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KANTER ‹Ç‹NDE
Yap›c›lar türkü söylüyor
Yap› türkü söyler gibi yap›lm›yor ama.
Bu iﬂ biraz zor.
Yap›c›lar›n yüre¤i
bayram yeri gibi c›v›l c›v›l
ama yap› yeri bayram yeri de¤il.
yap› yeri toz toprak.
Çamur, kar.
Yap› yerinde aya¤›n burkulur
ellerin kanar.

● Gençlik Federasyonu
Soruşturmaları
Protesto Açıklaması

Grup Yorum Korosu
‹dil Çocuk Korosu
ayr›ca
Ba¤lama - Gitar Yan Flüt Halkoyunlar› Tiyatro
kay›tlar› baﬂlad›
Son Baﬂvuru Tarihi:
15 Ekim 2006
Adres: Mahmut
ﬁevket Paﬂa Mh.
Mektep Sk. No:4
Okmeydan› - ‹st.
Tel: 0 212 253 78 88

1- Yer: Esenler Pir
Sultan Karabay›r
Tarih: 17.10.2006
Saat: 20.00
2- Yer: Esenyurt Temel
Haklar Derne¤i
Tarih: 18.10.2006
Saat: 20.00
3- Yer: ‹kitelli Temel
Haklar Derne¤i
Tarih: 19.10.2006
Saat: 20.00
4- Yer: Alibeyköy Deniz
Kafe
Tarih: 19.10.2006
Saat: 13.00

23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iﬂkencede katledildi.
“Hücrede intihar etti” diye aç›kland›.

Gazi, 1980 Çorum Ferhatl› Köyü do¤umluydu. Ankara’da liselilerin, Mamak gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yeralm›ﬂ,
Gazi ARICI
Selhan TOP
sonra gerillaya kat›lm›ﬂt›. Son nefesini bir savaﬂç› olarak yine
do¤du¤u köyün yak›nlar›nda verdi. Selhan da 1977 Çorum do¤umluydu. Mesle¤i oto elektrikçilikti. Çorum’da mücadelenin her alan›nda yerald›. ‹ﬂkenceler yaﬂad›. Gerillaya kat›lmak istedi ve memleketinin
da¤lar›ndaki birliklere savaﬂç› olarak kat›ld›.

1987'de Diyarbak›r Dicle Üniversitesi
ö¤rencisiyken DEV-GENÇ yönetimi ve
Yunus GÜZEL Devrimci Sol Diyarbak›r Komitesi’nde
yerald›. Sonraki y›llarda Hatay ve
Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›ﬂmalar› yürüttü.
Son olarak, ‹stanbul’da bir SPB komutan›yd›.

● Mersin Temel Haklar
Adres Değişikliği
Düzgün TEK‹N

Yüksel BABACAN

KAYIP
Düzgün Tekin bir tekstil iﬂçisiydi, D‹SK Tekstil içinde faaliyet yürüten devrimci bir iﬂçiydi. 21 Ekim 1995 sabah› Güneﬂli, Evren Mahallesi'ndeki akrabas›n›n evinden ç›kt›ktan sonra polis taraf›ndan kaç›r›l›p kaybedildi. Son bir hafta boyunca sürekli polis taraf›ndan takip edildi¤i biliniyordu. Polis gözalt›na ald›¤›n› kabul etmedi. Bir daha ondan haber al›namad›.

20 Ekim 1994’de Fransa’da bir
halk düﬂman› taraf›ndan katledildi. Yüksel, 1963 Erzincan Refahiye do¤umluydu, mücadeleye
1979’da kat›ld›, cunta y›llar›nda
bir süre tutsak kald›. 1986’dan itibaren mücadelesini yurtd›ﬂ›nda
sürdürdü.

Mustafa KAMACI

Kamer GÜNEﬁ

25 Ekim
1989’d
a bir trafik kazas›nda yaﬂam›n›
yitirdi.

Dersim-Hozat do¤umluydu. 1991’de milis örgütlenmesi içinde yer ald›. 1994’te tutsak düﬂtü.
1995’te özgürlü¤üne kavuﬂup milis olarak mücadelesini sürdürürken kontrgerilla taraf›ndan 24
Ekim 1996’da katledildi.

