antalya



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

5 Ekim
11 Ekim

Ça¤r›
‹lan

●TAYAD Mektup

Okuma Eylemleri
Tarih: 1 Ekim 2006, Pazar
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

● Adres Değişikliği
Ege Temel Haklar yeni yerinde
ADRES: 863 Sk. No: 21/A
Kat.2 Kemeralt›- Konak/‹ZM‹R
Tel: 0 232 445 04 95

●Antalya 1 Mayıs Davası
Yer: Antalya, 7. Asl. Cz. Mah.
Tarih: 3 Ekim 2006, Saat: 09.00

●Yağmurlu Şehitleri Anması
Yer: Küçükarmutlu Cemevi
Tarih: 1 Ekim 2006
Saat: 15.00

Hüsamettin C‹NER
5 Ekim 2000’de,
Ulucanlar Katliam›’n›n hesab›n› sormak
için bir eylem haz›rl›¤›ndayken taﬂ›d›¤›
bomban›n patlamas›
sonucu ‹stanbul-Harbiye'de ﬂehit düﬂtü.
Hüsamettin, 1975,
Artvin-Hopa do¤umlu Laz milliyetindendi. 1990’da ‹stanbul
Liseli DEV-GENÇ saflar›nda mücadeleye
at›ld›. Bir dönem Ankara, Kayseri ve Kocaeli’de faaliyet yürüttü. ‹ﬂkenceler,
tutsakl›klar yaﬂad›.
Bir SPB’li olarak ﬂehit düﬂtü.

Halil ‹brahim
EK‹C‹B‹L (Vehbi)

Hatice YILDIZ
(Behiye)

Adalet YER
(Hamiyet)

Yalç›n ÇAKMAK
(Yücel)

Adnan BERBER
(Ak›n)

Tuncay KARAMAN
(Arif)

Mehmet Ali
AYDIN (U¤ur)

Zeynel KIZILKAYA
(Vedat)

Ali ÇEL‹K
(‹brahim)

P›nar GÜNGÖR
(Hatice)

Necla ÇAVUM‹RZA
(Eda)

Murat ER
(Mustafa)

9 Ekim 1994'te, de¤iﬂik görevlerden dönen 4 müfreze
Ovac›k'›n Emirgan Deresi mevkiinde biraraya geldi. Burada
Mazlum Güder Müfrezesi, ‹brahim Yalç›n Müfrezesi, Naz›m
Karaca
Müfrezesi ve Nurettin
Ayd›n BULMAK
Güler Müfrezelerine mensup 46
(Cavit)
gerilla ile oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada 13 gerilla ﬂehit düﬂerken, ﬂehitlerin kahramanl›¤› sonucu di¤er
gerillalar kuﬂatmay› yarabildiler.
Müfreze komutan› Halil ‹brahim Ekicibil, 1972 Adana do¤umluydu, Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Komutan yard›mc›s› Yücel Çakmak,
lise y›llar›nda devrimci oldu, ‘92’de gerillaya kat›ld›.
1973 Dersim do¤umlu Murat Er, Ankara Liseli DEVGENÇ’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yerald›.
1965 Manisa do¤umlu Adnan Berber, DEV-GENÇ
kadrolar›ndand›. ‘90 baﬂlar›nda SDB’lerde yeralm›ﬂt›.
Adalet Yer Pertek'in Orcan Köyü’nden, 1970 do¤umlu Ali Çelik Ovac›k Yaylagünü Köyü’nden, 1976 do¤umlu Tuncay Karaman Amasya Gümüﬂhac›köy’den,
Zeynel K›z›lkaya Malatya’dan, Ayd›n Bulmak Elaz›¤ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice
Y›ld›z Çemiﬂgezek Axtük Köyü'nden, Mehmet Ali
AYDIN Ankara’dan, hemﬂire Elâ Necla Çavumirza
Diyarbak›r’dan, P›nar Güngör Hozat'›n K›rnik Köyü'nden gerillaya kat›lm›ﬂlard›.
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6 Ekim 1992’de
gözalt›na al›nd› ve
kaybedildi. Y›ld›z
Üniversitesi ö¤rencisiydi. ‹YÖDER içinde yerald›.
Gençli¤in mücadelesinin yönetici
kadrolar›ndand›.
‹ﬂkenceciler karﬂ›s›nda boyun e¤medi.

5 Ekim 1994’te
gözalt›na al›nd›,
kaybedildi. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin yöneticilerindendi. Mücadelenin zorluklar›,
bedelleri onu y›ld›ramad›. ‹ﬂkenceciler en sonunda
onu kaybetmekte
buldular çareyi.

3 Ekim'de çal›ﬂt›¤›
iﬂyerinden ‹stanbul
polisi taraf›ndan
gözalt›na al›nd›.
Yo¤un iﬂkence yap›ld›ktan sonra 6
Ekim 1996’da baﬂ›na bir kurﬂun s›k›larak katledildi
ve cesedi Esenler'de bir inﬂaata
b›rak›ld›...

5 Ekim 1999’da,
ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre¤ir’de bulundu¤u eve
düzenlenen bask›nda
katledildi. ‹nfazc›lar,
ayn› operasyonda Murat BEKTAﬁ adl›, devrimci hareketle hiç bir
ilgisi olmayan bir iﬂçiyi
de katlettiler.

‹smet, 1966 Dersim Pülümür do¤umluydu. Çeﬂitli
alanlarda görevler
ald›, bir savaﬂç›
olarak ﬂehit düﬂtü.

1977 Hatay-Samanda¤
do¤umlu
Erdinç,
1995’te harekete kat›ld›. Bölgesindeki demokratik faaliyet içerisinde
görevler ald›. 1999’da
SPB üyesi oldu.

Sultan CEN‹K
10
Ekim
1992’de ‹stanbul
Ac›badem’de bulundu¤u üs kuﬂat›ld›. Devrimci Sol
üyesi olan Sultan
polisle çat›ﬂarak
ﬂehit düﬂtü. 1969
Sivas Hafik do¤umlu Sultan,
1988’de aktif bir
DEMKAD üyesi
olarak mücadelede yerald›. 1990
Nisan’›nda yeralt›na geçti.

Güler CEYLAN

‹biﬂ DEM‹R

8 Ekim 1994 gecesi ‹stanbul Sultançiftli¤i’nde
kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler.
Güler; 1974 Dersim, ‹biﬂ, 1971 Dersim Çemiﬂgezek do¤umluydu. ‹kisi de tekstil iﬂçisiydi. ‹ﬂçi s›n›f› içinde baﬂlad›klar› mücadelelerini savaﬂç› olarak sürdürerek ölümsüzleﬂtiler.

Hayri KOÇ

10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç iﬂkencecinin
öldürülmesinden sonra,
Merter’de çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü. 1956 do¤umlu
Hayri, 1980'lerin sonunda
çeﬂitli görevler üstlendi.
At›l›m döneminde SDB
üyesi oldu.

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Düzene Karﬂ› Mücadeledir
Biz batakl›¤›n üretti¤i sivrisineklerle de¤il,
batakl›¤›n kendisini kurutmakla u¤raﬂ›yoruz. Batakl›¤›n kendisi
düzendir. Batakl›¤› kurutacak tek ﬂey ise, devrimdir. Ancak bu
gerçekler, etraf›m›zda dolaﬂan, semtlerimizi, kurumlar›m›z› iﬂgal eden,
bizi sokan sivrisineklere karﬂ› tav›rs›z kalmay› gerektirmez.
evrimcilerin önderli¤inde çeﬂitli ﬂehirlerde yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelenin çeﬂitli biçimlerde giderek yayg›nlaﬂmas›, düzeni rahats›z ederken, bu mücadelenin “ne iﬂe
yarayaca¤›?” konusunda kafas› pek
net olmayan kesimler de vard›r.
Geçmiﬂte devrimcilerin hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki müdahalelerini
“namus bekçili¤i” olarak adland›r›p
küçümseyen, mahkum eden anlay›ﬂ› ça¤r›ﬂt›racak ﬂekilde, burjuva bas›nda da, “sol, asayiﬂ bekçili¤ine mi
soyunuyor?” ﬂeklinde sorular sorulmaktad›r. Bu anlamda, bu mücadelenin politik boyutlar› konusunda
net olmak gerekir.

D

evrimciler, kapitalizmin hakimiyetini sürdürdü¤ü, soyguncular›n iktidar oldu¤u, emperyalist
tekellerin talan›na ve her türlü kültürel sald›r›s›na aç›k bir ülkede,
yozlaﬂman›n tamamen sona erdirilemeyece¤inin fark›nda ve bilincindedirler. Bu noktada hiçbir ﬂüpheye
yer yoktur. Devrimcilerin meselesi,
yozlaﬂmay› kayna¤› ve sonuçlar›yla tümden yokedebilecek bir düzeni

D

úçindekiler

Y

evrimciler, bu mücadeleyle,
düzen sürdü¤ü müddetçe, yozlaﬂman›n sona ermeyece¤ini, pisli¤in kayna¤›n›n düzen oldu¤unu
göstermektedir. Evet, bu yan›yla
polis do¤ru söylüyor: Bu eylemlerle
devletin gözünün önündeki pislik
yuvalar›n› korudu¤u gösterilmiﬂ
olunuyor. Bu ülkenin iktidar›, polisi
tersini iddia edebilir mi peki?..

istem, objektif olarak yozlaﬂman›n kayna¤› oldu¤u gibi, subjektif olarak da zaten yozlaﬂman›n teﬂvikçisidir. Daha önceki konuya iliﬂkin yaz›lar›m›zda da de¤indi¤imiz
gibi, yozlaﬂmay› yayg›nlaﬂt›rmak,

evrimcilerin hayata bu tür müdahaleleri ve eylemleri karﬂ›s›nda bazen reformizm ve “sol keskinlik” içindeki gruplardan “iki iﬂkenceciyi öldürmekle iﬂkence sorunu mu çözülecek, iki kumarhaneyi
basmakla yozlaﬂmaya son mu verilecek?” ﬂeklinde naif ve polemikten
baﬂka bir ﬂeye hizmet etmeyen itirazlar gelir. Bu bak›ﬂ aç›s›, iki aç›dan zaafl›d›r; birincisi mücadelenin
ve halk›n örgütlenmesinin dinamiklerini anlamaktan, ikincisi iktidar
hedefinden uzakt›rlar. Ekonomikdemokratik mücadelenin nihai anlamdaki politik amac›, kitlelerin
ekonomik sorunlar›n›n düzen içinde
çözülmesi midir? Elbette hay›r! Düzen içinde elde edilebileceklerin kazan›lmas› için sonuna kadar mücadele edilir bu zeminde; ama sonuçta
bu mücadeleyle kitlelerin görece¤i,
sorunlar›n›n bu düzen içinde çözülemeyece¤idir. Yozlaﬂmaya karﬂ›

kurma mücadelesidir.

ozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, düzene karﬂ› mücadeledir! Çünkü yozlaﬂma lokal, dönemsel bir olgu de¤il, sisteme iliﬂkindir. Yozlaﬂma, sistem taraf›ndan kurumsal ve
ideolojik olarak sahiplenilmekte ve
üretilmektedir. ﬁu veya bu yetkilinin, ﬂu veya bu bakan›n tavr›ndan
ba¤›ms›z olarak sistem, yozlaﬂma ve
yozlaﬂt›rma unsurlar›n› üretmeye
devam edecektir. Bazen oligarﬂinin
çeﬂitli kesimleri taraf›ndan uyuﬂturucu, fuhuﬂ gibi yozlaﬂma unsurlar›na karﬂ› kampanyalar düzenlenir.
Bazen, herhangi bir polis ﬂefi gerçekten bunlar› s›n›rlamak isteyebilir.
Ama düzen cephesinden gelecek bu
tür tav›rlar, hiçbir sonuç yaratamaz.
Çünkü savunduklar› sistem bu unsurlar› üretmeye devam edecektir.

S

20 Sadakay› hükümet belirledi
22 Tek tek maddeleri de¤il faﬂizmi tart›ﬂ›n
24 Adaletsizlik AKP’yle büyüyor!
Soygun ekonomisi sürüyor!

3

Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele düzene karﬂ›
mücadeledir

5

Yozlaﬂman›n karﬂ›s›nda devrimciler var!

8

150. Gün

10 Orucunu ‘zafer sofras›’nda açacak
13 Tecritin son bulmas› için...

düzen aç›s›ndan bir taﬂla birkaç kuﬂ
vurma iﬂlevini yerine getirir ve düzen böyle bir “av”dan asla vazgeçmez.

D

D

örgütlenme ve mücadele sorunlar›-1
40 ‘MLKP Operasyonu’ ad›yla demokratik
kurumlar üzerinde terör estirildi
41 Linç mahkemesinde polis terörü

26 Gençli¤in siyasi arenaya ç›k›ﬂ›-1

42 Süpürgeli provokatörler!

30 Gençlik: Bir yanda devlet üniversiteleri

43 Az›nl›klara ‘rehine’ bak›ﬂ›

Öte yanda özel üniversiteler

44 Çeltik köylüsü de periﬂan

31 Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r katliamlar›

45 Tavﬂantepe Temel Haklar Aç›l›ﬂ Etkinli¤i

32 ABD’den “müttefiki” Pakistan’a ‘Taﬂ devrine

46 Hanedan›n dönüﬂü!

döndürme’ tehdidi

47 Kapitalist batakl›k: Promosyonlu Din

16 Ayd›nlar tecriti tart›ﬂ›yor

34 Nasrallah: ‘Hiçbir ordu bizi silahs›zland›ramaz’

48 Belçika savc›s› Delmulle

18 Tecritin yarg› aya¤›

35 Filistin Kazanacak!

49 Tarihte bu ay

19 ‹stanbul Valisinin 19 Aral›k senaryosu

36 Hayat›n ‹çindeki Teori: Gençli¤in

50 Arap halk›n›n yi¤it evlad› Bedii an›ld›

mücadelenin sonuç anlam›nda oynayaca¤› rol de budur.
ma bu mücadelenin bugünkü
iﬂlevi sadece bununla s›n›rl› de¤ildir. Hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki
yozlaﬂma, bugün devrimcilerin ve
halk›n karﬂ›s›nda acil, fiili, somut
bir sorundur. Bu sorunun etraf›ndan
dolanarak, bu sorun karﬂ›s›nda tav›rs›z, politikas›z kal›narak halk›n
en genel anlamda mücadele ve örgütlenmesini sürdürmek zorlaﬂm›ﬂt›r. Yozlaﬂma olgusu, fiili ve güncel
bir karﬂ›-devrimci barikat gibi karﬂ›m›zdad›r. Bu yan›yla da güncel bir
sorundur.

A

çüncü olarak, düzenin ve düzen
güçlerinin hem her türlü ahlâks›zl›¤›, namussuzlu¤u yap›p, hem
de ahlâk, namus üzerine demagojiler yap›p kitleleri kendilerine çekmesine f›rsat vermemek için de bu
konuya pratik müdahale zorunludur.
Bilinir ki, siyaset boﬂluk tan›maz.
E¤er kitlelerin bu konuda bir rahats›zl›¤› varsa –ki oldu¤u çok aç›k–, o
halde bu talebi düzen güçlerinin istismar etmesine izin vermemeliyiz.
Biliniyor ki, bu ülkede, belli bir siyasi boﬂluk ortam›nda, vatan› satanlar “vatanseverlik” istismar›yla kitleleri kendi yanlar›na çekebilmiﬂlerdir. Belirtti¤imiz gibi, bugün de ahlâks›zlar›n, namussuzlar›n, ahlâk
namus istismar›na izin vermemek
için, ahlâk›, namusu, onuru kimin
savundu¤unu, kimin bunlar› ayaklar
alt›na ald›¤›n› göstermek durumunday›z... ‹ﬂte bu yan›yla da yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, ahlâks›z, namussuz, onursuz bir düzenin karﬂ›s›nda, ahlâk›, namusu, onuru savunma temelinde kitleleri örgütleme
mücadelesidir.

Ü

üm devrimci, demokratik güçlerin, demokratik kitle örgütlerinin bu konuda görmesi gereken ﬂudur: Mücadele, ﬂu veya bu taleple
yap›lan mitinglerden, yürüyüﬂlerden ibaret de¤ildir; mücadele, her
alanda ve her an yürütülecek bir
kavgan›n ad›d›r. Bu alanlardan biri
de kültürel, ahlaki aland›r. Faﬂizme
ve emperyalizme karﬂ› bir direniﬂten sözediyorsak, onlara meydan

T

okuyorsak, bu direniﬂin ve meydan
okuman›n bir parças› da kültürel
alanda gerçekleﬂmek zorundad›r.
Kültürel yozlaﬂman›n mücadele ve
örgütlenmenin önündeki en önemli
engellerden biri oldu¤u aç›kt›r. Bu
konuda tahliller, yorumlar yap›p
pratikte ise tav›rs›z kalma politikas›
terkedilmelidir.
avaﬂt›¤›m›z cephede yaln›zca
faﬂistler ve emperyalistler yok.
Halk› yozlaﬂt›ranlar da en az faﬂistler kadar tehlikeli ve düﬂmand›rlar.
Onlara karﬂ› da amans›z bir mücadele sürdürmeliyiz. Elbette bu mücadelenin araçlar›, biçimleri birçok
ﬂekle bürünebilir. Devrimciler olarak, insan› insana yabanc›laﬂt›ran,
kültürsüzleﬂtiren, ahlâks›zlaﬂt›ran
her türlü yozlaﬂt›rma sald›r›s›na ve
sald›rganlara karﬂ›, uygun üslup ve
araçlarla sürekli bir mücadele içinde olmal›y›z. Bulundu¤umuz semtlerde, okullarda, sendikalarda, odalarda, ahlâki çürümeye aç›k tav›r almal›, bunlar›n geliﬂmesine prim
vermemeli, namus, onur, ﬂeref gibi
kavramlar› yeniden hayat›n içindeki
yerine oturtmal›, bu konularda yayg›nlaﬂan vurdumduymazl›¤› sona
erdirmeliyiz. Böyle bir tavr›n, düzene karﬂ› mücadeleyi güçlendirece¤i
ortadad›r.

S

evrimcilerin, karﬂ›lar›na ç›kan
olgulara ve geliﬂmelere hangi
ölçülerle bakmas› gerekti¤i aç›kt›r:
Her ﬂeye, her olguya "halka karﬂ›
m›, de¤il mi?", "mücadelenin önünü aç›yor mu açm›yor mu" diye
bak›lmak zorundad›r. Böyle bak›ld›¤›nda, yozlaﬂma ve onun çok çeﬂitli sonuçlar› karﬂ›s›nda tav›rs›zl›k
kabul edilemez. Prim verici, göz
yuman tav›rlar da kabul edilemez.
Devrimcilerin önderli¤inde hem
pratik eylemlerle, hem de halk›n
do¤rudan kat›l›m›yla sürdürülen bu
mücadeleyi seyretmek yerine, tüm
devrimci, demokrat kesimler, bu
mücadelenin içinde yeralmal›d›rlar.
Devrimci, demokratik kurumlar›n,
sahip olduklar› imkan ve güçlerle
bu mücadelede yeralmalar›, düzenin
apolitikleﬂtirmeyle, yozlaﬂt›rmayla
halk›n önüne ördü¤ü barikatlara vu-

D
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rulmuﬂ bir darbe olacakt›r.
unu da belirtmek gerekir ki, düzenin tüm çabalar›na, yozlaﬂman›n yeﬂermesi için yaratt›¤› maddi
ortama ra¤men, halk›n de¤erleri temelinde çok önemli bir direnme dinami¤i de vard›r. Devrimciler iradi
müdahaleleriyle bu dinami¤i daha
aktif ve örgütlü hale getirebilirler.
Düzenin yaymaya, empoze etmeye
çal›ﬂt›¤› yoz kültürün, mücadele
karﬂ›s›nda sonuna kadar direnmesi
zordur. Çünkü empoze edilen kültürün kökleri bu topraklarda de¤ildir.
Toplumsal yaﬂama bir “yama” gibi
yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r; ancak süreç uzad›kça, yama kaynamakta, halk›n yap›s›n› dejenere etmektedir. Mücadelemiz bu bak›mdan “yozlaﬂman›n içselleﬂmesini” önleyecek tek araçt›r.

ﬁ

aﬂta da belirtti¤imiz gibi, bu
uzun süreli bir mücadeledir.
Kurulu düzen kültürü, mutlaka her
yoldan direnecektir. Düzen, yozlaﬂmaya polisiyle de sahip ç›kacak,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenleri susturmaya, sindirmeye çal›ﬂacakt›r. Ama biz bu noktada ›srarl›,
kararl› oldu¤umuzda, düzenin bu
konuda ataca¤› her ad›m, kendini
vuracakt›r. Çünkü bu konu, di¤er
birçok konudan farkl› olarak düzeni
daha fazla teﬂhir edecek bir özelli¤e
sahiptir. Devrimciler, uyuﬂturucu tacirlerine, pezevenklere, kumarhanecilere, mafyac›lara sald›racak, oligarﬂinin polisi uyuﬂturucu tacirlerini, pezevenkleri, kumarhanecileri,
mafyac›lar› koruyacak! Bu tablonun
anlatt›¤› gerçe¤i çok az ﬂey bu kadar aç›k ve etkili gösterebilir.

B

erkes bu mücadeledeki özü
görmelidir; biz batakl›¤›n üretti¤i sivrisineklerle de¤il, batakl›¤›n
kendisini kurutmakla u¤raﬂ›yoruz.
Batakl›¤›n kendisi düzendir. Batakl›¤› kurutacak tek ﬂey ise, devrimdir. Ancak bu gerçekler, etraf›m›zda
dolaﬂan, semtlerimizi, kurumlar›m›z› iﬂgal eden, bizi sokan sivrisineklere karﬂ› tav›rs›z kalmay› gerektirmez. Onlar›n daha da ço¤almalar›n›
ve zarar vermelerini engellemek,
batakl›¤› tümden kurutma mücadelesinden ayr› de¤ildir.

H

Yozlaﬂman›n Karﬂ›s›nda Devrimciler Var!

Pislik Yuvalar›na Bask›n!
‹stanbul ‹kitelli’de yozlaﬂmay›
yayan bir iﬂlev gören iki müzikhol
ve bir k›raathane, bir grup Cepheli
taraf›ndan bas›larak tahrip edildi.
22 Eylül’de akﬂam saat 22.30 s›ralar›nda gerçekleﬂtirilen eylemlere
kalabal›k bir Cepheli grubu kat›ld›.
Ayn› anda gerçekleﬂtirilen bask›nlar s›ras›nda, Ça¤la 3 ve Demdem 3
adl› müzikhol görünümlü fuhuﬂ yuvalar›n›n önündeki yol trafi¤e kesildi, “iﬂyerleri” tahrip edilirken eylem yerine "Pislik yuvalar›n› da¤›taca¤›z -Cephe" yaz›l› bir pankart as›ld›. Cepheliler eylemin ard›ndan sloganlarla bölgeyi terkettiler.

Devrimcilerin niyeti sakl›,
gizli de¤ildir
Bask›nlar›n burjuva medyada da
yank›s› büyük oldu. Birçok gazete
eylemi “ﬂaﬂk›nl›klar›n›” yans›tan
baﬂl›k ve yorumlarla yans›tt›lar. Öyle ya, sürekli bittikleri, art›k olmad›klar› söylenen devrimciler, merkezi bir yerde, kalabal›k bir grup
halinde, disiplinli ve örgütlü bir
tarzda, hakl›l›¤›n›, meﬂrulu¤unu
kimsenin tart›ﬂamayaca¤› bir eylem gerçekleﬂtiriyordu.
Eylemin halk üzerinde yaratt›¤›
etki üzerine, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü de ertesi gün bir aç›klama
yapmak zorunda kald›. ‹stanbul polisinin aç›klamas›, suçluluklar›n›n
itiraf› oldu¤u gibi, baz› “do¤ru”lar›
da yans›t›yordu.
‹stanbul polisi, öncelikle eylemin yaratt›¤› etkiyi silmek için güya
eylemi “küçültmeye” çal›ﬂ›yor ve
“eylemci say›s›n›n belirtildi¤i gibi
80 de¤il, yaklaﬂ›k 25-30 kiﬂi oldu¤unu” belirtiyordu. Sanki, 80 kiﬂi
olmas› veya 30 kiﬂi olmas› eylemin
boyutlar›n› ve muhtevas›n› de¤iﬂtirecekmiﬂ gibi!
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
aç›klamas›n›n devam›nda ise ﬂöyle

Klasik bir “kliﬂe”!
Acaba devrimcilerin bu eylemleri yaparken gizledikleri “as›l niyetleri” ne?
‹stanbul polisinin bozuk imlal›
aç›klamas›ndan anlaﬂ›labildi¤i kadar›yla herhalde gizlenen “as›l niyet”, ““Devletin anayasal düzenini
de¤iﬂtirerek Marksist bir düzen kurmay› amaçlamak” olsa gerek.
Ama devrimciler bu amaçlar›n›
hiçbir zaman gizlemediler ki! Pislik
yuvalar›na karﬂ› yapt›klar› bu eylemde de sonuçta ayn› amac› taﬂ›yor
olmalar›nda da sakl›, gizli bir yan
yok.
Devrimciler çok aç›k söylüyorlar; pisli¤i kapitalizm üretiyor, batakl›¤› kurutmak için sosyalist bir
düzen kurmak gerekir diyorlar.
Ama ‹stanbul polisi hala “as›l niyetlerini” gizliyorlar nakarat›n› tekrarlad›¤›na göre, ﬂu gizli niyeti aç›klasalar da halk bilse...
Aç›klamadaki di¤er cümle de ilginç; “örgütün içki ve kumar gibi
kötü al›ﬂkanl›klara karﬂ› oldu¤u
imaj› ile halka mesaj vermek”...
Evet, örgüt, içki, kumar gibi kötü al›ﬂkanl›klara karﬂ›d›r ve bunda
tavizsizdir. Acaba ‹stanbul polisi,
bugüne kadar “örgüt”te tek bir ayyaﬂ, kumarc› görmüﬂ mü?
Ama tabii kendi polis teﬂkilatlar›, ayyaﬂlardan, kumarbazlardan geçilmedi¤i için bu gerçe¤i de kabul
etmez, sanki mesele bir “imaj” meselesiymiﬂ gibi sunarlar.

‹stanbul polisi,
kendini aklayamaz!

deniyor: “Devletin anayasal düzenini de¤iﬂtirerek Marksist bir düzen
kurmay› amaçlayan yasa d›ﬂ› sol
örgüt üyeleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemin, örgütün içki ve kumar gibi kötü al›ﬂkanl›klara karﬂ›
oldu¤u imaj› ile halka mesaj vermek
ve bu suretle as›l niyetlerini gizleme
çabas› oldu¤u de¤erlendirilmektedir.”
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Polis aç›klamas›n›n cevap vermedi¤i, hatta hiç de¤inmedi¤i as›l
nokta baﬂka tabii.
Siz ‹stanbul polisi olarak Cepheliler’in tespit edip da¤›tt›¤› bu pislik
yuvalar›n› niye görmediniz ﬂimdiye
kadar. “Müzikhol” görünümü alt›nda fuhuﬂ yapt›rmak, k›raathanelerde
kumar oynatmak, kendi yasalar›na
göre de suç olmas›na ra¤men, neden
suçlular›n yakas›na yap›ﬂmad›n›z?
Hat›rlanaca¤› gibi, Gebze’de de

Cepheliler taraf›ndan kumar oynatt›¤› gerekçesiyle bask›n düzenlenen
“normal görünümlü” bir kahvehanede, polisin Cepheliler’in bask›n›ndan sonra yapt›¤› “arama”da,
kumarhanelerde kullan›lan pullar
bulunmuﬂtu.
Gerçek ﬂu ki; gerek ‹stanbul’da,
gerekse de tüm di¤er ﬂehirlerde, kumar oynatan, fuhuﬂ yapt›ran, uyuﬂturucu ticareti yapan kiﬂiler, kurumlar, iﬂyerleri çok yayg›n bir ﬂekilde
bilinmektedir. Bunlar› tespit etmek
için özel “istihbarat” yapmaya bile
gerek yoktur. “Bilmeyen, duymayan, görmeyen” sadece polistir.
Onlarca ﬂehrin meydanlar›na,
caddelerine as›lan kameralara, polisin s›n›rs›z ve keyfi telefon dinlemelerine ra¤men, polis nas›l oluyor
da bunlar› “bilmiyor, duymuyor,
görmüyor?”
Bu sorunun cevab›n› da herkes
biliyor. Polisin gözünü, kula¤›n› kapatan “para”d›r; uyuﬂturucudan, fuhuﬂtan,
kumardan
ald›klar›
“pay”d›r.

Esnaf de¤il, pislikler
ve halk düﬂmanlar›
korku içinde
Burjuva bas›nda baz› gazeteler,
Cepheliler’in bask›nlar›yla ilgili haberlerini ﬂu tür yorumlarla bitirdi-

ler: “‹kitelli esnaf›
korku içinde”
24 Eylül tarihli
Vatan Gazetesi’nde
“Kim bu adamlar?” baﬂl›kl› bir
yaz›da burjuva bas›n›n ruh hali ﬂöyle
yans›yordu:
“Ellerinde sopalar, tabancalar,
molotof kokteylleri.
Tepeden t›rna¤a siyah giyimliler. Her
biri kar maskelerini takm›ﬂ... ‹kitelli sokaklar›nda iki akﬂam önce yaﬂanan bu görüntüler, Hollywood
filmlerini aratmayan türden... Ayn›
anda semtin göbe¤ine inip, üç koldan üç ayr› iﬂletmeyi bas›yor; etraf›
k›r›p döküp müﬂterilerin ve mekan
sahiplerinin baﬂ›na silah day›yorlar... 5 dakika içinde harabeye dönen mekanlarda kan ak›t›lm›yor.
Ama geride ak›llar›ndaki ‘kim bu
adamlar’ sorusuna yan›t arayan,
korku ve panik içinde bir semt halk› b›rak›yorlar.
Bir de ‘Pislik yuvalar›n› da¤›taca¤›z’ yaz›l› pankartlar...”
Asl›nda korku ve panik içinde
olan esnaf veya semt halk› de¤il,
pislik yuvalar›n› iﬂletenler ve tabii
esas›nda yapt›klar› iﬂ onlardan pek
farkl› olmayan ‹kitelli’nin medya
patronlar›d›r.

Elaz›¤’da Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele

“Batakl›¤› Birlikte Kurutal›m!"
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele kampanyalar›na bir halka da Elaz›¤ Temel
Haklar taraf›ndan eklendi. 26 Eylül günü bu konuda bir kampanya baﬂlatan
Temel Haklar, ilk olarak Y›ld›z Ba¤lar› ve Fevzi Çakmak mahallelerinde
"Uyuﬂturucu, Fuhuﬂ. Kumar, Çeteleﬂme Batakl›kt›r! Batakl›¤› Birlikte Kurutal›m!" baﬂl›kl› bidiriler da¤›tt›lar. "Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir" yaz›l› önlükler giyerek bildirileri da¤›tan Temel Haklar üyeleri, halk› bu mücadelede birlikte olmaya ça¤›rd›lar.
Ayn› gün akﬂam Y›ld›z Ba¤lar› Cemevi üstünde bir halk toplant›s› yap›ld›.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte ilk olarak Temel Haklar üyesi Mehmet Dolas
kampanyaya iliﬂkin bir konuﬂma yaparak, "Uyuﬂturucu satan›, fuhuﬂ yapan›
yapt›ran›, kumar oynatan› devrimcilere bildirin" ça¤r›s›nda bulundu. Etkinlikte slayt gösterimi yap›l›rken, Grup Umuda Türkü de bir konser verdi. Gece
"Susma Hayk›r, Yozlaﬂmaya Hay›r!" sloganlar›yla son buldu.
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Yenibosna'da daha önce devrimcilerin bildirilerini y›rt›p küfreden
ve bölgede faﬂist faaliyet yürüten
bir faﬂistin minibüsü yak›l›p eylem
yerine “Halk Düﬂman› Faﬂist
Naci’ye Uyar›m›zd›r - Cephe”
yaz›l› bir pankart b›rak›ld›.
S›radan, ahlâk›yla, namusuyla
ekme¤ini kazanan esnaf›n devrimci
eylemlerden korkmas› için hiçbir
neden yoktur. Bugüne kadar devrimcilerin onlara hiçbir zarar› olmam›ﬂt›r. Keza, son dönemde Cephe
imzas›yla geliﬂtirilen eylemlerde de
herhangi bir s›radan iﬂyerinin hedef
al›nd›¤› görülmedi. hedef al›nan,
tahrip edilen yerlerin niteli¤i bellidir.
Burjuva bas›n, anarﬂ›, terör edebiyat›yla her zamanki gibi devrimci
eylemleri karalama peﬂindedir.
Gazetenin biri “Kendini sözde
‘namus bekçisi’ ilan eden örgüt bir
süreden bu yana fuhuﬂ yapt›ran, kumar oynatan yerlere bask›nlar düzenliyor.” (Vatan, 23 Eylül) diye yaz›yor. Polisiyle, medyas›yla, düzenin böylesine namussuzluklar içinde oldu¤u bir ülkede, devrimciler,
bekçilik de¤il ama onurun, namusun, adaletin savunucusu olacaklar
elbette. Meydan namussuzlara b›rak›lmayacak.
Kimileri “kara bask›n”, kimisi
“karanl›k bask›n” gibi baﬂl›klarla,
amac›yla, gerçekleﬂtireniyle apaç›k
olan bir eyleme dolayl› yoldan karalama yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu baﬂl›klar da, batakl›ktaki pisliklerin bir
“dayan›ﬂmas›” olsa gerek. “Asayiﬂ
bekçili¤ine mi soyunuyorlar?” diye
yazan burjuva medya, asl›nda haya-

t›n hangi alan›nda olursa olsun, devrimci etkinin artmas›ndan rahats›zd›r. Çünkü, sözkonusu eylemleri
gerçekleﬂtiren “adamlar”›n kim oldu¤unu gayet iyi biliyorlar.

“Uzmanlar”›n do¤rular›:
Burjuva bas›nda eylemlerle ilgili gerek ‹stanbul polisinin aç›klamalar›ndan, gerekse de “ismi belirsiz
emniyet uzmanlar›”ndan çok say›da
yorum aktar›ld›. Mesela ﬂöyle deniyordu birinde:
“Emniyet uzmanlar›, sol örgütün
bu yöntemle, çevrede söz konusu
yerlerden rahats›z olan vatandaﬂlar›n sempatisini kazanmay› hedefledi¤ini dile getiriyor.”
Do¤ru!
Devrimci bir örgüt; bu ülkede
yozlaﬂmadan, ahlaks›zl›ktan, namussuzluklardan rahats›z olan insanlar› kazanmay› hedefler zaten..
Devrimci bir örgüt, halk› yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye ça¤›r›r.
Uzmanlar... ayr›ca ‘devletin yapamad›¤›n› biz yapt›k’ izlenimi de
uyand›rmaya çal›ﬂ›yorlar’ aç›klamas›nda bulundu.
Do¤ru! Devrimciler devletin yapamad›¤›n›, daha da do¤rusu yapmad›¤›n› yap›yor.
“Uzmanlar... Amaçlar› bu ﬂekilde yeni yerlerde sempatizan say›s›n›
art›rmak, hem de buralar› kurtar›lm›ﬂ bölge statüsünü kavuﬂturmak’
de¤erlendirmesini yap›yorlar.”
Yanl›ﬂ! “Kurtar›lm›ﬂ bölge”, oligarﬂinin klasik demagojilerinden biridir. Polis, herhangi bir semte, kuruma, eyleme sald›r› gerekçesi oluﬂturmak için baﬂvurur bu demagojiye.
Ama hiçbir demagoji, bu eylemlerdeki hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤u gölgelemeye muktedir de¤ildir. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin tüm
kurumlar›n›, araçlar›n› kullanarak
dizginsizce büyüttü¤ü, yayd›¤› yozlaﬂman›n karﬂ›s›nda art›k devrimciler var. Pislikleri saçanlar, bedelini
ödeyecek. ‹kitelli’deki eylemler
üzerine yap›lmas› gereken en yerinde yorum budur.

GÜLSUYU’NDA
HALK ﬁENL‹⁄‹
“Yozlaﬂmak,
örgütsüzleﬂmek,
örgütsüzleﬂmek güçsüzleﬂmektir!”
24 Eylül akﬂam› Gülsuyu-Gülensu Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i taraf›ndan “Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Gülsuyu Mahallesi Halk ﬁenli¤i” ad›yla bir ﬂenlik düzenlendi.
Mahallelerde yozlaﬂman›n giderek artmas›, dayan›ﬂma duygular›n›n körelmesi nedeniyle birlik, beraberlik duygular›n› geliﬂtirmek
amac›yla yap›lan ﬂenli¤e; Grup Havin, Grup Umut Ya¤muru, Gülsuyu
Mahallesi Halk Oyunu
Ekibi, Pendik’ten bir
müzik grubu ve
Grup Yorum kat›ld›lar.
ﬁenli¤in
aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, yozlaﬂman›n sadece uyuﬂturucu
kullan›m›, fuhuﬂ
ve kumardan ibaret
olmad›¤›, insanlar aras›ndaki güven duygular›n›n
zedelenmesi, duyars›zlaﬂma, dayan›ﬂman›n azalmas› ﬂeklinde de yans›d›¤›ndan bahsedilirken, bunun
halk›n örgütsüzleﬂtirilmesi anlam›na geldi¤i ve halk olarak birlik,
beraberlik ve dayan›ﬂma içerisinde
olunmas› gerekti¤ine vurgu yap›ld›.
Ard›ndan müzik gruplar› ve
halk oyunlar› sahneye ç›karak türkülerini, oyunlar›n› sundular. ﬁenlikte Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcisi Eyüp Baﬂ taraf›ndan
yap›lan konuﬂmada da, bir süre önce Gülsuyu’nda HÖC ve ESP aras›nda yaﬂanan soruna iliﬂkin bir
aç›klama yap›ld›. Baﬂ, konuﬂmas›nda, HÖC ve ESP’nin dost iki kurum
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oldu¤unu, ortak birçok eylem ve etkinlik gerçekleﬂtirdi¤ini, ancak son
yaﬂananlar›n ESP’nin bir serseriyi
sahiplenmesinden kaynakl› oldu¤unu anlatt›. HÖC’ün uzunca bir süredir yozlaﬂmaya karﬂ› mahallelerde
çeﬂitli çal›ﬂmalar yapt›¤›na de¤inen
Eyüp Baﬂ, hiç kimsenin serserileri,
mafyac›lar› sahiplenemeyece¤ini,
bunlara karﬂ› mücadele eden devrimcilerin karﬂ›s›nda de¤il, yan›nda
olunmas› gerekti¤ini ve yozlaﬂmaya karﬂ› baﬂlat›lan bu
kampanyan›n bitmeyece¤ini belirtti.
Konuﬂman›n
ard›ndan Sar›gazi Temel
Haklar bünyesinde çal›ﬂma
yürüten Grup
Umut Ya¤muru
ç›kt› sahneye.
Grup ad›na yap›lan
konuﬂmada tecrite ve
tecrite karﬂ› 6 senedir büyük
bir irade ve inançla sürdürülen
ölüm orucu direniﬂine de¤inilirken,
“türkülerimiz tecrite karﬂ› direnenler içindir” denildi. Grup Umut
Ya¤muru da yerini Grup Yorum’a
b›rak›rken, grup üyelerinden Cihan
Keﬂkek “Umut Ya¤muru’na bakt›klar›nda Grup Yorum’un hiç bitmeyece¤ini gördüklerini, bunun gururu ve onurunu yaﬂad›klar›n›” vurgulayarak k›sa bir konuﬂma yapt›.
Ard›ndan Grup Yorum’un marﬂ ve
halaylar›yla büyük bir coﬂku yaﬂand›.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤›
ﬂenlik, yozlaﬂmaya iliﬂkin sloganlarla bitirildi.

Açl›¤›n Koynundaki
Yürüyüﬂte

çocu¤u. A¤lamaktan
ﬂiﬂmiﬂ gözlerini siliyorlar. Biraz sonra
gidecekleri yerde
a¤lad›klar›n›n belli
olmamas› gerekiyor.
A¤lad›klar›n›n belli
olmamas› için siliyorlar
gözlerini.
Güçlü görünmeleri
gerekiyor çünkü. Gittikleri yer annelerinin yan›. ‹yi ama insan annesinin
yan›na giderken a¤lar m›? Veya a¤lam›ﬂsa dahi annesinden gözyaﬂlar›n› neden saklar? Nedeni var elbet.
Hakl› bir nedenleri var. Onlar›n anneleri ölüm orucunda çünkü. Annelerinin 143 gündür aç olmas›ndan
dolay› her geçen gün artan ac›lar›na,
gözyaﬂlar›yla yeni bir ac› eklememek için siliyorlar gözyaﬂlar›n›. Söz
vermiﬂler çünkü annelerine.
Anneleri, Beyrut'ta küçük kalbi
art›k atmayan bebenin katillerinden
hesap sormak, Kars'›n o köyündeki
bebenin açl›ktan a¤lamamas› için ve
F Tipi hapishanelerde 6 y›ld›r uygulanan tecritin ald›¤› 122 ölüme yenilerinin eklenmemesi, tecritin kald›r›lmas› için ölüm orucunda tam 143
gündür.
‹stanbul'da Behiç Aﬂc›, Adana'da
Gülcan Görüro¤lu ve Uﬂak'ta Sevgi
Saymaz hapishanelerde tecritin kald›r›lmas› için ölüm orucundayken ve
bu ülkeyi yönetenler de bundan haberdarken, koyu renkli tak›m elbiseli adamlar kalabal›k ﬂekilde yürüyorlar bu ülkeyi yönetenlerin oldu¤u binalara do¤ru. “Tecriti kald›r›n” diyerek yürüyen kara cüppeli avukatlar›n
önünü kesip izin vermeyen polis, koyu tak›m elbiselilerin de çevresini
sarm›ﬂ. Ama bu kez engellemek için
de¤il, önlerini açmak ve yol vermek
için. Koyu tak›m elbiselilerin önlerinde k›rm›z› hal›lar. Çantalar› dolu,
içlerinde çok “mühim” ﬂeylerin oldu¤u, çantalar› tutuﬂlar›ndan belli.
IMF heyeti bu gelenler. Beyrut'taki
bebenin canl› bedeninin nas›l cans›zlaﬂt›¤›n› en iyi bilenler onlar ama bilmezden geliyorlar. Kars'›n bir köyündeki bebenin ta buralara ulaﬂan
sesini duymazdan geliyorlar. F Tipi
hapishanelerde tecritin ald›¤› 122 in-

150. Gün!

1 Ekim’de, o, açl›¤›n koynundaki yürüyüﬂünde tam 5 ay› tamamlam›ﬂ olacak. O, bir ana. O,
Adana Direniﬂ Evi’ndeki ölüm
orucu direniﬂçisi.
145. gün direniﬂ evinden yapt›¤› aç›klamada “Tansiyon: 80/50,
Nab›z: 81, Kilo: 40” diye özetliyordu sa¤l›k durumunu. Gün gün,
hücre hücre eriyor; 40 kiloya düﬂmüﬂtü ve art›k kemikleri bat›yor,
vücudunda morluklar oluﬂuyor,
çeﬂitli organlar› uyuﬂuyor...
Ama uyuﬂmayan ve asla uyuﬂmayacak yüre¤iyle, “ya zafer, ya
ölüm” yürüyüﬂüne devam ediyor
Gülcan Görüro¤lu.
‹ki çocu¤unun gözlerinin içine
bak›yor her gün. Her gün “ölüme
ya da zafere” daha da yaklaﬂ›yor.
Ki, ölüm de bir zaferdir zalime
karﬂ›.
Ölüm orucu direniﬂçisi Ana,
26 Eylül’de Buca, Diyarbak›r ve
Ulucanlar Katliamlar›’yla ilgili
yapt›¤› aç›klamada “KATL‹AMLARLA ÇÖZEMEZS‹N‹Z!” diye hayk›r›yor katliamc›lara.
E¤er katliamlarla “çözebilmiﬂ”
olsalard›, ﬂimdi Gülcan, Behiç ve
Sevgi ölüm orucunda olmazlard›
de¤il mi? Bunca katliamdan sonra
Gülcanlar, çoktan sindirilmiﬂ olmal›yd›. Ama iﬂte sindiremediniz.
‹ﬂte karﬂ›n›zdalar yine!