1963, Kars Sar›kam›ﬂ do¤umluydu.
1983’de YTÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. EMEKAD’da, DEMKAD’da kad›nlar›n
örgütlenmesi faaliyetlerinde, EMO bünyesinde mimar ve mühendislerin devrimci müTülin Ayd›n BAKIR cadelesinde yerald›. 24 Ekim 1999’da
kanser hastal›¤› onu aram›zdan ald›.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

YURTDIﬁI
KONSERLER‹
‹MZA GÜNLER‹

20 Ekim 2003’de Çorum'un ‹skilip ‹lçesi'ne ba¤l› Ferhatl›
Köyü yak›nlar›nda jandarma birlikleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler. Karadeniz Recai Dincel K›r Silahl› Propaganda Birlikleri’ne mensuptular.

Tarih: 16.10.2006
Yer: Galatasaray Postanesi
Saat: 13.00

Yeni Adres: Mahmudiye Mah.
4825. Sok. Demirkesen ‹ﬂhan›
No:2/6

19 Ekim
25 Ekim

Ça¤r›
‹lan

Yap› yerinde ne çay her zaman ﬂekerli
her zaman s›cak,
ne ekmek her zaman pamuk gibi
yumuﬂak
ne herkes kahraman
ne dostlar vefal› her zaman.
Türkü söyler gibi yap›lm›yor yap›
bu iﬂ biraz zor,
zor ama
yap› yükseliyor, yükseliyor.
Saks›lar konuldu pencerelere
alt katlar›nda.
‹lk balkonlara güneﬂ taﬂ›yor kuﬂlar
kanatlar›nda.
Bir yürek çarp›nt›s› var her putrelinde
her tu¤las›nda
her kerpicinde.
Yükseliyor, yükseliyor yap›
kanter içinde.
Naz›m Hikmet

‹dil Kültür
Merkezi'nde

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

1- 15.10.2006
Fransa - Paris
2- 29.10.2006
Belçika - Liege
5- Yer: Nurtepe Dilan
Kafe
Tarih: 19.10.2006
Saat: 16.00
6- Yer: Sar›gazi Z›lg›t
Kafe
Tarih: 21.10.2006
Saat: 12.00
7- Yer: Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür
Merkezi
Tarih: 25.10.2006
Saat: 20.00

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

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro
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Seni ilk gördü¤ümde henüz 16-17 yaﬂlakadar büyük bir yüre¤in oldu¤unu ve ne kar›ndayd›n...
dar büyük bir karar verdi¤ini anlam›ﬂt›m.
Büyük bir karar diyorum çünkü sen devrimUlucanlar Hapishanesi'nin görüﬂ günüydü,
Gazi A RICI
cili¤e karar vermiﬂtin, sen kavgaya, sevdaya
birlikte ziyaret saatinin gelmesini bekliyorkarar vermiﬂtin ve ö¤retmenini seçmiﬂtin...
duk. Lise son s›n›fta oldu¤undan, ailenden,
köyden, futbol oynad›¤›ndan bahsettik. Sürekli yan›ndaki arkadaﬂ›na Ve seni en son 3-4 y›l önce Çorum'da bir festivalde gördüm. Bir kitak›l›yor, ﬂakalar yap›yordun. Ne kadar küçük ve ne kadar heyecanl› tap stand›ndayd›n, uzun zamand›r görmemiﬂtim seni, sevincim bugün
dedim içimden; yüre¤inin ne kadar büyük oldu¤unu bilmeden...
bile tarifsizdir. Yine gülüyordun, oraya buraya koﬂuﬂturup duruyorYaklaﬂ›k 1-2 ay sonra, yine bir görüﬂ günüydü seni gördü¤ümde. dun. Yan›ndaki arkadaﬂlarla tan›ﬂt›rd›n. Birisi dikkatimi çekmiﬂti. SesAma sen bu defa d›ﬂar›da yan›mda de¤il, ziyaretine geldi¤im özgür siz kara gözlü bir k›z. Seni dikkatle dinliyor ve gözünün içine bak›tutsaklar›n aras›ndayd›n. ‹smet'e sordum seni, görmek istedim, ça- yordu. T›pk› senin ‹smet'e bakt›¤›n gibi. Özlem'di o. Özlem Durakcan.
¤›rd›lar. Gözlerinin içi gülüyordu, çok rahatt›n yine ﬂakalar espriler Art›k ö¤retmenlik s›ras› sendeydi demek... O gün uzun uzun bakt›m
yap›yordun sürekli... "Okulun ne olur ki?" dedim, "ben okulday›m - ard›ndan, seni son görüﬂüm oldu¤unu ve y›llar sonra ölümsüzlük ha‹smet'i gösterdin- iﬂte ö¤retmenim" dedin. Kafam› sallad›m. Gözle- berinin oralardan gelece¤ini bilmeden.
rim dolmuﬂtu. Ne kadar küçük demiﬂtim ya senin için, iﬂte o gün ne ﬁimdi sen kolkolas›n ‹smet'le, Özlem'le ve sevdan›z büyüyor...

Selhan
Gidiﬂi gibi, sessizce geldi aram›za. Yüre¤inin bütünü kavgada, yüre¤inin en güzel yeri da¤lardayd›. Yerel özelliklerini öylece koruyordu. ﬁivesiyle, olaylara tepkisiyle, ahlak›yla, halkt›. Ve de sessizli¤iyle. Sadece gerekti¤i zaman konuﬂurdu. Çal›ﬂmalar› onun diliydi. Yüklenirdi dergileri, kitaplar› saatlerce yürüyerek ulaﬂt›r›rd› insanlara. Hiç tan›mad›¤› insanlarla nas›l iliﬂki kuracakt› ki? "Tan›mak için gitmeli, selam vermeli, ken-
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dimizi anlatmal›..." denildi¤inde, o rahatl›kta
biri oldu¤u için sevinçle gülerdi. Halktand›,
halkla iliﬂki kurmak diye bir dert, bir sorun olabilir miydi?
Büyük ﬂehri sevmedi. Sadelik, yal›nl›kt› onun do¤as›ndaki. Kozmopolit, keﬂmekeﬂ, ikiyüzlülük, karmaﬂa onu rahats›z ederdi. Gerekiyorsa
ö¤renecekti. Hiç tereddüt etmezdi. Sevemedi¤i ﬂeyleri söyler, gerekiyorsa onunla da baﬂ etmeyi ö¤renmek için istekle, azimle çal›ﬂ›rd›.

Ya Çözülecek! Ya
123, 124, 125 Olacak
Tecrit konusunda bir “özeleﬂtiri” yap›lacaksa e¤er, as›l özeleﬂtiri,
tüm devrimci, demokrat kesimlerin tecrite karﬂ› birli¤ini
sa¤lamakt›r... Bu birli¤in zemini, Büyük Direniﬂ’tir... Sürecin
“ce¤iz, ca¤›z”lara de¤il, somut, etkili, pratik gerçek ad›mlara
ihtiyac› vard›r.

S

abr›n, kararl›l›¤›n, fedakarl›¤›n,
ödenen bedellerin ama hepsinin
ötesinde boyun e¤meme iradesinin
yaratt›¤› Büyük Direniﬂ’in 7. y›l›na
girdik. Direniﬂin daha ikinci y›l›na
girerken, dünyada eﬂine rastlanmayan bir direniﬂten sözediyorduk. Bugün art›k herhangi bir k›yas›, benzetmeyi kabul etmeyecek bir direniﬂ
gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Dünya
tarihinde eﬂi ve benzeri yok; belki
olmayacak da.

elde edilmiﬂ bir baﬂar›d›r. ‹çeride ve
d›ﬂar›da ödenen büyük bedellerle ortaya konulan bu irade, direniﬂi sürdürmektedir ve sürdürecektir. Ancak
herkesin kabul edece¤i gibi, sorun
sadece bu iradenin sahiplerini aﬂan
boyutlara sahiptir. Direniﬂin 7. y›l›na kadar ortaya konulan irade ve fedakarl›k, ortaya ç›kan bu tarihi direniﬂ, devrimci, demokrat tüm kesimlerin direniﬂ karﬂ›s›ndaki sorumluluklar›n› da belirliyor.