Beyrut'ta bir bebe yap›ﬂm›ﬂ annesinin memesine. Annesi düﬂünürken
onu do¤urdu¤u günün dayan›lmaz
sanc›lar›n›, bir taraftan da yar›nlar›n›
düﬂünüyor. Gelece¤i düﬂünürken tuhaf bir ses, kula¤›n› zorlayan bir ç›nlama onu bugüne getiriyor. Bu ses
üzerinde “Made in USA” yazan bir
bomban›n sesi... Ve birkaç saniye
sonra... Beyrutlu annenin cans›z bedeni ve dudaklar› hâlâ annesinin memesinde o bebek. Birkaç saniye önce
bir ›rma¤›n hayat vermesi gibi akan
ana sütü, ﬂimdi ölü bir anne ve bebe¤inin üzerine yay›l›yor...
Beyrut'taki bebe¤in ve annesinin
bedenleri ölü kat›l›¤›n› al›rken, ayn›
saatlerde, Kars'›n bir da¤ köyünde
baﬂka bir bebenin a¤lama sesi geliyor. Onlar da al›ﬂ›k asl›nda bombalara ve sabah uykular›nda kurduklar›
düﬂlerin böyle bölünmesine. Ama bu
kez a¤lamas›n›n nedeni farkl›. O bebe ﬂu anda aç. Y›llard›r tütün ekerek
süt alan babas›, süt alam›yor kaç zamand›r o bebeye.
Kars'›n o köyündeki bebek a¤l›yor ﬂimdi açl›ktan. Çünkü babas› art›k tütün ekemiyor. Çünkü kota denen bir engel var babas›n›n önünde.
Art›k istese de sabah›n köründe kalk›p uykulu gözlerle gidemiyor tütün
tarlas›na. Çünkü birileri “ﬂunu ekemezsin, ﬂu kadardan fazla ekemezsin” demiﬂ. Ve bunu kal›n kitaplara
yasa olarak koymuﬂ. Birileri bu ülkenin insan›na kotalar ve yasaklar
getirirken; di¤er yandan Toniler, Coniler üzerinde “Made in USA” yazan
tütün balyalar›n› taﬂ›maktad›r ülkemize.
‹ﬂte bunun için o bebe¤e süt al›namad›. ‹ﬂte bunun için a¤l›yor
Kars’daki bebe.
Adana'n›n ﬁakirpaﬂa's›nda iki k›z
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san hiç ak›llar›nda yok. Olsa da yine bilmezden gelecekler. Behiç'in,
Gülcan'›n ve Sevgi'nin sesini duymazdan gelecekler.
Ülkeyi yönetenlerin ak›llar›nda
tek ﬂey var. Daha nice bebeleri açl›ktan a¤latmak için gelen bu heyete
nas›l yaran›r›z diye düﬂünmekteler
sadece. Gelenlerin akl›ndaki tek ﬂey
ise Kars'›n son fabrikas›n› özelleﬂtirmeyle Rahmi A¤a'ya ve orta¤› Mayk›l'a nas›l devredebilecekleri. Burunlar›n›n dibindeki “ölümleri durdurun” sesini 6 y›ld›r duymayanlar,
k›rm›z› hal›n›n baﬂ›nda tam 2 saattir
el pençe bekliyorlar IMF heyetini.
IMF heyeti ve iﬂbirlikçileri, görüﬂmelerini bitirip lüks bir lokantan›n ﬂehir manzaral› “first class” yerinde z›kk›mlan›rken havyarlar›,
Gülcan'›n evinde aylard›r sofra inmiyor yere...
Dünyan›n yar›s› ﬂu an uykuda.
Adana da uykuda. Bizim uykumuzu
ise her gün duydu¤umuz uçak motorlar›n›n sesi bölüyor ﬂu an. ‹ncirlik Üssü'nden biraz önce havaland›
birkaç uçak daha. Kulak kabart›yoruz uçaklar›n sesine. Kulaklar›m›zla
gitti¤i yönü bulmaya çal›ﬂ›yoruz.
Bulduk. Biri Afganistan'a, biri
Irak'a, di¤eri de muhtemelen Beyrut'a yöneldi. Kanatlar›nda ya da
gizlenmiﬂ olarak gövdelerinde “Made ‹n Usa” yaz›l› bombalar taﬂ›yor
olmal›lar. Birkaç saat sonra bebekleri, annelerinin memelerinden kopar›p alacak o bombalar.
Irak'ta, Lübnan'da ve daha dünyan›n birçok yerinde üzerinde “Made in USA” yazan bombalarla anas›z kal›rken bebeler, Türkiye'de,
Adana'da üzerinde yine “Made in
USA ve AVRUPA” yazan tecrit iﬂkencesinden dolay› iki k›z kardeﬂ
daha anas›z kalacak.
Vicdanlar›m›z da¤lan›rken yan›
baﬂ›m›zdaki kardeﬂ ölümlerine ve
çocuklar›n yetim kalmas›na, bu kez
burnumuzun dibinde bir volkan patlayacak. Betül ve Müge'nin gözyaﬂlar›yla beslenecek olan bu yanarda¤dan kopacak ateﬂ, yak›p kül edecek her ﬂeyimizi. Ve en çok da insanl›¤›m›z›...

“Burada olmak
onur verici”
Ölüm orucu ﬂehitlerinden Yusuf
Arac›’n›n day›s› Ali Bayram, 21-23
Eylül’de Gülcan Görüro¤lu’na destek için Direniﬂ Evi’nde 3 günlük
açl›k grevi yapt›. Bir yak›n›n›n, Yusuf’un ölüm orucundaki son günlerine tan›k olmuﬂ biri Ali Bayram.
Ve ﬂimdi yan›nda ayn› süreci yaﬂayan biri var; “Gerçekten çok zor.
Yusuf’un son günlerini yaﬂayan ve
bilen biri olarak Yusuf gibi direnen
ve ayn› ﬂeyleri yaﬂayan baﬂka bir
insan›n, Gülcan Abla’n›n yan›nday›m ﬂimdi. Destek açl›k grevine sorumluluk hissetti¤im için geldim.”
diyor duygular›n› anlat›rken.
Ve ﬂöyle devam ediyor sözlerine:
“Yusuf 107. ﬂehitti... Yusuf’tan bu
yana 15 ﬂehit daha verildi ve ﬂu an
122 ﬂehitle mücadele sürüyor. Bu
mücadelenin ilk günkü inanç ve kararl›l›kla sürmesi insana ayr› bir
coﬂku ve moral veriyor. Bu hakl› bir
direniﬂ ve ben de bundan sonras›nda
da elimden geleni yapaca¤›m. 123.
ölüm haberini almak istemiyorum.”
Adana Direniﬂ Evi’ne bir destek
de Mersin’den geldi. Cem Tokucu,

Gülcan Görüro¤lu’na mesajlar
➟Ben 18 yaﬂ›nda bir ö¤renciyim,
daha genç yaﬂta olmama ra¤men birçok haks›zl›¤a tan›k oldum, çok üzüldüm, çok yand›m.
Sizin gibi insanlar var oldukça, garibanlar›n her zaman bir umudu olacak.
Munzur Baba yandaﬂ›n›z ve yoldaﬂ›n›z olsun...
Sevgi ve Sayg›lar›mla
Selda
*
➟Çok selam ederim. Her
iki gözlerinden doya doya hasretle
öperim. Mücadelene çok sayg› duyuyorum. Ben de bir ﬂehit anas›y›m. Sen
mücadelene sevdal›s›n, ben de yavruma sevdal›y›m. O sevdayla o yan›k yürekle misafir olarak yüre¤im geliyor.
Siz tek de¤ilsiniz. Devaml› yüre¤imiz9
1 Ekim 2006 / 72

22 Eylül’de direniﬂinin 141. günündeki Gülcan Görüro¤lu’nun yan›nda 3 günlük destek açl›k grevine
baﬂlad›. Tokucu duygular›n› ﬂöyle
ifade ediyordu: “3 gün k›sa bir zaman olsa da, Gülcan ile açl›¤› paylaﬂmak onur verici. Tecrit sald›r›s›n›n ülke ve tüm dünya halklar› için
büyük bir tehdit oldu¤u bu dönemde
6 y›ld›r direniliyor. Bu direniﬂçilerden biri olan Gülcan’›n yan›nda olmaktan gurur duyuyorum. Biz kazanaca¤›z.”
24 Eylül günü daha bir kalabal›kt› Direniﬂ Evi. Direniﬂ Evi’nde
Buca, Diyarbak›r ve Ulucanlar Hapishaneleri’nde katledilenler an›ld›
o gün. Ölüm Orucu Direniﬂçisi Gülcan Görüro¤lu’nun da kat›ld›¤› anmada yap›lan konuﬂmalarda o günden bu yana süren bir direniﬂ çizgisinin tam ortas›nda bulunduklar›na
vurgu yap›ld›. Adana Gençlik Derne¤i müzik grubu da türkü ve marﬂlar›yla anmaya kat›l›rken Görüro¤lu’na desteklerini sundular.
le halk olarak yan›n›zday›z. Sizin sayenizde bir gün bile baﬂ›m›z› öne e¤medik. Çünkü sizin yolunuz ayd›n bir yoldur. Siz dünyan›n en onurlu, en ak›ll›
insanlar›s›n›z. Sizi çok seviyorum. Yolunuz aç›k olsun...
Kumru Beyaz
*
➟Merhaba Gülcan abla
Önce senin gibi bir
anan›n ölüm orucuna baﬂlamas›na o kadar çok üzülmüﬂtüm annemle oturup
a¤lad›m. Çünkü hiçbir anan›n ölmesini istemiyorum.... O
gözlerindeki gülümsemeni, konuﬂman›, seni ve senin gibi direniﬂçileri
hiçbir zaman unutmayaca¤›m. Bu
onurlu direniﬂi senle kazanaca¤›m›za
inan›yorum. Sen yaﬂayacaks›n 123 olmayacak.
Ulaﬂ (Malatya)

nadolu’nun birçok yerinde güne erken baﬂlanan
günlerin baﬂ›nday›z. Ramazan ay›n›n ikinci günü bugün.
Oruç tutanlar sahura kalkacak, ﬂafa¤›n sökmeye yüz tuttu¤u zamanda.
‹nançlar› için “niyet” edenler, 30
gün sahur ve iftar saatleri d›ﬂ›nda
sofra kurmayacak evlerinde.
Öyle bir süreçteyiz ki, Ramazan
Bayram› eski paylaﬂ›m›n›n tad›ndan
eski coﬂkunlu¤undan uzakta. Hayat
koﬂullar› zorlaﬂt›kça, cüzdanlar büzüldükçe, bayramlar›m›z›n da tad›
kalmad› ne yaz›k ki. Eskiden heyecanla özene bezene kurulan sofralar, neﬂeli geçen dost sohbetleri eﬂli¤inde yenilen yemekler tarihin bir
köﬂesinde mahsur kald›. Ekonomi
küçüldü, kemerler s›k›ld›, yaﬂam›m›z borç k›skac›nda s›k›ﬂt› kald›.
Her iktidar ekonomi düze ç›kacak
iddialar›yla geldi geçti ama bu iddialar sözden öteye geçemedi. Sokakta karﬂ›m›za ç›kan her insan›n borçlu oldu¤unu, ekonomik s›k›nt›lar
içinde yar›n›n› nas›l güvenceye alaca¤›n›n telaﬂ› içinde bulundu¤unu
iddia etsek hiç abart› olmaz. Kendimizden, komﬂular›m›zdan, insanlar›n güvensiz ve telaﬂl› bak›ﬂlar›ndan
o kadar rahat görüyoruz ki tüm bunlar›. Ramazan çad›rlar›yla karﬂ›laﬂaca¤›z, sözde hây›r için kurulan çad›rlar. Belki kimileri için bir tas yemek bulman›n umudu olacak. Kimilerimiz yoksullu¤umuzun gözlerimize yerleﬂen utanc›yla s›ran›n bize gelmesini bekleyece¤iz, fakirli¤imizi yüzümüze vuran kuyruklarda. Siyasi rantlar sa¤lamaya çal›ﬂanlar olacak yine, inanc›m›z›n ve
yoksullu¤umuzun üzerinden.
Yorgun ve yo¤un geçen bir günün temposundan sonra iftar saatini
bekleyece¤iz sab›rs›zl›kla. Ve geçecek o dakikalar. Oysa ki orucunu
hiç açmayanlar, açmamaya devam
edecekler. Behiç, Gülcan ve Sevgi
sahursuz iftars›z oruçlar›n›n 100’lü
günlerini geçeli çok oldu ama onlar
yollar›na devam ediyor, seslerini
yüreklerimize ulaﬂt›rmak için hayk›r›yorlar var güçleriyle. Bu hayk›r›ﬂ› duyanlar›n sesi yükselmeye devam ediyor. Mücadele Birli¤i, SES,

A

D‹SK Direniﬂ Evi’nin
önünden Behiçler’in talebini hayk›rd›lar bir kez
daha. Mücadele edenlerin ›srar› ve kararl›l›¤›
herkesi direniﬂ mevzisine
çekiyor. SES üyesi sa¤l›k
emekçileri, 25 Eylül’de Direniﬂ Evi’ndeydi. “Devletin 3
maymunu oynad›¤›n› ve bu oyuna karﬂ› sessiz kal›namayaca¤›n›”
dile getiren Behiç Aﬂc›’ya, “yan›n›zday›z” dediler. ‹çerisi oldukça
kalabal›k. SES emekçileri ziyaretlerini yar›m saat sonra bitirip gidiyorlar ama kap›n›n zili durmadan çal›yor. Aileler, gecekondulular, avukatlar, gençler, her yaﬂtan her kesimden insan geliyor. Bir genç
bir TAYAD’l›ya, “açl›k grevine girmek için ne yapabiliriz, ben de kat›lmak istiyorum. ‹stedi¤im zaman baﬂlayabilir miyim” diye soruyor. O da destek için
açl›k grevi yapmaya
karar verdi¤ini, buraya
ilk kez geldi¤ini, öncesinde çok
düﬂünüp karar verdi¤ini anlat›yor.
Evin yabanc› bir konu¤u var.
Almanya’dan gelen Lorenz Graitl. 22 Eylül’den 27 Eylül’e kadar
Direniﬂ Evi’nin konu¤u olacak.
Neden Türkiye’ye geldi¤ini sorduk, Freie Üniversitesi’nde okudu¤unu, ölüm oruçlar›, feda eylemleri üzerine tez haz›rlad›¤›n›
bunun için Türkiye’ye geldi¤ini
söyledi. Çarp›c› bilgiler ö¤rendi¤ini kaydederek, Türkiye’de 84, 96
ve bu 6 y›ll›k süreçte ölüm oruçlar›
yap›ld›¤›n›, bunun baﬂka hiçbir yerde yaﬂanmad›¤›n› ve bunun için hiç
bilimsel araﬂt›rma yap›lmad›¤›n›,
tüm bunlardan dolay› daha çok ilgisini çekti¤ini, söyledi. TAYAD’l›larla, Behiç’le yapt›¤› sohbetler, izledi¤i görüntüler, resimler karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›k yaﬂ›yor. Zulmün bu kadar›na inanmakta zorland›¤›n› ifade
ediyor. Bunlar› tezinde haz›rlay›p
okulundakilerle paylaﬂmak için heyecanland›¤›n› söylerken, sayg›yla
bahsediyor direniﬂçilerden. “Bu
yöntemle zafere ulaﬂ›r m›s›n›z, bil-

Orucunu ‘zafer
sofras›’nda açacak
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miyorum. Ama yolunuza sayg› duymamak hayran kalmamak mümkün
de¤il. ‹nsanl›k için, cezaevindekiler
için baﬂar›ya kavuﬂman›z› diliyorum” diyor.
Açl›k grevindekilerle tan›ﬂ›yoruz. Eray Düldül, 16 yaﬂ›nda Okmeydan›’ndan gelmiﬂ. Tecriti, Behiç Aﬂc›’y› ilk duvarlardaki afiﬂlerden ö¤reniyor. Sonra mahallesindeki devrimcilerle tan›ﬂ›p tecriti soruyor, Behiç’in ziyaretine geliyor.
ﬁimdi de 3 günlük açl›k grevi yapmak için burada. Merakl› merakl›
bak›yor etraf›na. Hiç boﬂ durmuyor,
konuﬂkan haliyle göze çarp›yor. Lo-

renz’e Türkçe ö¤retmeye çal›ﬂ›yor.
Umut Kocaeli, Sar›yer’den geliyor. Erzurumlu aslen, 22 yaﬂ›nda. F
Tiplerini ilk ö¤rendi¤inde böyle oldu¤unu bilmiyormuﬂ. Tecriti kavrad›kça F Tiplerinin amac›n› anlam›ﬂ.
‹lk olarak Canan ve Zehra direniﬂteyken ö¤reniyor. Kardeﬂ olmalar›ndan etkileniyor. Ekmek ve Adalet
Dergisi’nden tesadüfen ö¤renmiﬂ.
Konuﬂurken utangaç, s›k›lgan bir
hali var Umut’un. “Behiç’in yan›nda olmak çok önemli, bir günlük te
olsa, önemli” diyor. Dördüncü geliﬂi bu, “tecrit kalkacak, biz kazanaca¤›z. Behiç a¤abeyi Gülcan ablay›,
Sevgi ablay› yaﬂataca¤›z.” diyor.
Seyfi Gümüﬂ 37 yaﬂ›nda, Abdi
‹pekçi Direniﬂi’nin emektarlar›ndan. ‹lk günden beri ilk günkü kararl›l›¤›yla sabr›n çiçeklerinin aç›ld›¤› yerde direniyor. ‹stanbul’a iﬂ
dolay›s›yla gelmiﬂ. ‹ﬂini bitirip 2
gün açl›k grevi yapacak. Bir direniﬂ
mevzisinden bir direniﬂ mevzisine...
1995 y›l›nda tan›ﬂ›yor devrimcilerle. ‘96 Ölüm Orucu sürecini biliyor.
Ama ﬂimdi yarat›lan ilklerin, de¤erlerin önemine tüm bu yaﬂanm›ﬂl›klarla önem veriyor.
Cemile Temizkalp, Beykozlu
33 yaﬂ›nda, emekçi kimli¤iyle Direniﬂ Evi’nde. “6 y›ld›r bitmeyen tecrit iﬂkencesinin art›k durmas› gerekti¤ini” söylüyor. “Tecrit kapitalist
sistemin devrimcileri yok etmek için
çal›ﬂt›¤› aland›r” diyerek devrimcilerin yok edilemeyece¤ine vurgu
yap›yor ve Behiç’in direniﬂinin tarihsel önemine de¤iniyor.
Kimileri duvarlardaki afiﬂten, kimileri dergi ve gazetelerden ö¤reniyor tecriti. 6 y›l boyunca süren direniﬂi baﬂ›ndan beri takip edenlerle
Behiç’in direniﬂiyle beraber 174
günlük bir zamanda direniﬂi ö¤renenler birarada direniﬂ saf›ndalar.
Bu direniﬂ 6. Ramazan’›n› yaﬂ›yor. ‹nananlar›n, ölümüne inanan yüreklilerin oruçlar› bu. Sahursuz ve iftars›z tutulan bir orucun 174. gününde Behiç. Umudu, kararl›l›¤› ve inanc› d›ﬂ›nda hiçbir sofraya diz çökmedi, çökmüyor. Behiçler’in oturaca¤›
tek sofra zafer sofras› olacak.

SES Emekçleri

SES ﬁiﬂli ﬁubesi, 25 Eylül’de Aﬂc›’ya desteklerini
sundu. Direniﬂ Evi önünde aç›klama yapan SES
üyeleri, ‘Tecrit Ölümdür Kald›r›ls›n, F Tipi Uygulamalara Son’ dövizleri açt›. ﬁube Baﬂkan› Rabia
Tuncel, “sa¤l›k emekçileri olarak tecritin kald›r›lmas›na yönelik gerekli giriﬂimlerde bulunulmas›n›; bu uygulamaya son verilmesi için Avukat Behiç
Aﬂc›n›n günlük yaﬂama dönmesinin sa¤lanmas› ve
tecritin kald›r›lmas› için Adalet Bakan› say›n Cemil Çiçek’e ça¤r›da bulunuyoruz” dedi.

Mücadele Birli¤i
Platformu

Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri 24 Eylül günü Direniﬂ Evi’ndeydiler. Ziyaret sonras› Direniﬂ Evi’nin önünde bir aç›klama yaparak, “ölüm
orucu sürüyor” pankart›
açan ve direniﬂe desteklerini ifade eden platform
üyeleri, “Avukat Behiç Aﬂc› bu onurlu davran›ﬂ›yla, devrimci tutsaklara asla boyun e¤dirilemeyece¤ini gösteriyor” dediler. Aç›klama s›ras›nda da
Platform üyelerinin üzerine Direniﬂ Evi’nden karanfiller at›ld›. ﬁair Ruhan Mavruk da, bir grup sanatç› olarak destek vermek için, açl›k grevi yapmay› düﬂündüklerini ifade etti.

Haluk Gerger ve At›l›m
26 Eylül’de Direniﬂ Evi’ni ziyaret eden Gazeteci-Yazar
Haluk Gerger ve At›l›m yazar› Necati Abay, Aﬂc›’ya destek
verirken, At›l›m’da yay›nlanmak üzere Aﬂc›’dan da bir yaz› iste¤inde bulundular. Aﬂc›
da At›l›m üzerinde bask›lar›
k›nayarak, deste¤ini ifade etti.

ÖDP ‹stanbul ‹l Teﬂkilat› yö- ÖDP
neticileri Özgür Cansu Ata,
Birsen Özsoy ve Ahmet Acar 26 Eylül’de Aﬂc›’y› ziyaret etti. ÖDP’liler, “ziyarette
geç kald›klar›n›”
ifade ederken,
tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini
kaydettiler.

Ekim Gençli¤i

Ekim Gençli¤i üyesi bir grup genç, 23 Eylül günü Direniﬂ Evi’ndeydi. Gençli¤in sorunlar› ve
tecritin üniversitelerdeki boyutu üzerine sohbetler edilirken, Ekim
Gençli¤i’nden Ceren Uysal, tecritin çok kapsaml› bir ﬂekilde hayat›n
her alan›na yay›ld›¤›na dikkat çekerek, mücadele edilmesi gerekti¤ini
söyledi.

BURSA ‹HD, ÇHD, KESK, ESP, DTP,

‹HD Bursa ﬁubesi’nin organizasyonuyla ÇHD, KESK ﬁuSDP, Partizan, Temel Haklar
beler Platformu, ESP, DTP,
SDP, Partizan ve Bursa Temel
Haklar’dan oluﬂan bir heyet, 25 Eylülde Direniﬂ Evi’ndeydi. Grup ad›na konuﬂan, Abdülaziz Akyol, Behiç Aﬂc›’ya hitaben ﬂunlar› söyledi:
“Sizinle ayn› duygular› paylaﬂmak güzel. Siz büyük bir kamuoyu yaratt›n›z. Bu dünyadaki tek örneksiniz. Kendi müvekkilleri için kendini feda
eden bir avukat olarak. Biz ‹HD olarak böyle düﬂünüyoruz.” Ard›ndan,
ziyarete kat›lan kurumlar ad›na ortak aç›klama yap›larak tecritin kald›r›lmas› istendi.
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D‹SK, TTB, KESK ve TMMOB
Aﬂc›’ya destek verdi
Hafta boyunca halk›n birçok kesiminden ziyaretçileri a¤›rlayan Behiç Aﬂc›, çok say›da demokratik kitle örgütü, sendika ve ayd›n taraf›ndan da ziyaret edildi.
28 Eylül günü Direniﬂ Evi’ni ziyaret edenler aras›nda, D‹SK, TTB,
KESK ve TMMOB merkez yöneticileri de vard›. D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel Sekreteri Hasan Ay›r, TTB Baﬂkan› Gençay Gürsoy, TMMOB Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Yeﬂil, D‹SK Baﬂkan Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu,
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,
Birleﬂik Metal ‹ﬂ MYK Üyesi Celalettin Aykanat, Dev-Sa¤l›k ‹ﬂ Baﬂkan› Arzu Çerkezo¤lu’ndan oluﬂan
heyet, Aﬂc›’y› direniﬂinin 177. gününde ziyaret ederek, tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
Heyet ad›na aç›klama yapan Süleyman Çelebi, tecritin a¤›r bir insan haklar› ihlali oldu¤unu kaydederek, “Daha fazla ölümlerin, sakatl›klar›n gerçekleﬂmemesi, bu insanl›k ay›b›n›n ortadan kalkmas›
için buradan bir kez daha Hükümete ve Adalet Bakanl›¤›’na seslenerek; baﬂta barolar›n sorunun çözümü konusunda Adalet Bakanl›¤›
nezdinde baﬂlatt›klar› giriﬂimlerin
acil olarak çözüme ulaﬂt›r›lmas›n›,
insani sorumluk içinde davran›lmas›n›, tecritin kald›r›lmas›n›, en az›ndan Av. Behiç Aﬂc›’n›n sa¤l›kl› günlük yaﬂam›na dönebilmesi ve çözüm
için diyalog kanallar›n›n aç›lmas›n›
talep ediyoruz” diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan sözalan
TTB Genel Baﬂkan› Gençay Gürsoy

ise; hekimleri temsil eden bir örgüt
olarak, ölüm oruçlar›n› onaylamad›klar›n› kaydederken, “ayn› zamanda insan›n sonsuz özgürlü¤ünün ve kendi bedeni üzerindeki tasarruf hakk›n›n da önemine ve kutsall›¤›na inanan bir örgütüz.” dedi.
Soruna bir çözüm bulunmas› gerekti¤ini hat›rlatan Gürsoy, hükümeti göreve davet etti. Gençay Gürsoy ﬂunlar› kaydetti:
“Bu son aﬂamada bir ümit do¤muﬂtur. Barolar Birli¤i ve ‹stanbulAnkara Barolar› ile birlikte Adalet
Bakan›’n›n atmay› tasarlad›¤› ad›m
bizce bir ümit kayna¤› olabilir. Bu
ad›ma Türk Tabipler Birli¤i olarak
e¤er ihtiyaç duyulursa katk›da bulunmak isteriz. Çünkü bu bizim temel sorunlar›m›zdan biridir.”
Tecrite, tüm bilim kurumlar›n›n,
meslek odalar›n›n ve demokratik
kuruluﬂlar›n karﬂ› oldu¤unu hat›rlatan Av. Aﬂc› ise, herkesin tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤u konusunda hem fikir oldu¤unu kaydederek, “Sadece Adalet Bakanl›¤›
tecriti savunuyor. Biz koﬂullar›n iyileﬂtirilmesini istiyoruz. Bu konuda
onlarca formül ortaya konulabilir.
‹nsan sadece mezarda yaln›zd›r. F
tiplerinde yaln›z olmamal›" ﬂeklinde konuﬂtu.

Özgür-Der: Bu hepimiz ad›na
verilen bir mücadele

Özgür-Der, direniﬂinin 176. gününde bulunan Aﬂc›'y› ziyaret ederek
destek verdi. Özgür-Der Baﬂkan›
Hülya ﬁekerci ile
‘Bar›ﬂ Anneleri’ 27 Eylül’de Direniﬂ Burhan Kumcu, KeEvi’ndeydi. Aﬂc›’n›n onurlu davran›- nan Alpay, Av. Neﬂ›na sayg› duyduklar›n› ve direniﬂi- cip Kibar, Musa
Üzer, Zehra Çomaknin önünde sayg›yla e¤ildiklerini
l› Türkmen ve Grup
ifade eden ‘Bar›ﬂ Anneleri’, “Tecrit Yürüyüﬂ eleman›
kalkmal›, ac›m›za daha fazla ac› ek- M. Ali Aslan’›n kalenmesin” diye konuﬂtular.
t›ld›¤› ziyarette ko12
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nuﬂan ﬁekerci, “zalim kim
olursa olsun, zulme u¤rayan›n yan›nda yer alacaklar›n›” söyledi. Kenan Alpay,
Müslüman cepheden duyars›zl›¤›n daha fazla oldu¤unu kaydederken, “F Tipinin Ebu
Garip’ten, Guantanamo’dan fark›
yoktur. Halklar›n parça parça ezilmesi politikas›d›r” dedi. Av. Necip
Kibar, meslektaﬂ›n›n eylemini, “gerçekten
takdire ﬂayan
bir davran›ﬂ.”
diye nitelerken,
Burhan Kumcu
ise “bu hepimiz
ad›na verilmiﬂ
bir mücadele.
Biz sizlere çok
teﬂekkür ediyoruz. Biz bu direniﬂin
kazanaca¤›na inan›yoruz. Kur’an-›
Kerim de do¤ru olan› Allah’›n destekledi¤i söylenir. Allah da sizinledir.” diyerek düﬂüncelerini belirtti.

Av. Fuat Erdo¤an an›ld›
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi üyeleri, Beﬂiktaﬂ Barbaros Bulvar›'nda biraraya gelerek,
28 Eylül 1994 tarihinde Beﬂiktaﬂ'ta
bulunan Arzum Kafe önünde polisler taraf›ndan infaz edilen Av. Fuat
Erdo¤an'› and›. Grup ad›na konuﬂan
Av. Oya Aslan, Av. Erdo¤an'›n yaﬂam› boyunca demokrasi mücadelesi
verdi¤ini ifade etti. ‹nfazc› polislerin beraat etti¤ine dikkat çeken Aslan, “Sorumlular beraat etmekle yetinilmedi terfi ettirilerek ödüllendirildiler." dedi. Hukukun, siyasal iktidarlar taraf›ndan halka yönelik etkin bir silah olarak kullan›ld›¤›n›
kaydeden Aslan, "Meslektaﬂ›m›z›n
önünde sayg› ve sevgi ile e¤ilirken,
hukuk ve adalet mücadelesinde gösterdi¤i onurlu yolda yürümeye devam edece¤iz" diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan avukatlar,
Behiç Aﬂc›’n›n feda ruhuyla izinden
yürüdü¤ü Fuat Erdo¤an'›n öldürüldü¤ü yere karanfiller b›rakt›lar.

Tecritin son bulmas› için...

TAYA D ’ l ›
Aileler, tecrit
politikas›na
Gecekondularda
karﬂ› benzeri
görülmedik bir
sab›r ve kararl›l›kla eylemlerine devam ediyorlar.
Gecekondular›n ve kentlerin meydanlar›ndan, oturma eylemlerinden,
hücre maketlerinin içinden, durmadan bu ses yükseliyor; “tecritin son
bulmas› için...” Ve devam›nda ya
“açl›k grevinde” olundu¤u ya da kararl›l›kl› mücadelenin sürdürülece¤i
ilan ediliyor herkese.
Geçen hafta Gazi Mahallesi, Okmeydan› ve Sar›gazi’de mahallenin
meydanl›k yerlerinde kitlesel olarak
açl›k grevleri yapan TAYAD’l› Aileler, 23 Eylül günü de ‹kitelli, 1
May›s Mahallesi ve Nurtepe’de açl›k grevi yapt›lar.

Gecekondularda açl›k grevleri
Nurtepe... Nurtepe Sokullu
Caddesi üzerinde, yap›lan aç›klaman›n ard›ndan 15 kiﬂiyle baﬂlayan
açl›k grevinde cadde üzerine “F
Tiplerinde Tecrit Var, Tecrite Son”
pankart› as›ld›. Açl›k grevi yap›lan
yere ise, “Tecritin Kalkmas› ‹çin
Açl›k Grevindeyiz” yaz›l› pankart›,
dövizleri ve 122 ﬂehidin resimlerinin oldu¤u pankart› asan TAYAD’l›lar›n karﬂ›s›na polis ç›kmakta gecikmedi.
‘Muhabir” görüntüsü alt›nda, açl›k grevini kamerayla çekmek isteyen ve ancak polis oldu¤unu inkâr
eden polislerin mahaleden kovulmas›yla birlikte direniﬂ daha moral-

Nurtepe

açl›k grevleri, oturma eylemleri, bildiriler, gösteriler...
li ve coﬂkulu bir ﬂekilde sürdürüldü.
Yo¤un ya¤mura ra¤men, zaman
zaman slogan at›larak zaman zaman
türküler, marﬂlar söylenerek, halaylar çekilerek süren açl›k grevine kat›lanlardan iﬂçi Ali ﬁimﬂek, eyleme
kat›lma nedenini, “tecritin bütün insanlara karﬂ› yöneltilmiﬂ bir sald›r›
oldu¤unu düﬂünmesi” olarak aç›klarken, ölüm orucunu sürdürenlerin,
devletin ‘bizim istedi¤imiz gibi yaﬂayacaks›n›z ve bizim istedi¤imiz
gibi düﬂüneceksiniz’ sald›r›s›n› kabul etmeyerek dünyada eﬂi benzeri
az görülebilecek bir direniﬂe imza
att›klar›n› hat›rlat›yor ve “Onlara
sayg› duyuyor ve direniﬂlerini destekliyorum” diyor. Mahalle halk›ndan Cengiz Kaya ise açl›k grevindeki TAYAD’l›lar› ziyaret ederken, bu
mücadeleye herkesin destek vermesi gerekti¤inin alt›n› çiziyor.
Bu s›rada, oy avc›lar› da mahallede boy gösteriyorlar. CHP Milletvekili ve yöneticileri esnaflara yalan dolu vaatlerde bulunmalar›n›n
ard›ndan TAYAD’l› Aileler’in çad›r›na yöneldiler. Milletvekili Berhan
ﬁimﬂek, CHP Kad›n ve Gençlik Kolu Baﬂkanlar› TAYAD’l›lar›n tecrite
iliﬂkin sloganlar›yla karﬂ›land›. Konuya önem verdiklerin ifade eden
CHP’liler, yeniden u¤rayacaklar›n›
söylemelerine karﬂ›n, sözlerini tutmadan mahalleden ayr›ld›lar.
Mahalle halk›n›n ve ﬂehit yak›nlar›n›n ziyaret etti¤i eyleme toplam
30 kiﬂi kat›l›rken, sloganlarla akﬂam
saatlerinde son buldu.

‹kitelli... ‹kitelli Atatürk Mahalles’inde bulunan cemevi alt›ndaki parkta düzenlenen açl›k grevi, saat 10.00’da bas›n aç›klamas›yla
baﬂlad›. 20 kiﬂi ile baﬂlayan açl›k
grevinin yap›ld›¤› yere “Tecrite
Karﬂ› Açl›k Grevindeyiz” ve “Tecriti Kald›rmak ‹çin 1 Günlük Destek
Açl›k Grevindeyiz” yaz›l› pankartlar ve dövizler as›ld›. Açl›k grevine
13
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kat›lanlar s›rayla 15’er dakika
hücre
maketi içinde
kalarak tecrit
hücrelerini

canland›rd›lar.
Açl›k Grevi boyunca marﬂlar
söyleyen ve her yar›m saatte bir
“Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza kadar Direnece¤iz, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›n› atan TAYAD’l›lar,
halk›n ilgisi yo¤undu. Çok say›da
insana eylemin nedenleri anlat›l›rken, Açl›k Grevi akﬂam saatlerinde
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla bitirildi.

1 May›s Mahallesi... Ayn›

1 May›s
gün Anadolu Yakas›’nda direniﬂe
destek sesinin duyuldu¤u yer, 1 May›s emekçi mahallesi oldu. 3001.
Cadde Sa¤l›k Oca¤› karﬂ›s›nda 18
kiﬂinin kat›l›m›yla baﬂlayan açl›k
grevinde, “F Tiplerinde Tecrite
Son!'' yaz›l› pankart as›larak “Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, F Tiplerindeki Tecritin
Son Bulmas› ‹çin 1 Günlük Açl›k
Grevindeyiz, Tecritte 122 ‹nsan
Öldü” yaz›l› dövizler aç›ld›.
Direniﬂçilerin resimleri de açl›k
grevi yap›lan yere as›l›rken, eylemin baﬂlamas›ndan yaklaﬂ›k bir buçuk saat sonra, z›rhl› araçlarla TAYAD’l›lar›n etraf›n› kuﬂatan polis,
“Bas›n aç›klamas›n› yap›n da¤›l›n”
dayatmas›nda bulundu. Bu dayatmay› kabul etmeyen TAYAD’l›lar,
akﬂama kadar burada açl›k grevi yapacaklar›n› ifade ederek, polisi teﬂ-

hir eden konuﬂmalar yapt›lar.
Eyleme kat›lanlar›n say›s› 50’yi
aﬂarken, akﬂam saat 19.00’da düzenlenen aç›klama ve söylenen direniﬂ marﬂlar› ile açl›k grevi son
buldu.

Anadolu’da açl›k grevleri
‹zmir Forbes giriﬂinde, Antakya
Büyük Park’ta, Samsun’da bir evde
açl›k grevleri devam ederken, Dersim
Temel Haklar binas›nda 15 gün süren
açl›k grevi, 26 Eylül günü düzenlenen
bas›n toplant›s›yla sona erdi.
“Bu ‹nsanlar Ölmesin Diye Açl›k Grevindeyiz” diyen Dersim TAYAD’l›lar, gruplar halinde gerçekleﬂtirdikleri açl›k grevi ile, tecrite
karﬂ› mücadeleyi aral›ks›z olarak
sürdüreceklerini hayk›rd›lar. Eylem boyunca afiﬂ as›p, bildiri ve
broﬂürlerle ev ev dolaﬂan TAYAD’l›lar, halka 7. y›l›na girecek
direniﬂte 122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini, ölümlerin 123 olmamas›
için açl›k grevinde olduklar›n› anlatt›lar. Polisin sürekli tacizlerinin
arkas› kesilmezken, as›lan afiﬂler
geceleri polis taraf›ndan y›rt›ld›,
yenileri as›ld›.
Açl›k grevine; DHP, ESP, DTP,
EMEP, E¤itim-Sen’den temsilcileri, duyarl›, demokrat ö¤retmen ve
ö¤renciler, ayr›ca mahallelerden,
halk›n çeﬂitli kesimlerine kadar birçok kiﬂi destek ziyaretinde bulundu.
Açl›k grevi iki grup halinde; Cömert Geregül, Cemal Duta¤ac›,
ölüm orucu ﬂehidi Fatma Ersoy’un
annesi Hayriye Ersoy, Zeynep Karademir, Sinan Y›ld›r›m ve Ziya

Kulbay taraf›ndan sürdürüldü.
Düﬂüncelerini ald›¤›m›z Cemal Duta¤ac›, direniﬂin kararl›l›¤›na dikkat çekerek, “Ben de açl›klar›na on gün boyunca ortak
olmaya çal›ﬂt›m” diye konuﬂtu.
Cömert Geregül ise, tecriti protesto etmenin yan›s›ra, Ortado¤u
halklar›n› sald›r›lar› da lanetlemek için açl›k grevi yapt›¤›n› dile getirdi ve her ikisinin de emperyalistlerin sald›r›s› oldu¤unu kaydetti.
“Bizler, yeni ölümlerin yaﬂanmamas› için tecrite karﬂ› direnenlerin d›ﬂar›daki sesi olmaya devam
edece¤iz” diyen TAYAD’l›lar›n eylemlerini sona erdirdikleri gün düzenledikleri bas›n toplant›s›na DTP
ve EMEP de destek verirken, ikinci
grupta yeralan Hayriye Ersoy, devlete lanetler ya¤d›r›rken, dergimize
ﬂunlar› söyledi:
“Benim de çocu¤um tecrite karﬂ› ölüm orucunda ﬂehit düﬂtü. ‹stiyorum ki hiç kimse ölmesin. Hiçbir
anan›n yüre¤i yanmas›n. Devlet çocuklar›m›z› F Tipi Cezaevlerine
koydu. Biz de yanan yüre¤imizin sesini duyurabilmek için açl›k grevine
girdik. Behiç, Gülcan, Sevgi bizim
çocuklar›m›zd›r. Biz bu çocuklar›m›z›n ölmemesi için elimizden geleni yap›yoruz. Onlar ölmesin diye
kendimizi de yakar›z.”
ﬁehit anas› Fidan Ayd›n da, halk›n gücünün tecriti yenece¤ine
inand›¤›n› kaydetti¤i konuﬂmas›nda, Adalet Bakan›’na ve AKP’ye
seslenerek ﬂunlar› ﬂöyledi: “Sizin
adaletiniz bu mu? ‹nsanlar› öldürerek mi adaleti sa¤l›yorsunuz? E¤er
adalet anlay›ﬂ›n›z bu ise halk adaleti sa¤layacakt›r.”
Birlik olman›n önemine dikkat
çeken Sinan Y›ld›r›m’›n konuﬂmas› ise ﬂu ça¤r› ile bitti: “Son olarak
burdan halk›m›za ﬂunu söylemek istiyorum; bugün sizin evlad›n›z, sizin
kardeﬂiniz de hapishaneye düﬂebilir.
Bir avukat›n hukuk s›n›rlar› engelleniyorsa sizler nas›l hukukun adaletin olmad›¤› yerde çocu¤unuzu savunacaks›n›z?”