mperyalizm ve onlar›n ülkemizdeki iﬂbirlikçileri, 122 insan›m›z› katlettiler, yüzlerce insan›m›z› sakat b›rakt›lar, F Tipi hapishaneleri
de açm›ﬂ oldular, ancak tecrit politikas›nda adeta “sert bir kayaya toslar” gibi direniﬂe çarpt›lar. Avrupa
ve Türkiye burjuvazisinin tüm kurumlar›n› da devreye sokan seferberli¤ine karﬂ›n, s›n›rs›z imkan ve
araçlar›na karﬂ›n, direniﬂi altedemediler. Böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda,
böyle bir direniﬂi gerçekleﬂtirebilmek, kuﬂkusuz burjuvazi karﬂ›s›nda
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Ya çözülecek! Ya 123,124, 125 olacak

5

‹rade savaﬂ›nda 7. y›l

8

F Tipleri’nden Guantanamo’ya

az›m›z›n baﬂl›¤›ndaki gibi, meseleyi “ya çözülecek, ya 123,
124, 125 olacak...” ﬂeklinde ortaya
koymak, hiç kuﬂku yok ki, s›n›flar
mücadelesinde hatlar›n en keskin
ﬂekilde ifadesidir. Bu durumun, kimilerinin sand›¤› gibi subjektif bir
keskinlikle ya da sekterlikle ilgisi
yoktur. Bu keskin hatlar, sald›r›n›n
muhtevas› ve hedefleriyle belirlenen bir keskinliktir. Bu anlamda da
durumu bu ﬂekliyle ortaya koymaktan kaç›nmak, s›n›flar mücadelesinin nesnelli¤inden kaçmakt›r. E¤er

18 Güngör Gençay: Her sanatç›, her insan
Aﬂç›’y› desteklemeli

bir mevzideki çat›ﬂma, böyle bir hal
alm›ﬂsa, o çat›ﬂmaya ﬂu veya bu biçimde taraf olanlar›n da, sürecin
içinde bu gerçe¤in ay›rd›nda olarak
yeralmalar› gerekir.
iﬂli Direniﬂ Evi, son birkaç ayl›k
zaman diliminde, birçok kesimi
konuk etti. Demokratik kitle örgütleri, siyasi örgütlülükler, oradan tecrite bir an önce son verilmesi ça¤r›lar›nda bulundular. Behiç Aﬂc›’n›n
ölmesini istemediklerini, buna izin
vermeyeceklerini vurgulad›lar. Adalet Bakanl›¤›’n›n tecriti çözmek için
ad›m atmas› yönünde aç›klama yapan tüm devrimci, demokrat kiﬂi ve
kurumlar, ﬂunu bilmelidirler ki,
söz’ün hükmü ve etkisi bir yere kadard›r. Sürecin baﬂ›nda kuﬂkusuz
sözün bugünkünden daha fazla hükmü vard›. Ancak tecrit oda¤›ndaki
bu çat›ﬂman›n geldi¤i noktada, herkes “söz”ün ötesinde bir müdahalenin gerekli oldu¤unu görmek durumundad›r. Bu anlamda, bugünkü
koﬂullar itibar›yla, “söz” belki vicdanlar› yat›ﬂt›rmakta bir rol oynayabilir ama tecrit sorununun çözülmesinde fazla bir rol oynayamaz.

ﬁ

anatç›lar›n kendi alanlar›ndan
ve kendi meslek ve üretimleriyle direniﬂ sürecine yapt›klar› pratik
müdahale ve katk›lar›, son derece
ö¤retici ve önemlidir. Sendikalar,
odalar, di¤er demokratik kitle örgütleri, örgütlü halk güçleri ve solun
direniﬂ d›ﬂ›ndaki tüm kesimleri, pratik ad›mlar atmal›d›rlar.

S

35 37. y›l tüm Dev-Genç’lilere kutlu olsun!
36 Selam olsun Dev-Genç’e!