Dersim

Yol kesme eylemleri
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Gazi
Tecritin kald›r›lmas› için gerçekleﬂtirilen eylemlerden biri de, 23
Eylül günü Gazi Mahallesi ‹smetpaﬂa Caddesi'nde dört yolun ve ﬁiﬂliPangalt› yolunun yak›lan lastiklerle
trafi¤e kapat›larak gösteriler düzenlenmesi oldu.
Pangalt›'da yol kesen k›z›l fularl› HÖC’lüler, tecriti simgeleyen bir
hücre maketi koydular. Tutuﬂturduklar› lastikler ve molotoflarla eyleme baﬂlayan HÖC’lüler, ‘F Tiplerinde Tecrite Son’ pankart› ast›lar ve
"Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" sloganlar› att›lar.
Gazi Mahallesi'ndeki eylemde
ise, “Hücreler 122 ‹nsan› Öldürdü”
pankart›n› dire¤e asan HÖC'lüler,
k›z›l fularla yüzlerini kapatarak s›k
s›k "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Tecrite Son, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede" sloganlar›n› att›lar.
Yolu ateﬂe veren eylemciler, üzerinde "F Tipi Hapishanelerde 122
Ölüm ve Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" slogan›n›n yaz›l› oldu¤u
bir hücre maketini de yolun ortas›na
koydular. 15 dakika süren eylem
sloganlarla sona ererken, hücre maketi ve pankart 1.5 saat kald›.

Protestolar, oturma eylemleri
Her hafta düzenledikleri oturma
eylemlerinde, tecrit hücrelerinin
sansür duvarlar›n› aﬂ›p gelebilen
tutsak mektuplar›n› okuyan TAYAD’l›lar, yine meydanlardayd›lar.
24 Eylül günü ‹stanbul Sultanahmet Park›’nda “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum, Tecrit Öldürüyor, Tecrite Son” ve ‹ngilizce yaz›l› “122 People Had Died Because
Of Isalation In F Type Prions” pan-

kartlar›, dövizleri, hücre maketleri
ve direniﬂçilerin resimleriyle bir
araya gelen TAYAD’l›lar, bir tutsak
anas›n›n ç›¤l›¤›n› duyurdular herkese. O¤lu tecrit hücrelerinin tahrip
edici etkilerini yaﬂayan Melek Akgün, en son gitti¤i görüﬂte, o¤lu
Hasan Tahsin Akgün’ün 30-40 gardiyan taraf›ndan linç edilircesine
dövüldü¤ünü ve her taraf›n›n morluklar içerisinde oldu¤unu anlatt›.
Akgün’ün ç›¤l›¤›na, Kand›ra 1
No’lu F Tipi’nden Gökhan Gündüz’ün mektubu eﬂlik etti. Lerzan
Taﬂçier hücre maketi içinden mektubu okurken, TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel tecritin sürdü¤ünü,
evlatlar›n›n her geçen gün daha da
bask›c› koﬂullarda tutulmaya çal›-

Kocaeli
ﬂ›ld›¤›n› ve evlatlar›n›n sesini tecrit
zulmü kalkana kadar anlatmaya devam edeceklerini ifade etti. “Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylem esnas›nda, polisin eylemi izleyen insanlar› uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂmas› dikkat çekti.
Mersinde TAYAD’l›lar 33. haftas›nda yine Taﬂ Bina önünde ‘Tecrite Son’ diye hayk›rd›lar. 25 Eylül
günü düzenlenen eylemde direniﬂçilerin resimleri taﬂ›n›rken, Deniz
Kutlu’nun yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan, oturma eylemi esnas›nda
Almanya hapishanelerindeki tecriti
anlatan ‹lhan Yelkuvan’›n gönderdi¤i mektup okundu.
Tecrite karﬂ› direniﬂin en güçlü
mevzisi olan Abdi ‹pekçi’deki eylemde de yine ‹lhan Yelkuvan’›n
tecriti anlatan mektubu vard›. Her
hafta bir DKÖ, sendika ve parti yö-

neticisinin kat›larak destek verdi¤i
eylemde, bu hafta Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Baﬂkan› Kaz›m
Genç, hücre maketi içine girerek
Yelkovan’›n mektubunu okudu. Öncesinde TAYAD ad›na aç›klamada
bulunan Bayram ﬁahin, Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki oturma eyleminin 4. y›l›na girdi¤ini hat›rlatarak, “Tecrit
son buluncaya kadar da ilk günkü
coﬂku ve kararl›l›¤›m›zla burada bu
elin alt›nda olmaya devam edece¤iz” dedi.
Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda
24 Eylül günü tutsak mektuplar›
okuma ve oturma eylemi 27. haftas›nda devam etti. “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” pankart› açan
ve direniﬂçilerin foto¤raflar›n› taﬂ›yan TAYAD’l›lar, “Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz”, “Tecrite Son”
sloganlar› ile meydana yürüdüler ve
burada bir aç›klama yaparak oturma
eylemi gerçekleﬂtirdiler. Tecrite
karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapan TAYAD’l›lar, oturma eylemi esnas›nda
da, Sivas Hapishanesi’nde tek baﬂ›na tutulan Nursel Demirdö¤ücü’nün
tecriti anlatan mektubunu okudular.
Büyük Park’ta açl›k grevlerinin
115. gününü geride b›rakan Hatay
TAYAD’l›lar, 22 Eylül günü yine
Ulus Meydan›’nda Tecriti Kaldr›n
Ölümleri Durdurun diye hayk›rd›lar. Okuduklar› tutsak mektubunu
daha sonra halka da¤›tan TA-

Ankara TAYAD’l›lar, 21 Eylül günü
Dikmen Pazar›’nda, 22 Eylül günü
Sakarya Caddesi’nde bildiriler da¤›tt›lar ve halka tecriti ve tecritin
hayat›m›za yans›mas›n› anlatt›lar
YAD’l›lar, “Unutmay›n; Her rakam
bir insand›r. 123. Ölüme izin vermeyelim” dediler.
Kocaeli Haklar ve Özgürlükler
Cephesi üyeleri ise, 22 Eylül günü
Belediye ‹ﬂ Han› önünden ‹nsan
Haklar› Park›'na yürüyerek, tecriti
protesto ettiler. 60 kiﬂinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂte "F Tiplerinde Tecrite
Son" pankart› aç›l›rken, ölüm orucu
direniﬂçileri de resimleriyle kortejdeki yerlerini ald›lar. S›k s›k "Behiç
Aﬂc› Onurumuzdur, Sevgi Saymaz
Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur” sloganlar› at›lan yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada, tecrite son verilmesi istendi.
Aç›klamaya, çeﬂitli DKÖ’ler de
destek verdiler.

Antalya Barosu: 'Tecrit Kald›r›lmal›!’
Çeﬂitli illerin barolar›n›n tecritin kald›r›lmas›na yönelik ça¤r›lar›na,
Antalya Barosu da eklendi. Baronun ‹nsan Haklar› Merkezi Baﬂkan› Münip Ermiﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Avukat Behiç Aﬂc›'n›n ölüm orucunun 168 gündür sürdü¤üne ve her geçen gün ölüm s›n›r›na yaklaﬂt›¤›na
dikkat çekildi. Münip Ermiﬂ, tutuklu ve hükümlülerin özel hücrelerde tecrit alt›nda tutuldu¤u özel bir infaz modelinin uyguland›¤›n› hat›rlatarak
ﬂunlar› söyledi:
“7 y›ld›r süren uygulama bir infaz modeli olma niteli¤ini kaybederek
sistematik ve uzun süreli bir iﬂkenceye dönüﬂmüﬂtür. Meslektaﬂ›m›z›n talepleri insanidir ve cezaevi güvenli¤ini zaafa u¤ratmas› da söz konusu de¤ildir. Bir avukat›n son derece hakl› ve meﬂru taleplerle, ölüm orucuna
baﬂlamas› herkesi düﬂündürmelidir. Meslektaﬂ›m›z›n her geçen ölüm s›n›r›na yaklaﬂmas›, avukat camias›n› son derecede üzmekte ve kayg› içerisinde b›rakmaktad›r. Say›n Adalet Bakan› Çiçek'ten meslektaﬂ›m›z›n ölmesine izin vermemesini istiyoruz. Bu taleplerin hiçbiri hukuk d›ﬂ› olmad›¤› gibi tümüyle hakl› ve insani taleplerdir."
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Ayd›nlar
tecriti tart›ﬂ›yor (‹zmir)
9 Eylül 2006 günü ‹zmir Alsancak Kültür Merkezi'nde ‘Hepimiz
Tecritteyiz” oyununa kat›lan ayd›nlar›n izlenimlerini aktar›yoruz.

Hüseyin Varol: Tecrit Her
Gün Ölmek Demek
Gördü¤üm kadar›yla bu oyun gerçekten amatör tiyatrocularla yap›lm›ﬂ
bir oyundu. Ben bir
sanatç› olarak kat›ld›m. Ancak geçmiﬂte hem tutsak olarak
hem defalarca gözalt›lar› ve iﬂkenceleri yaﬂad›¤›m için,
Ressam
bildi¤imi san›yorHüseyin Varol
dum.
Gerçekten
oyunda oynayan arkadaﬂlar tav›r ve davran›ﬂlar› ile a¤›r
cezaevlerinin hücrelerinde iﬂkence
yapan insanlar› and›r›yorlard›. Ve
beni eski günlere geri götürdüler. 3
saat boyunca hayat›mda dinlemedi¤im bir arabesk müzi¤i dinlettiler.
Halk müzi¤i dinleyen ve bunun
araﬂt›rmas›n› yapan bir kiﬂi olarak
bana çok a¤›r geldi. Oyundan ç›karken de tav›r ve davran›ﬂlar›mla da
bunu belli etmiﬂimdir. Etkilenmemek mümkün de¤il.
Geçmiﬂte ikiz kardeﬂimle birlikte al›nd›¤›m›z gözalt›nda karﬂ›l›kl›
odalarda çeﬂitli iﬂkenceleri yaﬂamam›za ra¤men 3 saat boyunca çok
yo¤un duygular olarak yaﬂad›m.
Halbuki bunu 6 y›la yak›nd›r yaﬂam›na aksettiren o tutsaklar›n düﬂüncelerinin nice emperyalist düﬂünceleri dize getirece¤ine yürekten inan›yorum. Marksist biri olarak o yaﬂamdan özgür bir yaﬂama taﬂ›yacaklar› beyinleri ve yürekleridir.
‹nsan, sadece insan de¤il, tüm
canl›lar; ortak platformda özgürce
yaﬂamal›d›r. ‹nsan sosyal bir varl›kt›r. Sosyal dayan›ﬂmadan insan›

ay›rd›¤›n zaman, insanlar›n
konuﬂma duyular›, figüratif de¤erleri ve mimik
hareketleri tamamen kaybolur. Biyolojik bir kural vard›, ihtiyaç has›l
olan organlar geliﬂir, olmayan kütleﬂir, tabi ki zamanla konuﬂmayacak
da... D›ﬂ dünyadan tamamen irtibat›
kopuk, hemen bir duvar öbür taraf›ndaki ayn› suçtan mahkum edilmiﬂ o insanlarla diyalog yaﬂam›yorsa o zaman ölümden farks›z yani
tecrit her gün ölmek demektir. Tecrit yoketmektir
Oyun s›ras›nda neler empati yapabildim mi? ‹nsanlar empati yapabilse zaten tecritte olmay›z. Yani
tecrit bugün insan›n bir bütün canl›lar›n yaﬂamdan mahrum edilmesidir. Empati yap›yorum tabi ki empatiyi onlar› benim yerime koyarak
yap›yorum. Çünkü ben zaten tecritteyim. Bende onlar›n bulunduklar›
makama geldi¤imi düﬂünüyorum.
Bir insan olarak ben böyle bir ﬂey
yapabilece¤ime inanm›yorum.
Oyuna kat›lmadan önce ve kat›ld›ktan sonraki duygu ve düﬂüncelerimde kesinlikle de¤iﬂiklik oldu.
Tecritte kald›¤›m 3 saat boyunca
daha önceden yaﬂad›¤›m› sand›¤›m
ﬂeylerden daha farkl›s›n› yaﬂad›m.
Bu do¤açlama, ülkenin bütün kentlerinde, ilçelerinde halka da oynanmal›. Tecrit her yerde yaﬂan›yor. Ülkenin çok büyük yerlerinde yaﬂan›yor. ‹nsan haklar›na olan sald›r›lar,
linç giriﬂimleri, insanl›k d›ﬂ› ﬂeyler
bunlar. Savaﬂ uzakta de¤il, insanlar
birbirlerini anlayam›yorlar. Tar›m,
hayvanc›l›k, tekstil sektörü, turizm
bitirilmiﬂ, alabildi¤ine bir iﬂsizlik
ordusu, gençli¤in önü t›kanm›ﬂ, 2
fakülte bitiren bile bugün iﬂsizse
çok büyük soru iﬂaretleri vard›r.
E¤er insan› insan olarak anl›yorlarsa ekolojik dengede insanl›k kriterleri vard›r. Bütün do¤adaki canl›lar›n yaﬂam› ortak koﬂullarda paylaﬂmakt›r. Beraber üretip paylaﬂmakt›r. E¤er o insanlar a¤›r ﬂartlarda yaﬂama mahkum edilmiﬂlerse,
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ülkeyi yönetenler, insanlar nas›l
uyuyabiliyorlar. Burada akl›ma
Anadolu'nun yetiﬂtirdi¤i çok büyük
bir filozof olan Mevlana'n›n sözü
geliyor. “En rahat yast›k vicdand›r”
nas›l rahat edip de baﬂlar›n› vicdanlar›na koyabiliyorlar.

Dinçer Sezgin: Bu Olay
Büyük Bir Alçakl›k
Tecriti tan›mlayabilir
misiniz sorusunu düﬂündü¤ünüzde
çok zor bir
soru gibi görünüyor, bazen de tecriGazeteci yazar
tin, büyük bir ahDinçer Sezgin
lâks›zl›k oldu¤u,
insan› red etmek,
insana önem vermemek gibi bir çirkinlik örne¤i oldu¤unu söyleyebilirim. Tecritin tan›m›n› bu ﬂekilde
yapmay› da düﬂünmüyorum. Bunun
bir çirkinlik oldu¤u, insan haklar›na
tecavüz oldu¤unu ve insanl›ktan ç›karmay› amaçlad›¤›n› söyleyerek
bir tan›m yapman›n daha uygun olaca¤›n› san›yorum.
Benim Hepimiz Tecritteyiz oyununa kat›lmam yani ekibe yard›mc›
olmam, elbetteki tamamen tecrite
karﬂ› olmamla ilgilidir. Yaﬂamad›¤›m için tam olarak bilmiyorum
ama hayal edebiliyorum. En az›ndan 4x2 m olan bir alanda bir insan›n tek baﬂ›na günler boyu de¤il aylar boyu karanl›k bir mekanda yaﬂat›lmak istenmesi onunla hiçbir ﬂekilde iliﬂki kurulmamas› ve kurulacak iliﬂki s›ras›nda onu sürekli aﬂa¤›laman›n, bu aﬂa¤›laman›n da giderek artan sonuçlar do¤urmas› olay› ben de tecrite karﬂ› olmay› kendili¤inden yaratt› zaten. Ben tecrite
kat›lmad›m ama tecrite girenleri izledim. Asl›na bakarsan›z ben empatiye inanm›yorum. Yaﬂayan bilir ancak, istedi¤iniz kadar empatide kendinizi karﬂ›daki insan›n yerine koymaya çal›ﬂ›n bunun mümkün olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Ama düﬂünce
ile duygunuzu birbirinden ay›rd›¤›-

n›z anda oyunun insan üzerinde b›rakt›¤› beyinsel etkiden sözedebilirim size. Karﬂ›mdaki insanlar›n
oyun oldu¤unu bilmelerine ra¤men
bir an için bile olsa kendilerini gerçek tecritteymiﬂ gibi duyumsamalar›, bu olay›n ne kadar büyük bir alçakl›k oldu¤unu daha çok hissetmeme sebep oldu. Ben ﬂuna inan›yorum, tecrit insana, kendini, çevreyi,
dünyay› unutturmakt›r. Onu ölüme
mahkum etme yoludur. Ama hem
öldürmeyip, uzun süreli öldürme iﬂkencesidir. Oyuncu arkadaﬂlar da
oyun oldu¤unu bildikleri halde haklar›n› almak için verdikleri savaﬂla
tecritin ne kadar insanl›k d›ﬂ› bir
olay oldu¤unu gözler önüne serdiler. Ben yönetim masas›nda oturdum, çok fazlada katlanamad›m zaten, tecrite girmedi¤im halde eﬂim
beni gördü ve yüzünün rengi kararm›ﬂ dedi ve beni d›ﬂar› ç›kartt›. Ben
evet kat›lmad›m tecrite ama karﬂ›mda insanlar›n etkilendiklerini gördükçe o ç›¤l›klar› duydukça ben etkilenmiﬂim, sars›lm›ﬂ›m ki herhalde
kan dolaﬂ›m›m falan bozulmuﬂ bu
yüzden.
Tecriti tek kelimeyle tan›mlamak mümkün olmaz, tan›mlamamakta gerekir zaten. Tecriti tan›mlarken onunla ilgili aﬂag›lalay›c› bütün kelimeleri yan yana getirmek
gerekiyor. O yüzden de tek kelimeye s›¤d›ramazs›n›z. Ya da aﬂa¤›lay›c› kelimelerin baﬂ harflerinden alarak yeni bir kelime türetilebilir.
Ama tek bir kelimeye tecritin s›¤d›-

r›labilece¤ini düﬂünmüyorum. Dedi¤im gibi insan haklar›na sayg›s›zl›k, insana sayg›s›zl›k, yaﬂamaya
karﬂ› sayg›s›zl›k, çirkinlik, çirkeflik, ahlâks›zl›k, kaypakl›k her ﬂeyi
içinde bar›nd›ran bir iﬂkence ﬂekli.
Bunun tek kelime tarifini kimseye
yapt›rmay›n.
Tecriti kald›rmak mümkün olur
mu? Elbette olur e¤er biz insan haklar›na sayg›l› olmay› ö¤renirsek,
yaln›zca yasalar›m›z› okuyup geçerek de¤il, gerçek hayat›m›za uygulayabilirsek, insan› sevebilirsek, insan do¤as›na ayk›r› olan her ﬂeyi
yaﬂam›m›zda ç›karabilirsek tecrit
ortadan kalkar. Bunun için ben, yönetim düﬂüncesinin de¤iﬂmesinden
yanay›m. ‹nsan›n kendi kendisini
yönetmesinden tutunda, ülkenin, ailenin, mahallenin yönetim düﬂüncesinin de¤iﬂmesinden yanay›m. Bugünkü düﬂünceye sahip insanlar›n
yönetti¤i bu ülkede tecrit kalkmaz.
Tecriti, yaln›zca hapishanelerdeki tecrit olarak alg›lamamak gerekiyor. Geniﬂ bir yelpazede ele alacak
olursak, aile içinde, arkadaﬂl›kta,
sevgide, hatta dostluk iliﬂkilerinde
bile tecritin var olaca¤›n› düﬂünmek
gerekiyor. Nedir bu? Birtak›m zorlamalarla insanlar›n özgürlüklerini
k›s›tlamak ve bunlar› da do¤al bir
ﬂeymiﬂ gibi sergilemek bana göre
bir tecrittir. Bu düﬂünceden baﬂlayarak F Tipi hapishanelerdeki uygulamalara var›ncaya kadar geniﬂ kapsaml› bir tecriti anlatmak gerekiyor.
Bizim insan›m›z tenine i¤ne batma-

dan harekete geçmiyor.
Onlara bu oyun gibi birçok
oyunlarla onlar› da iﬂin içine katmakla tecriti anlatabiliriz belki. Bütün yöneticilerin, yönetimlerin söyledi¤im çirkinliklerden ar›nm›ﬂ bir
beyine sahip olmalar› halinde tecrit
kalkacakt›r. Bu 1. önerimdi. ‹kincisi, illerde tecriti insanlar›n kendisinin sergilemesine hissetmelerini
sa¤layabilmek.
Tecritin kalkmas› büyük bir isyanla mümkün olabilir. Bu isyan›
çeﬂitli ﬂekillerde ele alabilirsiniz, bu
bir beyinsel isyan olabilir, davran›ﬂ
isyan› olabilir, çeﬂitli biçimlerde
olabilir ve bu isyanla tecrit yokedilebilir.

Hasip Akgül: ‹çeridekileri
Yok Etme Mant›¤› Var
“D›ﬂar›da zaman zaman bildirilerle, küçük haberlerle F Tipi, tecrit
sorunu diye anlat›l›r. Aç›kças› yak›n›m›z olmad›¤› için birkaç dakika
sonra bu s›k›nt›l› sorunu unutur
kendi günlük yaﬂam›m›za döneriz.
Tiyatrocu arkadaﬂlar ve yazar Bilgesu Erenus bunu anlatman›n, içerdekiler kadar d›ﬂar›dakilere de bunu
hissettirmenin bir yolunu bulmuﬂlar. Kald›¤›m 2 saat boyunca bir daha unutmayaca¤›m› sand›¤›m izlenimlerim oldu. ‹çeridekilere suçlu
olarak bak›lmad›¤›n› bunu aﬂan bir
yoketme mant›¤›n›n oldu¤unu anlad›m.” (Tiyatrocu Hasip Akgül’ün
izlenim defterine yazd›klar›ndan.)

Karikatürist Mehmet Aslan
Ald›¤› Ödülü Behiç Aﬂc›’ya Sundu
Kendisi de bir devrimci ayd›n olan Avukat Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂi, avukatlar›, halk›n de¤iﬂik kesimlerini etkiledi¤i gibi, ayd›nlar› da etkiledi ve harekete geçirdi. Bunun
çeﬂitli örnekleri yaﬂand› ve yaﬂanmaya devam ediyor. Karikatürist Mehmet Aslan da
duyarl›l›¤›n›, ald›¤› ödülü Aﬂc›’ya takdim ederek gösterdi.
Musa Anter Gazetecilik Ödülleri 20 Eylül günü Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Karikatür dal›nda birincilik ödülünü alan Mehmet Aslan, ödülü 170 gündür tecriti protesto eden Halk›n Hukuk
Bürosu Avukat› Behiç Aﬂc›’ya vermek istedi¤ini aç›klad›. Aﬂc›’ya verilmek üzere,
HHB avukatlar›ndan Ebru Timtik’e ödülü takdim etti. Timtik ödülü al›rken yapt›¤›
duygu yüklü konuﬂmada, hayat›n her alan›ndaki sald›r›lar›n ayn› politikalar›n ürünü
oldu¤unu anlatt› ve Aﬂc›’n›n müvekkillerini savunmaya devam etti¤inin alt›n› çizdi.
17
1 Ekim 2006 / 72

Mehmet Aslan’dan
ödülü, Behiç Aﬂc› ad›na
Av. Ebru Timtik ald›
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Tecritin yarg› aya¤›
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden Kenan Günyel’in
19 Eylül 2006 tarihli mektubundan:
“Ercan Kutlu’ya Tekirda¤ Sulh Ceza Mahkemesi’nden 2 y›l 3 ayl›k hapis cezas› verildi. Temmuz ay›nda da benzer bir
davadan 1 y›l 6 ay hapis cezas› verilmiﬂti Ercan’a. Her iki davan›n konusu da ayn›.. Her iki davada da
“kamu görevlilerine karﬂ› görevlerinden dolay› zincirleme ﬂekilde hakaret” iddias› ile davalar aç›lm›ﬂt›.
Davaya konu olan olaylar ise tecrit
uygulamalar›.
‹lki 12 Aral›k 2005 günü yap›lan
aramada, ikincisi ise 19 Ocak 2006
günü yap›lan genel aramada dayat›lan faﬂist uygulamalard›.
K›saca özetlersem: Her iki aramada da ortal›¤› da¤›t›p, talan etmenin yan›s›ra çöpü havaland›rman›n
ortas›na döküp, tekmeleyerek da¤›t›yorlar. Buna itiraz edince de arkadaﬂlara küfür ve hakarette bulunuyorlar. Bunlar›n üstüne de disiplin

soruﬂturmas› aç›l›p savunmalar› dahi almadan hücre cezas›, mektup
yasa¤› veriyorlar.
Böyle bir durumda bu uygulamalara ve cezalara iliﬂkin arkadaﬂlar›n suç duyurular›n› dikkate almayan mahkemeler, tecrit politikas›n›n
yarg› aya¤›n› tam olarak yerine getiriyor, bizlere cezalar veriyorlar.”

Yasak ve cezalar
iplerinden boﬂand›
Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi’nde siyasi tutuklulara “2
ay mektup ve 9 ay aç›kkapal› görüﬂ yasa¤›” verildi.
Tutsak aileleri taraf›ndan verilen
bilgiye göre; 14 Temmuz 2006 tarihinde “gereksiz yere slogan at›p,
kap›lara vurarak gürültü yapt›klar›” gerekçesiyle tüm siyasi tutsaklara “1 ay mektup ve 1 ay görüﬂ yasa¤›” verildi. Yine 15 A¤ustos’ta slogan at›ld›¤› gerekçesiyle “1 ay mektup cezas›”, bu cezalar› protesto etmek amac›yla at›lan sloganlar nede-

Yurtd›ﬂ›nda tecrite karﬂ› mücadele
TAYAD Komite’nin kampanyas›n›n sürdü¤ü Belçika’da, bir haftal›k eylemler sona erdi. 20 kiﬂinin
açl›k grevlerine kat›ld›¤› kampanyada, çeﬂitli Belçikal› kurumlar ziyaret edilerek tecrit anlat›ld›.
24 Eylül günü ‘Ortado¤u ve Direniﬂ’ konulu bir toplant›n›n da düzenlendi¤i kampanyada, yayg›n ﬂekilde bildiriler da¤›t›ld›. Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› bölgelerde ve Belçika kamuoyuna yönelik bildiriler,
Belçika’n›n en büyük üniversitelerinden olan Liege Üniversitesi’nde

de da¤›t›ld›. Tutsak
yak›nlar›,
Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu yan›na, 25 Eylül günü ast›klar› pankartla da, Avrupa’n›n
Türkiye faﬂizmine deste¤ini ve 122
ölümden sorumluklar›n› protesto
ettiler.
TAYAD Komite kampanyas›,
Belçika’n›n ard›ndan 25 Eylül’den
itibaren de ‹sviçre’de baﬂlat›ld›. ‹sviçre TAYAD Komite taraf›ndan
yap›lan aç›klama ile, yap›lacak eylem ve etkinlikler hakk›nda bilgi
verildi. Aç›klamada, “Ölüm Orucu
direniﬂçilerine destek amac›yla
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niyle de toplam “8 ay aç›k-kapal›
görüﬂ yasa¤›” verildi¤i bildirildi. 7
ve 8 Eylül günlerinde hücrelerin havaland›rma kap›lar› kapat›l›rken,
22–23–24 A¤ustos günlerinde Filistin ve Lübnan halk›yla dayan›ﬂmak
amac›yla yap›lan açl›k grevi için de
soruﬂturma baﬂlat›ld›¤› ö¤renildi.

Belçika: Tecrit öldürdü
Tecrit sadece ülkemizde
de¤il, anavatan› Avrupa’da
da can al›yor. Belçika’n›n
Vorst Hapishanesi’nde 25
yaﬂ›ndaki Fayçal Chaaban
isimli Fasl› genç, 24 Eylül günü
hücresinde ölü olarak bulundu. 'H›rç›n' oldu¤u gerekçesiyle tecrit hücresine at›lan gence iki kez 'sakinleﬂtirici' i¤ne yap›ld› ve birkaç saat
sonra cesedi ç›kar›ld› hücreden
Chaaban’›n yaﬂam›n› yitirmesinden Belçika devletini sorumlu tutan
Fasl› gençler, Brüksel’in çeﬂitli mahallelerinde araçlar› yakt›lar, gösteriler düzenlediler. Chaaban’›n yaﬂad›¤› mahalle baﬂta olmak üzere düzenlenen gösterilerde büyük öfke
vard›. Komﬂusu olan bir kad›n›n ﬂu
sözleri ise gerçe¤i tüm ç›plakl›¤›yla
ortaya koyuyordu: “Sistem yabanc›lar› yavaﬂ yavaﬂ öldürüyor. Bugün
Fayçal Chaaban, yar›n beni, öteki
gün ise seni öldürecekler.”
Bilindi¤i gibi, DHKC tutsaklar›
da uzun süredir Belçika hapishanelerinde tecritte tutuluyorlar.
baﬂlad›¤›m›z bir haftal›k Açl›k Grevi’ne Basel Kültür Merkezi'nde 4
kiﬂi bir hafta, di¤erleri 2-3’er günlük olmak üzere toplam 20 kiﬂi kat›lacakt›r” denildi
Bildiriler, afiﬂler, demokratik
kurumlar› ziyaretlerle tecrite karﬂ›
mücadelenin
sürece¤i
kaydedilen
aç›klamada,
“Bu zulüm
iktidar› y›k›lmaya
mahkûmLiege Üniversitesi
dur” denildi.

‹stanbul Valisi’nin
19 Aral›k Senaryosu
‹stanbul Valisi Muammer Güler
de, biraz “gecikmiﬂ” de olsa, bir 19
Aral›k senaryosu yazm›ﬂ.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki
19 Aral›k Katliam›’na kat›lan personelin yarg›lanmas›yla ilgili ‹stanbul
Valili¤i’ne yap›lan baﬂvurulara, Vali
Muammer Güler, “soruﬂturmaya gerek olmad›¤›” karar›n› vermiﬂ.
Valinin cevab›, geçti¤imiz günlerde tutsaklara ulaﬂm›ﬂ. Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’nden Serdar Karaçelik’in 18 Eylül 2006 tarihli mektubunda aktard›¤›na göre Vali M. Güler, “soruﬂturmaya gerek olmad›¤›”
karar›n› ﬂöyle aç›kl›yor:
Vali M. Güler’in karar›nda, 19
Aral›k Katliam Operasyonu için
kendisine 24 ﬁubat 2006 tarihinde
bilgi ulaﬂt›¤›n›, yaﬂananlar› bu vakit
ö¤rendi¤ini [biraz erken ö¤renmemiﬂ mi?] ve dilekçeler sonucu inceleme yapt›¤›n›(!), soruﬂturmaya ‹st.
‹l JK. Yardc. J. Albay Mustafa Yi¤it
“1982-30) ‘Ön ‹nceleyici’ olarak
görevlendirdi¤ini [zaten soruﬂturulan jandarma, ‘ön inceleyici’ de
jandarma olunca, o inceleyici de¤il, ‘aklay›c›’ oluyor do¤all›kla.]
belirtiyor.
Vali M. Güler, devam›nda: ‹nceleme yap›ld›¤› ve bunun sonucunda
aramalar›n yap›lamad›¤›, içeriye her
türlü malzemenin girdi¤i, ölüm orucunun bitirilmek istendi¤i vb. klasik
beylik senaryoyu tekrarl›yor. Ama
bundan sonras›, tamamen “özgün”
bir senaryo biçimde devam ediyor
ve ﬂunlar› yaz›yor:
“Tan›k aç›klamalar›n›n ve ifadelerinin de¤erlendirilmesi sonucu,
cezaevinin boﬂalt›lmas› planlan›rken baz› jandarma personelinin
emir almadan C Blok’a girdi¤i, C
Blok içerisinde terör suçlular›n›n
rehin olarak bulundurduklar› gardiyanlardan baz›lar›n›n kaç›p kurtulma çabas› içinde oldu¤u, terör suçlular› kaçan gardiyanlar›n peﬂinden

koﬂup yakalamaya çal›ﬂt›klar› esnada aniden geliﬂen bu durumu gören
jandarma personeli insiyatif kullanarak iki Astsubay ve bir Uzman
Çavuﬂ’un durumun aciliyeti nedeniyle herhangi bir emir almadan
gardiyanlar› hükümlü ve tutuklulardan kurtarabilmek için bir grup erbaﬂ ve er ile birlikte C Blok’a girip
gardiyanlar› güvenli bölgeye ulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Durumu haber alan birlik komutan› taraf›ndan içeri giren personelin derhal geri ça¤r›ld›¤›, jandarma
personelinin C Blok’a girmesi ile
birlikte terör suçlular›n›n cezaevinde isyan hareketlerini baﬂlatt›klar›,
cezaevinde isyan ç›kartmaktan yarg›land›klar›, önceden haz›rlad›klar›
suç eﬂyalar›n› gardiyan ve güvenlik
güçlerine karﬂ› kulland›klar› anlaﬂ›lm›ﬂ...”t›r.
Evet, iyi anlam›ﬂ(!) Güler.
Ama -her ﬂey bir yana- 19 Ara-

Tüm Türkiye’nin duydu¤u bu
ç›¤l›¤›, Vali M. Güler duymam›ﬂ.
O s›rada maçtayd› belki!
Böyle “mülki amir”ler taraf›ndan
yönetilen bir ülkede, adalet olabilir mi?
Böyle yöneticilerin oldu¤u bir
ülkede, yasalar›n varl›¤› bir
anlam taﬂ›r m›?
Bir vali “soruﬂturmaya izin vermiyorum” diyor, tüm yasalar
ka¤›t üstünde kal›yor!
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l›k’ta ne tutsaklar›n elinde rehin
gardiyanlar vard›, ne rehinlerin kaç›p tutuklular›n kovalamas› gibi bir
olay yaﬂanm›ﬂt›, ne de hapishaneye
giren üç beﬂ jandarmadan ibaretti.
Bu karar› okuyunca ilk akla gelecek soru, “‹stanbul Valisi uzayda
m› yaﬂ›yor?” sorusu olsa gerek.
Bu kadar cahil, bu kadar kaba,
bu kadar tutarl›l›ktan yoksun, bu kadar gerçeklere uzak bir senaryo baﬂka türlü nas›l yaz›labilir?.. Bir di¤er
ihtimal, Valinin “üç büyükler”in
maçlar›n›n güvenlik sorunlar›yla ilgilenmekten bu tür “tali” geliﬂmelerden hiç haberdar olmad›¤›d›r.
Kendi devletinin resmi kurumlar›, Adli T›p ve savc›lar›n atad›¤› bilirkiﬂi heyetleri, alt› kad›n›n diri diri
yak›ld›¤›n›, içeriden d›ﬂar›ya ateﬂ
edilmeyip d›ﬂar›dan içeriye ateﬂ
edildi¤ini, insan bulunan yere at›lmas› yasak gaz bombalar›n›n insanlar›n üzerine at›ld›¤›n› resmen raporlara geçmiﬂler. Ama Vali için ne
gam!
Vali M. Güler, sözkonusu karar›n› ﬂu cümlelerle sonuçland›r›yor:
“Cezaevini tahliye etme amac›nda olan jandarma personelinin de
aﬂ›r› ve orant›s›z güç kullanmadan, tahriklere kap›lmadan, amaç ve verilen
emirler d›ﬂ›na ç›kmadan
hiçbir tutuklu ve hükümlüye suimuamelede bulunmadan, kanunlar›n kendisine
verdi¤i yetkiyi kullanarak
görevini ifa etti¤inden ve
jandarma personelinin icra
etti¤i her hangi bir suç fiili
de olmad›¤›ndan soruﬂturmaya izin verilmemesine...
10 Nisan 2006 tarihinde
karar verdim.”
Bak›n, jandarma nas›l da hiçbir
ﬂey yapmam›ﬂ. Nas›l da masum. Ve
asl›nda 19 Aral›k’ta bir katliam da
olmam›ﬂ... Peki Bayrampaﬂa’daki
12 tutsa¤› kim katletti? 6 kad›n› kim
diri diri yakt›?
Bu basit, kaba, pervas›z ve sorumsuz senaryolar, gerçeklerin üstünü örtebilir, katliamc›lar› hesap
vermekten kurtarabilir mi?

e mek
Sadakay› Hükümet Belirledi
Memur sendikalar› ile hükümet aras›nda süren toplu görüﬂme “tiyatrosu”
sona erdi. Sendikalar›n taleplerini dikkate almayan hükümet, yap›lacak
zamm› Bakanlar Kurulu’nda belirledi.
Hükümet, memur maaﬂlar›na 2007 y›l› için yap›lacak art›ﬂ›, alt derece
memurlar için yüzde 4+4 di¤erleri için yüzde 3+3 olarak aç›klad›. Memur
maaﬂlar›n› yoksulluk s›n›r› üzerine ç›karmaktan uzak olan bu zam, sendikalar taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, kamu emekçileriyle "dalga
geçer" nitelikte bir zam yap›ld›¤›n› ve bunun kabul edilemeyece¤ini ifade
etti. KESK olarak “üretimden gelen güçlerini kullanacaklar›n›” belirten
Tombul, “Di¤er sendikalara ça¤r› yap›yoruz. Kamu çal›ﬂanlar›n›n öneminin hat›rlanaca¤› eylemler yap›lmal›. Gelin hizmet üretiminden gelen gücümüzü birlikte gösterelim” dedi. KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu ad›na yap›lan aç›klamada da, “kamu emekçileri sefalete teslim olmayacak, ‹MF'ye
ve sermayeye boyun e¤meyecektir; haklar› için örgütlü mücadeleye devam
edecektir. KESK üyeleri hak ve talepleri için alanlarda olacakt›r” denildi.
Türkiye Kamu-Sen Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z ise, “Hükümetin inisiyatif
dedi¤i, yar›m puanl›k art›ﬂm›ﬂ. Bütün bu olanlardan sonra hükümetin hükümet olmad›¤›n› ö¤rendik" diye konuﬂtu. Kamu-Sen'in sadaka zamm›n› protesto eylemi de polisin sald›r›s›na maruz kald›. Polis, AKP Genel Merkezi’ne siyah çelenk b›rakmak isteyen memurlara biber gaz› ile müdahale etti.

ﬁahin: Sendikalar› ciddiye alm›yorum
Sendikalarla görüﬂmeleri yürüten Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin, yap›lan zamm› savundu¤u konuﬂmas›nda, sendikalar›n protestolar›n› da
de¤erlendiriyor ve ﬂöyle diyor: “Sendikalar›m›z politika yap›yorlar, siyasi
parti gibi davran›yorlar, siyasi parti genel baﬂkan› gibi konuﬂuyorlar. Seçimlere kadar hükümetle mücadele edece¤iz ne demek, siz siyaset yapamazs›n›z. 4 y›ld›r sendikalar›, konfederasyonlar› art›k ciddiye almamaya baﬂlad›m. O memurlar› sendikalardan daha çok seviyoruz ve düﬂünüyoruz.”
ﬁahin, hükümetin bak›ﬂ›n› çok özlü biçimde ortaya koymuﬂ; ciddiye almama! Yaklaﬂ›k bir ayd›r süren toplu görüﬂme süreci de bu “ciddiye almama”n›n bir yans›mas›yd›. Yüzbinlerce üyeli sendikalar› aleni ve bir o kadar
da pervas›z bir ﬂekilde “ciddiye almad›¤›n›” söyleyen iktidar, sadece örgütlü halk kesimlerine düﬂmanl›¤›n› ve “demokrasi”den ne anlad›¤›n› göstermiyor. Ayn› zamanda memur sendikalar›na “ciddiye ald›rma” sorumluluklar›n› da hat›rlat›yor.