19 Çukurova hiç umutsuz kalmad› ki

38 Gençli¤in sorunlar› ve mücadelesi

20 D›ﬂar›dakilerin tecritinin kald›r›lmas› için de

40 Devrimci ve demokratik yap›lara

direniyor

41 Elaz›¤’da 1 May›s davas›

22 Tecrit oyununun kurallar› bize dayat›ld›

42 Not Düﬂüyoruz

10 Kararl›l›¤›n, sabr›n, ›srar›n, fedan›n kronolojisi

25 Emek: Emekliler Ankara’da hayk›rd›

43 Kapitalist Batakl›k

12 Yeni ölümler istemiyoruz

26 Hayat›n ‹çindeki Teori: Hapishanelerde

44 Kore emperyalizme meydan okuyor

14 Ermeni soyk›r›m› ve emperyalist demokrasi
ile faﬂizmin buluﬂtu¤u nokta
16 Lübnan’a asker gönderenler halklara ihanet
ediyor
17 Susurlukçu A¤ar’›n demokratl›k maskesi

mücadele - 1

46 Yurtd›ﬂ›: Avrupa’da tecrite karﬂ› kampanya

30 Dikmen: Çete terörüne halk›n öfkesi

48 Duvar› y›kanlar yeni duvarlar yap›yor

31 Gençlik: Polis sald›r›s› protesto edildi

49 Kültür: Grup Yorum Fuar Aç›khava’da üç bin

32 Gençlik Dizi - 2:
Cuntalar Dev-Genç’i yok edemedi

kiﬂiyi halaya kald›rd›
50 Halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar› ölümsüzdür

enilebilir ki, mesela sendikalar,
kendi sorunlar› için bile etkili,
sonuç al›c› bir pratik ortaya koyam›yorlar ki, tecrit için koysunlar!..
Bu düﬂünce yanl›ﬂt›r. Sorunu çarp›k
bir ﬂekilde ortaya koymakt›r. Tecritin çözülmesi, büyük bedellerle 7.
y›la getirilen bir direniﬂin kazanmas›, tüm emekçi halk için moral olacakt›r. Oligarﬂinin sözcülerinin “örgüte zafer kazand›k dedirtmeyiz”
sözünü bu çerçevede anlamak gerekir. Kuﬂkusuz bu direniﬂin zaferi,
halk›n zaferi demektir. Ve oligarﬂi,
“örgüte” de¤il, halka moral verece¤i, halk›n kendine güven duymas›n›
sa¤layaca¤›, baﬂka konu ve alanlarda da izleyece¤i bir yol olaca¤› için
tecrit sorununda bu kadar uzlaﬂmaz
davranmaktad›r. Oligarﬂinin “uzlaﬂmazl›¤›n›” k›racak olan da yine halk›n örgütlü kesimlerinin yüklenmesi olacakt›r. Söz’ün ötesine geçip
pratik müdahalede bulunman›n anlam›, önemi ve zorunlulu¤u iﬂte
bundan dolay›d›r. Halk olarak zaferi kazanmak içindir.

D

u dönemde, çeﬂitli kesimlerin
direniﬂi gündemlerine alma
do¤rultusunda belli ad›mlar› olsa
da, bu ad›mlar, “Tecrit sorununu ve
direniﬂi 6 y›l neden ve nas›l gündemimizden ç›kard›k?” sorusunun
üzerinden atlanarak at›lmaktad›r.
Bu soruya cevap verilmemektedir.
Bilindi¤i gibi bir süre önce gazeteci
Ece Temelkuran’›n bir yan›yla da
bu sorunu gündeme getiren bir kitab› yay›nland›. Temelkuran bu 6 y›ll›k suskunlu¤u, 6 y›ll›k “gündem d›ﬂ›na ç›karma”y› yazm›ﬂt›. Kitab›n
yay›nlanmas›ndan sonraki bir röportaj›nda ise ﬂunlar› diyordu: “Yazd›ktan sonra... ‘o iﬂler senin bildi¤in gibi de¤il’ gibi bir tak›m ketum
uyar›lar ald›m. ‘Peki nas›l?’ dedi¤imde, ne yaz›k ki hiçbir ﬂey söylemiyorlar ya da söyleyemiyorlar...
Röportajlar yay›mlan›yor ama insanlar bu konuda hâlâ bir ‘fikir’
söyleyemiyorlar. Büyük bir mutabakatla suçluyuz bu meselede.”(*)