Novamed
iﬂçisi
greve
ç›kt›

Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren, Alman-‹talyan ortakl›¤› olan Novamed GMBH Fabrikas› iﬂçileri, 26
Eylül günü greve ç›kt›.
‹ki y›l önce Petrol-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlenmeye baﬂlayan
iﬂçilerden 104’ü sendikal› olurken, patron, sendikay› tan›m›yor. Grev pankart›n› asan iﬂçiler, toplu sözleﬂme haklar›
kabul edilinceye kadar direniﬂi sürdüreceklerini kaydettiler. Sendikaya üye olan 104 iﬂçinin greve ç›kt›¤› fabrikada,
213 iﬂçi çal›ﬂmay› sürdürüyor. Grev pankart›n›n as›lmas›
vesilesiyle aç›klama yapan Petrol-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n, patronlar›n uzlaﬂmaz tutumu nedeniyle alt› ayd›r anlaﬂma yap›lamad›¤›n› ifade ederek, tüm iﬂçiler, emekçiler ve sendikalardan greve destek vermelerini istedi.
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Sa¤l›kta y›k›ma protesto
KESK’e ba¤l› SES üyeleri, baz›
ilaçlar›n ödeme kapsam›ndan ç›kar›lmas›n›, 22 Eylül günü Sa¤l›k
Bakanl›¤› önünde protesto etti.
'Grip Olma ‹laç Yok', 'Aile Hekimli¤i Ticaretine Hay›r', 'Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m' yaz›l› dövizler
taﬂ›nan protestoda bir konuﬂma
yapan SES Genel Baﬂkan› Köksal
Ayd›n, “Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› tamamland›¤›nda, sa¤l›k
hizmetleri tamamen piyasaya
devredilmiﬂ olacak ve sosyal
devletin sa¤l›k alan›ndaki sorumlulu¤u ortadan kalkacakt›r” dedi.
IMF'nin 'sa¤l›k harcamalar›n›z›
azalt›n' talimat› ile paket fiyat uygulamas› baﬂlat›ld›¤›n› hat›rlatan
Ayd›n, "Birçok ilaç temin edilememekte, cepten harcamalar artmaktad›r" dedi. Taﬂeron uygulamalarla sa¤l›k hizmetlerinin parçaland›¤›n›, SSK sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n devrinin, iddialar›n tam aksine hizmet kalitesi ve hizmete
ulaﬂma konusunda büyük olumsuzluklar yaratt›¤›n› kaydeden
Ayd›n, 81 ilde tam donan›ml› yeni
hastane aç›labilecek bir kayna¤›n
uluslararas› tekellere, özel sektöre peﬂkeﬂ çekildi¤ini dile getirdi.
Ayd›n, önümüzdeki aylarda 1 günlük iﬂ b›rakma eylemi yapacaklar›n› kaydetti.
Bu arada, TTB, KESK, TMMOB ve
D‹SK'in ça¤r›s› ile 24 Eylül’de
Samsun’da düzenlenen bölge
mitinginde aile hekimli¤i uygulamas›na karﬂ› ç›k›ld›. 1000 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde, bu konuda tüm
halka mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

Evita önünde eylem
Tekstil-Sen’e üye olduklar› için iﬂten at›lan Evita Tekstil iﬂçileri, 25
Eylül’de fabrika önündeydi. Yasal
haklar›n›n tan›nmas›n› isteyen iﬂçiler ad›na konuﬂan Beycan Taﬂk›ran, 71 iﬂçinin iﬂten at›ld›¤›n›
hat›rlatarak, yasal haklar›n› kullanmak isteyen iﬂçilere patronun
küfür ve hakaretler eﬂli¤inde tehdit etti¤ini dile getirdi. ‹ﬂçiler her
gün sabahtan akﬂama kadar fabrika önünde olacaklar›n› aç›klad›.

e mek
Eme¤in haklar›na ‘çekince’
AKP Hükümetinin, emekçilere, onlar›n haklar›na ve örgütlenmesine düﬂmanl›¤› birçok örnekle bilinmektedir art›k. Sermayeye hizmette s›n›r tan›mayan, onlar›n ç›kar›na olan düzenlemeleri onaylamakta hiçbir çekincesi
olmayan AKP iktidar›, sözkonusu olan emekçilerin haklar› olunca, en do¤al
meﬂru, yasal haklar›n› tan›maktan dahi korkuyor.
Bunun son örne¤i, Avrupa Sosyal ﬁart›’n›n onaylanmas›nda yaﬂan›yor.
2004’te onaylanan ancak meclis taraf›ndan da onaylanmas› gereken Avrupa
Sosyal ﬁart›’n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Tasar›, meclisin
gündemine geldi. Ancak, hükümet örgütlenme, toplu pazarl›k, adil ücret ve
grev haklar›n› düzenleyen 4, 5 ve 6. maddelerine koydu¤u çekincelerde, komisyon görüﬂmeleri s›ras›nda da ›srarc› oldu. ‹ktidar›n korkular› ﬂunlar:
‘Örgütlenme Hakk›’n› düzenleyen 5’inci madde; silahl› kuvvetler d›ﬂ›nda tüm alanlarda emekçilere örgütlenme hakk›n›n tan›nmas›n› zorunlu k›l›yor. Oysa ﬂu anda polislerin, sözleﬂmeli ve geçici kamu personeli ile yarg›
mensuplar›n›n örgütlenmesi yasak.
Yine ‘Toplu Pazarl›k Hakk›’ baﬂl›kl› 6. maddede ise, toplu sözleﬂme ve
grev hakk› güvence alt›na al›n›yor. Oysa bugün milyonlarca memura toplusözleﬂme ve grev hakk› tan›nm›yor, yüzlerce fabrikada çal›ﬂan iﬂçilerin bu
haklar› ise tümüyle göstermelik durumda.
‹ktidar›n çekince koydu¤u bir baﬂka madde ise, ‘Adil ücret hakk›’ baﬂl›kl› 4. madde. Daha önce birinci f›kras›na konulan çekince komisyon görüﬂmeleri s›ras›nda kald›r›lan, ancak meclis gündemine gelmesinin ard›ndan
yeniden D›ﬂiﬂleri Komisyonu’na çekilen tasar›, “Çal›ﬂanlar›n kendilerine ve
ailelerine iyi bir yaﬂam düzeyi sa¤layacak ücret hakk›na sahip olduklar›n›
tan›ma” ile ilgili f›kras›na da yeniden çekince koydu. Ülkemizde asgari ücret çal›ﬂan kiﬂi için belirleniyor ve tüm ailesinin geçinmesi isteniyor. Avrupa Sosyal ﬁart›’n›n ilgili maddesi ise, asgari ücretin belirlenmesinde, çal›ﬂan
kiﬂinin ailesi ile birlikte ihtiyaçlar› üzerinden belirlenmesini istiyor.
Öncelikle ﬂu gerçe¤i hat›rlatal›m: Avrupa Sosyal ﬁart›’nda yeralan bu
maddeler iki sürecin ürünü olarak ﬂekillenmiﬂtir. Birincisi, Avrupa emekçi
s›n›flar›n›n mücadeleleri ve sosyalizmin bask›lanmas› alt›nda elde edilmiﬂtir. ‹kincisi, tekelci sermaye ile uzlaﬂmac› Avrupa sendikal hareketin kapitalist sistemin bekâs› noktas›ndaki uzlaﬂ›lar›n›n bir ürünü olarak ﬂekillenmiﬂtir. Bugün birçok yönüyle Avrupa’da da fiili olarak delik deﬂik edilmekte,
örgütlenme hakk›, adil ücret hakk› gibi birçok maddesi sermaye taraf›ndan
uygulanamaz hale getirilmektedir.
Ülkemizde bu haklar emekçilerin kendi mücadeleleri ile kazan›lm›ﬂ haklar olmad›¤› için, iktidar da kolayca “çekinceler” koyabilmektedir. Öte yandan, bu çekinceler baﬂta TÜS‹AD, T‹SK olmak üzere sermaye örgütlerinin
ve emperyalist tekellerin temsilcisi IMF’nin istekleridir. Emekçilere tan›nan
her türlü hakk›n önünde engel olan bu kesimlerdir ve AKP Hükümeti, onlar›n iktidar› oldu¤unu bir kez daha göstermektedir.

EP’den Eylem: Haklar›m›z›n önünden çekil! Emek Platformu bileﬂenleri 25 Eylül günü Meclis önünden hükümete, “Haklar›m›z›n önünden çekil. Avrupa Sosyal ﬁart›’n› çekincesiz kabul et” ça¤r›s› yapt›. Emekçiler, örgütlenme, toplu pazarl›k ve adil ücret hakk›na konulan çekincelerin kald›r›lmas›n› istedi. “Sendikal örgütlenme özgürlü¤ü istiyorum,
Grev hakk› yoksa oy da yok, Mum dibine, ampul memura ›ﬂ›k vermez, Toplu pazarl›k hakk›m› özgürce kullanmak istiyorum” yaz›l› dövizler ve sloganlarla düzenlenen eylemde konuﬂan,
Dönem Sözcüsü ‹smail Hakk› Tombul, AKP’nin IMF talimatlar›n› yerine getirdi¤ini kaydetti.
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‹ﬂ cinayetleri
Gaziantep’te Alles Temizlik Ürünleri Fabrikas›’nda 21 Eylül günü
tiner tankerinin patlamas› sonucu
4 iﬂçi öldü, 35 kiﬂi de yaraland›.
Öte yandan, a¤ustos ay›nda Kocaeli’nde, Y›ld›z Sunta'da yaﬂanan patlamada yaralanan bir iﬂçi
yaﬂam›n› yitirdi. Cenazesinde siyah bantlar takan iﬂçiler, patronu
can güvenli¤ini hiçe sayan tavr›
nedeniyle protesto ettiklerini söylediler. A¤aç ‹ﬂ Sendikas› ise, önlem al›nmad›¤›n› aç›klad›.

HYATT’ta grev karar›
TOLEY‹S Sendikas›, HYATT Regency Hotel ve Spazio Restaurant iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin
yasal haklar›n›n verilmesini, aksi
takdirde greve gidecekleri duyurdu. Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Necati Aktaﬂ taraf›ndan 21 Eylül günü HYATT Oteli önünde yap›lan
aç›klamada, patronun iﬂçileri bir
buçuk y›ld›r zams›z çal›ﬂt›rd›¤›,
yasal haklar›n› tan›mad›¤› ve bunu sürdürmek istedi¤i kaydedildi.
‹ﬂçilerin taﬂeron arac›l›¤›yla kar›n
toklu¤una çal›ﬂt›rd›¤›n› dile getiren Aktaﬂ, iﬂçilerin haklar› tan›nmazsa grev karar›n› uygulamaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Paras›z e¤itim istiyoruz
“Paras›z, Nitelikli E¤itim” slogan›yla bir kampanya baﬂlatan E¤itimSen Dersim ﬁubesi, 25 Eylül günü Sanat Soka¤›'nda aç›klama
yaparak imza stand› açt›. Kampanyaya, aralar›nda Dersim Temel Haklar’›n da oldu¤u Dersim’deki kurumlar destek verdi.
Toplanan imzalar›n, 5 Ekim Dünya Ö¤retmenler Günü'nde meclise gönderilece¤ini kaydeden ﬁube Baﬂkan› Hanefi Pekmezci,
e¤itimin evrensel bir hak oldu¤unu hat›rlatt› ve “e¤itim-ö¤retimin
nitelikli olarak gerçekleﬂtirilebilmesi için bütçeden yeterli kaynak
ve okullara yetecek ödenek ayr›lmas›n› talep ediyoruz” dedi.
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Tek tek maddeleri
de¤il, faﬂizmi tart›ﬂ›n

Orhan
Pamuk, Hrant
Dink, Hasan Cemal, Elif ﬁafak ve daha pek çok gazeteci, yazar, ayd›n, hatta çevirmene aç›lan davalarda “yarg›n›n ifade özgürlü¤üne karﬂ› sopas›” haline gelen
TCK’n›n 301. maddesi ülkenin gündemine oturtuldu.
301. madde sadece “yarg›n›n sopas›” de¤il. Ayn› zamanda,
tarihleri iﬂbirlikçilikle, Amerikan
emperyalizminin tetikçili¤iyle dolu
olan faﬂist kesimlerin “ulusalc›l›k”
oyunu oynamalar›na da yar›yor. Faﬂist Kemal Kerinçsiz ve linççi tayfas›, muhalif ayd›nlar› susturmaya,
sindirmeye yönelik suç duyurular›nda bu maddeyi kullan›yorlar ve
mahkeme önlerinde linç giriﬂimleri
gerçekleﬂtiriyorlar.
“Türklü¤e hakaret”i düzenleyen
301. madde, geçen hafta yay›nlanan
Avrupa Parlamentosu Türkiye ‹lerleme Raporu’nda da önemli bir yer
tuttu. Konu, AB süreci ile ilintilendi¤i için de, burjuva bas›n›n Avrupa
Birlikçi liberalleri “301’in kald›r›lmas›” üzerine yaz›lar döﬂediler.
301’den ﬂu ana kadar ceza alan
sadece Hrant Dink var. Ancak
80’den fazla yazar, sanatç›, araﬂt›rmac›, çevirmen, gazeteci yarg›lan›yor ya da yarg›lanmay› bekliyor.
AKP hükümeti bir yandan ﬂovenist milliyetçilik “kozunu” elinde
tutabilmek için, 301’in kald›r›lmas›na yanaﬂmazken, öte yandan AB
kap›s›nda s›k›ﬂt›kça “de¤iﬂiklik yap›labilece¤i” aç›klamalar› yapmaktad›r. CHP ise, adeta “vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› koruyor” edas› ile, dört
elle sar›lmaktad›r 301’e.

Ayd›nlar› sindirme arac›
301. madde; temel olarak muhalif, Ermeniler, az›nl›klar gibi çeﬂitli

301. maddeye ruhunu veren
faﬂizmdir. Bu nedenle, tek
tek maddelerin de¤iﬂtirilmesinin, kald›r›lmas›n›n hiçbir
önemi yoktur. Tart›ﬂ›lmas›
gereken, bu yasalara ihtiyaç
duyan sistemin kendisinin
nas›l de¤iﬂtirilece¤idir
konularda resmi tezlere uyum sa¤lamayan ayd›nlar›, yazarlar› susturmak, sindirmekte kullan›lmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’nin aleni bir ﬂekilde
yarg› üzerinde bask› oluﬂturarak
Elif ﬁafak’›n beraat ettirilmesi, bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Orhan Pamuk davas›ndan baﬂlayarak yaﬂananlar ortadad›r. Sadece hapis tehdidi de¤il, mahkeme önlerinde polis
gözetiminde linç giriﬂimi tehdidi ile
bütün ayd›n ve yazarlara aç›k bir ﬂekilde gözda¤› verilmiﬂtir.
Maddenin linç giriﬂimleri eﬂli¤inde gündeme getirilmesi de, sadece Kerinçsizlerin marifeti de¤il, bu
maddeyi sindirme-susturma amaçl›
olarak TCK’ya koyanlar›n onay›yla
gerçekleﬂmektedir. Kerinçsiz ile
Cemil Çiçek aras›nda özünde bir
fark yoktur.
Aç›lan davalar› eleﬂtirenlere
“301 kap› numaras› de¤il” diye cevap veren ve maddeyi savunan Cemil Çiçek, faﬂist bir kafan›n özgürlükler sorununa nas›l bakt›¤›n› çok
özlü biçimde ortaya koymaktad›r.
301’in yoruma ve keyfi kullan›ma
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aç›k tan›mlamalar›n›n yarg› taraf›ndan yap›lacak “ince ayar” ile bertaraf edilece¤ini savunan Çiçek’e göre, bu “belay›” Türkiye’nin baﬂ›na
Orhan Pamuk açm›ﬂ!
Düﬂünce özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› hakimlerin “ince ayar›na”
havale eden Çiçek, Orhan
Pamuk’a ﬂöyle k›z›yor;
“Önce, o sözü söyledim dedi, sonra söylemedim dedi.
Önce, söylemedim deseydi
beraat edecekti, bizim baﬂ›m›za da 301 iﬂi aç›lmayacakt›.”
Yani o maddenin orada
olmas› sorun de¤il, bunun
Orhan Pamuk’ta kullan›lmas› ve
dolay›s›yla Avrupa Birli¤i’nin gündemine almas› sorun! AB gündemine almasayd›, bu davalar “ünlülere”
aç›lmasayd›, hiçbir sorun olmayacakt› yani. Özgürlüklere bak›ﬂ›n
özeti bu mant›ktad›r. Her ﬂey göstermeliktir, vitrin süslemek içindir
bu ülkede. AB vitrini eleﬂtirmez ise,
varolmayan özgürlükler üzerine bol
bol nutuklar atar iktidar sahipleri.
Faﬂizmi gizleme oyunu bu kadar
kaba bir ﬂekilde sürerken, bir yandan demokrasiden, özgürlüklerden
söz edip, öte yandan faﬂizmin sözcülerine, makyaj uzmanlar›na inan›lmas›n› ö¤ütleyenler de var. Özgürlükleri mücadele ile kazanma
yerine mutlaka bir yerlere yaslanma
aczinden kurtulamayan ve bugünlerde AB’ye yaslanan liberal demokratlar, “yarg›ya güven” telkin
ediyorlar. Bunlardan biri olan M.
Ali Birand 23 Eylül tarihli Posta’daki yaz›s›nda, Elif ﬁafak’›n AB
u¤runa hükümetin devreye girmesi
ile beraat ettirilmesini örnek göstererek, “Cemil Çiçek, galiba hakl›
ç›kacak.. Çiçek ›srarla ‘Sab›rl›
olun, göreceksiniz Adalet ince ayar
yapacak demiﬂti. Ard›ndan Elif ﬁafak davas› beraatla sonuçland›.
E¤er Yarg›tay da onay verirse,
önemli bir eﬂi¤i atlam›ﬂ olaca¤›z ve
Çiçek hakl› ç›kacak... Beni tek rahats›z eden, ünlü olmayanlar›n davalar›...” diyor. Bir Manisa davas›
ile “iﬂkenceye karﬂ› önemli bir eﬂi¤i
atlayan”, bir Elif ﬁafak davas› ile

“düﬂünce özgürlü¤ünde eﬂik atlayan” bu zihniyet, elbette gerçek demokrasi, hak ve özgürlükler için
mücadele edemez. ‹ktidarlar, koro
halinde “eﬂik atl›yoruz” diye hayk›r›p halk› aldatmaya çal›ﬂ›rken, bu liberal solcular da hep birlikte alk›ﬂ
tutuyor ve “hurra” çekiyorlar. Faﬂizm gerçe¤i kendini her hat›rlatt›¤›nda da, “hani bunca reform yapm›ﬂt›k, ne oldu” diye hayrete düﬂmekten kurtulam›yorlar.

Kopenhag Kriterleri’ne
‘uyum’un parças›yd›!
301. maddenin de içinde yerald›¤› TCK, 1 Haziran 2005 tarihinde,
Kopenhag Kriterleri’ne uyum çal›ﬂmalar› çerçevesinde ç›kar›lm›ﬂt›. O
günlerde, TCK’n›n 159. maddesi ile
TMK’n›n 8. maddesi “düﬂünce özgürlü¤ü önünde engel” olarak gösteriliyor ve bugün 301. maddenin
kald›r›lmas›n› isteyenler, o gün bu

maddelerin kald›r›lmas›n› istiyorlard›. 1 Haziran de¤iﬂikli¤i de, yine
ayn› kesimler taraf›ndan “büyük demokratikleﬂme” olarak alk›ﬂlanm›ﬂt›. AKP iktidar›n›n “hak ve özgürlüklere önem verdi¤i” havas›n›n
pompalanmas›nda kullan›lm›ﬂt›.
Türkiye’de sistemin yap›s›n›, faﬂizmi tan›yanlar aç›s›ndan oynanan
bu oyun elbette çok tan›d›kt›r. Türkiye’nin “demokrasicilik oyunu” tarihini aç›p bak›n; durmadan bir ceza
maddesinin kald›r›l›p “demokratikleﬂmede, özgürlüklerde büyük
ad›mlar” at›ld›¤›n› görürsünüz. Hiç
bitmez bu ad›mlar, bitmedi¤i içinde
kendi kendini tekzip eder ve sahte
oldu¤unu ilan eder.
Bugün ayn› oyun 301. madde
nezdinde oynanmaktad›r. Bu madde
de kald›r›labilir, de¤iﬂtirilebilir.
Ama faﬂizm varoldukça, 301’ler hiç
bitmeyecektir. Nitekim, bu maddenin yerini alabilecek, mevcut TCK
içinde tam 13 tane daha benzeri

maddenin yerald›¤› hukukçular taraf›ndan dile getirilmektedir.
Çünkü faﬂizm, muhalif düﬂünceden korkar, susturmak, sindirmek,
bast›rmak ister. Terörle Mücadele
Kanunu’nda yap›lan son de¤iﬂiklikler bunun bir örne¤iydi.
301. madde “kara leke”dir; ama
düzenin her yan› “kara” ise, bir tek
bu maddeyi “leke” olarak görmek
ve göstermek de, bir o kadar yanl›ﬂt›r. 301’nci maddenin kald›r›lmas›n›
isteyenlere, tart›ﬂanlara buradan bir
kez daha sesleniyoruz; sorun ne
301’de ne de baﬂka maddededir ve
bunlar›n kald›r›lmas› ile çözülemez.
Sorun sistemin ruhundad›r, kendisindedir. Faﬂizm tasfiye edilmeden,
yap›lacak hiçbir yasal de¤iﬂiklik düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü gerçek
anlamda sa¤layamaz, AB uyumu
makyajlar› ile sadece alçakça bir
oyun oynan›r. Bu oyuna ortak olmay›n, gerçek demokrasi için, hak ve
özgürlükler için mücadele edelim!

için, Adalet Bakanl›¤›'ndan
‹ﬂkenceyi ortaya ç›karma “suçu” iﬂledi! mas›
gerekli izni almakta da zorlanmad›.
Buca Cezaevi çocuk ko¤uﬂunda yaﬂanan iﬂkencelerin 2003 y›l›nda ortaya ç›kar›lmas›nda rol oynayan ve çocuklar için
cezaevi kurulmas›n› sa¤layan Avukat Nalan Erkem hakk›nda, “Bilgileri aç›klad›¤›”
için ‹zmir Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
‹ﬂkenceyi sahiplenen baﬂsavc›l›k soruﬂturma aç›l-

Dink'e bir dava daha
Agos Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Hrant Dink hakk›nda
"Türklü¤ü aﬂa¤›lamak" suçlamas›yla ikinci bir dava daha aç›ld›.
ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n haz›rlad›¤› iddianame ile 3
y›la kadar hapsi istenen Dink’in,
yabanc› bir haber ajans›na verdi¤i
demeçte, “Elbette bu bir soyk›r›md›r diyorum, çünkü sonuç kendisini zaten tan›ml›yor ve ad›n›
koyuyor. 4 bin y›ld›r bu topraklarda yaﬂayan halk›n bu olanlarla
birlikte art›k ortadan yok oldu¤unu görüyoruz” dedi¤i kaydedilen
iddianamede, bu sözlerle Türklü¤ün aﬂa¤›land›¤› vurguland›.

Ne de olsa iﬂkence ve iﬂkencenin gizlenmesi bir devlet politikas›d›r ve sözkonusu avukat bu politikay› ihlal etmiﬂtir!
Kendisine suçlama dahi aç›kça belirtilmeyen ve
dosyay› incelemesine izin verilmeyen Av. Erkem, yarg›lanmas›n›n, iﬂkence iddialar›n›n bilinir k›l›nmas›n›
sa¤laman›n bedeli oldu¤unu kaydetti ve soruﬂturmaya tepki gösterdi.
Ceza Mahkemesi'nde geçen
hafta görülen
duruﬂmada, bir devlet cinayetini
adaletsiz b›rakman›n trajikomik bir
sahnesi yaﬂand›.

Türkler davas›nda üçüncü kuﬂak
Kontrgerilla katliamlar›, cinayetleri, iﬂkenceler hakk›nda e¤er
bir dava aç›lmak zorunda kal›nm›ﬂsa, bu davalar ya kamuoyundan kaç›r›larak hemen beraat ettirilir, bu mümkün de¤ilse de y›llarca uzat›l›r.
D‹SK Kurucu Baﬂkan› Kemal
Türkler’in katledilmesine iliﬂkin dava da bunlardan biridir. Tam çeyrek as›rd›r, yani 25 y›ld›r sürüyor
Türkler davas›.
Tetikçilerden biri olan faﬂist
Ünal Osmana¤ao¤lu'nun Yarg›tay'›n bozma karar›ndan sonra yeniden yarg›land›¤› Bak›rköy 2. A¤›r
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Türkler katledildi¤inde 1.5 yaﬂ›nda olan torunu Burç Akp›nar,
büyüdü ve avukat ç›kt›, hâlâ devam eden dedesinin davas›na müdahil olarak kat›ld›.
Ailenin avukat› olarak Rasim
Öz'le birlikte duruﬂmaya giren Akp›nar, suçun terör kapsam›nda oldu¤unu savunarak, davan›n Beﬂiktaﬂ'taki a¤›r ceza mahkemesine
gönderilmesini istedi. Bozma karar›na uyan mahkeme, duruﬂmay›
1 Kas›m'a erteledi.

Adaletsizlik AKP’yle Büyüyor!
Soygun Ekonomisi Sürüyor!
NBelediye Gelirleri Kanunu Tasar›s›’nda, halk için
yeni soygunlar tasarlan›yor!

NF›nd›k üreticisine, maliyeti bile karﬂ›lamayan
bir fiyat verdiler... Memurlar›n taleplerini kaale bile almad›lar... Fakat halk›n cebinden
(ç)almaya devam ediyorlar

NToplam vergi gelirlerinin
% 73’ü halktan al›n›rken, hala halka yeni vergiler koyman›n ad› ‘SOYGUN’ de¤ilse nedir?

Herhangi bir iktidar›n s›n›fsal niteli¤ini, baﬂka bir deyiﬂle kimlerin
hizmetinde oldu¤unu aç›k ve net bir
biçimde tespit etmek için elbette onun
ekonomi politikas›na bakmak gerekir.
Ekonomi politikas› içinde de “vergi
politikas›” özel bir yer tutar. Sömürücü s›n›flar ad›na iktidarda olanlar,
ekonominin farkl› konular›nda yüzlerini çeﬂitli demagojilerle gizleseler
de, vergi konusunda asla yüzlerini
gizleyemezler. Orada maskeler düﬂer.
Tüm sömürücü iktidarlar›n “vergi
politikas›”n›n esas›, halktan al›p tekellere aktarmakt›r. Bunun için kapitalizmin egemen oldu¤u tüm ülkelerde, halka ödettirilen vergi pay›, halk›n
“milli gelir”den ald›¤› paydan düﬂüktür. Burjuvaziye say›s›z yöntemle
“vergi muafiyetleri” sa¤lan›rken, ücretli, maaﬂl› emekçilerin vergiden kaç›ﬂ› yoktur. Dahas›, iktidarlar, halk›n
üzerindeki vergi yükünü biraz perdelemek için “dolayl› vergi” diye bir
ﬂey icat etmiﬂlerdir. Halktan do¤rudan
kesilen verginin d›ﬂ›nda, halk tüketti-

¤i her ﬂeyde, yararland›¤› her hizmette bir de fark›nda olmadan vergi öder.
“Dolayl› vergi”lerin oran›, bir iktidar›n kimin hizmetinde oldu¤unu göstermenin ötesinde onun “h›rs›z”l›ktaki pervas›zl›¤›n› da gösterir.
2005 y›l›na iliﬂkin vergi bilançosundaki rakamlar ortadad›r: Toplam
106,9 milyar YTL tutan vergiler içinde Gelir Vergisi'nin pay› sadece 22,8
milyar YTL’dir. Yani, toplam vergilerin ancak beﬂte biri Gelir Vergisi’dir. Büyük bölümü “dolayl› vergi”dir. Öte yandan, 22,8 milyar
YTL’lik Gelir Vergisi’nin de 20,6
milyar YTL'sini ücretliler ödemiﬂ!
Yani bu ülkenin anl›-ﬂanl› sanayicileri, tüccarlar›, ücretlilerin ödedi¤i gelir
vergisinin onda biri kadar gelir vergisi ödemiﬂler.
‹ﬂte AKP iktidar›nda vergideki
adaletsizlik böyle büyümüﬂtür.
AKP’nin son haz›rlad›¤› ‹l Özel
‹daresi ve Belediye Gelirleri Kanunu
Tasar›s›’nda öngörülen yeni vergi art›ﬂlar› da, AKP’nin maskesini bir kez
daha düﬂürüyor ve bu iktidar›n “h›rs›zl›k”ta nas›l bir pervas›zl›k içinde
oldu¤unu gösteriyor.
AKP Hükümeti’nin haz›rlad›¤›
yeni “Belediye Gelirleri Kanunu” Bakanlar Kurulu’nda imzaya aç›ld›. Tasar›, önümüzdeki günlerde TBMM

gündemine getirilecek.
AKP iktidar›n›n aç›klamas›na göre, bu yasa tasar›s›n›n amac› “borç
içinde yüzen, personel maaﬂlar›n› bile ödemekte zorlanan belediyeleri rahatlatmak!”
Ancak AKP iktidar› belediyeleri
“rahatlatmak” için de elini halk›n cebine sokuyor. Tasar›yla belediyelere
ödenen vergilerin hem say›s›, hem de
miktar› art›r›l›yor. Bak›n nas›l?
✔ ﬁiﬂe ve damacana suyu için belediyelere tüketim vergisi ödenecek.
✔ Do¤algaz ve tüpgaz için de belediyelere tüketim vergisi ödenecek.
✔ Bina vergisi art›yor: Bina vergisinin oran› konutlarda binde 1'den
binde 1.5'e, di¤er binalarda binde
2'den binde 3'e ç›kar›lacak. Büyükﬂehir s›n›rlar›nda ise bu oranlar yüzde
100 art›r›ml› uygulanacak.
✔ Belediyeler otopark ilan ettikleri sokak veya alanlara park eden otomobil sahiplerinden saat baﬂ›na 2,
günlük 7 YTL alacak. Yasada bir s›n›rlama olmad›¤› için belediyeler isterlerse, evin önüne konulan araçlar için
bile otopark paras› talep edebilecek.
✔ Kahvehaneler 5 YTL e¤lence

vergisi ödeyecek. (‹ﬂsizlerin, emeklilerin doldurdu¤u kahvehaneleri, AKP
iktidar› “e¤lence yeri” olarak görüyor
anlaﬂ›lan.) ‹nternet salonlar›ndan günlük 5 YTL, kahvehane ve kafelerden
günlük 4 YTL e¤lence vergisi al›nacak.

Su içmeye vergi... kahvehaneye ‘e¤lence’ vergisi... yollara ‘otopark’ vergisi... sinemaya, konsere
vergi... arsa, arazi, bina vergisi yükseltiliyor... belediyeler bu vergileri
iki kat art›rabilecek...
K›sacas›, “geçenden
bir, geçmeyenden iki
akçe”
Halk› kaz sand›lar;
son tüyüne kadar
yolma peﬂindeler.

Peki, soyulmaya,
yolunmaya sessiz mi kalaca¤›z?
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✔ Biletle girilen hi-

podrom, araba yar›ﬂ›,
sinema, konser, lunapark, sirk, spor müsa-

bakalar› ve benzeri e¤lencelerden
yüzde 10 oran›nda vergi al›nacak.
Halk›n geniﬂ kesiminin sosyal yaﬂamda kat›labildi¤i tek e¤lence biçimi
olan sinema, konser de art›k halk için
gidilemez hale getiriliyor.
✔ Arsa ve arazi vergisi oranlar›

yüzde 50 oran›nda art›r›lacak. Büyükﬂehir belediyelerinde söz konusu oranlar iki kat art›r›ml› uygulanacak.
✔ Evi olanlar, belediyelere yol yap›m›nda ‘yol yap›m›na kat›l›m pay›’
su getirilmesi halinde de ‘su harcamalar›na kat›l›m pay›’ ad› alt›nda kat›l›m pay› ödeyecekler! Peki bizden
do¤rudan toplanan vergiler, zaten yol,
su, elektirik için de¤il miydi? Bugüne
kadar reklamlarda böyle söylenmiyor muydu?
✔ Vatandaﬂ›n içti¤i suya da ilave

vergi geliyor: Market ve büfelerden
al›nan ﬂiﬂe sular› ile damacanayla sat›lan su için de belediye vergisi ödenecek.
✔ Evi olanlar, evde ister kendileri

otursun, ister kirac›, su paras› öderken, su faturas›n›n içinde bir de Çevre Temizlik Vergisi (çöp vergisi) ödeyecekler.
✔ Belediyelerin ald›¤› ilan ve reklam vergilerinde alt limitler kald›r›larak, verginin üst limitten al›nmas› ön-

görülüyor. Buna göre, ‹stanbul Niﬂantaﬂ›’ndaki bir iﬂyeriyle, Gazi’deki bir
iﬂyeri ayn› ilan ve reklam vergisini
ödeyecek.
✔ Hayvan kesimi için de har(a)ç

ödenecek. Kurban bayramlar›nda kurbanl›k sat›ﬂ› için tahsis edilen yerlerden küçükbaﬂ hayvan için günlük 50
kuruﬂ, büyükbaﬂ hayvan için de 2
YTL al›nacak. Ayr›ca, mezbaha ve
kombinalarda kesilen küçükbaﬂ için 1
YTL, büyükbaﬂ için 5 YTL, kümes
hayvanlar› için de 1 kuruﬂ hayvan kesim harc› al›nacak.
✔ Evinizin yak›n›ndan yol geçmesi, park, metro ya da rayl› sistemi
yap›lmas› halinde, ‘rant vergisi’ ödeyeceksiniz.

Deli Dumrullar
‹ﬂbaﬂ›ndayken, Soyguna
Gerekçe Çok!
Tasar›da daha baﬂka soygun biçimleri de var; ancak aktard›klar›m›z
tasar›n›n niteli¤ini ve AKP’nin zihniyetini göstermeye yeter. Tasar›, hiç
kuﬂku yok ki, Deli Dumrul’a rahmet
okutacak bir tasar›d›r. Onlarca yeni
vergi biçimi eklendi¤i yetmiyormuﬂ
gibi, vergi almakta alabildi¤ine keyfili¤in önü aç›lm›ﬂ, Belediyelere, Bakanlar Kurulu’na vergileri iki kat,
dört kat art›rma yetkisi tan›nm›ﬂt›r.

Mesela, bu tasar›ya göre, bina sahiplerinin, ‘Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›na Katk› Pay›’ ödemesi gerekiyor. Bu maddede bir mant›k var m›? Yok ve olmas› da gerekmiyor; çünkü burada TEK AMAÇ SOYGUN’a bir bahane bulmakt›r; Deli
Dumrulluk iﬂte budur zaten. Öyle ki
bu kanuna göre “gözünün üstünde kaﬂ›n var” deyip vergi alabilirler ve bu
da kanuna ayk›r› olmaz!
Maliye Bakan› Unak›tan, bütün bu
maddeler tasar›da yaz›l› dururken,
“yeni vergi yok” diye piﬂkince yalan
söyleyebilmektedir. Daha ne olacak?
Haz›rlanan tasar›n›n, asl›nda sadece ekonomik bak›mdan bir soygun olman›n ötesinde de amaç ve niyetleri
var. Tasar›yla büyükﬂehirler emekçiler
için yaﬂanamaz hale getirilmektedir.
Y›llard›r iktidarlar›n tart›ﬂt›¤› ama bir
türlü uygulayamad›klar› “ﬂehirlere vize koymak”, bu tasar›yla ekonomik
olarak yap›lmaktad›r.
80 il baﬂkan›ndan 31’i tüccar, 6’s›
da sanayici olan, bakanlar›n›n hepsi
ya tekelci ya iﬂbirlikçi olan bir partinin baﬂka türlü bir vergi politikas› olmas› mümkün de¤ildir zaten. Halk
düﬂman› bir iktidar›n, tekelci burjuvazinin, tüccar ve tefecilerin temsilcisi
olan bir partinin vergi politikas› baﬂta
türlü olabilir mi?

“Talana Hay›r!”

Avrupa ﬂampiyonu ve
dünya üçüncüsü Türkiye!
TMMOB taraf›ndan 26 Eylül’de yap›lan bir aç›klamada, Türkiye'nin, iﬂ kazalar›nda Avrupa ﬂampiyonu
ve dünya üçüncüsü oldu¤u aç›kland›.
Yap›lan aç›klamada, iﬂ kazas› riskinin oldu¤u üretim
ve hizmet alanlar›nda “iﬂ güvenli¤inden sorumlu mühendis” çal›ﬂt›r›lmas›n›n zorunlu hale getirilmesi istenirken, kazalarla ilgili ﬂu bilgiler verildi:
Dünyada her y›l yaklaﬂ›k 270 milyon iﬂ kazas› meydana gelmekte ve günde 5 bin kiﬂi bu kazalarda yaﬂam›n› yitirmektedir. ‹ﬂ kazalar›nda Türkiye, “Avrupa ﬂampiyonu ve dünya üçüncüsü” durumundad›r.
TMMOB yönetim kurulu üyesi Mehmet So¤anc›,
aç›klamas›nda, bu sorunun da gündeme getirilece¤i 14
Ekim Ankara mitingine kat›l›m ça¤r›s› yapt›.
25
1 Ekim 2006 / 72

Haydarpaﬂa Gar›, k›y› ve liman alan› ile tarihi
Haydarpaﬂa Lisesi ve Selimiye K›ﬂlas›'n› kapsayan
geniﬂ bölgenin, ''Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziye Liman'' haline dönüﬂtürülmesine karﬂ›
''Toplum, Kent ve Çevre ‹çin Haydarpaﬂa Dayan›ﬂmas›'' taraf›ndan yap›lan protestolar sürdürülüyor.
Bu çerçevede 23 Eylül’de baﬂlay›p üç gün süren etkinlikler yap›ld›. Etkinlik boyunca toplanan imzalar ‹stanbul milletvekillerine teslim edilerek konunun Meclis'e taﬂ›nmas› istenecek. Etkinlikte Haydarpaﬂa Dayan›ﬂmas› Grubu ad›na konuﬂan ‹stanbul Mimarlar Odas› ﬁube Baﬂkan› Eyüp Muhcu,
“Haydarpaﬂa'n›n küresel sermaye gruplar›n›n hizmetine sunulmak istendi¤ini” vurgulayarak bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Muhcu, emperyalist tekellerin "yerli iﬂbirlikçilere
ra¤men geldikleri gibi gideceklerini" belirtti.

FKF’den...

...Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in
MERKEZ‹
Örgütlenmeleri
Tam 37 y›l önce do¤du DEVGENÇ. Ancak öncesi de vard›; Fikir Kulüpleri Federasyonu içindeki
ideolojik, pratik mücadelelerin bir
aﬂamas›, nitelik s›çrama yapt›¤› bir
dönüm noktas›yd› DEV-GENÇ.
Baﬂka bir deyiﬂle DEV-GENÇ’in
temeli 1965 y›l›nda kurulan Fikir
Kulüpleri Federasyonu ile at›lm›ﬂt›r. 10 Ekim 1969'da yap›lan Fikir
Kulüpleri Federasyonu'nun 4. Kurultay›'nda federasyon "Türkiye
Devrimci Gençlik Federasyonu",
yani k›salt›lm›ﬂ ad›yla "DEVGENÇ" ad›n› ald›.
Bu ad, o gün bugündür kesintisiz
varl›¤›n› sürdüren, gelenekleﬂen ve
güç veren bir mücadele mevzisinin
ad› oldu. 12 Martlar, 12 Eylüller
geldi geçti.Ama DEV-GENÇ’imiz
hep varoldu. DEV-GENÇ’liler, bütün bu y›llar boyunca mücadele kararl›l›¤›n›n, dolay›s›yla örgütlenme
kararl›l›¤›n›n öncüsü, temsilcisi oldular.
Mücadelede kararl› olmak, örgütlenmede kararl› olmakt›; çünkü örgütsüz yürütülemezdi mücadele.
DEV-GENÇ’liler, 37 y›ld›r gençli¤i
örgütsüz b›rakmad›lar. Geleneklerinden ve tarihlerinden güç ald›lar
ve her seferinde yeni baﬂtan yaratt›lar örgütlülüklerini.
Bu yaz› dizimizde, iﬂte örgütlenmedeki bu ›srar ve kararl›l›¤›, gençli¤in 1960’lar›n ortalar›ndan bugüne
uzanan örgütlenmelerini ele alaca¤›z. Kuﬂkusuz, örgütlenmeleri anlat›rken, süreçleri de anlatm›ﬂ olaca¤›z. Ancak yaz› dizimizin merkezinde, gençli¤in merkezi örgütlenmeleri olacak.

Ülkemiz s›n›flar mücadelesi içinde gençli¤in kitlesel bir güç olarak yeral›ﬂ›, 1950’li y›llar›n sonlar›na rastlar.
Yaz› dizimizde esas olarak da bu dönemden
sonras›n› ele alaca¤›z.
Fakat bu bölümde k›saca da olsa, önceki dö-

1. Bölüm:

Gençli¤in
Siyasi Arenaya
Ç›k›ﬂ›
nemlere de de¤inelim. Hiç kuﬂku
yok ki, gençli¤in mücadele tarihini
1900’lerin baﬂlar›na kadar uzatabiliriz. Çünkü, gerek meﬂrutiyet talepli hareketlerde, gerekse de Kürt ulusal talepli hareketlerde yüksek ö¤renim gençli¤inin belli bir kat›l›m›
vard›r. Ancak bu dönemde kendi ba¤›ms›z örgütlenmesi ve çizgisiyle,
gençli¤in özgün talepleriyle varolan
bir gençlik hareketinden sözetmek
pek mümkün de¤ildir.
Cumhuriyetin kuruluﬂ dönemi
ise, gençli¤e politik anlamda son
derece önem verildi¤i, gençli¤in
öne ç›kar›ld›¤› bir dönemdir. Mustafa Kemal’in “cumhuriyeti gençlere emanet etme” söylemi ve politikas›na paralel olarak böyle olmas›
da do¤ald›r elbette.
Gençli¤in bu dönem örgütlendi¤i kurumlar, Türk Oca¤› ve (Türk
Oca¤›’n›n 1930 baﬂ›nda kapat›lmas›ndan sonra da, onun yerine kurulan) Halkevleri olmuﬂtur. Halkevleri bünyesinde gençli¤e yönelik
birçok faaliyet kolu oluﬂturularak
bu faaliyetler içinde “cumhuriyetin
emanet edilece¤i” bir gençlik yetiﬂtirmek hedeflenmiﬂtir. Dolay›s›yla,
bu örgütlenmeleri, gençli¤in taleplerine, ihtiyaçlar›na cevap veren bir
“gençlik örgütlenmesi” olarak ele
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almak pek yerinde bir yaklaﬂ›m olmaz. Burada daha çok düzenin ve
mevcut resmi politikan›n ihtiyaçlar›na cevap vermek üzere gençli¤in
yetiﬂtirilmesinden sözedilebilir.
Ayn› dönemde gençli¤in içinde
yerald›¤› bir baﬂka örgütlenme daha
vard›r. 1924’te kurulan Millî Türk
Talebe Birli¤i (MTTB), en eski
gençlik örgütlenmelerinden biridir.
O gün varolan okullar içerisinde
belli bir örgütlenme ve temsil düzeyine de gelmiﬂtir. 1926-27’lerde çeﬂitli Avrupa ülkelerinde yap›lan
“Uluslararas›” nitelikteki gençlik
toplant›lar›na Türkiye’den MTTB
kat›lm›ﬂt›r.
MTTB de esas olarak Kemalist
politikalar paralelinde bir gençlik
örgütlenmesidir. Gençlikle ilgili talepler öne sürmekten ziyade, Kemalist politikalara güç vermeyi esas
alan bir çizgiye sahiptir. Tabii, mesela anti-emperyalist tepkilerle ö¤renci taleplerinin çak›ﬂt›¤› noktada
örgütledi¤i baz› do¤rudan ö¤rencilerin haklar›yla ilgili eylemleri de
vard›r: 1924’te Belçika emperyalistleri taraf›ndan iﬂletilen ‹stanbul
Tramvay ﬁirketi’nin bilet ücretlerinde talebe indirimi yapmamas›na
karﬂ› yap›lan yürüyüﬂ bunun bir örne¤idir. (Polis bu eyleme sald›rm›ﬂ
ve birçok ö¤renci yaralanm›ﬂt›r.)
MTTB’nin bunun d›ﬂ›ndaki eylemleri ise, yukar›da belirtti¤imiz
gibi, Kemalist politikalara paraleldir; mesela “Yerli Mal› Kullanal›m” kampanyalar›nda etkin olarak
yeral›rken, emperyalistler taraf›ndan iﬂletilen bir demiryolu ﬂirketinin Türk memurlar›na hakaret etmesine karﬂ› eylemler yapm›ﬂ (Vagon-Li Eylemi diye bilinir), üniversite reformunu gündeme getirmiﬂtir.
Bunun d›ﬂ›nda ise 1920 sonu, 30
baﬂlar›nda gündeme getirilen “Vatandaﬂ Türkçe Konuﬂ” slogan›yla
yürütülen ﬂovenist kampanyaya kat›lmas›, Beyo¤lu’ndaki dükkanlar›n
isimlerinin “Türkçeleﬂtirilmesi”
için
kampanyalar
yürütmesi,
MTTB’nin çizgisini gösteren örneklerdir.
MTTB’nin 1934 Nisan’›nda

Bulgaristan Konsoloslu¤u’na karﬂ›
gerçekleﬂtirdi¤i eylem de, hem ayn›
ideolojik çizgiyi göstermesi, hem
de kapanmas›na neden olmas› bak›m›ndan önemlidir. Sofya’daki Türk
mezarl›¤›n›n tahrip edilmesi haberi
üzerine MTTB’li gençler, Bulgar
Konsoloslu¤u önünde toplan›p, ard›ndan Taksim’e do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Burada polisle çat›ﬂma ç›kt› ve 80’i aﬂk›n ö¤renci tutukland›.
Bu olay›n ard›ndan da hükümet
MTTB’yi feshetti. MTTB esas olarak mevcut rejim paralelinde bir örgütlenme olmas›na karﬂ›n, düzen
kendi çizdi¤i s›n›rlar›n aﬂ›lmas›na
karﬂ› son derece tahammülsüzdür
ve bu örnekte oldu¤u gibi MTTB’yi
kapatmakta tereddüt etmemiﬂtir.

Dünyadaki geliﬂmeler
ülkemiz gençli¤ini etkiliyor
1940’l› y›llar boyunca ise, sözü
edilebilecek düzeyde etkinli¤e ulaﬂan bir gençlik örgütlenmesinden
sözetmek mümkün de¤ildir. Bu dönem, ülkemizde faﬂist ideolojinin
ve buna paralel olarak faﬂist yay›nlar›n ve örgütlenmelerin geliﬂti¤i bir
dönemdir. Bu anlamda gençlik içinde de faﬂist, “turanc›” görüﬂlerin
k›smi bir yayg›nlaﬂmas›ndan sözedilebilir.
Yüksek ö¤renim gençli¤i içindeki örgütlenmelerden biri de
TKP’nin görüﬂleri do¤rultusunda
örgütlenen ‹lerici Gençler Birli¤i
(‹GB) örgütlenmesidir. ‹GB, o dönem tüm dünyadaki komünist partilerin faﬂizme karﬂ› “geniﬂ cephe”
politikas› do¤rultusunda oluﬂturulmuﬂtu ancak ‹GB ‹stanbul Üniversitesi içinde son derece s›n›rl› bir örgütlenmeye sahipti. TKP’nin kimi
yüksek okul ve liselerde sempatizanlar› olan “Komsomol” tarz›nda
bir gençlik örgütlenmesi de vard› bu
dönemde. Ancak 1944'te TKP’ye
karﬂ› yap›lan operasyonda bu örgütlenmeler de da¤›t›ld›.
1940’l› y›llar›n ilk yar›s›nda, Sabahattin Ali gibi ayd›nlara yönelik
faﬂist sald›r›larda, Tan Gazetesi ve
matbaas›n›n bas›lmas› gibi sald›r›larda a¤›rl›kl› olarak yeralanlar,

Gençli¤in örgütlenme kararl›l›¤› ve
gelene¤i iﬂte bu çizgide hayat buldu:

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)
17 Aral›k 1965
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ)
Ekim 1969
Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DGDF)
Kas›m 1976
Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ)
8 Temmuz 1978
Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF)
6 Nisan 1991
Gençlik Dernekleri Federasyonu
(Gençlik Federasyonu)
Haziran 2004
yüksek ö¤renim gençli¤i içindeki
faﬂistlerdir. 1946 ve 47’de, bu kesimler taraf›ndan “komünizme karﬂ›” pek çok miting yap›lm›ﬂt›r.
1948’de MTTB’nin yerine gençlik içinde yeni bir örgütlenme (Türkiye Millî Talebe Federasyonu TMTF) oluﬂturulurken, ›rkç›, turanc› gençlik kesimleri de Türk Kültür
Oca¤›, Türk Gençlik Teﬂkilat›, Milliyetçiler Federasyonu gibi örgütlenmeler içindeydiler.
Faﬂizmin dünya çap›nda yenilgiye u¤rat›lmas›, do¤al olarak ülkemizdeki faﬂist harekette de bir gerilemeye yolaçarken, ö¤renci hareketinde sol bir damar yavaﬂ yavaﬂ geliﬂmeye baﬂl›yordu. Mesela 1950’li
y›llar›n baﬂ›nda solcu ö¤rencilerin o
dönem hapiste olan Naz›m Hikmet’in aff› için bir kampanya düzenlemeleri bu geliﬂmenin göstergelerinden biridir. (Tabii bu kampanya, ayn› zamanda düzenin sol
bir gençlik hareketi karﬂ›s›nda nas›l
bir politika izleyece¤ini de gösteri27
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yordu. S›rf Naz›m Hikmet’in aff›n›
istedikleri için birçok ö¤renci tutukland› bu kampanyada.)

Gençlik DP’nin bask›lar›na
karﬂ› meydanlara ç›k›yor:
1950’lerin ikinci yar›s›, ilericidemokrat bir gençlik hareketinin oldukça büyük bir ivme kazand›¤› dönemdir. Demokrat Parti iktidar›n›n
bask›lar›na karﬂ› geliﬂen muhalefet
içinde gençlik özel bir yere sahiptir
ve giderek a¤›rl›¤›n› art›rm›ﬂt›r.
DP’nin politikalar›na karﬂ›, Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de gençlik
kitlesel gösteriler yaparak tepkisini
ortaya koyuyordu. Gençli¤in bu
tepkisi, DP’ye karﬂ› gerek CHP, gerekse de ordu taraf›ndan yap›lan
muhalefetin de en önemli dayanak
noktalar›ndan biri olmuﬂtu.
1959-60’ta yo¤unlaﬂan bu gençlik hareketini, gençli¤in ülkemizdeki siyasal geliﬂmelere etkili biçimde
müdahale etmesinin ilk örne¤i ola-

GENÇL‹K
rak sayabiliriz. Ki bu geliﬂmeler
içinde, özellikle 1960’daki 28-29
Nisan olaylar› önemlidir.

28 Nisand› Yavri Hey; Ham
Meyveyi Kopard›lar Dal›ndan
DP’nin artan bask›lar› ve ç›kard›¤› yeni bask› yasalar›na karﬂ›, ö¤renci gençli¤in eylemleri de 1960
Nisan’›nda yo¤unlaﬂt›.
28 Nisan'da ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen
DP’yi protesto gösterisine polis taraf›ndan aç›lan ateﬂle Turan Emeksiz adl› ö¤renci katledildi. Emeksiz
ö¤renci gençli¤in mücadelesinin ilk
ﬂehitlerinden biridir. Enver Gökçe,
Turan Emeksiz adl› ﬂiirinde ﬂöyle
anlat›r bu sald›r›y›:
“Bir yürüyüﬂ eylediler sabahtan
Ilg›t ›lg›t kan gider loy loy!
Dayan dizlerim dayan!
A¤la gözlerim a¤la!
Namlu puﬂt olmuﬂ, ataya¤› puﬂt.
Yine düﬂman elindeydi vatan
... 28 Nisand› Yavri hey
Ham meyveyi kopard›lar dal›ndan”
Turan Emeksiz’in katledilmesi
üzerine yüksek okullar›n oldu¤u
birçok ﬂehirde gösteriler yap›ld›.
K›z›lay’da büyük bir gösteri yap›l›rken Harbiye ö¤rencileri de yürüdü.
Menderes iktidar› ayn› sald›rganl›kla cevap verdi gösterilere. Ankara'da Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi’nde yap›lan gösterilere polis
ve hükümetin emrindeki askeri birlikler ateﬂ açt›lar. ‹stanbul'da da
gösterilere ateﬂ aç›ld› ve burada da
Nedim Özpulat adl› bir ö¤renci daha katledildi. ‹stanbul ve Ankara'da
s›k›yönetim ilan edildi, yüzlerce ö¤renci tutukland›.
Asl›nda DP iktidar› için bu sald›rganl›k, “sonun baﬂlang›c›”yd›. 28
Nisan’da baﬂlayan gençlik eylemleri, s›k›yönetim ilan›na, tutuklamalara ra¤men 27 May›s 1960 Darbesi’ne yani DP iktidar›n›n y›k›lmas›na
kadar devam etti.
Bu dönemdeki ö¤renci hareketi
sosyalist bir muhtevada olmasa da

hiç kuﬂku yok ki, ilerici ve demokratik bir muhtevaya sahipti. Yüksek
ö¤renim gençli¤i, bu ülkeyi yönetenlere, art›k bu ülkede kendilerinin
de söz sahibi oldu¤unu göstermiﬂti
bu süreçte. Bu dönemde gençlik hareketine damgas›n› vuran Kemalist
çizgidir. Ancak gençli¤in DP’ye
karﬂ› muhalefet içinde baﬂlayan siyasallaﬂmas›, 1960’larda daha da
pekiﬂecek ve tamamen farkl› bir
do¤rultuda, devrimci bir do¤rultuda
geliﬂecekti.

Gençli¤in yeni mücadele
mevzileri: Fikir Kulüpleri
‹lk Fikir Kulübü, Demokrat Parti iktidar›n›n son döneminde,
1956’da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kuruldu. Bu ilk kulüp,
bir küçük burjuva ayd›nlar hareketi
olarak, Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde Demokrat Parti’ye karﬂ›
yürütülen muhalefetin bir parças›
olmaya çal›ﬂt›.
Fikir Kulüpleri 1960’lardan sonra ise giderek yayg›nlaﬂt›. Tüm
okullarda kurulmaya baﬂland›. Önceleri CHP’nin sol kesiminin etkin
oldu¤u Fikir Kulüpleri, bu kesimlerin etkisinden ç›karak, 13 ﬁubat
1961’de kurulan Türkiye ‹ﬂçi Partisi’ne yönelmeye baﬂlad›. Bu yönelim elbette ayn› zamanda ö¤renci
gençlik hareketindeki sosyalizme
yönelimle paraleldi.
Fikir Kulüpleri giderek, hem teorik, hem pratik merkezler haline
geldiler. Hemen her üniversitede/fakültede kurulan Fikir Kulüpleri’nde
Türkiye’nin sosyo-ekonomik yap›s›ndan devrimin yoluna kadar uzanan çeﬂitli konularda tart›ﬂmalar yap›l›yor, gençli¤in ekonomik-demokratik mücadelesi, anti-emperyalist ve anti-faﬂist mücadele de bir
bak›ma bu kulüplerden örgütleniyordu.
Fikir Kulüpleri’yle baﬂlayan bu
yeni sürecin hemen her aﬂamas›nda
yeralan Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›,
Fikir Kulüpleri’nin o günkü durumunu ﬂöyle de¤erlendiriyorlard›:
“27 May›s 1961 Anayasas›’n›n
sa¤lad›¤› nisbi özgürlük ortam›
28
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Siz halk›n çiçeklerisiniz
En zorlu günlerde
En önde yürüyen,
açars›n›z her renk ve güzellikte
Renkleriniz
renkleriniz öyle çok ki
Bizim yüzümüzü gözümüzü ayd›nlat›r
En de¤erlilerisiniz çiçeklerin
Umudun çiçekleri sizler
Her zaman her yerde açarlar
Umudun yediveren çiçeklerisiniz
Bir avuç topra¤› olmadan
Koca bir vatan› savunan sizler
Bu vatan›n solmayan çiçeklerisiniz
Selma Kubat
içinde, küçük burjuva sosyalizmi,
‘toplumcu’ fikirler moda olmaya
baﬂlay›nca, fikir kulübü de bu modaya uydu. Türkiye ‹ﬂçi Partisi içinde icazetli sosyalizmi tezgahlayan
Aybar, Aren, Boran hainler kli¤inin
varl›¤› da fikir kulübünün ‘sol’
oportünist çizgisini, küçük burjuva
sosyalizmi yolundaki at›l›m›n› tam
anlam›yla etkiledi. Özellikle Aren'in
etkisi alt›nda kulüp, görünüﬂte sol
özünde sa¤ pasifist bir politika izlemeye baﬂlad›. Bu politikas› onu,
uzun süre geniﬂ ö¤renci kitlesinden
soyutlad›; küçük-burjuva sol gevezeliklerinin yap›ld›¤› içine kapan›k
ufak bir grup olarak b›rakt›.”
(1965-71 Türkiye’de Devrimci
Mücadele ve DEV-GENÇ broﬂürü,
Kurtuluﬂ Yay›nlar›)
Gençlik ayn› zamanda siyasal
anlamda prati¤e geçerken, di¤er
emekçi kesimlerle de dayan›ﬂma
içerisinde oldu. 1965’te Zonguldak
Kozlu kömür ocaklar›ndaki grevde
polisin 2 iﬂçiyi katletmesi üzerine
ö¤renci gençlik yapt›¤› bir yürüyüﬂle bu sald›r›y› protesto etti. Bu eylemin politik muhtevas› son derece
önemliydi; ö¤renci gençli¤i, halk›n
di¤er kesimleriyle birleﬂtiren bu tav›r, giderek gençlik hareketi içinde
devrimci bir gelene¤i de oluﬂturacakt›.
1965-66’lar ayn› zamanda sivil

faﬂistlerin sald›r›lar›n›n da baﬂlad›¤›
bir dönemdir. Fikir Kulübü üyesi
ö¤rencilerin eylemlerine, dergi sat›ﬂlar›na sald›ran, okullara bask›nlar
yapan faﬂistlerin varl›¤›, gençli¤i iki
aç›dan etkiliyordu; Birinci etki
T‹P’in pasifist çizgisinin sorgulanmas› biçiminde ortaya ç›karken,
ikinci olarak da tek tek fakültelere
özgü örgütlenmenin aﬂ›larak merkezi bir örgütlenmeye yönelinmesi gere¤i gündeme geliyordu.
Böylesi bir pratik içinde giderek
kendine daha fazla güvenmeye baﬂlayan gençlik, bu güvenle gençlik
içinde de giderek daha fazla çekim
merkezi oluyordu. Faﬂist sald›r›lar
anti-faﬂist saflar› geniﬂletirken, çeﬂitli fakültelerdeki sol e¤ilimli
gençleri de biraraya toplayan bir rol
oynad›. Sonuçta, birçok Fikir Kulübü’nün biraraya gelmesiyle 17 Aral›k 1965’te Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.
FKF’yi, gençli¤in ilk merkezi
örgütlenmesi olarak de¤erlendirebiliriz. Yukar›da da belirtildi¤i gibi,
MTTB, TMTF gibi örgütlenmeler,

aﬂa¤›dan yukar›ya bir geliﬂimden,
gençli¤in özgün örgütlenmeleri olmaktan uzak, daha düzene angaje
olmuﬂ kurumlard›r.

FKF bünyesindeki ideolojik
mücadele
Gençlik için bir çekim merkezi
olan FKF, ne yaz›k ki, ilk dönemlerde yönetimine hakim olan pasifist
zihniyet nedeniyle, ayn› zamanda
olumsuz bir rol de oynuyordu: Federasyon, T‹P oportünist yönetici
kli¤inin kontrolünde pasifist bir çizgi izledi. Bu pasifist çizginin, henüz
mayalanma halindeki gençlik hareketi üzerindeki etkilerini ﬂu de¤erlendirmede görmek mümkün:
“Temsili demokrasicili¤in parlamentosunu tek eylem alan› seçip,
‘aman faﬂizm geliyor’ yaygaralar›yla Amerikan emperyalizmine karﬂ›
her türlü aktif mücadeleyi reddeden
T‹P oportünist yönetici kli¤inin elinde FKF, h›zla bir yozlaﬂmaya do¤ru
sürüklendi. FKF merkez binas›,
Aren'in etraf›nda çöreklenmiﬂ korkak, kariyerist, hain yöneticilerin

elinde içkili, kumarl› bir dans salonu haline geldi. Bu yer, hakl› olarak
‘FKF diskotek’ diye an›lmaya baﬂland›.” (1965-71 Türkiye’de Devrimci Mücadele ve DEV-GENÇ)
Ama elbette meydan reformistlere, pasifistlere b›rak›lm›ﬂ da de¤ildi. Hayat›n her alan›nda reformizme, revizyonizme karﬂ› güçlü bir
mücadele yürütülüyordu zaten.
Yepyeni, güçlü devrimci bir damar
geliﬂiyordu. Öte yandan pratik olarak da gençlik T‹P yönetimini aﬂarak anti-emperyalist, anti-faﬂist eylemlerini giderek yükseltiyordu.
T‹P’in FKF’deki etkinli¤i 1968
y›l›ndaki II. Kongre’ye kadar sürdü.
II. Kongrede yönetime MDD’ciler
olarak bilinen Milli Demokratik
Devrim savunucular› geldiler. Mahir Çayanlar’›n da içinde yerald›¤›
MDD’ciler de henüz kendi içlerindeki ideolojik ayr›ﬂma ve saflaﬂmay› tamamlam›ﬂ bir grup de¤ildi. Ancak militanl›¤›yla, anti-emperyalist
mücadeledeki kararl›l›¤›yla T‹P’i
aﬂan bir konumdayd›lar....
- sürecek-

Okuldan At›lmalara Karﬂ› Eylem

“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”

‹stanbul Üniversitesi'nden at›lan ö¤rencilerin çad›r
eylemleri 21 Eylül’de tiyatro gösterisiyle devam etti.
‹stanbul Üniversitesi’nden at›lan ö¤renciler, okullar›na
geri dönmek için baﬂlatt›klar› çad›r kurma eyleminin
beﬂinci gününde rektörü temsili olarak yarg›lad›lar.
Gösteri öncesi, Beyaz›t Kampüsü önünde toplanan
yaklaﬂ›k 20 ö¤renci yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda haks›z yere okuldan at›ld›klar›n› belirterek soruﬂturmalar›n›n geri çekilmesini istediler.

25 Eylül Pazartesi günü yap›lan Ankara Üniversitesi aç›l›ﬂ etkinliklerinde, ö¤renciler üniversitelerdeki
mevcut düzeni protesto ederek “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart açt›lar.
Aç›l›ﬂ töreninde konuﬂmalar›n yap›ld›¤› s›rada ilk
önce Ö¤renci Kolektifleri üyesi bir ö¤renci protestosunu dile getirdi. Onun yaka paça d›ﬂar› ç›kar›lmas› s›ras›nda Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, hem bu
sald›r›y›, hem ö¤rencileri d›ﬂtalayan aç›l›ﬂ törenini protesto ettiler. Daha sonra ö¤renciler taraf›ndan ortak bir
ﬂekilde “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart
aç›ld›. Ard›ndan okul aç›l›ﬂ›na kat›lan ö¤rencilere neden bu aç›l›ﬂ›n protesto edildi¤ini anlatan konuﬂmalar
yap›ld›. Yap›lan konuﬂmada; “Okullar›m›z yüksek demir parmakl›klar ve ÖGB’lerle adeta F Tipi hapishanelere dönüﬂtürülüyor. Arkadaﬂlar›m›z soruﬂturmalarla
okuldan at›l›yor, uzaklaﬂt›r›l›yor.
Demokratik, bilimsel e¤itimden bahsediyorlar. Ama
verdikleri e¤itim anti-demokratik, anti-bilimsel ve ezberci bir e¤itim. Çünkü bizlerin kafalar›n› buland›rarak, bizi kendi sorunlar›m›zdan uzak tutmaya çal›ﬂ›yorlar” denildi. Konuﬂmalar›n ard›ndan Rektörlü¤e yap›lan yürüyüﬂle eylem sona erdi.

Devrimci Gençli¤in Sesi
Büyüyecek!
Ülkemizde Gençlik Gelecektir dergisi okuru ö¤renciler, 24 Eylül'de dergilerinin 10. say›s›n›n da¤›t›m ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar. Taksim Tramvay Dura¤›'nda biraraya
gelen ö¤renciler, DEV-GENÇ logolu k›rm›z› yelekleriyle gerçekleﬂtirdikleri sat›ﬂta megafonlarla, dergideki
yaz›lar›n içeri¤ini aktararak,
gençli¤in taleplerini ve emperyalizme karﬂ› mücadele
kararl›l›¤›n› dile getirdiler.
29
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S öz g ençlikte:

minde ise sadece bir hemﬂire veya
pratisyen doktor bulunur. Bunun
yan›nda
Mediko hizmeti
verebilen üniversitelerde ise
sa¤l›k sigortas› olmayan ö¤rencileri
tedavi etmeme gibi, bürokratik iﬂlemlerle ö¤renciler ma¤dur edilmektedir.

Bir yanda devlet üniversiteleri
Öte yanda özel üniversiteler
Yüksek okul veya üniversiteler
dendi¤inde birçok insan›n akl›na bilim üreten, en yüksek nitelikte e¤itim verilen kurum gelir. Fakat ülkemizde böyle bir e¤itim verilmiyor.
E¤itimin bilimsellikten uzak olmas›
bilinen bir gerçektir. Ancak teknik,
fiziki olarak da birçok yetersizlikle
karﬂ› karﬂ›yad›r gençlik. Özellikle
devlet okullar›nda böyledir.
Birçok devlet üniversitesinin
amfileri, ders alanlar› çok k›s›tl›.
Özel üniversitelerde ise bu alanlar
sorunsuz ve ö¤retim görevlisi noktas›nda avantajl›d›r. Devlet üniversitelerinde ise ö¤retim görevlileri yerine ço¤unlukla asistanlar ders verir. Çünkü deneyimli ö¤retim görevlileri özel üniversitelere transfer
olurlar.
Teknik donan›mlar›n yetersizli¤i
k›smi olarak verilen "bilimsel" ders
iﬂleme olanaklar›n› da ortadan kald›r›yor. Hiçbir ö¤renci deney yapma,
inceleme, tarihsel kaynaklardan yararlanma, laboratuarlar› kullanabilme hakk›na sahip de¤ildir.
Kitap okuma oran›n çok düﬂük
oldu¤u ülkemizde, okullar›n kütüphaneleri de eksiktir. Tan›t›m broﬂürlerinde tersi yöndeki reklamlar pratikte geçersizdir. Üniversitelerde
araﬂt›rma yap›labilecek kütüphane
say›s› bir ya da ikiyi geçmez. Hiçbirinin ö¤renci say›s›na yetebilecek bilgisayar›, laboratuar› yoktur. Bu kimi
üniversitelerde sadece 26 bilgisayardan oluﬂan tek bir laboratuard›r.
Örne¤in Türkiye'nin ilk üniversitesi
olan ‹stanbul Üniversitesi'nde teknik donan›m nam›na sadece kütüphane gösterilmektedir. Yani hiç bilgisayar laboratuar› yoktur. Sadece
T›p Fakültesi ö¤rencileri için laboratuarlar vard›r. Bunlar için ayr› bir ücret al›nmas›na ra¤men, laboratuarlar›n olanaklar› çok yetersiz, içlerindeki malzemelerse ya eksik ya da
bozuktur. Ayr›ca T›p Fakültelerinin
ödenekleri çok düﬂüktür. Anadolunun çeﬂitli yerlerinde Mediko-Sosyal
Birimleri dahi oluﬂturulmam›ﬂt›r. Ki-

Üniversitelerin temiz olmamas›,
sa¤l›ks›z yaﬂam koﬂullar› ise bir baﬂka sorundur. Örne¤in yemekhaneler, küçük, yetersiz ve hijyenik de¤ildir, ayr›lan bütçe, zaten baﬂka ﬂekillerde harcan›rken özelleﬂtirilen
yemekhanelerin bütçeleri ﬂu anda
özel ﬂirketlerin ya¤mas›na u¤ramaktad›r. Yemekler kalitesiz, yetersiz ve üstelik pahal›d›r. Özelleﬂtirmelerle birlikte, ö¤rencilerin birço¤u için okulda yemek yemek art›k
bir lükse dönüﬂmektedir. Kantinlerin durumu da farkl› de¤ildir. Tamam› özel ﬂirketlere aittir ve oldukça
pahal›d›r, her yer pislik içinde, yetersizdir.
Baﬂka bir yetersizlik ise yurtlar›n
koﬂullar›d›r. 200 bin civar›nda yatak
kapasiteli 211 devlet yurdunun, bir
milyondan fazla ö¤rencinin ihtiyac›
karﬂ›lamas› düﬂünülemez. Bu yurtlar›n y›ll›k kontenjan› birkaç yüz ile
s›n›rl› iken, binlerce ö¤renci d›ﬂar›da
beklemektedir. Ö¤renci özel yurtlarda kalmaya zorlan›yor böylece.
Elbette paras› varsa. Ayr›ca devlet
yurtlar›nda kalmay› baﬂarabilen ö¤renciler de bir dizi sorun yaﬂamaktad›r. Sa¤l›ks›z koﬂullar, kalabal›k
odalar, küf tutmuﬂ banyolar, çeﬂmeleri yosun ba¤lam›ﬂ yerlerdir yurtlar.
K›ﬂ›n ise ›s›nma sorunu yüzünden ö¤rencilerin birço¤u hasta olmakta, hatta grip salg›n› yüzünden
okullar›n tatil edildi¤i bile yaﬂanmaktad›r.
Devlet üniversitelerinde gençler
bu sorunlarla bo¤uﬂurken, bir dönem için her ö¤renciden bir buçuk,
iki milyar civar›nda ödenek al›nan
özel okullarda elbette bunlar›n hiçbiri yoktur. Ne laboratuar, ne ö¤retim görevlisi, ne de s›n›f yetersizlikleriyle u¤raﬂmamaktad›rlar.
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Y›ld›z Teknik gibi binlerce ö¤rencinin okudu¤u üniversitelerde ö¤retim üyeleri, final dönemlerinde s›n›flar› kap›ﬂmak zorunda kal›rken,
özel üniversitelerde durum böyle
de¤ildir.
*
Elbette ki tüm bu sorunlar›n gelip dü¤ümlendi¤i yer, sistemin e¤itim anlay›ﬂ›d›r. Teknik yetersizlikler
“ekonomik zorluklardan” ya da
“yokluktan” de¤il, e¤itime bak›ﬂtan
kaynakl› bir durumdur. E¤itimin
halk için, hayat›n her alan›nda ihtiyaçlar› karﬂ›layan, toplumsal üretime katk› sunan bir muhtevaya sahip olmamas›, aksine Sabanc›lar,
Koçlar gibi tekellerin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaya dönük olmas›ndan dolay›, bu sorunlar “çözümsüz” kalmaktad›r. ﬁirketler için araﬂt›rma
fonlar› kurulurken ço¤u üniversitenin bilgisayar laboratuarlar›n›n dahi
olmamas›, içinde bulunulan “çeliﬂkili” (asl›nda de¤il) durumu aç›klamaktad›r. Anayasa’da, “e¤itimin her
vatandaﬂ için bir hak" olarak yaz›yor olmas›, sadece göstermeliktir.
E¤itim kurumlar›ndaki eksiklikler, e¤itim sisteminin “ö¤retim yaﬂam›na” yans›yan yanlar›d›r. Her ﬂeyin
kapitalistler, sömürücüler için oldu¤u bu sistemde, e¤itim de onlar›n istedi¤i gibi veriliyor. Sermayenin
özel üniversitelerine ayr›lan büyük
bütçelerin yar›s›n› dahi halk çocuklar›n›n e¤itimine ay›rm›yorlar. Ki,
bütçenin aslan pay›n›n güvenlik,
TSK, polis örgütlenmelerine ayr›ld›¤›, e¤itimin %3’lük bir pay› ancak ald›¤› bir ülkedir Türkiye. Bizden al›nan harçlar, kay›t paralar› da bu
aç›klar› kapatman›n ad› oluyor.
E¤itim hakk›m›z›n, imkanlar›m›z›n verilmesini oturup beklersek,
alaca¤›m›z hiçbir hak olamaz. Hakk›m›z olan› istemeli, sahip ç›kmal›
ve bunlar›n mücadelesini vermeliyiz, sorunlar›m›z›n çözümü ve güçlü
bir mücadele için biraraya gelmeli,
örgütlenmeliyiz.

Gençlik Federasyonu

Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r Katliamlar›

Katilleri Cezas›z Kald›

26 Eylül 1999;
Ulucanlar Hapishanesi’nde on devrimci tutsak iﬂkencelerle katledildi. 21 Eylül 1995;
Buca Hapishanesi’nde
üç devrimci tutsak
katledildi. 24 Eylül
1996; Diyarbak›r’da
on yurtsever tutsak
katledildi. Üç katliamda da “yarg›”, katilleri
cezaland›rmad›. Dava
dosyalar› tozlu raflarda unutulmaya terkedildi. Ama biz unutmad›k.
Buca, Ulucanlar ve
Diyarbak›r’da zindanda katledilen devrimci
tutsaklar, birçok ﬂehirde düzenlenen törenlerle an›ld›lar, katliamc›lar bir kez daha lanetlendi ve adalet yerini buluncaya kadar katilamc›lar›n yakas›n›n b›rak›lmayaca¤› belirtildi.
*
Ulucanlar ﬂehitleri, Ankara’da 26
Eylül’de baﬂlayan bir dizi etkinlik ile
an›ld›.
HÖC, Al›nteri, BDSP, DHP, Devrimci Hareket, EHP, ESP, Kurtuluﬂ Partisi, Kald›raç, Partizan taraftarlar› Ulucanlar Hapishanesi önünde “Ulucanlar
ﬁehitleri Ölümsüzdür. Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart açarak katilleri lanetlediler. Hapishane kap›s›na k›z›l karanfiller b›rak›ld›
Ankara’daki ikinci anma Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda gerçekleﬂtirildi. Burada da kortejler oluﬂturularak yüründü
ve ‹smet Kavakl›o¤lu, Önder Gençaslan, Mahir Emsalsiz’in mezarlar› baﬂ›nda bir anma yap›ld›.
*
Buca ve Ulucanlar Hapishanesi’nde
devletin yapt›¤› katliamda direnerek ﬂehit düﬂenler için Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde 26
Eylül günü Ankara HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan bir anma düzenlendi.
Anmada Buca, Ulucanlar ﬂehitleri
ve Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz’›n resimleri bir zincir halkalar› ile birleﬂtirildi. Ve “Ölece¤iz Ama
Teslim Olmayaca¤›z” slogan› yaz›ld›.
*
Adana’da ‹nönü Park›’nda 21 Eylül’de HÖC taraf›ndan Buca, Ulucanlar,
Diyarbak›r Hapishaneleri’ndeki katliamlarla ilgili bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Aç›klamada “Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r Katliamlar›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart aç›-

“Buca ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Buca
Katliam›n›n Sorumlular› Cezaland›r›ls›n”
sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde, bir aç›klama
yap›larak, “zulüm ve
adaletsizlik var oldukça bu topraklarda
ne Sevgiler’i yok edebilirler, ne Gülcanlar
ne Behiçler tükenir”
denildi.
*
‹zmir’de
ayn›
gün, Buca Hapishanesi önünde ortak bir
ANKARA eylem de gerçekleﬂtirildi. HÖC, Al›nteri,
BDSP, DHP, Devrimci Hareket, ESP, ‹C‹, Kald›raç, Kurtuluﬂ
Partisi, Partizan’›n kat›l›m› ile Buca Hapishanesi önünde yap›lan ortak anmada
katliam›n unutulmayaca¤› belirtildi.
*
‹zmir’de 26 Eylül’de Ulucanlar
Katliam›’yla ilgili olarak Kemeralt› giriﬂinde HÖC, Al›nteri, BDSP, DHP,
Devrimci Hareket, ESP, ‹C‹, Partizan,
Kald›raç, Kurtuluﬂ Partisi’nin kat›l›m›yla bir eylem yap›ld›. Yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Buca, Diyarbak›r, Ulucanlar ﬂehitleri nezdinde tüm
devrim ﬂehitleri an›l›rken, yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi: “Bizlerin özlem
ve düﬂüncelerimizi F Tipi, L Tipi, D Tipi, E Tipi cezaevlerine hapsetmek isteyenlere yan›t›m›z daima özgürlük türkülerimiz, halaylar›m›z ve ölenlerimizden devir ald›¤›m›z onurlu miras›m›z
olacakt›r.”
*
Hatay’da da 26 Eylül’de Ulus
Alan›’nda HÖC, BDSP, HKM, Al›nteri
ve Partizan düzenledikleri eylemle
Ulucanlar Hapishanesi’nde yaﬂanan
katliam› lanetlediler ve katledilen 10
devrimciyi and›lar. “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤›
anmaya 40 kiﬂi kat›ld›.
*
Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i taraf›ndan 24 Eylül’de ‹stanbul Karacaahmet Mezarl›¤›'nda yap›lan anmada
Ulucanlar ve Diyarbak›r ﬂehitleri an›ld›.
TUYAB ad›na yap›lan aç›klamada
“Ulucanlar katliam›n›n sistem için bir
ön haz›rl›k oldu¤u” belirtildi. Anma, törene kat›lan 150 kiﬂinin Bize Ölüm Yok
marﬂ›n› söylemesiyle bitirildi.

Halk Unutmad›, Unutmayacak!

HATAY

‹ZM‹R

ADANA

l›rken, 19 Aral›k Katliam› ve tecrit hat›rlat›larak, sald›r› ve direniﬂin hâlâ sürdü¤ü vurguland›.
*
‹zmir’de Forbes’te tecritin kald›r›lmas› için açl›k grevini sürdüren TAYAD’l› Aileler, 21 Eylül’de düzenledikleri törende, Buca’da katledilen Turan
K›l›ç, U¤ur Sar›aslan, Yusuf Ba¤ ile 20
Eylül 2001’de ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Ege TAYAD’l› Abdülbari Yusufo¤lu an›ld›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada
Grup Gün›ﬂ›¤› da k›sa bir dinleti verdi.
*
‹zmir HÖC, 21 Eylül günü, Buca
Hapishanesi önünde bir eylem gerçekleﬂtirdi.
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dünyan›n bütün kara parçalar›n›n pazar ve hammadde kaynaklar›n›n denetim alt›na al›nd›¤›,
dünya üzerinde farkl›
hiçbir sistemin yaﬂam
ﬂans›n›n bulunmad›¤›,
Amerikan CNN’e konuﬂan,
dünyan›n ezilen emekçi
Bush'un, Pakistan'› iﬂABD Baﬂkan› George W. Bush,
halklar›n›n tekellerin
galle tehdit etmesinin
“Usame Bin Ladin'i yakalamak için
önünde diz çöktü¤ü bir
ard›ndan ‘içini döken’
askerlerine Pakistan'a girme emri
düzendir bu. Böyle bir
Pervez Müﬂerref, Ameri- dünya düzeni nas›l yavermekte tereddüt etmeyece¤ini”
ka’n›n 11 Eylül sonras›
söyleyerek, sözde müttefiki olan bir
rat›labilir? Elbette en
Müﬂerref
ülkeyi iﬂgal etmekle tehdit etti. Bir
Pakistan'› bombalay›p
baﬂta ekonomik, siyasi,
devlet olarak Pakistan’›n “ba¤›mtaﬂ devrine döndürmekle askeri “zor” araçlar›yla.
s›zl›¤›” ya da iradesini hiçe sayan,
Yani iﬂgallerle, bombaBush tehdit etti¤ini aç›klad›
istedi¤i ülkeye askerlerini gönderlarla, tehditlerle, ammeyi kendinde “do¤al” hak gören
bargolar, ﬂantajlar ve
Amerikan emperyalizmi, ABD polinin mimarlar› vard›r. Devletler en
tecrit politikalar›yla. Afganistan,
tikalar›na ayk›r› hareket etmese dakaba tehditlerle boyun e¤meye, iﬂIrak iﬂgalleri, Filistin’de dökülen
hi hiçbir ülkenin iﬂgallerden muaf
birli¤ine zorlanmakta, “ça¤daﬂl›kkan, Lübnan’da baﬂ› kopar›lm›ﬂ çoolmad›¤›n› da ortaya koydu.
tan”, “medeniyetten” sözedenler,
cuklar, ‹ran’›n tehdit edilmesi, Veülkeleri
taﬂ
devrine
döndürmekten
nezuella’da darbe ve komplo giriBush’un bu sözlerine utangaçça
sözetmektedirler.
ﬂimleri, Küba’ya ambargo... hepsi
ve korkakça “böyle bir ﬂeye izin
bu politikan›n birer parças›.
vermek istemeyiz” cevab› veren,
Nitekim bu tehdidin de etkisiyle,
Pakistan Devlet Baﬂkan› Pervez
Bu savaﬂta aç›kça çat›ﬂan iki
Pakistan, komﬂusu olan AfganisMüﬂerref’in bu korkakl›¤›n›n nerecephe var; halklar ve emperyatan’›n iﬂgal edilmesinde Amerikan
den kaynakland›¤› da yine Müﬂerref
lizm. ABD Baﬂkan› Bush 11 Eylül
emperyalizmiyle iﬂbirli¤i yapt›. Taﬂ
taraf›ndan aç›kland›. Müﬂerref,
sonras› aleni ﬂekilde “ya bizden yadevrine döndürülen, yerlebir edilen
CBS'in 60 Dakika program›nda,
nas›n›z ya terörden” diyerek, tüm
Afganistan oldu.
ABD yönetiminin 11 Eylül sonras›
ülkeleri bu çat›ﬂmada “saf›n› seçAfganistan’›n iﬂgalinde iﬂbirli¤i
Dünya imparatorlu¤u meye” zorlam›ﬂt›. Elbette emperyayapmamalar› halinde Pakistan'›
listlerin böylesine büyük bir projeiçin her yol mübah
bombalamakla tehdit etti¤ini söyleyi, dünya imparatorlu¤unu önüne
di. Tehdidin ABD D›ﬂiﬂleri Bakan
hedef olarak koymuﬂken, bu seçimAmerikan emperyalizmi nas›l
Yard›mc›s› Richard Armitage tarade hiçbir ülkeyi “özgür iradesine”
bir dünya düzeni yaratmak istiyor?
f›ndan istihbarat ﬂefine yap›ld›¤›n›
b›rakmas› düﬂünülemezdi.
Böyle bir dünya düzenini hangi araç
belirten Müﬂerref, “‹stihbarat ﬂefim
Emperyalistler sadece “hedef”
ve yöntemlerle kurmaya çal›ﬂ›yor?
bana Armitage'›n 'Bombalanmaya
ilan ettikleri halklar›n, ülkelerin iraBu iki temel sorunun cevaplar›na
haz›r olun. Taﬂ devrine dönmeye
delerini yoketmiyorlar. Ayn› zamanörnek olabilecek her gün birçok
haz›r olun' dedi¤ini aktard›” dedi.
da “dost, müttefik” olarak adland›rolay yaﬂan›yor ya da meydana ç›k›‹srailli generalin rahatça, Lübd›klar› ülkelerin iradelerini de çok
yor.
nan’› “20 y›l geriye bombalamakçeﬂitli araçlarla kendi tahakkümleri
Amerikan emperyalizmi, ‘dünya
tan” ya da bir ‹srailli’ye karﬂ› 10-20
alt›nda tutuyorlar. ‹deolojik araçlar,
imparatorlu¤u’ kurmak istiyor. Teevi y›kmaktan sözedebilmesinin alekonomilerini denetleme yoluyla ya
t›nda, iﬂte böyle bir dünya düzenikellerin rahatça hareket edece¤i,
da NATO gibi kurumlar arac›l›¤›yla
süren denetimin yan›s›ra, Pakistan
örne¤inde oldu¤u gibi, do¤rudan
Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez’in BM kürsüsünden
ABD Baﬂkan› Bush’u ve emperyalist politikalar› a¤›r bir dille
tehdit, ﬂantaj ya da rüﬂvet gibi yöneleﬂtirmesinin ard›ndan, BM toplant›lar› için ABD’de bulunan
temler, “medeni dünyan›n” uluslaVenezuella D›ﬂiﬂleri Bakan› Nicolas Maduro, ABD'den ayr›l›rraras› iliﬂkileri olarak, son y›llarda
ken, New York John F. Kennedy Havaliman›'nda gözalt›na
çok daha pervas›z ve s›kça kullan›lal›nd› ve kimli¤ini aç›klamas›na karﬂ›n, zorla soyulmak istenmaktad›r. Süleymaniye’de TSK sudi. Olay›, ‘Bay ﬁeytan’ olarak niteledi¤i Bush’un bir provokasbaylar›n›n baﬂ›na çuval geçirilmesi
yonu olarak de¤erlendiren Chavez, Bush’un kendisini öldürtolay› da yine bu kapsamdaki örnekH u g o C h a v e z meye çal›ﬂabilece¤ini de söyledi.
lerden biriydi. Yeniden ﬂekillendiri-

ABD’den “müttefiki” Pakistan’a
‘Taﬂ devrine döndürme’ tehdidi
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len bu dünya düzenine uygun iﬂbirlikçili¤in, yani mutlak bir vasall›¤›n
çerçevesini henüz sindirememiﬂ
olan oligarﬂiye, bu gerçekler hat›rlat›lm›ﬂt›.