B

erçekte kimse direniﬂi nas›l,
neden gündeminden ç›kard›¤›n›n aç›klamas›n›, dolay›s›yla muhasebesini yapamaz durumdad›r. Bi-

G

zim alt› y›ld›r sordu¤umuz sorular
hâlâ ortada durmaktad›r. Alt› y›ld›r
direniﬂle solun gündemi aras›ndaki
iliﬂki üzerine yazd›klar›m›z ortadad›r. Bu tart›ﬂma sonuçlanmam›ﬂt›r
henüz. Tarih, ayd›nlardan siyasi hareketlere kadar özeleﬂtiri beklemektedir. Ama bugün için en az›ndan
herkes, pratikte bu özeleﬂtiriyi yapmal›d›r.. Tarih, bir yan›yla da muhasebe demektir. Kimse bu muhasebeden kaçamaz. Önünde sonunda tarih
bu soruya da bir cevap isteyecektir
herkesten. Ancak biz bu soruyu
gündeme getirirken yine de belirtelim ki, bugün için pratikteki bir özeleﬂtirinin daha de¤erli ve acil oldu¤unu düﬂünüyoruz.
ratikteki özeleﬂtirinin önceli¤i,
direniﬂin verdi¤i bedellerin hergün asl›nda büyümekte oluﬂundand›r. Üç ölüm orucu direniﬂçisi, ölüm
yolculu¤unun art›k oldukça ileri
aﬂamalar›ndad›r. Behiç Aﬂc›, 190’l›
günlerindedir açl›¤›n. Ve do¤al olarak zaman h›zla azalmaktad›r. Sürecin “ce¤iz, ca¤›z”lara de¤il, somut,
etkili, pratik gerçek ad›mlara ihtiyac› vard›r. E¤er ayd›nlar›m›z, solun
çeﬂitli kesimleri “biz sorunu unuttuk, unutmak istedik, bu bizim suçumuzdur” diyorsa ve e¤er mesele basitçe günah ç›karma de¤ilse, tarih
karﬂ›s›nda bu suçtan aklanman›n
yolu, direniﬂe güç vermekten geçer.

P

KP hükümeti, emperyalizme ve
oligarﬂiye güven vermeye,
farkl› kesimleri memnun etmeye çal›ﬂan, pragmatik politikalar› içine
batm›ﬂ, kiﬂiliksiz, politikas›z, iradesiz bir hükümettir. Emperyalizmin
ve oligarﬂinin temel politikalar›n›,
tüm “devlet politikalar›n›” sürdürdü¤ü gibi, tecrit zulmünü de sürdürmüﬂtür. Tecrit sorununu çözecek bir
ad›m at›p atamayaca¤›n›, böyle bir
irade gösterip gösteremeyece¤ini
görece¤iz. Ancak direniﬂ güçleri bu
konuda spekülasyon yapmak ve bu
ihtimaller üzerine beklentiler inﬂa
etmek durumunda de¤ildir. Tecrite
karﬂ› ç›kan her kesimin yapaca¤›
tek ﬂey, iktidar› kuﬂatacak, AKP hükümeti üzerindeki bask›y› art›racak
bir mücadeleyi örgütlemektir.