Hukuk Yerine,
Dolar›n “Gücü”
Askeri ve ekonomik gücü elinde
bulunduran›n, yerleﬂik bütün hukuk
kurallar›n› alt üst etmekle kalmay›p,
onun yerine “güçlü olan hakl›d›r”
kural›n› dayatt›¤› ve bunu en üst düzeyde uygulad›¤› bir dünya düzeni,
emperyalist kapitalizmin özüne uygun oland›r. Bu sistemde her ﬂey, tekellerin ç›karlar›na göre belirlenir. Sosyalist sistemin ortadan kalkmas› ile dizginlerinden boﬂalan tekellerin ç›karlar› bugün, her türlü
araçla, yol ve yöntemle ülkeleri denetim alt›na almaktan geçiyor.
Ahlâki, hukuki kurallar, ülkeler
aras› iliﬂkiler; her ﬂey bu gerçeklik
›ﬂ›¤›nda yeniden ve ‘zor’ ile belirleniyor.
Yine Pakistan’dan, ayn› günlerde bas›na yans›yan bir baﬂka örnek
aktaral›m. Pervez Müﬂerref, bugünlerde piyasaya ç›kacak kitab›nda da,
CIA’n›n, yüzlerce El Kaide zanl›s›n› teslim almak için Pakistan’a milyonlarca dolar ödedi¤ini aç›klad›.
(Müﬂerref’in ‘In The Line of Fire’
adl› otobiyografisinden al›nt›lar yay›nlayan The Times Gazetesi)
Tehdit, ﬂantaj, rüﬂvet...
‹ﬂte size, emperyalistlerin dünya
düzeni.
Böyle bir dünya düzeninde istisnas›z bütün ülkelerin, halklar›n
önünde iki seçenek bulunmaktad›r;
ya imparatorlu¤un vasallar› olacaklar ve iradelerini ona teslim edecekler. Ya da imparatorlu¤a karﬂ› saf tutacak, bir biçimde onun politikalar›na karﬂ› direnecek. Halklar ile emperyalizm çat›ﬂmas› her cephede
daha da büyüyecektir. “Teröre karﬂ›
savaﬂ” söylemi bu çat›ﬂmay› art›k
gizleyemiyor. Ve art›k bu çat›ﬂmada
hiçbir ülke, halk için “arada” bir yer
olmad›¤› daha alenileﬂmektedir.

“Küreselleﬂme”nin Zenginleri
Her y›l “en zengin 400 Amerikal›” listesi yay›nlayan, Forbes Dergisi bu
y›l da listeyi aç›klad›. Emperyalist kapitalizmin azg›n sömürü çarklar›n›n
yaratt›¤› sonucun belgesi niteli¤inde her y›l yay›nlanan listede bu y›l bir “rekor” da k›r›ld›. 400 Amerikal› sermayedar›n tamam›, tarihte ilk kez dolar
milyarderlerinden oluﬂtu. Listenin en baﬂ›nda, 53 milyar dolarl›k servetiyle
biliﬂim tekeli Microsoft’un patronu Bill Gates yeral›yor.
Daha önce ço¤unlu¤u dolar milyoneri olarak gerçekleﬂiyor, milyarder
olanlar bir elin parmaklar›n› ancak buluyordu. Örne¤in, Forbes’in 1982 y›l›nda yay›nlad›¤› listesinde sadece 13 tane dolar milyarderi bulunuyordu.
Amerikan sermaye çevrelerinin dergisi olan Forbes’in editörü Matthew
Miller, listenin bu y›l milyarderlerden oluﬂmas›n› “büyük bir olay” olarak
de¤erlendirirken, ﬂöyle diyordu: “Bu durum ekonomik büyümeyi gösteriyor. Dergimiz kapitalizm hayran› oldu¤u için, ayn› zamanda ilerlemeyi
gösteriyor”.
“Kapitalizm hayran›” bir bak›ﬂla, “ilerleme”yi gösteren bu durum, gerçekte neyi gösteriyor? Elbette, birkaç yüz dolar milyarderinin sa¤lad›¤› bu
korkunç h›zl› birikimin halklar cephesinde (ve elbette Amerikan halk›nda
da) yaratt›¤› yoksullu¤u, sömürünün son 25 y›lda ne denli boyutland›¤›n›.
Bundan 25 y›l önce 13 olan milyarder say›s›n›n 400’e ç›kmas›; Amerikan
emperyalizminin askeri gücünden ve elbette “küreselleﬂme” dedikleri sürecin içte ve d›ﬂta izledi¤i politikalar›ndan ba¤›ms›z bir geliﬂme de¤ildir.
Kimilerine övgüler düzdü¤ü küreselleﬂme, görülmedik h›zda sermaye
birikimi yarat›rken, ayn› h›zda da yoksulluklar, açl›ktan ölümler yaratm›ﬂt›r. Sermayenin azg›n sömürüsü karﬂ›s›nda emekçilerin her türlü direnme dinamiklerinin türlü biçimlerde yokedilmek istendi¤i bu sürecin halklar›n ç›kar›na olmad›¤› çok aç›kt›r. Küreselleﬂmenin, iﬂgaller, savaﬂlar, ülkelerin
bölünüp parçalanmas› ﬂeklinde do¤rudan görünen yüzünün arka cephesinde
de iﬂte bu dolar milyarderleri vard›r.
Listede 3. s›rada yeralan kumarhane patronu Sheldon Adeson, bir günde
24 milyon dolar kazan›rken, dünyada yılda 11 milyon çocuk açlıktan ölüyor, ço¤u zenci ve yerli halklardan olmak üzere 35 milyon Amerikal› açl›k
s›n›r›nda yaﬂ›yor.

“Özgür Irak”tan notlar...
◆ Pentagon’un bir araﬂt›rmas›, direniﬂe destek veren Irakl› Sünniler’in oran›n›n had safhaya ulaﬂt›¤›n›, yüzde 75’inin ABD iﬂgaline karﬂ› yürütülen silahl› mücadeleye “tam destek”
verdi¤ini belirledi. ABC Televizyonu haberinde; 2003 y›l›ndaki bir araﬂt›rmada, direniﬂe destek veren Sünniler’in oran›n›n sadece yüzde 14 oldu¤unu hat›rlatarak, “Bu oran ﬂimdi hiç
olmad›¤› kadar yüksek” de¤erlendirmesini yapt›.
◆ Irak'taki ‹ngiliz iﬂgal askerlerinin, bu ülkede ele geçirdikleri “yasa d›ﬂ›” silahlar› çal›p,
Irak d›ﬂ›nda para ya da uyuﬂturucu karﬂ›l›¤› satt›klar› ortaya ç›kt›. The Sunday Times Gazetesi’nin haberine göre, Irak'ta görev yapan Yorkshire Taburu 3. Bölü¤ü hakk›nda silah h›rs›zl›¤› suçlamas›yla ilgili olarak soruﬂturma aç›ld›. ‹ﬂgalin rant›n› sadece büyük emperyalist
tekeller yiyecek de¤il ya; ülke ya¤ma alt›nda, onlar da bundan paylar›na düﬂeni al›yorlar.
Kapitalist ahlâk›n, bu ahlâks›z sistemin kurallar›na göre “oynuyorlar”.
◆ Birleﬂmiﬂ Milletler, Irak'ta son iki ayda 6 bin 599 sivilin öldürüldü¤ünü rapor ederken,
iﬂkencenin önlenmesinden sorumlu BM Yetkilisi Prof. Manfred Nowak, Bush’un “özgürleﬂtirdik” dedi¤i Irak’ta iﬂkencenin, “diktatör” Saddam dönemini geride b›rakt›¤›n› aç›klad›.
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Nasrallah: 'Hiçbir ordu
bizi silahs›zland›ramaz'
‹srail’e karﬂ› kazan›lan zaferin
kutland›¤› gösteriye kat›lan yüzbinlerce Lübnanl›, direniﬂi selamlad›.
Hizbullah taraf›ndan 22 Eylül günü
Beyrut’ta düzenlenen gösteriye kat›lmak için bir gün önceden kafileler halinde yürüyerek Güney Beyrut’a ak›n eden Lübnanl›lar, ‹srail’in gösteri s›ras›nda “meydan›
bombalayaca¤›”, “Hasan Nasrallah'› ortadan kald›raca¤›” tehditlerine ald›rmad›.
500 binden fazla (kimi bas›n kuruluﬂlar›na göre 1 milyon) kiﬂinin
kat›ld›¤› gösteride konuﬂan, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, silahs›zland›rma tart›ﬂmalar›na da aç›kl›k getirdi ve “Dünyadaki hiçbir ordu, silahlar›m›z› ellerimizden b›rakt›ramaz” dedi. Yeni bir ulusal birlik
hükümeti ça¤r›s› yapan Nasrallah,
‹srail'in 12 Temmuz'da baﬂlatt›¤›
sald›r›dan bu yana ilk kez halk›n

karﬂ›s›na ç›kt›¤›
gösteride, “‹srail'e karﬂ› kutsal,
tarihi ve stratejik
bir zafer kazand›k” diye konuﬂtu. Nasrallah, hayat›na yönelik
tehdide ra¤men mitinge kat›lma karar› ald›¤›n› ifade ederek, “halk›
korkutmak ve uzaklaﬂt›rmak için bu
meydan›n bombalanaca¤›n› söylediler. Ama kalbim, akl›m ve ruhum,
size uzaktan hitap etmeme izin vermedi. Bu zafer mitingine kat›larak
12 Temmuz ve 14 A¤ustos'tan daha
yürekli oldu¤unuzu kan›tl›yorsunuz” dedi.
Silah b›rakmalar›n›n, ancak ‹srail tehditlerinin sona ermesi ve Lübnan hükümetinin ülkeyi koruyacak
kadar güçlü olmas› durumunda
mümkün oldu¤unu kaydeden Nas-

rallah, BM karar›na at›fta bulunarak, militanlar›n silahlar›n› zorla
teslim etmeyece¤ini kaydetti.
Suriye karﬂ›t› koalisyon hükümetini de eleﬂtiren Nasrallah, savaﬂ›n
ard›ndan ülkenin karﬂ›laﬂt›¤› tehditlerin üstesinden gelemedi¤ini ifade
etti. Nasrallah, ‹srail hapishanelerindeki tutsaklar b›rak›lmadan, esir ald›klar› 2 ‹srail askerini serbest b›rakmayacaklar›n› da sözlerine ekledi.
Lübnan halk›n›n neredeyse dörtte birinin kat›ld›¤› gösteri, “direniﬂ
tercihi için en büyük referandum”
olarak de¤erlendirildi.

eden ortak aç›klamay› okuyan Eyüp
Baﬂ, “Halklar›m›z›n çocuklar›n› emperyalistlerin ve Siyonist ‹srail'in ç›karlar› için Lübnan'a gönderme karar›
alan iktidar, bu karara karﬂ› ç›kan 18 arkadaﬂ›m›z› F
Tiplerine gönderdi. Lübnan'a asker gönderilmesin, ‹srail'le yap›lan tüm anlaﬂmalar iptal edilsin, ülkemizdeki
emperyalist savaﬂ üsleri kapat›ls›n diyorlard›. Irak, Filistin ve Lübnan halklar›n›n direniﬂini destekliyorlard›.
18 arkadaﬂ›m›z›n yegane suçu budur” diye konuﬂtu.
22 Eylül günü ise Emperyalizme ve Siyonizm’e
Karﬂ› Ankara Platformu üyeleri taraf›ndan, K›z›lay Postanesi önünde bir
aç›klama yap›larak, tutuklanan
devrimcilere kart
‹ngiltere’nin Manchester Kenti’nde yüz
gönderildi. Anti
bine yak›n kiﬂi, Irak ve Afganistan iﬂgallerie m p e r y a l i s t l e r ni protesto etti. ‹ngiltere Baﬂbakan› Tony
Yarg›lanamaz”
Blair’in istifas›n› isteyen onbinler, “Bush-Blayaz›l› pankart›n
ir, kan kardeﬂler” yaz›l› pankartlar taﬂ›d›lar.
aç›ld›¤› aç›klama
esnas›nda s›k s›k ‹ngiliz hükümetinin Irak, Afganistan ve Lüb“ E m p e r y a l i z m nan politikalar›n›n lanetlendi¤i konuﬂmalarYenilecek Dire- ›n yap›ld›¤› mitingte, Milletvekili George Galnen Halklar Ka- loway de, “Blair tek bir nedenden ötürü kolzanacak” slogan› tu¤unu kaybedecek: Savaﬂlar ve ABD Baﬂkan› ile girdi¤i Monica Lewinsky iliﬂkisi” dedi.
at›ld›.

Anti-emperyalistler yarg›lanamaz
Tezkereyi ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan’›n
Türkiye’ye geliﬂini protesto etmek amac› ile Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu üyelerinin 6 Eylül’de yapt›¤› eyleme polis sald›rm›ﬂ ve gözalt›na al›nan 61 kiﬂiden
18’i tutuklanm›ﬂt›. Koordinasyon üyeleri, düzenledikleri eylemlerle tutuklamay› protesto ettiler ve “Anti Emperyalistlerin Yarg›lanamayaca¤›n›” hayk›rd›lar.
Al›nteri, BDSP, Devrimci Hareket, EHP, ESP, HKM,
HÖC, Kald›raç, Partizan, PDD ve Odak üyeleri 23 Eylül günü Galatasaray Lisesi önünde düzenledikleri eyl e m d e ,
“Lübnan'a
Asker Gönd e r m e k
Halklara
‹hanettir,
Anti Emperyalistler Yarg›lanamaz"
pankart› açt›lar. 18 devrimcinin tutuklanmas›n›
protesto

Onbinler iﬂgalleri lanetledi
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‹ntifada
6. Y›l›nda

dünya
me Ankara HÖC Temsilcili¤i k›z›l bayraklar
ve Filistin bayraklar›
ile kat›l›rken, ‘Her Yer
Filistin Hepimiz Filistinliyiz’ sloganlar› at›ld›.
Ankara Temel Haklar da, yapt›¤›
yaz›l› aç›klama ile, “baﬂta Filistin
halk› olmak üzere tüm ezilenlerin
direniﬂlerini selaml›yor, Anadolu’dan bir kez daha biz kazanca¤›z
diyoruz” dedi.

Filistin Kazanacak!

Filistin intifadas› 6. y›l›nda.
‹srail Eski Devlet Baﬂkan› Ariel
ﬁaron’un Savunma Bakan› oldu¤u
s›rada, 28 Eylül 2000’de Mescid-i
Aksa Camii’ne yapt›¤› provokatif
ziyaretiyle baﬂlayan 2. intifada; Filistin halk›n›n ‹srail zulmüne karﬂ›
can›yla kan›yla verdi¤i mücadelesiyle bugün hâlâ devam ediyor. Katliamlar, yokluklar, kuﬂatmalar, ambargolar alt›nda sadece kendi gücüne ve halklar›n deste¤ine dayanarak
direniyor Filistin halk›.

Kuruluﬂundan bu yana ABD ve
Avrupa emperyalistlerinin bölge ç›karlar›n›n kanl› bekçili¤ini yapan ve
onlar taraf›ndan siyasi, askeri, ekonomik olarak desteklenen ‹srail savaﬂ makinas› karﬂ›s›nda boyun e¤meyen bir halk olarak tarihe ad›n›
yazd›ran Filistin halk›, bugün ambargo kuﬂatmas› alt›nda karﬂ›lad›
‹ntifada’n›n y›ldönümünü.
Birinci intifada Arafat’›n çocuk
generallerinin taﬂlar›yla simgeleﬂmiﬂti. Bu ikincisi ise, feda ruhuyla,
feda savaﬂç›lar›yla simgelendi. Bugün yeni bir s›navdan geçiyor Filistin, belki de yeni bir intifada demek
de mümkün. Hamas’›n seçilmesi
bahanesiyle uygulanan ambargoya
karﬂ› direniﬂ ve bu vesileyle Filistin’in birli¤inin parçalanmas›na
karﬂ› koymak. Aral›ks›z süren ‹srail’in Gazze sald›r›lar›na eﬂlik eden
bu kuﬂatma, gelecek aç›s›ndan çok
daha belirleyici olarak bugün ön
planda.

Ve intifadan›n alt›nc› y›l›nda
meydanlara ç›kan Türkiyeli devrimciler, anti-emperyalistler ve Filistin’in dostlar›, bir kez daha Filistin
halk›n›n direniﬂini selamlarken, bu
kuﬂatman›n da yar›laca¤› mesaj›n›
verdiler.
‹stanbul’da
HÖC’ün
de
aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler ‹ntifadan›n y›ldönümünde direnenleri
selamlamak, emperyalizmin iﬂgal
ve katliamlar›n› lanetlemek için 27
Eylül günü Galatasaray Postanesi
önünde bir aç›klama yapt›.
“Emperyalizm Yenilecek Filistin’de ‹ntifada Irak’ta Lübnan’da Direniﬂ Kazanacak”
pankart› aç›lan ve Irak’ta, Filistin’de süren direniﬂ ve katliamlar›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klamada s›k s›k ‘Emperyalizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Katil ABD Ortado¤u’dan Defol’ sloganlar› at›ld›.
DKÖ’ler ad›na aç›klamay› okuyan Suzan Zengin, emperyalizmin Büyük Ortado¤u Projesi’ni ve
bu amaçla yo¤unlaﬂan sald›r› ve iﬂgalleri hat›rlatarak, bunlar›n karﬂ›s›nda halklar›n direniﬂi, en baﬂta da
Filistin halk›n›n intifadas›n›n yerald›¤›n› kaydetti.
Zengin, “Bizler Filistin halk›n›n
2. intifadas›n› 6. y›l›nda tüm antiemperyalist coﬂkumuzla selamlarken, bir kez daha hayk›r›yoruz: Emperyalistler, Siyonistler ve tüm uﬂak
– iﬂbirlikçi rejimler hem bölge halklar› hem de dünya halklar› Filistin
intifadas›n›n bölgede yakt›¤› direniﬂ
ateﬂini daha da yükseklere taﬂ›yacaklar” diye konuﬂtu.
Ankara’da ise, Emperyalizme ve
Siyonizm'e Karﬂ› Ankara Platformu
bileﬂenleri, Filistin Büyükelçili¤i’ne 28 Eylül günü destek ziyareti
gerçekleﬂtirdi. “Filistin’de ‹ntifada
Ortado¤u’da Direniﬂ Kazanacak”
pankart›yla Büyükelçilik önünde
kadar yürüyen platform bileﬂenleri,
burada bir aç›klama yapt›lar. Eyle35
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ETA: BASK Sosyalizmi
ve Ba¤›ms›zl›¤›na
Kadar Silahl›
Mücadeleye Devam
BASK’›n ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan ETA, BASK ülkesi ba¤›ms›z olana, sosyalizmi kurana kadar silah b›rakmaya¤››n› aç›klad›.
Guipuzcoa Eyaleti’ndeki bir
ormanda bin kadar kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylemde konuﬂan, yüzleri maskeli 3 ETA üyesi taraf›ndan
okunan bildiride, “BASK sosyalizmi ve ba¤›ms›zl›k elde edilene
kadar silahl› mücadeleye tavizsiz
bir ﬂekilde devam edilece¤i”
kaydedildi. BASK için yaﬂam›n›
yitirenler an›s›na düzenlenen törende yap›lan aç›klamada, “Kan›m›z bunun için. Bunu baﬂaraca¤›z” denildi. ETA, günün önemini de¤erlendirdi¤i aç›klamas›nda, “Bugünün mücadeleyi
güçlendirmeye hizmet etmesi
gerekti¤inin” alt›n› çizdi.
Bilindi¤i gibi, ETA, ‹spanyol
hükümeti ile görüﬂmelere baﬂlam›ﬂ ve ateﬂkes ilan etmiﬂti. Bu
karar›n ard›ndan ise, ETA’n›n “silah b›rakaca¤›, IRA’n›n yolunu izleyece¤i” ﬂeklinde haberler yer
alm›ﬂt› emperyalist medyada.
ETA bu bildiri ile, böyle bir kararlar›n›n bulunmad›¤›n› ortaya koyarken, bildirinin sonunda da,
“aç›lan yolda, hiç kimse bize bir
ﬂey sunmayacak, BASK Ülkesi'nin özgürlü¤ünü elde etmek
hepimizin elindedir” ifadeleri ile,
halk›n kendi gücüne güvenmesi
gerekti¤ine dikkat çekildi.

hayat›n
içindeki

teori
Gençli¤in Örgütlenme ve
Mücadele Sorunlar› - 1
Merhaba sevgili okurlar›m›z;
özellikle de ö¤renci okurlar›m›z› selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize.
Çünkü bugünkü tart›ﬂma konumuz
herkesten fazla onlar› ilgilendiriyor.
Evet, bugünkü sohbetimizde
gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesi konusunu ele alaca¤›z. Tabii ki
sosyolojik, tarihi ve siyasal aç›dan
gençlik çok geniﬂ bir konu. Bu nedenle bir çerçeve çizmek gerekirse,
ele alaca¤›m›z baﬂl›klar› ﬂöyle s›ralayabiliriz; Gençli¤e bak›ﬂ aç›s›nda
çeﬂitli yaklaﬂ›mlar; yani gençli¤in
küçümsenmesi veya abart›lmas›...
Gençli¤in taﬂ›d›¤› dinamikler ve bu
dinamiklerin devrim mücadelelerindeki rolü... Türkiye solunun gençlikle çeﬂitli dönemlerdeki ba¤lar›...
Üniversitelerde bugünkü örgütlenme ve mücadele sorunlar›... Gençlik
cephesi, gençlik meclisi gibi örgütlenmelerin zemini... üzerinde duraca¤›z. Tabii bu s›ralad›klar›m içinde
de odak noktam›z, gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesi olacak. Sonuçta bu tart›ﬂmay› da gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesini geliﬂtirmek için yap›yoruz çünkü.. Evet,
gençli¤in mücadeledeki yerinden
baﬂlayal›m.

Mazlum: “Gençli¤in rolü, yeri nedir, ne olmal›d›r?” ﬂeklindeki
bir soruya kal›p halinde bir cevap
vermek mümkün olmad›¤› gibi,
do¤ru da de¤ildir. Mücadelenin geliﬂimi içinde zaman zaman baz› kesimler öne ç›karken, baz› kesimler
geriye düﬂer. Bunlar, uzun devrim
sürecinde do¤ald›r. Mesela, 196970’lerde gençlik muhalif ve devrimci hareketin dinamosu gibidir. Ama
1970 sonlar›nda, önemini korumakla birlikte art›k halk›n di¤er kesimlerinin kat›l›m› da önem kazanm›ﬂ-

Gençli¤i kazanmak,
gelece¤i kazanmakt›r
t›r. 1990 baﬂlar›nda toplumsal muhalefetin geliﬂiminde memurlar ve
gecekondu emekçileri öne ç›km›ﬂt›r.
ﬁu tart›ﬂmas›zd›r; gençlik, her
ülkede, kurtuluﬂ savaﬂlar›nda, devrim mücadelelerinde özel bir rol oynam›ﬂt›r. Asl›nda bu suni tart›ﬂma
biraz da ülkemize özgüdür. Özellikle “uvriyerist” hareketler, “iﬂçi s›n›f› iﬂçi s›n›f›” deyip, halk›n mücadelesini militanca örgütleyen örgütleri
“gençlik hareketleri” diye küçümsemeye kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Halbuki
tersinden sormak gerekir: Gençli¤i
örgütleyemeyen bir hareket, mücadeleyi üst boyutlara taﬂ›yabilir mi?
Gençlik –ki burada sadece ö¤renci gençli¤i de¤il, toplumsal bir
kategori olarak iﬂçi, köylü, ö¤renci
tüm gençli¤i kastediyorum–, tarihin
birçok döneminde halk›n mücadelesinin en önünde yeralan, ayaklanlamalar›n fiilen baﬂ›n› çeken, egemen
s›n›flar›n pasifikasyon politikalar›n›
bozma cüretini gösterebilen, y›lg›nl›k, sinmiﬂlik ortamlar›na cüreti ve
coﬂkusuyla son veren dinamiklere
sahiptir. Tabii bu nedenle de faﬂist
iktidarlarda, emperyalist iﬂgallerde
dara¤açlar›nda, da¤larda, zindanlarda en büyük bedelleri de iﬂçi gençlik, köylü gençlik, ö¤renci gençlik
ödemiﬂtir.
Gençli¤in böyle bir rolü oynayamamas› için ülkemiz gençli¤i, tüm
araç ve yöntemler kullan›larak tam
bir kuﬂatmaya al›nm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, “gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesi” dedi¤imizde asl›nda baﬂ
sorun bu kuﬂatman›n k›r›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Son olarak gençli¤in yeri aç›s›ndan ﬂunu da belirteyim: Ülkemiz
nüfusunun büyük ço¤unlu¤u gençtir. Ve bu dev güç, mevcut düzendeki haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin
fark›na var›p adalet, özgürlük talebiyle harekete geçerse, egemenler
için tehlikeli bir güç olur. Gençli¤in
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“potansiyel suçlu” muamelesine tabi tutulmas›n›n da nesnel temeli bu
korkudur.
Faﬂist iktidarlar da mücadelenin
seyrine göre, halk›n çeﬂitli kesimleri üzerine de¤iﬂik planlar yaparlar.
12 Eylül faﬂizminin en önemli hedeflerinden biri gençli¤in halk›n
mücadelesinde oynad›¤› rolü etkisizleﬂtirmekti.

Kemal: Elbette oligarﬂi bu konuda önemli tarihsel tecrübelere sahiptir. Gençli¤in kendi kontrolünden ç›kt›¤› noktada, düzen için nas›l
bir “tehlike” yaratt›¤›n›, toplumsal
dinami¤i nas›l ateﬂledi¤ini tecrübeleriyle biliyor. Bu nedenle, gerek
polisiye, gerekse de kültürel, e¤itsel tüm araçlar›n› kullanarak gençli¤e yüklenmekte, gençli¤in cesaret,
dinamizm ve coﬂkusunu törpülemek
veya kendine yedeklemeye çal›ﬂmaktad›r. Oligarﬂinin bu çaba ve
politikas›, sadece baz› dönemlerle
s›n›rl› kalmay›p hemen hemen süreklidir.
Düzenin nas›l bir gençlik istedi¤i üzerinde burada uzun uzun durmam›za gerek yok san›r›m. Bu, hem
üzerinde çok durulmuﬂ bir konudur,
hem de asl›nda pratik olarak zaten
ortadad›r. Tektipleﬂtirme’den tutun
da, hiçbir ﬂey düﬂünmemesi, sorgulamamas›, duyars›zlaﬂt›r›lmas›na
kadar bu olgular› peﬂpeﬂe s›ralayabiliriz. Ama bizim konumuz, bunlar›n tersinin nas›l baﬂar›laca¤›d›r.
Evet sözü, gençli¤e en yak›n arkadaﬂ›m›z olarak Özlem’e b›rakal›m.
Özlem: Depolitizasyon ve pasifikasyon, 12 Eylül sonras› süreci
anlat›rken uzun süre oldukça s›k
kullan›lan iki kavram olmuﬂtur. Bizim de ilk zamanlar en çok duydu¤umuz kelimelerdi. Depolitizasyon
ve pasifikasyon, tüm halk kesimlerine yönelik olmakla birlikte, gençlikte bu çok daha somut görünür
haldeydi. Bunlar›n içinde as›l

B ugün de gençli¤i örgütlemek

önemli ve belirleyici olan depolitizasyondur. Gençli¤i gerçekten etkisizleﬂtirmenin, halk›n mücadelesinde ateﬂleyici, ayd›nlat›c› bir rol üstlenmesini engellemenin as›l yolu
depolitizasyondur. Çünkü pasifikasyon, bir yere kadar mümkündür.
Gençlik, bask›lara, aﬂa¤›lamaya
karﬂ› kendili¤inden ve kaç›n›lmaz
olarak tepkiler verir. Bask›lanma
tepki yarat›r. Sinme geçici bir haldir
sonuçta. Bu nedenle gençli¤i uzun
vadeli olarak etkisiz k›lman›n yolu
depolitizasyondan geçer. Düzen
böyle düﬂünmüﬂ ve program›n› da
esas olarak bunun üzerine oturtmuﬂtur. Düzen partilerinin gençlik kollar›n›n bile yasaklanmas›n›n, büyük
bir kültürel sald›r›yla gençli¤in giyiminden dinledi¤i müzi¤e kadar
“yeni bir kimlik” kazand›r›lmaya
çal›ﬂ›lmas›n›n nedeni budur.
Gençli¤in “do¤al”, “tarihsel”
kimli¤ini kaybettirerek yeni bir
kimlik kazand›rmak, oligarﬂinin bu
sald›r›s›nda önemli bir noktad›r. Bu
kimlik çözümlenmeden 12 Eylül
öncesi ve sonras› aras›ndaki fark da
anlaﬂ›lmaz. ‹ﬂte bu yeni kimli¤in
oluﬂumunda depolitizasyon önemlidir.
Gençli¤in politikleﬂmesi demek,
en baﬂta ülke ve dünya gerçekleriyle ilgilenmesi, dolay›s›yla bilgilenmesi ve beraberinde sorgulama içine girmesidir. Birkez bilgi ve sorgulama oluﬂtu¤unda, bunun varaca¤›
yer, bu düzenin haks›zl›¤›n›n, adaletsizli¤inin görülerek, bunun de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i düﬂüncesidir.
Düzenin engellemek istedi¤i süreç
de budur. Engellemelere ra¤men bu
süreci yaﬂay›p bu sonuca ulaﬂan
gençlik karﬂ›s›nda ise, düzenin,
yöntemi bellidir; bask› ve terör!
Ama belirtti¤imiz gibi, bu zaten
depolitizasyonun baﬂar›s›z oldu¤u
noktada ortaya ç›kar. Düzen, depolitizasyonda baﬂar›l› oldu¤u sürece,
teröre fazla baﬂvurmas› da gerekmez ve yüzü de teﬂhir olmaz...

Mazlum: ﬁimdi Özlem’in de
anlatt›¤› bu durumdan ç›kan ilk sonuç, gençlik içinde politikleﬂmeyi

sa¤laman›n hâlâ temel sorunlardan
biri olmay› sürdürdü¤üdür. Özlem
de hat›rlar, 1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik hareketindeki en
önemli tart›ﬂmalardan biri de bu
noktadayd›. Tart›ﬂma, bu noktadaki
farkl› yaklaﬂ›mlar esas›nda bugün
de sürüyor. Bugün de gençli¤i örgütlemek ad›na, politikadan uzak
duran, ciddi bir örgütlenmeden uzak
duran sivil toplumcu, anarﬂist, otonomcu anlay›ﬂlar ortaya ç›k›yor...
Ama gençli¤in durumunda bir kanal
açm›yor bu anlay›ﬂlar. Açamaz da.
Birçok çevre, kitleselleﬂme aç›s›ndan “ö¤rencilerin radikal sloganlarla ve eylemlerle ürkütülmemesini”, “ö¤rencilerin sadece ö¤renci olmaktan kaynaklanan sorunlar temelinde örgütlenmesi gerekti¤ini”, “ö¤renci örgütlerinin politik
ilkeleri olamayaca¤›n›, olursa geniﬂ
ö¤renci kesimleri yan›na çekemeyece¤ini”(!) ileri sürüyor. Bu sa¤c›
yaklaﬂ›m› kabul etmeyenleri de hemen, “iﬂçi s›n›f›n›n görevlerini ö¤rencilere yüklemek” ya da, “ö¤renci kesiminden politik parti yaratmaya çal›ﬂmak''la suçluyorlar.
Y›llard›r bu gerekçeler tekrarlan›p duruyor. Ama çarp›c› olan ﬂudur
ki, bu anlay›ﬂ, 20 y›ld›r kitleselleﬂme ad›na bir ﬂey yaratabilmiﬂ de¤il.
1985’lerden bu yana sa¤lanan her
kitleselleﬂme at›l›m›, devrimcilerin
önderli¤inde, gençli¤in politikleﬂmesine paralel yaﬂand›.
Çünkü ö¤rencilerin politik duyarl›l›¤›n›n artmas›, politik düﬂünebilmesi, ö¤renci hareketinin kitleselleﬂmesinin koﬂullar›ndan biri olmuﬂtur hep. Politikleﬂmeyle kitleselleﬂme aras›nda reformistlerin, sivil toplumcular›n kurdu¤unun tersine bir iliﬂki vard›r. Ne zamanki ö¤rencilerin ülke sorunlar›na, politikaya duyarl›l›¤› artm›ﬂsa, kendi sorunlar› için mücadeleleri de o kadar geliﬂmiﬂtir.

Özlem: Tabii, zaten böyle aman kitleyi politikadan ürker tarz›nda- bir yaklaﬂ›m, depolitizasyonu zay›flatan de¤il, güçlendiren bir
yaklaﬂ›md›r. Depolitizasyon, ad› üs37
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ad›na, politikadan uzak duran, ciddi bir örgütlenmeden uzak duran sivil toplumcu,
anarﬂist, otonomcu anlay›ﬂlar ortaya ç›k›yor... Ama gençli¤in durumunda bir kanal
açm›yor bu anlay›ﬂlar. Açamaz da.

tünde, insanlar› kendine yabanc›laﬂt›ran, düﬂünmeyi unutturan, ülke ve
dünyayla ba¤›n› kopartan yöntemleri içerir. Kendini kurtarmay›, baﬂkalar›na dönüp bakmamay› empoze
eder. Bunun etkisi k›r›lmad›¤› sürece, ö¤renci risk almaktan uzak duracakt›r. Salt ö¤renci olmas› temelindeki sorunlar›na ilgi duysa da, bu
sorunlar›n çözümü için mücadeleye
girmek, onun bireysel ç›karlar›na,
hayallerine zarar verdi¤i noktada ki ülkemizde mutlaka verecektirmücadeleden uzak durmay› tercih
eder. Dolay›s›yla politikay› bir öcü
gibi göstermek, gençlik örgütlenmesinde, mücadelesinde do¤ru bir
yöntem olamaz. Depolitizasyon k›r›lmadan, ö¤renci gençli¤in, okuldan at›lma, fiﬂlenme, gözalt›, hapis
vb. engellere ra¤men mücadeleye
kat›lmas› zordur.

Kemal: ﬁunu da belirtelim;
gençli¤in mücadelesini politik içeri¤inden soyutlamak, asl›nda tam da
egemen s›n›flar›n, 12 Eylül’ün çizdi¤i çerçeveye hapsolmakt›r. Bu bir
tür icazet çizgisidir.
Oligarﬂinin malum demagojisini
bilirsiniz; “masum ö¤renci hareketleri olarak baﬂlayan hareketler ülkemizi ‘anarﬂi ve terör’ ortam›na
sürüklediler...” 12 Mart ve 12 Eylül
sonras› çok tekrarlanan bu demagojiler, sadece halk› de¤il, “sol”u da
etkilemiﬂtir. Yukar›da aktard›¤›n›z
yaklaﬂ›mlar da asl›nda bunun ürünüdür. Oligarﬂiye göre, “ö¤renci
hareketi emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› mücadeleye yönelmiﬂ, güçlü
bir muhalefet oda¤› haline gelmeye
baﬂlam›ﬂsa ‘masumiyetini’ kaybetmiﬂ, ‘anarﬂi’ye, ‘terör’ hareketine
dönüﬂmüﬂ olmaktad›r.”
Bu bask›lanma alt›nda gençli¤e
do¤ru bir yol çizilemez. Burjuvazi-

nin ideolojik sald›r›lar›yla çak›ﬂan
hiçbir yaklaﬂ›m, gençlik hareketinin
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlara çözüm getiremez. Üniversitelerdeki
mücadeleyi politik içeri¤inden soyutlamak istemek, gençli¤in bu ülkedeki onurlu mücadelesini mahkum etmek demektir. Bugüne kadar
verilen mücadelenin siyasal boyutunu, “olmamas› gereken yan” olarak görmektir. Böyle bir anlay›ﬂ,
gençli¤i 12 Eylülcüler’in çizdi¤i s›n›rlar içine hapsetme anlay›ﬂ›d›r.
“Biz masum ö¤rencileriz!” söylemi
ve zihniyetiyle gençlik örgütlenemez. Mücadeleye çekilemez.

Mazlum: Politikleﬂme sorununda bu birinci yan. Fakat politikleﬂmenin bunun karﬂ› ucuna da savrulmadan ele al›nmas› gerekir. Bu,
“kendi gündemimizi”, gençli¤in sorunlar›n›n önüne koymak da de¤ildir. Diyelim bir ö¤renci ﬂenli¤i düzenliyoruz, bu ﬂenlik kapsam›nda
yapt›¤›m›z paneller, toplant›lar,
konserler, mesela, güncel örnek olmas› aç›s›ndan söylüyoruz, sadece
tecritle s›n›rlan›rsa, bu politikleﬂme
meselesini yanl›ﬂ, yüzeysel kavramak demektir. Politikleﬂme, ülke
sorunlar›na, dünya sorunlar›na ilgidir. Sadece kendini de¤il, tüm ö¤renci arkadaﬂlar›n› düﬂünmesi politik bir tav›rd›r. Mesele böyle bir düﬂünceyi hakim k›lmakt›r. Politika
böyle düﬂünmeye baﬂlaman›n içindedir zaten. Politikleﬂme, mücadelenin akademik-demokratik yanlar›n› yads›yan bir ele al›ﬂ de¤ildir. Tersine akademik-demokratik, antiemperyalist, anti-faﬂist tüm yanlar›
içeren ve bunlar› birleﬂtiren bir yaklaﬂ›m olmak durumundad›r. ﬁu
aç›kt›r; gençli¤in taleplerini es ge-

K üçümser, yoksayar bir yaklaﬂ›m

yerine gençli¤e do¤ru sorular› sorduran,
düﬂünce sistemati¤ini etkileyecek bir çal›ﬂma, buna uygun bir progapaganda ve dil
geliﬂtirmek durumunday›z. De¤ilse, gençli¤in mevcut gerçekli¤ini yans›tmayan her
yaklaﬂ›m, orada bir duvara çarpar gibi çarp›p geri dönecek, etkisiz kalacakt›r.

çen bir “politikleﬂme”, gençlik hareketini geliﬂtirip büyütemez.

Özlem: Mazlum arkadaﬂ›n belirtti¤i bu nokta önemli tabii. Bu konudaki eksik ﬂekillenmeler, zaman
zaman üniversitelerde önümüze engel olabilmiﬂtir. Ben buna ba¤l› olarak bir di¤er nokta üzerinde durmak
istiyorum.
“Düﬂünmeyen bir gençlik yaratmak” derken, bu bir soyutlama olarak do¤rudur belki ama olay›n özü,
düﬂünmemekten çok, “düzenin düﬂünce sistemati¤ine sahip k›lmakt›r”. Sonuçta en apolitik gençlik kesimleriyle bile konuﬂuldu¤unda, onlar›n da bir ﬂeyler düﬂündü¤ünü,
kendi konumlar›na iliﬂkin belli bir
mant›klar›n›n oldu¤u görülür. Mesele o mant›¤a, o düﬂünce sistemati¤ine karﬂ› mücadeledir. Bu anlamda
“düﬂünmüyor, sorgulam›yor” diye
soyut tespitler yerine bunu tespit etmek ve mücadeleyi de buna göre
geliﬂtirmek önemlidir.
Mücadelenin, örgütlenmenin d›ﬂ›nda, bizlerin “apolitik” dedi¤i ve
kimi arkadaﬂlar›m›z›n bunu bir küçümseme anlam›nda kulland›¤› kesimlerle konuﬂtu¤unuzda, sizinle
çat›r çat›r tart›ﬂ›rlar. Sorular da sorarlar. Ama sorduklar› sorular farkl›d›r. Mesela, “insan böyle bir onursuzlukla yaﬂar m›?” diye sormaz da,
“bir düﬂünce u¤runda ölünecek kadar de¤erli olabilir mi?” diye sorar.
O halde küçümser, yoksayar bir
yaklaﬂ›m yerine gençli¤e do¤ru sorular› sorduran, düﬂünce sistemati¤ini etkileyecek bir çal›ﬂma, buna
uygun bir progapaganda ve dil geliﬂtirmek durumunday›z. De¤ilse,
gençli¤in mevcut gerçekli¤ini yans›tmayan her yaklaﬂ›m, orada bir
duvara çarpar gibi çarp›p geri dönecek, etkisiz kalacakt›r.
Oligarﬂinin yaratt›¤› veya yaratmaya çal›ﬂt›¤› gençlik tipi, kendisine empoze edilen düﬂünce sistemati¤i içinde, kurulu düzeni hakl›, geçerli, meﬂru bulan, dahas›, bu düzenin kaç›n›lmaz ve alternatifsiz oldu¤una inanan bir gençliktir. Bugün
gençli¤i tahlil ederken, bu düﬂünce
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sistemati¤i içinde, bunlara inand›r›lm›ﬂ oldu¤unu gözönünde bulundurmal›y›z.

Mazlum: Özlem iyi bir noktaya geldi. Bugün gençlik aç›s›ndan
örgütlenme ve mücadele sorununu
tart›ﬂ›rken, üzerinden hiç atlanmamas› gereken bir noktad›r bu.
Oligarﬂinin bask›lar›n›, politikalar›n› tespit etmek önemli tabii.
Ama her ﬂeyi bununla aç›klamak da
nesnelli¤e teslim olmakt›r ki, devrimci bir yöntem de¤ildir. Faﬂistler,
dinciler, devrimcilerin örgütlemesi
gereken gençli¤i nas›l örgütlemiﬂlerdir? Bu kadar aleni adaletsizli¤e,
sömürüye ve zulme ra¤men, bu kadar geniﬂ bir gençlik kitlesi nas›l
devletin yan›nda olmuﬂtur?
Keza ayn› ﬂekilde, bugünkü
gençli¤i tasvir ve tahlil ederken, onlarca ﬂey s›ralayabiliriz. Bunu yaparken ana halkalar›, gençli¤in düﬂünce ve davran›ﬂlar›na yön veren
esas olgular› atlarsak, bütün bu tahliller bir iﬂe yaramaz.
Gençli¤in neden örgütlenemedi¤ini, mücadeleye kat›lmad›¤›n› anlamak yerine, kolay yoldan gençli¤i
yarg›lay›p mahkum edip iﬂin içinden ç›k›l›r. Nitekim örgütlü gençlik
kesimlerinin kendi d›ﬂlar›nda kalan
geniﬂ kesimlere zaman zaman böyle
bakabildi¤i de s›r de¤ildir.
‹ster yüksek okullardaki gençli¤in olsun, ister ortaö¤renim gençli¤i, bunlar›n önemli bir kesimi, düzenden ve ailelerinden ald›klar› yüzeysel kültürle okul bitirip, kendilerine bir yaﬂam kurmak isteyen
bir kitleyi oluﬂturmaktad›rlar. Böyle
olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey de yoktur. Bizim gibi, sosyal güvence diye
bir ﬂeyin olmad›¤›, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un her geçen gün daha geniﬂ
kesimleri pençesine ald›¤› bir ülkede insanlar do¤al olarak yaﬂaman›n
yollar›n› arayacakt›r. Gençlik de
ar›yor.
Bu noktada, ideallerine, düﬂüncelerine yön veremedi¤imizde, ortalama maaﬂl› bir “iﬂ” onu düzenle
bütünleﬂtirmeye yetecektir. Veya
tersinden “iﬂsizlik” onu teslim ala-

1

bilecektir.
Gençli¤in içinde bulundu¤u psikolojik ve kültürel ﬂekilleniﬂi iyi
bilmek ve kitle çal›ﬂmas›nda bunu
dikkate almak, iﬂte bu aç›dan çok
önemlidir. Onlar›n bu beklentilerini
bilerek b›kmadan u¤raﬂ›lmak durumundad›r. Okullardaki bir kaç gösteriyle, s›n›rl› da¤›t›lan birkaç bildiri ve dergiyle “kitleler ayd›nlanmaz.” Böyle bir ﬂekillenmeyi de¤iﬂtirmek, ona yeni bir yön vermek o
kadar kolay de¤ildir. Yukar›da al›nt›
yapt›¤›m yaz›da denildi¤i gibi “Bir
anda ve yo¤un emek verilmeden,
kitleleri, özveri gerektiren büyük
mücadelelere katacaklar›n› düﬂünenler, kitlelere yabanc›d›r.” (M.
Ali Baran, Zafer Yolunda Kurtuluﬂ,
say›: 17)
Düﬂüncelerimizi gençli¤e yeterince ulaﬂt›ramamam›z, yeterince
aç›k bir biçimde anlatamamam›z,
gençli¤in ruh halinin yeterince anlaﬂ›lamad›¤›, taleplerinin, sorunlar›n›n tam olarak tespit edilemedi¤i gibi çok çeﬂitli yanlar s›ralanabilir.
Faﬂistler, gericiler, bu eksiklerden
de yararlanarak gençli¤in çeﬂitli kesimlerinin aray›ﬂlar›n› yönlendirebilmekte, onlar› örgütleyebilmektedirler. Keza, kendi ekonomik haklar› ve burjuva demokrat anlamda hak
ve özgürlükler ‹çin mücadele etmekten yana olan demokrat kesimler de mücadele zeminine çekilememiﬂtir. Elbette onlar›n düﬂüncelerini
ﬂekillendiren, “düzen içerisinde
meﬂru bir konumda kalmak”t›r.
Gençlik örgütlenmesi, bu ihtiyaca
da cevap vermek durumundad›r; bu
kesimleri bu “meﬂru zeminden” alarak devrimci zemine çekebildi¤i
oranda mücadele geniﬂler. Yukar›da
al›nt› yapt›¤›m yaz›da M. Ali Baran’›n bir sözünü daha aktaray›m bu
noktada: “Bütün alanlarda oldu¤u
gibi gençlikte de, gençlik cephesi
perspektifiyle düzene karﬂ› mücadele etmek isteyen hak ve özgürlük
aray›ﬂ› içerisinde olan bütün kesimleri örgütleyip, düzene karﬂ› mücadele ettirme çabas› içerisinde olmal›, düﬂman cephesini mümkün oldu¤u kadar daralt›p, saflar›m›z› ge-

niﬂletebilme yetene¤ini gösterebilmeliyiz.”

Özlem: Oligarﬂinin 26 y›ll›k
politikalar›, gençlik aç›s›ndan
önemli, tahrip edici sonuçlar yaratm›ﬂt›r. Bu ortada. Ama elbette mutlak bir baﬂar›s›ndan sözedilemez.
12 Eylül’den ç›k›ﬂta, 1980’lerin
ikinci yar›s›nda gençli¤in oynad›¤›
rol, gençli¤in devrimci hareketler
içinde yeral›ﬂ›, bugün en küçük bir
protestoda okuldan at›lma gibi cezalarla yüzyüze kalmas›na karﬂ›n,
Türkiye’nin hemen tüm üniversitelerinde örgütlenme ve mücadele etme kararl›l›¤›n› sergilemesi, oligarﬂinin baﬂar›s›zl›¤›n›n göstergeleridir.
Böyle oldu¤u için de gençlik
üzerinde bir çok oyun oynanmaya,
bir çok hesap yap›lmaya devam ediliyor. Bu oyunlar, hesaplar, elbette
esas olarak da s›n›f mücadelesi bak›m›ndan oluﬂan boﬂlukta gerçekleﬂme ﬂans› buluyor. Bu boﬂluktan
faydalanarak, gençlik ›rkç›laﬂt›r›l›yor, siyasi, sosyal bir çok konuda
tek yanl› ﬂartland›r›l›yor, gerici dincili¤in kuca¤›na itiliyor, devrimcilere düﬂmanlaﬂt›r›l›yor... Burjuvazi
gençli¤i ne kültürel ne de ekonomik
olarak tatmin edemez. Gençlik içinde gerici, faﬂist, ›rkç›, dinci ak›mlar
bunun için geliﬂtiriliyor. Gençli¤i
bunlar arac›l›¤›yla düzen içinde tutmaya çal›ﬂ›yor. Devrim mücadelesinin fiili ve politik etkisinin geriledi¤i koﬂullarda, faﬂist gerici örgütlenmeler, hak, adalet, vatanseverlik
üzerine demagojilerle, gençli¤in
aray›ﬂlar›na cevap vererek onlar› örgütlemeye çal›ﬂ›yor.
‹ddial› bir gençlik örgütlenmesi,
bunlardan kendini de sorumlu tutmal›d›r. Bir çok konu için misal verdi¤imiz gibi, “Bu nas›l oluyor” de¤il, “neden engel olam›yoruz, nerede eksik kal›yoruz” sorular›n› sormal›y›z. Tesbit etmek yetmez, de¤iﬂtirmeliyiz.

Kemal: Evet, gençlik örgütlenmesinin görevi budur. Bu konuya devam edece¤iz. Gençlik örgütlenmesinin görevlerini somutlama39
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2 Eylül’den ç›k›ﬂta, 1980’lerin ikinci
yar›s›nda gençli¤in oynad›¤› rol, gençli¤in
devrimci hareketler içinde yeral›ﬂ›, bugün en
küçük bir protestoda okuldan at›lma gibi cezalarla yüzyüze kalmas›na karﬂ›n, Türkiye’nin hemen tüm üniversitelerinde örgütlenme ve mücadele etme kararl›l›¤›n› sergilemesi, oligarﬂinin baﬂar›s›zl›¤›n›n göstergeleridir.
ya çal›ﬂaca¤›z. Ancak ben sohbetimizin bugünkü bölümünü, sorunun
baﬂka bir boyutuyla tamamlamak
istiyorum. Biliyorsunuz, yozlaﬂma
ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele son
zamanlarda daha çok gündemimizde bir konu. Ve bu konuyla depolitizasyon aras›nda da do¤rudan bir
ba¤ var.
Gençli¤i politika d›ﬂ›nda tutman›n en geçerli yöntemleri, kültürsüzlük, bencillik, kolayc›l›k, hayaller aleminde bir yaﬂam ve ona farkl› bir kimlik vermektir. Gençli¤in
örgütlenmesinden bahsediyorsak,
bir yan›yla da bu dejenerasyonla savaﬂ›lmas›ndan da bahsetmek durumunday›z. Yozlaﬂma depolitizasyonu pekiﬂtiren en önemli unsurlardan
biridir.
Kültürel faaliyetler, yozlaﬂmaya
karﬂ› tav›r, ço¤u kez tali konular
olarak görülüyor; as›l olan faﬂizme,
emperyalizme yönelik “eylem”lerdir gibi alg›lanabiliyor. Oysa yozlaﬂmaya kaynakl›k eden engellerin
aﬂ›lmas›, etkisizleﬂtirilmesi, gençli¤in örgütlenme ve mücadelesinin
d›ﬂ›nda de¤il, tali de¤il, bu mücadelenin kendisidir zaten. Çünkü bu
noktalardaki engeller aﬂ›lamad›¤›nda ne örgütlenme, ne mücadele geliﬂememektedir. Okullardaki polis
iﬂgali kadar, okullar›n etraf›n› sarm›ﬂ ve uyuﬂturucudan fuhuﬂa kumara kadar her türlü pis iﬂin çevrildi¤i
“kafe” türü yerlerin varl›¤› da büyük sorundur. Ve bunlar, belki de
bazen polis iﬂgalinden daha fazla
mücadelenin önünde barikatt›r.
Gençli¤in bunlara karﬂ› da bir program› olmal›d›r.
Bu haftaki sohbetimizi burada
noktal›yoruz. Haftaya ayn› konuya
devam edece¤iz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

21 Eylül günü akﬂam saatlerinde baﬂta
‹stanbul olmak üzere
Türkiye’nin pek çok
kentinde demokratik
kurumlar polis taraf›ndan bas›ld› ve çal›ﬂanlar› gözalt›na al›nd›.
Polis, “MLKP Operasyonu” ad› alt›nda sürdürdü¤ü operasyonlarda At›l›m Gazetesi
merkezinin de bulundu¤u kurumlar›n araç gerekçelerine el koydu ve
ülke genelinde toplam 115 devrimciyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan 25’inin tutukland›¤› duyuruldu.
‹stanbul’da; At›l›m merkez binas›, Özgür Radyo, ESP merkez temsilcili¤i, 1 May›s Güzelleﬂtirme
Derne¤i, EKD, BEKSAV, Limter-‹ﬂ
Sendikas›, Tekstil-Sen, Dayan›ﬂma
Gazetesi ve SGD bas›l›rken; At›l›m
Gazetesi’ne düzenlenen bask›nda
çok say›da disket ve bilgisayara el
konuldu. Özgür Radyo'ya düzenlene bask›nda radyonun yay›n› saatlerce kesik kald›. ESP binas›ndan
gözalt›na al›nanlar, 'ESP Susmad›
Susmayacak', 'Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz' sloganlar› att›lar. Ayn› saatlerde Ankara, Antep, ‹zmir, Adana,
Kayseri, Sivas, Mersin, Antalya,
Mu¤la, Denizli, ‹skenderun, Antakya, Diyarbak›r, Manisa, Rize ve Denizli'de de büro ve evlere bask›nlar
gerçekleﬂtirildi.
Bask›nlar ertesi günü ‹stanbul
‹HD’de, aralar›nda HÖC'ün de bulundu¤u 40'› aﬂk›n kurum taraf›ndan
protesto edildi. Aç›klamada konuﬂan At›l›m Yaz›iﬂleri Müdürü Ahmet Yaman, 50'yi aﬂk›n kuruma eﬂ
zamanl› olarak yap›lan bask›nlarda
onlarca kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›n›,
polisin ‹stanbul 14. ACM'nin karar›
ile bask›n› gerçekleﬂtirdi¤ini bildirdi. Yaman, 'Devlet, baﬂta Kürt politikas› olmak üzere bütün temel konulardaki çözümü, yeni bir ﬂiddet
konseptini devreye sokmakta aramaktad›r' diye konuﬂtu.
Ankara’da 22 Eylül günü düzenlenen protesto eyleminde ise, “Bize

Ayn› gün Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda toplanan ESP
üyeleri, “Bize Gücünüz Yetmez-Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›lar. Gökhan Sofuo¤lu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Bu topraklarda sömürü oldukça var
olaca¤›z. Onlar, bitirdik yalanlar›na kendilerini inand›ra
dursunlar. Biz ﬂimdi daha h›zl› bir ﬂekilde devrimi örgütlemeye giriﬂtik bile” denildi.
24 Eylül günü bir baﬂka
protesto eylemi ise, SGD ve
EKD taraf›ndan Galatasaray Lisesi
önünde gerçekleﬂtirildi. Ayr›ca;
Adana, Mersin, Hatay ve ‹zmir’de
düzenlenen protesto eylemlerinde
de, gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› istenirken, bask›lar›n devrimcileri y›ld›ramayaca¤› hayk›r›ld›. Eylemlere HÖC de kat›larak,
ESP’ye destek verdi.
‹stanbul’da düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›nan devrimciler,
25 Eylül günü Beﬂiktaﬂ ACM’ye ç›kar›ld›lar. Destek olmak için gelenler polis taraf›ndan engellenirken,
Beﬂiktaﬂ Meydan›’na kadar, ESP
Susmad› Susmayacak, Bu Abluka
Da¤›t›lacak, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›yla yüründü.
“Söz Örgütlenme Bas›n Özgürlü¤ü
ve Adalet ‹stiyoruz Polis Komplosu
‹le Gözalt›na Al›nanlar ve Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” ve “TMY
Terörüne Son Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n-Limter-‹ﬂ” yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde, bas›lan kurumlar ad›na tek tek konuﬂmalar yap›ld› ve kararl›l›k ifade edildi. Daha
sonra, aralar›nda HÖC’ün de oldu¤u çeﬂitli DKÖ ve sendikalar taraf›ndan destek konuﬂmalar› yap›ld›.
‹stanbul bask›nlar›nda gözalt›na
al›nanlardan 13’ü tutuklan›rken,
serbest b›rak›lanlar ertesi günü düzenledikleri bas›n toplant›s› ile yaﬂananlar› anlatt›lar. ESP’liler gözalt›nda, “örgüt evinde yap›lan aramada ad›n ç›kt›” denilerek bask›
ve komplolara maruz kald›klar›n›,
imza atmayanlar›n imzalar›n›n da
taklit edildi¤ini ifade ederek, “boyun e¤meyece¤iz” dediler.

‘MLKP Operasyonu’ ad›yla
demokratik kurumlar
üzerinde terör estirildi
Gücünüz Yetmez Umut Dimdik
Ayakta” yaz›l› pankart› aç›ld›. Eyleme, HÖC’ün de yerald›¤› Emperyalizme ve Siyonizm’e Karﬂ› Ankara
Platformu da destek verdi.
23 Eylül günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda ESP taraf›ndan düzenlenen eyleme, HÖC’ün de bulundu¤u birçok DKÖ ve devrimci yap›
destek verdi. ‘Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n’
yaz›l› ESP pankart› aç›lan eylemde
konuﬂan Ersin Sedefo¤lu, “bizler
devletin gözalt› politikalar› karﬂ›s›nda y›lmayaca¤›z” dedi.
Ayn› gün, devrimci bas›n emekçileri, At›l›m ve Dayan›ﬂma Gazetesi’ne destek sunmak için Taksim'de
toplu gazete sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdiler.
Dergimizin de aralar›nda bulundu¤u
devrimci bas›n emekçileri 25 Eylül
günü de Ankara Yüksel Caddesi’nde
biraraya gelerek, kalemlerini k›rd›lar ve foto¤raf makinalar›n› yere b›rakarak At›l›m Gazetesi’ne yap›lan
polis bask›n›n›, çal›ﬂanlar›n›n tutuklanmas›n› protesto ettiler.
Temel Haklar Federasyonu, 24
Eylül günü kendi binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile, gözalt› ve
bask›nlar› k›nad›. “Faﬂizme Karﬂ›
Mücadele Meﬂrudur” yaz›l› pankart›n alt›nda aç›klama yapan Süleyman Matur, devrimci kurumlara sald›ranlar›n gayri meﬂru olduklar›n›
kaydederek, “At›l›m, ESP, Özgür
Radyo ve di¤er kurumlara yönelik
artan sald›r›lar› k›n›yor, bu kurumlar›n yan›nda oldu¤umuzu bir kez
daha ilan ediyoruz” dedi.
40
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Linç mahkemesinde polis terorü
6 Nisan 2005 tarihinde Trabzon’da bildiri da¤›t›rken linç giriﬂimine maruz kalan TAYAD’l›lara,
tam bir ars›zl›k ve linç eylemine sahip ç›kma örne¤i olarak, bir de dava
aç›lm›ﬂt›. Olay› örtbas etmek, gerçek sorumlular› gizlemek için bir
grup sald›rgan›n da dahil edildi¤i
dava, alt›nda devletin imzas› olan
bütün suçlar›n konu oldu¤u mahkemelerde oldu¤u gibi, kamuoyu ilgisinden uzak bir ile sürülmüﬂtü.
Erzurum’da görülen davan›n duruﬂmas›na 26 Eylül günü devam
edildi. Duruﬂmada, gerçek suçlular›n yarg›lanmas› talebi dile getirilirken, mahkeme yine bu talebi dikkate almad› ve duruﬂmay› erteledi.
Linç giriﬂimine maruz kalanlar›n

da haz›r bulundu¤u davay› izlemek
için kente giden TAYAD’l›lar, duruﬂma sonras› adliye önünde bir
aç›klama yapmak istediler. Önceki
duruﬂmalarda oldu¤u gibi, pankartlar›n› açarak aç›klama yapmaya
baﬂlayan TAYAD’l›lar, bu kez polisin sald›r›s›na maruz kald›lar.
Demokratik bir hakk›n kullan›m›n› bir y›l önce linç giriﬂimi örgütleyerek engelleyen iktidar, bu kez
de resmi polisleri ile demokratik bir
hakk›n kullan›m›n› engelledi. Polisin sald›r›s› sonucu 20 kadar TAYAD’l› yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›.
Linç ve provokasyonlar›n sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu
belirten TAYAD’l› Aileler, yapt›kla-

r› aç›klamada,
sald›r›
ve gözalt› nedeninin
TAYAD’l›lar›n linç sald›r›s›n› ve ard›ndan kendilerine aç›lan bu davay›
protesto etmek için bas›n aç›klamas›
yapmak istemeleri oldu¤unu hat›rlatarak, ﬂunlar› söylediler: “TAYAD
yasal bir kurumdur. Bas›n aç›klamas› yapmas› yasal olarak tan›nan bir
hakt›r. Ancak yasalar›n kimden yana
oldu¤u, kimlerin eliyle yarg›n›n ve
haklar›n iﬂletildi¤i ortadad›r. Bu
adaletsizliklere son verilmelidir. Bas›n aç›klamas› yapmak isteyen TAYAD’l›lar de¤il, Erzurum Emniyeti
yasalar› çi¤nemiﬂtir.”
Gözalt›na al›nan 20 TAYAD’l›
daha sonra serbest b›rak›larak ‹stanbul’a döndüler.

Dersim Temel Haklar’a Bask›n!
Haklar Derne¤i yozlaﬂmaya, tecrite ve
birçok soruna
karﬂ› mücadele etmektedir.
Amaç bu mücadeleye dönüktür.
Biz
bask›lara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesine devam edece¤iz” dedi. Kitle Kaymaz’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan alk›ﬂlarla desteklerini sundu.

Dersim’de demokratik mücadeleye ve DKÖ’lerin faaliyetlerine tahammül edemeyen devlet, bir kez daha
Dersim Temel Haklar’a polis bask›n› düzenledi. 15 gündür tecriti protesto amaçl› süren açl›k grevinin bitirildi¤i 26 Eylül günü yaﬂanan bask›n, aç›k ki bu açl›k grevi
ve eyleme verilen destekle ilgiliydi. Komik bir ﬂekilde
“arama karar›nda” ﬂunlar yaz›l›yd›:
“... Açl›k Grevi yap›lan Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’ne yo¤un ﬂekilde ve tan›nmayan kiﬂilerin ellerinde siyah poﬂetler oldu¤u halde girdikleri ve ç›karken
poﬂetlerin ellerinde bulunmad›¤›n› 25.09. 2006 günü
yap›lan tutanakta dernek binas›na yo¤un ﬂekilde tan›nmayan kiﬂiler taraf›ndan giriﬂ ç›k›ﬂ yap›ld›¤›, destek
vermek amac› ile açl›k grevine baﬂlad›klar› Av. Behiç
Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n DHKPC’ye üye olduklar›...”
Behiç ve Gülcan’› da keyfince örgüt üyesi ilan eden
hukuksuz zihniyet, aç›kça, açl›k grevine destek verirseniz, tecrite karﬂ› ç›karsan›z böyle yapar›m diyor, halka
“bu derne¤e geleni fiﬂlerim” mesaj› veriyor.
Derne¤in bulundu¤u Sanat Soka¤›’n› bariyerlerle
kapatan polisin keyfi olarak dernekte bulunanlara üst
aramas› yapmak istemesine karﬂ› ç›kan dernek üyeleri,
buna izin vermediler. Bir saat süren bu keyfi bask›n›n
ard›ndan polis bariyerleri kald›rarak dernekten ayr›ld›.
Bu esnada dernek penceresinde d›ﬂar›da toplanan halka
seslenen, derne¤in Sekreteri Murat Kaymaz, “Bu arama
haklar ve özgürlükler mücadelesini sindirmek amaçl›d›r, sanki içeride silahl› insanlar var. Dersim Temel

Polis bask›n› ertesi günü dernek binas›nda düzenlenen bas›n toplant›s›yla k›nand›. Suç duyurusunda bulunacaklar›n› kaydeden Dernek Baﬂkan› Evin Timtik, arama karar›ndaki “Derne¤e gelebilecekleri de¤erlendirilen, aranan ve ﬂüpheli ﬂah›slar için dernek binas› giriﬂi
kontrol alt›nda bulunduruldu¤u...” ifadelerden, derne¤in
ve açl›k grevini ziyaret edenlerin hukuksuz bir biçimde
fiﬂlendiklerinin, derne¤e gelen herkese “suçlu” gözüyle
bak›ld›¤›n›n anlaﬂ›ld›¤›n› hat›rlatarak, arama karar›n›n
hiçbir hukuki dayana¤› olmad›¤›n›, polisin yazd›¤› senaryolar üzerinden derne¤in terörize edilmesini hedefledi¤ini ifade etti.
Timtik, “hakl›l›¤›m›zdan ve meﬂrulu¤umuzdan ald›¤›m›z güçle her ﬂart alt›nda do¤rular›m›z› hayk›rmaya
devam edece¤iz” dedi. Aç›klamaya ESP, HKM ve Dersim Kültür Derne¤i de destek verdiler.
41
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TSK’n›n, halk›n seçti¤i belediyeye karﬂ› ‘temizlik’ eylemi

Süpürgeli Provokatörler!
“Belediye Bölüc ü l ü k
Ya p m a ,
‹ﬂini Yap”
pankart›n›n arkas›nda bir
grup “sivil” giyimli insan kentin merkezinde yürüyor, ‘çöp topluyor’, sloganlar at›yor. Çevre gönüllüleri olmad›klar›, grubun baﬂ›ndaki kiﬂiden
belli. Baﬂlar›nda, Da¤ Komando
Tugay Komutan› Tu¤general Azmi
Utku Cinek. Gazeteler olay›, “siyasi bir m›nt›ka temizli¤i”, “PKK
yanl›s› belediyeye balans ayar›” gibi baﬂl›klarla duyurdular. Ordunun
her yapt›¤›n› alk›ﬂlamaya teﬂne kimi
yazarlar hemen alk›ﬂa durup, biraz
da aptall›¤a vurup, ordunun yapt›¤›
bu dahiyane eylemin ne anlama geldi¤ini anlamazl›ktan geldiler.
Evet, böyle bir “eylem” Türkiye’de daha önce yaﬂanmad›. Kentin
en üst düzey askeri komutan›n›n öncülü¤ünde bir grup asker siviller
giydirilip yanlar›na eﬂleri de kat›larak yürüyüﬂ yapt›r›ld› ve DTP’li
Hakkari Belediyesi protesto edildi.
Bir komutan, askerin “Her zaman tank yürütmeyece¤ini” söyleyerek yorumlam›ﬂ bu eylemi. Yani
yap›lan›n fark›nda, Sincan’da nas›l
tank yürütmek bir gözda¤› idiyse,
toplumun bir kesimi sindirilmek istendiyse, Hakkari’deki olay da Ordunun “demokratik” mücadelesi
de¤il, resmen ve alenen provokatif eylemidir.
TSK’n›n iﬂi, halk›n seçti¤i bele-

Katliam
protestosuna
suç duyurusu

diyeleri provoke etmek midir? Teﬂhir edip halk› ona karﬂ› k›ﬂk›rtmak
TSK’n›n hangi “milli” görevleri
aras›nda yeral›yor acaba? TSK
“çevre temizli¤ine” bu kadar düﬂkünse, y›llard›r da¤›m›za, taﬂ›m›za
döﬂedi¤i ve her gün çocuklar›m›z›
parçalayan may›nlar›n› temizlesin!
TSK’n›n kendini her ﬂey gördü¤ünün ve as›l olarak halka karﬂ› savaﬂ içinde oldu¤unun bütün emarelerini bulabilirsiniz bu provokatif
eylemde.
Her ﬂeyden önce, pankarta da
yazd›klar› gibi, belediyenin bölücü
oldu¤una karar vermiﬂler. Bu konuda bir yarg› karar› olup olmamas›n›n hükmü yok! Bugüne kadar “teröre karﬂ› savaﬂlar›n›”, kendi deyiﬂleri ile “bölücülükle savaﬂ›” da¤da,
PKK gerillalar›na karﬂ› verdiklerini
söylerlerdi. Halk›n seçti¤i belediyeye karﬂ› da aç›k bir savaﬂta olduklar›n› bu eylemle bir kez daha göstermiﬂ oldular.
Hangi “zeki” komutan›n parlak
beyninden ç›kt› böyle bir eylem fikri bilemeyiz ama Belediye Baﬂkan›
Metin Tekçe'nin de dedi¤i gibi, “çocukça” oldu¤unu da belirtelim. Sindirmek istediklerine karﬂ› tank yürütenler ﬂimdi “AB sürecine uyum”
gere¤i askerlerine sivilleri giydirip,
eﬂlerini de kirli emellerine alet ederek böyle yürüyüﬂler yapt›r›yorlar
anlaﬂ›lan. Bravo! Alk›ﬂl›yoruz
TSK’y›. Halk›n seçti¤i belediye
baﬂkanlar›na karﬂ› çok ustaca planlanm›ﬂ taktiklerle savaﬂ›yorlar, en
iyi bildi¤i iﬂi, provokatörlü¤ü, “süpürgeler”in, arkas›na saklanarak
sürdürüyorlar.

ROJ TV davas›
DTP'li 56 belediye baﬂkan›n›n
ROJ TV'nin kapat›lmamas› için
Danimarka Baﬂbakan›’na yazd›klar› mektuptan dolay› haklar›nda aç›lan davan›n görüﬂülmesine, 26 Eylül günü baﬂland›.
Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki duruﬂmaya mazeret bildiren 11 belediye baﬂkan› d›ﬂ›ndaki
45 belediye baﬂkan›n›n tamam› kat›l›rken, belediye baﬂkanlar› mektupta yazd›klar›n› savunmaya devam ettiklerini ifade ettiler.
Devletin klasik mant›¤› olan,
“maaﬂ veriyoruz, bizim gibi düﬂüneceksiniz” bak›ﬂ›n›n bir tezahürü
olarak, mahkeme baﬂkan›, belediye
baﬂkanlar›na, “maaﬂlar›n› devletin
verdi¤ini, ROJ TV’nin izlemelerinin do¤ru olmad›¤n›” söyledi.
DTP'li 56 belediye baﬂkan› ad›na ortak savunmay› Yeniﬂehir Belediye Baﬂkan› F›rat Anl› yapt›. Anl›,
iddianamenin hukuk metni olmad›¤›n› kaydederek, mektup nedeniyle
15'er y›ldan, toplam 840 y›l hapis
cezas› talep edildi¤ine dikkat çekti.
Mektupta toplam 405 kelime oldu¤unu ve her kelime baﬂ›na ortalama
2 y›l hapis cezas› istendi¤ini belirten Anl›, "Meﬂhur mektubumuzun
405 sözcü¤ünün tümüne sahip ç›k›yoruz, içeri¤ini yineliyoruz" dedi.
Anl› ﬂöyle devam etti:
"Düﬂüncemiz, Türkiye'nin kültürel haklar konusunda dar ve yasakç› anlay›ﬂ› aﬂarak demokratik medeniyetin evrensel ilkelerine ulaﬂmas›na katk›da bulunmak ve temsilcisi oldu¤umuz halk›n talep ve
beklentilerine cevap olmakt›. Bilindi¤i üzere, ROJ TV bölgemizde son
derece yayg›n olarak izlenmektedir.”

Emniyet Müdürlü¤ü, Diyarbak›r'da 12 Eylül günü, 8’i çocuk 10 kiﬂinin ölümüne yolaçan katliam›n ard›ndan, olay yerine k›rm›z› karanfil b›rakan DTP Genel Baﬂkan› Ahmet Türk, Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir ile 32 sendika
temsilcisi hakk›nda “Toplant› ve gösteri kanununa muhalefet”ten suç duyurusunda bulundu. Emniyetin, olaydan sonra yap›lan eylem s›ras›nda slogan at›ld›¤› ve polise karﬂ› konuldu¤unu iddia etti¤i suç duyurusuna savc›l›¤›n dava aç›p
açmayaca¤› önümüzdeki günlerde belli olacak.
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CHP ﬁovenizm
Yar›ﬂ›nda
Öne Geçti!

Az›nl›klara ‘Rehine’ Bak›ﬂ›

Yazarlar›n, ayd›nlar›n susturulmas›nda, sindirilmesinde kullan›lan
301. maddeyi canh›raﬂ savunarak
“büyük sosyal demokratl›k” örne¤i
sunan CHP, az›nl›klar konusunda da
faﬂizmin resmi politikalar›n›n savunuculu¤unu elden b›rakmad›.
“AB’ye Uyum Paketi" ad› alt›nda
Meclis'te görüﬂülen yasa tasar›lar› s›ras›nda, CHP ad›na yap›lan
konuﬂmada “az›nl›k” statüsündeki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›na
karﬂ› ayr›mc›, d›ﬂlay›c› zihniyet
aç›kça ortaya konuldu. Cemaat vak›flar›n›n mallar›n›n iadesine dönük
tasar›n›n eleﬂtirildi¤i CHP konuﬂmas›nda; tasar›n›n yasalaﬂmas›ndan
sonra, ülkemizdeki Ayasofya, Sümela Manast›r›, Akdamar Kilisesi, Ani
Harabeleri ve yüzlerce kilise ile kiliseye ait oldu¤u iddia edilecek arazinin cemaatlerle iliﬂkilendirilmesinin
önüne geçilemeyece¤i dile getirilerek, ﬂöyle denildi: “Böylece atalar›m›z›n kan› ile kurtard›¤› vatan topraklar› tart›ﬂ›l›r duruma gelecek."
Bunun üzerine; “gayri milli”
damgas› yememek ve milliyetçi oylar› avlamak için zaten MHP ile yar›ﬂ
halinde olan AKP, tasar›y› geri çekti.
Ki, bu yasay› AB istedi¤i için getirmek zorunda kald›klar›n› da aleni ﬂekilde söylemiﬂti. Yeniden düzenlenen maddeye, 'mütekabiliyet' maddesi kondu.
Birincisi; tart›ﬂ›lan “az›nl›k mallar›” CHP’nin söyledi¤i gibi, “atalar›n kan›yla” de¤il, ak›t›lan az›nl›k
kan›yla el konulan mallard›r. 6-7 Eylüller’i yaratan politika, cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren, önce tek
parti iktidar› (CHP), sonra da DP taraf›ndan uyguland›. Varl›k Vergisi,
mübadele, 1929’da Ermeniler’in
Anadolu kentlerinden ‹stanbul’a göç
ettirilmesi, 1934’de Çanakkale’deki
Yahudiler’in dükkan ve evlerinin
CHP organizasyonu ile taﬂlanmas› ve
Yahudiler’in ‹stanbul’a göç ettirilmesi; 6-7 Eylülde izlenen politikan›n
önceki örnekleridir.
‹kincisi ve daha da vahim olan›
ise, CHP’nin 'mütekabiliyet' iste¤i-

dir. Az›nl›klar için mütekabiliyet
(karﬂ›l›kl›l›k) istemek, onlar› elinde
rehine olarak görmenin bir baﬂka ifadesidir. Mütekabiliyet ile güya, Yunanistan vatandaﬂ› olan Türk az›nl›¤›n haklar›n› savunuyormuﬂ havas›
vermek isteyen CHP, gerçekte kopkoyu bir ﬂovenizmin temsilcisi oldu¤unu göstermektedir.
1940’ta haz›rlanan bir CHP raporunda, “‹stanbul’da Rum nüfusunun yo¤un oldu¤u, Yunanistan’la
iﬂbirli¤i yapabilecekleri” belirtilerek, tehdit oluﬂturduklar›n›n alt› çiziliyor ve “‹stanbul’u terk etmeleri
gerekti¤i” söyleniyordu. ﬁimdi bu
zihniyeti aleni sürgünlerle ve katledip-korkutup sürmelerle yapam›yorlar belki ama açt›klar› davalarda,
aﬂa¤›layarak, horlayarak, haklar›n›
yok sayarak yap›yorlar.
CHP’nin tavr›n› ve hükümetin tasar›y› geri çekmesini yay›nlad›klar›
bir bildiriyle k›nayan, 100'e yak›n
Rum ve Ermeni vatandaﬂ, bu gerçe¤e dikkat çekerek, “Bizleri rehine
olarak alg›lad›¤›n› itiraf eden zihniyeti k›n›yoruz” dediler.
Bildiride ﬂu ifadelere yer verildi:
"Yurttaﬂl›k haklar›m›z› ve sorunlar›m›z›n çözümüne iliﬂkin taleplerimizi bugüne de¤in dikkate almayan
ve bunu ancak AB'ye giriﬂ sürecinin
bir gere¤i olarak ele almak mecburiyetinde kald›¤›n› çekinmeden itiraf
eden iktidar anlay›ﬂ› ile, sorunlar›m›z›n çözümüne en ufak bir katk›da
bulunmad›¤› gibi bu toplumun do¤al
ve tarihsel bir parças› olan farkl›l›klara bak›ﬂta asimilasyoncu yaklaﬂ›m›n en doruk noktas›n› sergileyen
muhalefet anlay›ﬂ›n› ayn› derecede
k›n›yoruz. Görüﬂmeler vesilesiyle
bizleri rehine olarak alg›lad›¤›n› itiraf eden ve 'mütekabiliyet' talep eden
zihniyete hat›rlatmak isteriz ki onlar›n tasavvur etti¤i düzen demokratik
bir cumhuriyet de¤ildir."
* Mütekabiliyet esas›n›n anlam›: Bir devletin
baﬂka bir devletin vatandaﬂlar›na uygulad›¤› hukuki veya fiili bir davran›ﬂ biçimine karﬂ›l›k, di¤er devletin de ayn› ﬂekilde davranmas›.
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Hüseyin Yücel’i
Kaybettik
Tokat’ta Metin Keskin ile
birlikte çat›ﬂarak
ﬂehit
düﬂen
DHKC gerillas›
‹pek Yücel’in
babas› Hüseyin
Yücel, 21 Eylül
gecesi Bak›rköy
Hastanesi’nde
yaﬂam›n yitirdi.
Y›llard›r devrimcilerin dostu olan
Yücel, yüksek tansiyona ba¤l›
beyin kanamas›ndan hastanede
tedavi görüyordu.
Armutlu Cemevi’nde k›l›nan
cenaze namaz›n›n ard›ndan Cebeci Mezarl›¤›’nda defnedilen
Hüseyin Yücel’i u¤urlayanlar
aras›nda, TAYAD’l› Aileler ve
Temel Haklar Federasyonu üyeleri de yerald›lar. TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, Hüseyin
Yücel’i anlatan bir konuﬂma yaparak, O’nun dürüst bir insan oldu¤unu kaydetti ve ailesine baﬂsa¤l›¤›nda bulundu.

Ulucanlar Anmas›
Dergimizin sayfalar›nda yer
verdi¤imiz Ulucanlar Hapishanesi’nde yaﬂanan katliam› protesto ve ﬂehitleri anma eylemlerinden biri de, 26 Eylül günü
Antakya Ulus Alan›’nda gerçekleﬂtirildi. HÖC, BDSP, HKM,
Al›nteri ve Partizan taraf›ndan
düzenlenen anmada ortak aç›klamay› okuyan Gülﬂen Aslan,
“10 devrimci tutsa¤›n ﬂehit düﬂerek bayraklaﬂt›klar› Ulucanlar direniﬂi mücadele tarihimizin en önemli sayfalar›ndan birini oluﬂturmaktad›r” dedi. Ulucanlar Katliam›’n›n hücre sald›r›s›n›n parças› oldu¤u kaydedilen aç›klamada, bugün de hücrelere karﬂ› ölüm orucunun sürdü¤ü hat›rlat›ld›.

köylü

Çeltik köylüsü de periﬂan
F›nd›k üreticisini tüccarlar›n, bir avuç Avrupal› f›nd›k al›c›s› tekelin ç›karlar› için periﬂan eden iktidar, köylü düﬂman› politikay› pirinçte de sürdürüyor. Üretimde art›ﬂ›n beklendi¤i bu y›l, TMO’nun al›m fiyatlar›n› bilinçli
ﬂekilde aç›klamamas› nedeniyle, üretici fiyat› düﬂüyor ve büyük kârlar elde
eden tüccarlar stok yapmaya yöneliyor.
Konuya iliﬂkin aç›klamada bulunan Uzunköprü Çeltik Üreticileri Birli¤i
Baﬂkan› Ali Öner, “Yeni hasat sezonu baﬂlamas›na karﬂ›n Toprak Mahsulleri Ofisi al›m fiyatlar›n› aç›klamad›. Hem üretimdeki art›ﬂ hem de ithalatta
tarife kontenjan› uygulamas›n›n olmamas› nedeniyle piyasadaki fiyatlar sürekli düﬂüyor. Üretici, üretti¤i için cezaland›r›l›yor” dedi. Üretimin geçen
y›la göre artmas› beklenirken, tüccar›n piyasaya mal vermeyip “ürün k›tl›¤› varm›ﬂ” izlenimi yaratarak ithalat ﬂartlar›n› kolaylaﬂt›rma peﬂinde oldu¤unu ifade eden Öner, TMO'nun al›m fiyatlar›n› aç›klamamas› nedeniyle çeltik fiyatlar›n›n 65-63 YKr'ye kadar geriledi¤ini kaydetti.
Küçük üretici periﬂan edilirken, belirlenen politikalarda büyük toprak sahipleri, tüccarlar esas al›nmaktad›r. En basitinden, TMO’nun çeltik üreticisine, ürününü bekleterek fiyat art›ﬂlar›ndan yararlanmas› için emanete al›m
uygulamas› önermesi, bunun örne¤idir. Zira, çok düﬂük bedellerle kiralanan
bu depolara koyacak kadar ürünü olanlar, elbette küçük üreticiler de¤il, fabrikalard›r. Depo kiralama için “en az bin ton çeltik” zorunlulu¤u getirmek,
bu miktarda ürünü olmayan küçük üreticiyle dalga geçmektir, çeltik fabrikalar›ndan yana tav›r almakt›r.
Öte yandan; dünyada belli baﬂl› pirinç üreticilerinden olan ABD, DTÖ ve
IMF’yi kullanarak, bizim gibi birçok ülkenin çeltik üretimine, dünya pazarlar›na yönelik sat›ﬂ›na engeller ç›kar›r, iktidarlar› üretici aleyhinde kararlar
almaya zorlar. TMO’nun ne yap›p yapmayaca¤›n› belirleyen AKP iktidar›n›n politikalar›nda da, “yerli” tüccarlar›n ç›karlar›n›n yan›s›ra, emperyalist
tar›m tekellerinin ç›karlar› belirleyici olmaktad›r. Gerek pancar üretiminde
ve f›nd›kta, gerekse de tah›lda bunlar çok aç›k olarak görülmüﬂtür. Çeltik
için de ayn› durum geçerlidir.

Temel Haklar f›nd›¤›n
hakk›n› aramaya
devam edecek
Karadeniz’de kurulu bulunan
Temel Haklar Dernekleri’nin f›nd›kta sömürüye karﬂ› baﬂlatt›klar›
kampanya, iktidar› rahats›z etti.
Ordu Temel Haklar üyeleri “F›nd›kta Sömürüye Son” baﬂl›kl› kampanyas› kapsam›nda 16 Eylül’de
Ünye AKP binas› önünde protesto
eylemi düzenlediler. “F›nd›k Üreticisi Kazanacak, F›nd›kta Sömürüye
Son, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin sona
ermesinin ard›ndan da¤›lan dernek

üyelerine keyfi olarak kimlik soran
ve ard›ndan sald›ran polis, iﬂkencelerine emniyette de devam etti.
Yasal bir derne¤in demokratik
hakk›, üreticinin talebini dile getirilmesi hukuksuzlu¤u malum, polis
taraf›ndan böyle engellenirken, daha çarp›c› olansa, Temel Haklar
üyelerinin ç›kar›ld›¤› Ünye Sulh
Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet
Ali Aykun’un tavr›yd›.
Dernek üyelerine, yedi gün içerisinde birer milyar para ödemezse
tutuklama karar› veren hakim, hukukun keyfiyetinin ve kimin emrinde oldu¤unun iyi bir örne¤ini vererek, “bir daha gelirseniz tutuklar›m” tehdidinde bulundu.
Hat›rlanaca¤› gibi, AKP önünde
14 ve 15 Eylül’de düzenlenen eylemlere de polis müdahale etmiﬂti.
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F›nd›k üreticisi köy
sat›yor Karadenizin ard›ndan, Düzce’de de f›nd›k üreticileri feryat ediyor. Akçakoca ‹lçesi’ne ba¤l› 170 hanelik Tepeköy
halk›, “f›nd›¤›n para etmedi¤i ve aﬂ›r› borçlar› bulundu¤u gerekçesiyle” yaﬂad›klar›
köyü sat›l›¤a ç›kard›. Üreticiler köyün giriﬂine ’Devren Satl›k Köy’ pankart› ast›lar. Köy
ihtiyar heyeti üyesi Helim Yaylam›ﬂ, “Köy
halk› olarak birleﬂtik ve karar ald›k. Köylü
f›nd›¤a güvenerek borçland›. Herkes çocu¤unu okutacak, evlendirecek, fakat f›nd›¤›n
para etmemesi nedeniyle bunlar› yapam›yor. Herkes tarlas›n› bahçesini ve evini satma karar› ald›” aç›klamas› yapt›.