A
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at›rlayal›m; 19 Aral›k 2000’in
hemen öncesinde, Ankara’da,
Adana’da, ‹stanbul’da ve onlarca
ﬂehirde onbinler F Tipleri’nin kapat›lmas› talebiyle meydanlardayd›lar.
F Tiplerinin kapat›lmas› bildirilerinin alt›nda, bu ülkedeki hemen tüm
demokratik kitle örgütlerinin, legal,
illegal alanda, bar›ﬂç›l ya da ﬂiddete
dayal› faaliyet yürüten tüm siyasi
hareketlerin imzalar› vard›. 12 Aral›k 2000’de Adalet Bakanl›¤›’n›n
resmi aç›klamalar›na göre 9 bin 316
tutsak, açl›k grevindeydi. Bu tablo
asl›nda olmas› gerekendi. F Tipleri
ve tecrit politikas›, bu muhalefetin
tümüne yönelik bir sald›r›yd›. Dolay›s›yla, bu muhalefetin bir bütün
olarak F Tipleri’nin karﬂ›s›nda olmas›ndan daha do¤al bir ﬂey yoktu.
Ama “do¤al olmayan” gerçekleﬂti
ülkemizde. 19 Aral›k 2000 öncesinde, tüm farkl›l›klar›na karﬂ›n en
az›ndan yanyana gelebilen bu güç,
say›s›z siyasi farkl›l›klar, subjektif
kayg›lar, küçük hesaplar, korkular
sonucunda paramparça olmuﬂtur.
Tecrit konusunda bir “özeleﬂtiri”
yap›lacaksa e¤er, as›l özeleﬂtiri, tüm
devrimci, demokrat kesimlerin tecrite karﬂ› birli¤ini sa¤lamakt›r. Bu
birlik hiç kuﬂkusuz soyut, hedefsiz
bir birlik olamaz; tecrite karﬂ› direniﬂ, o birli¤in sa¤lanaca¤› tek gerçek zemindir. 7. y›l›na giren sab›r,
kararl›l›k, fedakarl›k ve irade, böylesi bir destekle kuﬂat›lmay› tarih
önünde fazlas›yla haketmiﬂtir. Bunu
tart›ﬂmak bile abestir art›k.

H

22, hepimizin bildi¤i gibi sadece
bir rakam de¤il. Büyük Direniﬂ’in ödedi¤i bedelin bir bölümünü
anlatan bu rakam›n 123, 124, olmas›n› önlemek, tecrite son verilmesini sa¤lamak için her kesimin politik
ve pratik sorumluluklar› var. Bu sorumlulu¤un muhtevas›n› ve biçimini herkes kendi belirleyebilir; bizim
dedi¤imiz ﬂudur; dünya halklar›n›n
direniﬂ tarihinde benzersiz bir yer
tutan bu Büyük Direniﬂ’i hep birlikte zafere taﬂ›yarak, emperyalizmin
ve oligarﬂinin bir plan›n› bozmuﬂ
olarak, dünya ve ülkemiz halk›na
bir zafer kazand›ral›m.

1

(*) Cumhuriyet Kitap, Ekim 2006)

Çarp›ﬂan iki iradedir.
Ve yaln›z biri kazanacak!
Büyük Direniﬂ, ‘kim?’
sorusunun cevab›d›r:
- B‹Z KAZANACA⁄IZ!

İRADE
SAVAŞINDA
7. YIL...
Savaﬂ, esas olarak örgütlü güçler aras›nda cereyan eder. Savaﬂta, askeri, teknik, bilimsel tüm imkanlar seferber edilir. Ama savaﬂ›n gidiﬂat›n› ve sonucunu belirleyen bunlara da hükmeden bir güçtür;
o gücün ad› iradedir.
F Tiplerinin hücrelerinde 6 y›ld›r iﬂte bu iradeler
savaﬂ›yor. Bir taraf, bu savaﬂta bombalar, kurﬂunlar,
dozerler, hücreler, yasalar, her türlü arac› kullanmas›na karﬂ›n, di¤er taraf›n maddi anlamda kullanabilece¤i tek silah› olarak bedeni var. Ve elbette bir de
o bedene hükmeden iradesi.
Büyük Direniﬂ’i yaratan ve bugüne getiren irade içinde üç iradeden sözetmek gerekir özel olarak;
direniﬂi 7. y›l›na getiren siyasi irade... Hücrelerde
ölümü ve zulümü rezil rüsva eden özgür tutsa¤›n
iradesi... Direniﬂin sesini d›ﬂar›ya taﬂ›maktan bir
an bile vazgeçmeyen tutsak yak›nlar›n›n iradesi...
lar›, emperyalist emelleri
için kirli beyinlerinin eseri olan ad›na tecrit dedikleri bir sald›r› politikas›na sar›ld›lar. Halk›n öncülerini yaln›zlaﬂt›r›p teslim al›rsam, halk› yol göstericilerinden mahrum b›rak›r›z diye planlad›lar.