Protestocu AKP’li ç›kt› Ordu'nun Gürgentepe ‹lçesi’ndeki AKP Grup
Baﬂkanvekili Eyüp Fatsa'y› protesto s›ras›nda ''fiziki müdahalede bulunmak'' iddias›yla gözalt›na al›nan eski AKP Kabataﬂ ‹lçe Yönetim Kurulu Üyesi Y.A. tutukland›.
Hat›rlanaca¤› gibi, Eyüp Fatsa kendisini protesto edenleri “terör örgütü üyesi” olarak
nitelendirmiﬂti. Kendi partililerini bile isyan
ettiren tar›m politikalar›n› iﬂte bu yalanlarla gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Köylü sendikalar›na kapatma Köylülerin, düzene göbekten
ba¤l› kooperatifler ya da ‘birlikler’ yerine
sendikalarda örgütlenmesinden korkan oligarﬂinin mahkemeleri, F›nd›k-Sen'den sonra Tütün-Sen için de kapatma karar› verdi.
Hakim Aykun, aç›kça Temel Haklar’› bir daha protesto eylemi yapmamas›, üreticinin sesini duyurmamas›, AKP iktidar›n›n f›nd›k tüccarlar›n›n, tekellerin iktidar› oldu¤unu
hayk›rmamas› için tehdit etmiﬂtir.
“ﬁimdi b›rakaca¤›z, yine ç›k›p yapacaks›n›z” demesi de bunun ürünüdür. Tabii, bas›n aç›klamas›n›n
yasal bir hak olmas› ayr› bir meseledir; yasal hakt›r ama bu hakk› herkes kullanamaz! Düzenin iktidar› ve
polisi gibi yarg›s› da böyle bak›yor.
Buna ra¤men, “mücadelemizi
sürdürece¤iz” diyen Ordu Temel
Haklar üyeleri, f›nd›k üreticisinin
sesi olmaya devam ediyorlar.

Tavﬂantepe Temel Haklar Aç›l›ﬂ Etkinli¤i Yap›ld›:

Sorunlar›m›z› halkla birlikte çözece¤iz
Geçti¤imiz günlerde kuruluﬂunu tamamlayan Tavﬂantepe Temel Haklar, 23
Eylül günü dernek merkezinde aç›l›ﬂ etkinli¤i gerçekleﬂtirdi.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde ﬂehit düﬂünler için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlik, Zahide Dalda’n›n
yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile devam etti.
Dalda, Tavﬂantepe Temel Haklar’›n bir demokratik kitle örgütü oldu¤unu, halk›n sorunlar›na çözüm bulmak ad›na kuruldu¤unu, bu çözümleri de yine halkla beraber bulup, uygulayaca¤›n› dile getirdi.
Daha sonra sözalan dernek baﬂkan› Caner Iﬂ›k, mahallenin sorunlar›na
de¤inerek, y›llard›r çözüm için iktidarlardan medet umduklar›n› ama bir sonuç alamad›klar›n› dile getirdi. ﬁimdi ise dernekleri ile mücadele edeceklerini dile getirdi. Daha sonra Kocaeli HÖC ad›na sözalan Ekin Güneﬂ Sayg›l›, mücadelelerinin ba¤›ms›z, demokratik ve onurlu bir ülke için oldu¤unu
söylerken, Kocaeli Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Ça¤daﬂ Y›lmazer de, Tavﬂantepe Temel Haklar’›n mücadelede önemli bir ad›m oldu¤unu kaydetti.
Tavﬂantepe Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i Baﬂkan› Sertaç Iﬂ›k’›n
birlik vurgusu yapt¤› konuﬂmas›n›n ard›ndan imza günü için ‹zmit’te bulunan Grup Yorum, k›sa bir dinleti verdi. Grup üyesi ‹nan Alt›n, Temel Haklar
Dernekleri’nin ülke çap›na yapt›klar› faaliyetlerle birçok sorunu çözdü¤ünü,
bu derne¤in de böyle bir iﬂlevi görmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Emeklilerin isyan›: Art›k Yeter! ‹nsanca
Yaﬂamak ‹stiyoruz
‹ﬂçiler, memurlar, köylüler, gecekondu
yoksullar; bu iktidara isyan etmeyen, sorunlar›n›n çözümsüzlü¤ünden yak›nmayan halk›n hiçbir kesimi yok neredeyse. Ve bu iktidar onlar›n seslerine, taleplere asla kulak vermiyor, sadece IMF’yi, Amerika’y›, TÜS‹AD’›, yani efendilerini dinliyor. Emekliler ise en fazla ma¤dur edilenler. Ve
onlar, örgütlenme haklar›n› sokakta kazanmak, örgütlü mücadele sürdürmek
için kurduklar› Emekli-Sen öncül¤ünde 7 Ekim’de Ankara’da mitinge haz›rlan›yorlar.
D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, 27 Eylül günü Galatasaray Lisesi
önünde düzenledikleri eylemle, bu mitinge ça¤r›da bulundular. “Art›k Yeter
‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz” pankart› açarak, “Hükümet Zamm›n› Al Baﬂ›na
Çal, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP’ sloganlar›yla bildiriler da¤›tarak Taksim Tramvay Dura¤›’na kadar yürüdüler. 3
No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r, burada yapt›¤› aç›klamada, açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›klar›n› hat›rlatarak, tüm emeklileri haklar›n› aramak için
mitinge kat›lmaya ça¤›rd›. TÜFE alacaklar›n›n ödenmesini, ek ödemelerin
emeklilere de yap›lmas›n›, banka ve hastane kuyruklar›n›n ortadan kald›r›lmas›n› talep eden emekliler, tecrit, iﬂkenceler gibi yaﬂad›klar› ülkenin sorunlar›na da duyarl›l›klar›n› göstererek mitingin bu konularda da sözü oldu¤unu kaydettiler. Eylem ABD emperyalizmini protesto eden skeçle son buldu.
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Kaymazlar davas›:
Katilleri AKP Koruyor
Mardin'in K›z›ltepe ‹lçesi'nde,
Ahmet Kaymaz ile 12 yaﬂ›ndaki
o¤lu U¤ur Kaymaz'› öldüren 4 polisin yarg›land›¤› davaya 27 Eylül
günü Eskiﬂehir’de devam edildi.
Duruﬂma öncesi kentte yine s›k›yönetim ilan edilirken, çeﬂitli siyasi parti ve DKÖ temsilcisi 5 kiﬂi
duruﬂma öncesinde gözalt›na
al›nd› ve duruﬂma bitiminde b›rak›ld›.
Meﬂhur “yarg›laman›n aleniyeti” ilkesini iﬂine geldi¤inde savunan, gelmedi¤inde polis zoruyla
ortadan kald›ran iktidar, Kaymazlar’› infaz eden polislerine her biçimde sahip ç›kmaya devam etmektedir.
Duruﬂmada, Kaymaz ailesinin
avukatlar›n›n, delillerin ayr›nt›l› incelenmesi ve polislerin tutuklu
yarg›lanmas› taleplerinin reddedilmesi de bu koruma ve sahiplenmenin bir parças›yd›.

Dergimiz gecekondu
halk›n›n ellerinde
Dergimizin 72. say›s›n›n da¤›t›m› Ka¤›thane, ‹kitelli Atatürk Mahallesi ve Gazi Mahallesi’nde toplu olarak gerçekleﬂtirildi. Ka¤›thane’de dergimizin daha önce sat›ﬂ›n›n yap›lmad›¤› ‘Siirtliler Mahallesi’ olarak bilinen bölgede yap›lan
da¤›t›mda, 51 dergimiz gecekondu emekçilerine ulaﬂt›r›ld›. ‹kitelli’de bir saat süren da¤›t›mda, 60
derginin sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilirken,
Gazi Mahallesi’nde 325 dergi sat›ld›.

Grup Yorum imza günü
Grup Yorum 23 Eylül’de Kocaeli’nde dinleyicileriyle buluﬂtu.
Jasmin Cafe’de düzenlenen imza
gününde dinleyicileriyle söyleﬂi
yapan Yorum üyeleri, k›sa bir dinleti verdi. Etkinlik, Y›ld›zlar Kuﬂand›k kasedini imzalamalar›yla sona erdi.

H a n e danın Dönüşü!

Bu ne sevinç,
bu ne hayranl›k?
“9 ülkeden gelen 120
Osmanlı
hanedanı üyesi
‘Osmano¤lu'nun Sürgünü’ belgeselinin tanıtımı için Dolmabahçe
Sarayı'nda buluﬂtu.”
21 Eylül tarihli gazeteler, bu haberi büyük baﬂl›klarla, kimisi manﬂetten verdi.
Faﬂistlerin ve islamc›lar›n Osmanl› hayranl›¤›, Osmanl› özlemcili¤i yeni de¤ildir. Fakat “hanedan›n
dönüﬂü”yle ilgili bu övgü ve sevgi,
sadece faﬂistlerle, islamc›larla da s›n›rl› de¤ildi. Baﬂta Do¤an Medya
olmak üzere, burjuva medyan›n büyük bir k›sm› da Osmanl› hanedan›n› övgüler içinde, son derece “sevimli” bir görünüm içinde sundular.
Enteresand›; hanedan üyelerinin
ço¤u Türkçe bilmiyor ve bilenler
Türkçe’yi "Tarzanca" konuﬂuyordu. Ama “Türkçülü¤ü” de, “Atatürkçülü¤ü” de kimselere b›rakmayanlar bunlar› ba¤r›na bas›yorlar.
Bunlara sorsan›z; peki Kurtuluﬂ
Savaﬂ› m› yanl›ﬂt›, padiﬂahl›¤›n y›k›lmas›, halifeli¤in la¤vedilmesi mi
yanl›ﬂt›? Hanedan›n sürgün edilmesi
miydi yanl›ﬂ olan?.. Böyle bir soruyla direk karﬂ›laﬂt›klar›nda birkaç islamc› d›ﬂ›nda, kimse bu sorulara
evet cevab› vermez. Çünkü o zaman
düzenin resmi ideolojisiyle çat›ﬂmak
zorunda kald›klar› gibi, ‘Atatürkçülük yar›ﬂ›nda’ da geride kal›rlar.
Ama islamc›lar, faﬂistler ve egemen s›n›flar›n bir kesimi, özellikle
Menderes’ten bu yana, örtülü bir
Osmanl›c›l›k özlemi içinde olmuﬂlard›r. AKP iktidar›nda TRT Osmanl› sürgünleri üzerine onlar› sahiplenen bir belgesel yap›yor, Yeni

ﬁafak “82 y›l sonra gelen buluﬂma”
diye sevincini belirtiyor. Osmanl›
hanedan›n›n erkek üyelerine dönüﬂ
izni veren de Turgut Özal’dan baﬂkas› de¤ildi.
Haneden üyelerinin bas›n karﬂ›s›na ç›kar›ld›klar› yerin seçimi de
oldukça enteresand›. Vahdettin haini ülkeden kaçarken aya¤›n›n de¤di¤i son topraklar Dolmabahçe Saray›’n›n r›ht›m›d›r. Hanedan da “yeniden dönüﬂünü” Dolmabahçe’de
yapm›ﬂt›r. Bu seçimin hiç kuﬂkusuz
Kemalist devrime karﬂ› bir anlam›
vard›r ama anl› ﬂanl› “Atatürkçüler”
bunu da görmezden gelmiﬂlerdir.
Peki oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerindeki bu Osmanl› hayranl›¤›n›n
kayna¤› nedir? Gerçekte mesela
“›rkç›” faﬂistlerin Osmanl› hayran›
olmalar› pek mant›kl›, tutarl› de¤ildir. Çünkü Osmanl›’da “Türk”, son
dönemlere kadar öyle yüceltilen bir
unsur durumunda de¤ildir. Tersine,
Osmanl› yönetimi önemli ölçüde
devﬂirmelerden oluﬂmaktad›r. Fakat
faﬂisti, islamc›y› ve burjuvay› “Osmanl› özlemcili¤i”nde buluﬂturan,
emperyalizme uﬂakl›klar›n› unutmak ve unutturmak istemeleridir.
Bir tür “sömürge kompleksi” de denilebilir buna.
Emperyalizme karﬂ› savaﬂmay›
hiçbir zaman düﬂünmeyen bu iﬂbirlikçi düzenin savunucular›, alt› boﬂ
bir “emperyal devlet” hülyas›n› da
hiç b›rakmazlar. ﬁimdi bak›n, islamc›lar “bat›”ya düﬂmand›rlar, faﬂistler s›k s›k emperyalizmden sözederler. Fakat bunlar yan›lt›c›d›r;
emperyalizme, halklar›n sömürgeleﬂtirilmesine özde karﬂ› de¤illerdir;
‹tirazlar›, kendilerinin bir emperyalist olamamas›nad›r. “Osmanl› gibi
güçlü olmak” yani Osmanl› gibi iﬂgaller, talanlar yapmak isterler.
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‹ngiliz emperyalizmine özenerek “Osmanl› Milletler Toplulu¤u” veya Türk Devletler Toplulu¤u!” gibi projelerle, “Osmanl› egemenli¤i zaman›nda Ortado¤u’da
bar›ﬂ vard›” türünden tarihi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerle,
Osmanl›c›l›¤› bir biçimde canl› tutmaya çal›ﬂ›yorlar.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› izleyen yar›m
kalm›ﬂ demokratik devrimin padiﬂahl›¤› y›kmas›, bu kesimler taraf›ndan sahiplenilmemiﬂtir esas›nda. Ve
süreç içinde Osmanl›’n›n sömürgecili¤i, saltanat›n ülkeyi satmas›
unutturulmuﬂ, okullar padiﬂah resimleriyle doldurulmuﬂtur.
Tabii o padiﬂahlar›n “torunlar›”
olan “hanedan›n günümüzdeki üyeleri”ni de buna paralel olarak sahipleniyorlar.
Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi ve Osmanlı hanedan ailesi, 3 Mart 1924'te çıkartılan bir
yasa ile yurtdıﬂına sürüldü. Çünkü
hanedan üzerinden özellikle ‹ngiliz
emperyalizmi yeni oyunlar peﬂindeydi. Burjuva bas›nda, Osmanl›
hanedan›yla ilgili haberlerin de¤iﬂmez bir özelli¤i, Osmanl› hanedan›n›n ne kadar “dürüst” olduklar›,
yurtd›ﬂ›nda (sürgünde) yoksulluk
içinde yaﬂad›klar›d›r. Birincisi o
saltanat, ülkeyi satm›ﬂ bir kere. Ve
son padiﬂah ülkeyi bir ‹ngiliz gemisine s›¤›narak terketmiﬂ. Orada “dürüstlük”ten sözedilebilir mi?.. ‹kincisi, Osmanl› hanedan›n›n Türkiye'de kalan gayrı menkullerinin bedeli, “hızla ve son kuruﬂuna kadar”
ödenmiﬂ... Ama hanedan› sevdirecekler ya, yalanlar, senaryolar yaz›yor Osmanl›c›lar...
Dolmabahçe Sarayı'ndaki törende, V. Murat'ın torunu Osman Selahattin Osmano¤lu, "ﬁu an burada
100'den fazla hanedan mensubu
var, hayatta olan 25 ﬂehzadeden
13'ü aramızda. Hanedanın en büyük
üyesi Osman Nami Osmano¤lu burada" diye konuﬂmuﬂ.
Padiﬂah haz›r, ﬂehzadeler gani...
Ama kimse heveslenmesin, bu halk,
eski hanedanlar› da, yeni -oligarﬂikhanedanlar› da tarihten silecek...

Nedir bunlardaki mant›k:
Oruç, dini bir vecibedir. Ödülü “sevap”t›r.

Kapitalizmde hemen hiçbir ﬂey
reklams›z tüketilmiyor. Reklam›
yap›lmayan ürün, de¤ersiz, önemsiz kategorisine giriyor. Tüketim
ekonomisinin karakteristi¤i olan
“‹ki tane alana bir tane bedava”,
veya “ﬂunu al›rsan yan›nda ﬂu bedava” yöntemi, büyük marketlerden semt pazarlar›na kadar
yay›lm›ﬂ durumda. Buna k›saca promosyon deniyor.
Promosyon son zamanlarda
düzen islamc›lar› içinde hayli
revaçta. Ama ticarette de¤il,
do¤rudan dinin kendisinde
promosyon uyguluyor bu islamc›lar.
‹lk örnekleri hat›rlanaca¤› gibi, Kuran kurslar›nda ortaya ç›kt›.
8 Y›ll›k e¤itim uygulamas› ve üniversitelerdeki engeller nedeniyle
“müﬂterisi” azalan Kuran kurslar›na “müﬂteri” çekmek için promosyon uygulamaya baﬂlad›
imamlar. “Kuran kursunu baﬂar›yla bitirenlere bilgisayar, hatim indirene bisiklet” diye baﬂlayan bu
promosyon, hayli yayg›nlaﬂt›...
(Müﬂteri, asl›nda bizim tan›m›m›z
de¤il, bizzat islamc›lar›n bak›ﬂ›n›n
do¤urdu¤u bir tan›md›r.)
Geçti¤imiz günlerde bunun yeni iki
örne¤ine tan›k olduk.
Birincisi, orucun, tam da kapitalizmin tüketim de¤erleriyle yap›lan
reklam›yd›: “Oruç tut zay›fla!”
‹kinci dini-kapitalist reklam örne¤i
ise, 11. S›n›f Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitab›nda ç›kt› karﬂ›m›za.
Kitab› yazan “islam ulemas›”, kitapta “abdest suyunun tansiyonu
normalleﬂtirip alyuvarlar› art›rmaya kadar pek çok yarar› oldu¤unu...” iddia ediyordu.
Bu örnekler, islam ad›na bir çürümenin, baﬂka bir deyiﬂle kapitalizmin her ﬂeyi oldu¤u gibi, dini de
nas›l çürüttü¤ünün örnekleridir.
Ve görülece¤i gibi örnekler art›k
“münferit” olmaktan ç›km›ﬂt›r.

Ama kapitalistleﬂen islamc›, orucu,
en revaçtaki tüketim formlar› içinde kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor insanlara. Revaçta olan ne? Kapitalizm, say›s›z ürünü, özellikle kad›nlara “zay›flat›c›” diye sunuyor;
uyan›k kapitalist islamc›, bunu al›yor ve oruca uyguluyor.
Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Suat
Cebeci; “ibadetleri biz Allah emretti¤i için yapar›z... ‹badet t›bb›

ﬂeydir ki, içine s›zd›¤› tüm inançlar›, ideolojileri, örgütleri, kurumlar› çürütür. Ve pragmatizm de halis
bir burjuva ideolojisidir.
“Dini bir buyruk” oldu¤u savunulan
türban›, moda dünyas›n›n fahiﬂelerinin baﬂ›nda pazarlamaya çal›ﬂan
ve bundan hiçbir rahats›zl›k duymayan bir kültür, kapitalist çürümüﬂlü¤ün doruklar›ndad›r art›k.
Gerçek ﬂu ki; tüm bunlar, dinin, kapitalizm karﬂ›s›ndaki zay›fl›¤›n›n,
ideolojik güçsüzlü¤ünün ürünüdür.
Mesela, islam yorumcular› “tarikatta davet yoktur” diyorlar. Ama ülkemizdeki tüm tarikatlar, davet üzerine
örgütleniyor; çünkü
tarikatlar, siyasi ve
ticari bir güç arac›d›r art›k. Dolay›s›yla,
ne kadar çok mürit
kazan›rlarsa, o kadar siyasi ve ticari
güç elde edilmiﬂ olacakt›r.

Promosyonlu
D‹N
veya sportif gerekçelerle yap›lmaz.” diyor. Do¤ru diyor tabii.
Ama anlaﬂ›lan art›k bu anlay›ﬂ, islamc› camiada oldukça “akademik, teorik” kal›yor. Dinde promosyona, islamc› çevrelerden
pek bir itiraz yükselmedi¤ine göre, bu sonuca varmak kaç›n›lmaz.
‹slamc›lar, kapitalist yöntemlere
öylesine angaje olmuﬂlard›r ki,
oruçu “zay›flama”yla pazarlayan
bir anlay›ﬂ›n, yar›n çok etkili bir
diyet reklam› karﬂ›s›nda orucu anlams›zlaﬂt›raca¤›n›n bile fark›nda
de¤iller.

Y›llar önce U¤ur Mumcu, dinle ticaretin içiçe girmesi karﬂ›s›nda ﬂu
sat›rlar› yazm›ﬂt›:

“Her ﬂeyin bir sahtesi var. Paran›n
sahtesi var... Tablonun sahtesi
var... Alt›n›n, gümüﬂün, elmas›n
sahteleri var... Var o¤lu var!.. Dinin sahtesi, siyasete kar›ﬂm›ﬂ olan›d›r.
Siyaset ticarete, ticaret siyasete,
din de her ikisine araç edildi mi,
art›k bu sömürünün sonu gelmez.
din ticaretiyle meﬂgul olanlara bak›n, hemen hepsi milyarderdir... O
ne kolay... Çek bir besmele, gelsin paralar...

Sadece “tansiyonunu normalleﬂtirmek, alyuvarlar› art›rmak” reklam›n›n sonucunda abdest al›p namaz k›lmaya baﬂlayan biri, tansiyonu normalleﬂtiren daha etkili bir
“su” piyasaya sürüldü¤ünde, al
abdestini, namaz›n da senin olsun der rahatça, de¤il mi!

Elhamdülillah müslüman›z!... Elhamdülillah milyarderiz!... Bir kolumuz siyasette, bir kolumuz ticarette, ayaklar›m›z tarikatlarda...
Bir üçgen bu... Ticaret, siyaset,
tarikat üçgeni...”

Kuran oku, bilgisayar al kazan..
Hatim indir, bisiklet kazan... Oruç
tut zay›fla!.. Abdest al, tansiyonun
dengelensin...

U¤ur Mumcu, bu sat›rlar› 1993’te
yazm›ﬂ. Bugünleri görseydi, san›r›z söyleyecek söz bulamazd›.
Ama söylenecek söz belli.

Taha Akyol, ibadetin bu kadar
“reklam” edilmesine bozulmuﬂ
olacak ki, bu “tehlike”ye de¤inip,
bunun faydac›l›k, baﬂka deyiﬂle,
pragmatizm oldu¤unu söylüyor.
Öyledir. Ve pragmatizm öyle bir

Kapitalizm karﬂ›s›nda bir alternatif
üretemeyen islam, kaç›n›lmaz olarak onun kurallar›na tabi olmaktad›r. Örnek verilen ve daha da verilebilecek olan tüm bu geliﬂmelerin kayna¤›nda bu vard›r.
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yurtd›ﬂ›
Emperyalist s›n›f kini ve

Belçika Savc›s› Delmulle
Johan Delmulle, Belçika’da görülen DHKC davas›n›n savc›s›. Bahar Kimyongür’ün Hollanda’da tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesi
için haz›rlanan devlet komplosu
içinde yerald›¤› daha geçen hafta
belgelenen ve Belçika bas›n›nda da
geniﬂ yeralan federal savc›. O’nu
gündeme getirense, hukukçulu¤u
de¤il, hukuk kimli¤ini kullanarak
yürüttü¤ü savaﬂ ve “s›n›f kini”.
Geçti¤imiz hafta görülen DHKC
temyiz davas›n›n duruﬂmalar›nda,
“Bu benim kiﬂisel meselem art›k,
ben 3 gecedir uyuyam›yorum...”
sözleriyle d›ﬂavurdu¤u gibi, bu dava
nezdinde Türkiyeli devrimcilere
ama genel olarak Marksizm’e, Leninizm’e, sola karﬂ›, tam anlam›yla
kinle, düﬂmanl›kla dolu. Bu yüzden
de “hukukçu” kimli¤ini kolayca bir
yana b›rak›p, istihbarat örgütleriyle
elbirli¤i içinde komplolar kurmakta
herhangi bir beis görmüyor. Devlet
komplosunun ve DHKC davas›n›n
ayn› savaﬂ›n iki farkl› cephesi oldu¤unu en iyi bilenlerin baﬂ›nda geliyor O. Bu nedenle de, DGM savc›lar›n› aratan iddianamesi ile kendi
ülkesinin burjuva hukuk kurallar›n›
da sonuna kadar zorlayarak, ço¤u
zaman çi¤neyerek yerald›¤› davay›
“hukuki” bir olay de¤il, s›n›f savaﬂ›n›n arenas› olarak görüyor ve bunu
çok kez ortaya koyuyor.
Belçika’da bir polis devleti kurma hayalleri ile bilinen Delmulle;
kat›ld›¤› programlarda, yeni geliﬂtirilen polis teknikleriyle ilgili uzman
olarak konuﬂuyor, özel takip ve
araﬂt›rma yöntemlerine iliﬂkin konferanslar veriyor. Brüksel DHKC
Enformasyon Bürosu’na yerleﬂtirilen dinleme cihaz›n›n ortaya ç›kar›lm›ﬂ olmas› da, öfkesini alevlendiren
baﬂka bir etken olmuﬂtu.
Delmulle’nin DHKC davas›na
özel olarak atanmas› da, s›radan bir
hukuki prosedür de¤ildi. Görülmeye baﬂland›¤› ilk dönemde sadece
“kriminal” suçlamalardan oluﬂan
dosyaya “terörist” suçlamalar› da

ekledi. Cezalar› artt›rmak için, hayal gücünü zorlayarak anti-terör yasas›n› kullanmak amac›yla senaryo
yazd›, hayali “eylemler” üretti.
Mahkeme kürsüsünde Kimyongür’ü suçlarken, “bir bas›n toplant›s›nda eylem üstlendiler!” derken,
asla buna dair bir kan›t gösterme
kayg›s› gütmedi. Zaten Delmulle’ün
kendi söylemine göre buna “gerek
de yok”tu.
Mahkemede, sözetti¤i toplant›n›n görüntüleri savunma avukatlar›
taraf›ndan gösterilir ve bu görüntülerde aç›k bir ﬂekilde ne DHKC ad›na konuﬂuldu¤u ne de eylem üstlendi¤i ispatlan›r. Yalan› ortaya ç›km›ﬂt›r ama yine de önemi yoktur.
Bir ülkenin kendi vatandaﬂ›n› iade hakk›n›n bulunmad›¤› halde, savc› Delmulle, Kimyongür’ün Türkiye’ye iadesi için gizli toplant›lara
kat›l›yor, Hollanda ile iletiﬂime geçiyor, kiﬂinin tutuklanmas› için bilgi
aktar›yor. Olay›n bir baﬂka yönü de
Kimyongür’ün Belçika’da yarg›lan›yor olmas›: Üstelik henüz hakk›nda kesin bir karar yok, temyiz davas›n› beklemekte oldu¤u dönemde
savc› iadenin, baﬂka ülkede tutuklatman›n yollar›n› ar›yor. Bu ﬂekilde,
vatandaﬂ› oldu¤u ülkeden iade edilmeme, temyiz hakk›, adil yarg›lama
gibi hukukun en önemli ilkelerini
ihlal ediyor. Legal ve illegal tüm
yöntemlere baﬂvurarak, tam bir siyasi yarg›lama yürütüyor.
Son olarak, Delmulle’ün marifetlerinin ortaya ç›kmas›ndan sonra
aç›klama yapan, ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (CLEA)
aç›klamas›ndan aktaral›m: “Devletin, vatandaﬂlar›n ç›karlar›n› temsil
etmesi gereken savc› Delmulle adeta kanun d›ﬂ› yöntemlere baﬂvurmakta. Delmulle’ün yapm›ﬂ olduklar› bu davada savc› olarak yer almas› için yeterli yetkinli¤e sahip olmad›¤›n› gösteriyor. Bu dava hükümsüzlükle sonuçland›r›lmal›.”
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Emekçiler Meydana Ç›kt›
‹sviçre’nin en büyük iﬂçi sendikas› UN‹A
taraf›ndan 23 Eylül günü baﬂkent
Bern’de,
hak
gasplar›na son
verilmesi ve ücretlerin yükseltilmesi talebiyle büyük bir yürüyüﬂ
ve miting düzenlendi. Türkiyeli örgütlerin de pankartlar›yla
kat›ld›klar› yürüyüﬂe Basel Kültür Merkezi,
“Yeni Göçmen ve ‹ltica Yasalar›na Hay›r”, TAYAD Komite, “Erdo¤an’a Özgürlük”, DHKC taraftarlar› ise, “Emperyalizm Halklar›n Direniﬂiyle Yenilecek, Yaﬂas›n Sosyalizm” pankartlar›yla, Parti-Cephe bayraklar›yla kat›ld›lar.
Binlerce iﬂçi ve emekçinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ Ulusal Parlamento binas› önünde yap›lan
mitingle son bulurken, ‹sviçre Sendikalar Birli¤i Baﬂkan› Paul Rechtsteiner, ”‹ﬂverenlerin
kârlar› sürekli artmakta. Biz hakk›m›z› istemezsek bu kârlardan emekçiler yararlanamayacak. Bunu kabul edemeyiz. ‹sviçre’de
yeni bir s›n›f savaﬂ› var. Bu s›n›f savaﬂ› zenginlerin, emekçilere karﬂ› yürüttü¤ü bir savaﬂ” dedi. Rechtsteiner sözlerine, “Biz Amerika gibi olmak istemiyoruz. Yukar›dakilerin
utanmazca zenginleﬂmesine, alt ve orta tabakalar›n gelirlerine sürekli bask› yap›lmas›na
tahammül edemeyiz” ifadeleri ile son verdi.

‹ltica Yasas›’na Protesto
Yeni Yabanc›lar ve ‹ltica Yasalar› ile ilgili
referandumun sonuçland›¤› 24 Eylül günü ‹sviçre'nin en büyük kenti Zürich'te 1500 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ yap›ld›. Yasan›n kabul edilmesini protesto eden yabanc›lar ve sol
gruplar, Interpol taraf›ndan arand›¤› gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmesine karar verilen Erdo¤an Elmas'›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. Aufbau ve di¤er ‹sviçreli anti-faﬂist,
ilerici gruplar taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂe, Cephe taraftarlar› ve Türkiyeli baz› devrimci örgütler de destek verdi. Yürüyüﬂ esnas›nda polisle yer yer çat›ﬂmalar yaﬂan›rken,
yap›lan konuﬂmalarda Erdo¤an Elmas ve ‹sviçreli anarﬂist tutsak Marco Camenisch’in 11
Eylül'den bu yana açl›k grevi yapt›klar› duyuruldu.
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7 Ekim
1967 - 6.
Filo ülkemizden
kovuldu...
Amerikan
6. Filo’su
Türkiye’yi
ziyaret edecekti. Gençlik günler öncesinden haz›rland›. ‹TÜ,
Y›ld›z Teknik ve ODTÜ Talebe
Birlikleri’nin temsilcileri 7 Ekim
1967’de ABD’yi protesto eden
ve ABD askerlerinin karaya ç›k›ﬂlar›n› engellemeyi amaçlayan bir miting düzenledi. 6.Filo’dan hiç kimse Dolmabahçe’ye ç›kmaya
cesaret
edemedi.
FKF, 6. Filo
limanda kal-
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Ekim 1982
“Anayasaya Hay›r”
kampanyas›
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›rmak amac›yla haz›rlad›¤›
anayasaya karﬂ›, Devrimci
Sol "Anayasaya Hay›r" slogan›yla kampanya yürüttü.
Kampanya
çerçevesinde
Türkiye'nin Köln Baﬂkonsoloslu¤u Devrimci Sol militanlar› taraf›ndan bas›larak
iﬂgal edildi.

■ 20 Ekim 1978 - ‹TÜ Elektrik Fakültesi Dekan› Prof.
Bedri Karafakio¤lu, faﬂistler
taraf›ndan katledildi. Bedri
Karafakio¤lu’nun 22 Ekim
1978’de yap›lan cenaze töreni
de devrimcilerin önderli¤inde
onbinlerin kat›l›m›yla “faﬂist
terörü” protesto gösterilerine
dönüﬂtürüldü.

■

8 Ekim 1978 - BAHÇEL‹EVLER
KATL‹AMI - Ankara Bahçelievler’de T‹P’li gençlerin kald›¤›
bir evi basan ve baﬂlar›nda Ab-

d›¤› süre boyunca sürdürmek
üzere Dolmabahçe’de açl›k
grevine baﬂlad›. Polis greve sald›rd›. Eylem yeni kat›l›mlarla
sürdürüldü. Bu arada karaya
ç›kabilen Amerikal›lar pisliklerini sergilemekte gecikmezler.
‹stanbul’da 7 Amerikal›, sark›nt›l›k yapmak, kavga etmek suçlar›yla adliyeye sevkedildi. 15
Ekim’de ‹zmir Cumhuriyet
Meydan›’nda Amerika protesto
edildi. 16 Ekim gecesi Taksim
An›t›’n›n önünde bir gösteriyle
ABD bayra¤› yak›ld›... 6. Filo
17 Ekim’de ülkemizden defolup gitmek üzere demir al›rken; FKF filo
gittikten
sonra eylemlerini sona
erdirdi.

■ 1 Ekim 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.
■ 1 Ekim 1995- Dinar’da deprem. Afyon’un Dinar ‹lçesi’nde
meydana gelen depremde
100’den fazla kiﬂi ölürken yüzlerce kiﬂi yaraland›.

■ 2 Ekim 1992 - ﬁ›rnak ve Çukurca'dan sonra Kulp'a sald›r›ld›. Kulp'un yan›s›ra Silopi ve
Nusaybin'de sald›r›lar›n hedefi
oldu. Binlerce Kürt yoksulu göç
ettirildi.

■ 4 Ekim 1994 - Diyarbak›r
Hapishanesi’nde özel tim, jandarma ve gardiyanlar›n sald›r›s›
sonucunda 2 tutsak katledilirken
20’si a¤›r 120 tutsak yaraland›.

■ 5 Ekim 1996- Gazi ve Zübeyde Han›m mahalleleri Halk
Meclisi aç›ld›.

14 Ekim 1970
G‹SLAVED D‹REN‹ﬁ‹

■ 5 Ekim 1997 - DLMK ﬂenli¤inin 7’ncisi ‹stanbul’da yap›ld›.

15-16 Haziran Direniﬂi boyunca çal›ﬂmad›klar› gerekçesiyle
patron taraf›ndan cezaland›r›lmak istenen Eyüp'teki Gislaved
Lastik Fabrikas› iﬂçileri fabrikay›
iﬂgal ettiler. ‹ﬂgalin ikinci gününde polis fabrikan›n duvar›n›
buldozerlerle y›karak iﬂçilere
sald›rd›. Ç›kan çat›ﬂmada iﬂçi
Hüseyin Çapkan polis taraf›ndan vurularak öldürüldü. 90 kiﬂi
yaraland›.

■ 6 Ekim 1923- ‹stanbul’da
emperyalistlerin 5 y›l süren iﬂgali sona erdi.

dullah Çatl› ve Haluk K›rc›’n›n oldu¤u faﬂistler telle bo¤arak, kurﬂunlayarak 7 kiﬂiyi
katlettiler.

■

6 Ekim 1990- Profesör
Bahriye Üçok kendisine gönderilen bombal› paketle katledildi.

■

14 Ekim 1992 - DO⁄ANﬁEH‹R'DE KATL‹AM - Do¤anﬂehir'in Çavuﬂlu Köyü’nde 23
Kürt yurtseveri jandarmalar taraf›ndan katledildi.

■ 8 Ekim 1980 - Kurtuluﬂ örgütünden Necdet Adal› ve MHP’li
Mustafa Pehlivanl› idam edildi.
■ 9 Ekim 1994 - ‹stanbul'un
çeﬂitli semtlerinde yap›lan ﬂenliklerle DHKP-C'nin kuruluﬂu
kutland›.

■ 10 Ekim 1969 - Fikir Kulüpleri Federasyonu 4. Kurultay›'nda federasyon “Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu”
(DEV-GENÇ) ad›n› ald›.
■ 26 Ekim 1991 - ‘90 Temmuz
eylemlerinin doru¤unda kurulan
‹lk memur sendikas› KAM-SEN,
3. kez aç›ld›.
■ 31 Ekim 1991- Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF)'in 1. Gençlik Kurultay›
35
ilden
ö¤renci
kat›l›m›yla ‹stanbul'da topland›.

Bir gerilla komutan›, sosyalizmin inﬂas›n›n mimarlar›ndan biri, enternasyonalizmi yaﬂam biçimi haline getiren bir devrimciydi.

25 Eylül 1994’de
silah›n›n kaza ile ateﬂ
almas› sonucunda yaralanarak kan kayb›ndan ﬂehit düﬂen Bedii

Arap Halk›n›n Yi¤it
Evlad› Bedii An›ld›
CENG‹Z, Mersin'in Kazanl› Beldesi’nde
mezar› baﬂ›nda düzenlenen bir törenle an›ld›.
24 Eylül günü ö¤len saatlerinde yap›lan anmada
TAYAD'l› Aileler ve yoldaﬂlar›, karanfillerle bezedikleri Bedii’nin mezar› baﬂ›nda, bir kez daha zafere dair
sözlerini tekrarlad›lar.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” yaz›l› pankart›n alt›nda, "Bedii Cengiz Ölümsüzdür" sloganlar›yla, Bedii’nin devrimci yaﬂam›n› and›lar, anlatt›lar.
Büyük bir miras vard› önlerinde. Bedii Cengiz de bu
miras› b›rakanlardan birisiydi. Bedii’yi yak›ndan tan›yan Hasan B‹BER'in ondan ö¤rendiklerini anlatt›¤›
konuﬂmas› ilgiyle dinlendi. Anma töreni Arap halk›n›n
geleneklerine uygun olarak bahur yak›lmas›yla son
buldu.

Che GUEVARA

1956-59’da Küba’n›n Sierra Maestra Da¤lar›’nda
Batista diktatörlü¤üne
karﬂ› devrim ve sosyalizm
için savaﬂt›. Devrimden
sonra e¤itimden ekonomiye kadar birçok alanda görev üstlendi. Küba’daki
görevini tamamlad›¤›n›
düﬂündü¤ü noktada baﬂka
ülkelerin devrim mücadelesine katk›da bulunmak
için yollara düﬂtü. Bolivya’da gerilla savaﬂ›n› baﬂlatt›. 9 Ekim 1967’de, Bolivya Da¤lar›’nda savaﬂ›r-

ken ABD’nin emriyle katledildi.
Che, 1928'de Arjantin'in Rossario kentinde do¤du. 1947'de t›p fakültesine
girdi. 1949'da bir arkadaﬂ›yla birlikte bütün Latin Amerika'y› içine alan motosikletli bir tura ç›kt›. Bu tur, onun hayat›n›n dönüm noktas›d›r. Halklar›n
hangi koﬂullarda yaﬂad›¤›n› gördü; devrimden baﬂka çözümün olmad›¤›n› kafas›nda netleﬂtirdi; bu kendi tercihinin de netleﬂmesi demekti. 1955’te Küba
gerilla hareketinde yeralmaya karar verdi. 9 Ekim 1967’de Bolivya da¤lar›nda ﬂehit düﬂerken, devrimcilere örnek bir devrim yaﬂam›n› miras b›rakt›.

Taylan Özgür An›ld›
Taylan Özgür, gençli¤in ilk ﬂehitlerinden biriydi.
Ayn› zamanda oligarﬂinin “faili meçhul” cinayetlerinin de ilklerindendi.
23 Eylül 1969'da Beyaz›t Kampüsü'nde katledilen
Taylan Özgür, 37. ölüm y›ldönümünde Ankara'da Cebeci Mezarl›¤›'ndaki mezar› baﬂ›nda an›ld›. Anmaya
Taylan Özgür'ün yak›nlar›, çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ve D‹SK’lilerin kat›ld›.

Devrimci ozan
Ruhi Su, 21. ölüm
y›ldönümünde
Zincirlikuyu'daki mezar› baﬂ›nda an›ld›. 19 Eylül günü düzenlenen anmaya Ruhi Su Dostlar Korosu’nun
eski ve yeni üyeleri, Grup Yorum elemanlar›, çeﬂitli
DKÖ’lerin temsilcileri ve yak›nlar›, sevenleri kat›ld›.
Örnek bir sanatç› tavr›yla mücadele içinde yeralan, cuntan›n bask› ve engellemeleri sonucu tedavisinin engellenmesi sonucu aram›zdan ayr›lan Ruhi Su, türküleriyle mücadelemizde
yaﬂamaya devam ediyor.

Behice BORAN

Ruhi Su An›ld›

Hikmet KIVILCIMLI

1910’da Bursa'da do¤du. 1962'de Türkiye ‹ﬂçi Partisi'ne
giriﬂinden ölümüne kadar T‹P içinde yerald›. 1970’den itibaren genel baﬂkan› oldu¤u T‹P, Türkiye solunda reformizmin ana kayna¤› olsa da, kapitalizme karﬂ› sosyalizmi, faﬂizme karﬂ› demokrasiyi savunmakta kendi anlay›ﬂ› içinde
›srarl› oldu. Boran, 12 Eylül cuntas›ndan sonra ç›kt›¤› yurtd›ﬂ›ndayken 10 Ekim 1987’de öldü.

1902’de Makedonya’n›n Priﬂtine Kasabas›’nda do¤du. ‹stanbul T›p Fakültesi’ndeyken sosyalizme sempati duydu.
Kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›ld›. TKP'nin 1925'te yap›lan 2. Kongresinde Merkez Komitesine seçildi. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca y›l›n› hapishanelerde geçirdi. 12 Mart Darbesi’nden sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt› ve 11 Ekim 1971'de
Belgrad'da, arkas›nda devrime ve sosyalizme adanm›ﬂ bir
hayat b›rakarak aram›zdan ayr›ld›.

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ‹lçesi Çamdal› Köyü yak›nlar›nda gerillayla oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda ç›kan
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
1976 Tokat do¤umlu Ali R›za, 1993’de, DEV-GENÇ’lilerle
tan›ﬂarak mücadeleye kat›ld›. 1997’de gerilla olarak Karadeniz Recai Dinçel K›r Gerilla Birli¤i’nde yerald›.

Ali R›za AKASLAN