Yeni bir “Milenyum”du milad!
Bu irade savaﬂ›n›n baﬂlang›c› 2000’li y›llar›n baﬂ›na
uzan›yor. Bebeklerin çocuklu¤a, çocuklar›n delikanl›l›¤a 7 y›l gibi uzun bir süreden sözediyoruz ﬂimdi. Bu
yüzden biraz “tarih” anlat›m› gibi geliyor sözler.
Yeni bir “biny›l”›n baﬂ›nda, bu topraklar›n binlerce
y›ll›k direnme gelene¤ini, binlerce y›l ba¤r›nda koruyup
büyüttü¤ü kurtuluﬂ umudunu ve özlemlerini yoketmek
istediler. Önce bu topraklar›n öncülerini, en bilinçli en
cüretli en örgütlü kesimlerini teslim almal›yd›lar elbette.
Emperyalist haydutlar ve onlar›n ülkemizdeki uﬂak-

Emperyalistlerin ve uﬂaklar›n›n kirli ve kendi ideolojileriyle dumura u¤ram›ﬂ beyinlerinin anlamad›¤› ﬂuydu; halk›n öncüleri, halk›n umudunun, özleminin, öfkesinin temsilcisiydiler. Tek tek kiﬂiler ﬂahs›nda onmilyonlard› o öncüler. Emperyalistler sald›r›p “teslim
olun!” derken halk›n öncüleri ﬂahs›nda milyonlara “tes5
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lim olun!” diyorlard›.
Devrimci tutsaklar›n boyun e¤meyece¤ini, kölece
hücrelere girmeyeceklerini biliyor, ölümüne bir direniﬂle karﬂ›laﬂacaklar›n› tahmin ediyorlard›. Bu yüzden
planlar›n› da bunu göre yapt›lar, siyasi haz›rl›klar› bir
yana, fiziki operasyona da bir y›l boyunca tatbikatlarla
haz›rland›lar.
Tahminleri do¤ruydu. Özgür tutsaklar, tarihlerinin
hiçbir döneminde teslim olmam›ﬂlard› ve iﬂte yine olmuyorlard›. Tutsaklar hücrelere girmeyece¤iz karar›yla
20 Ekim 2000’de, süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin iﬂbirlikçi medyas›, yalan ve demagojilerle, önyarg›lar› k›ﬂk›rtarak,
düﬂmanl›klar yaratarak, ölüm orucu direniﬂinin içeride
ve d›ﬂar›da yaratt›¤› direniﬂ ruhunu parçalamak için
elinden geleni yapt›. Ama bir irade vard› ki, onu parçalamak bir yana, onda zerre kadar hasar yaratmalar› bile
mümkün de¤ildi. Özgür tutsaklar›n, Cepheli tutsaklar›n
iradesiydi bu.
19 Aral›k 2000’de, direniﬂi k›rmak için bu iradeye,
bombalar, kurﬂunlarla sald›rd› oligarﬂi.
Fakat, tepeden t›rna¤a silahl› 10 bin cellad›yla emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin, “bir avuç” devrimci tutsak karﬂ›s›ndaki bozgununu yazd› tarih. Çünkü özgür
tutsak iradesi, 19 Aral›k’ta kurﬂun ve bomba ya¤murlar› alt›nda, binlerce y›l›n öfkesi, umudu ve coﬂkusuyla
halaya durdu. O gün bugündür süren bir halay kuruldu
kurﬂun ya¤murlar› alt›nda.
Önce halay›n baﬂ›n› çekenler düﬂtü. Düﬂen bir sonrakine uzatt› elinde sald›¤› mendili. Düﬂenlerin yerini yenileri al›yor, halay sürüyordu. Halay baﬂ› çekenler düﬂtükçe, sonrakine devredilen mendil k›z›llaﬂt›. Düﬂtü bir
bir halay çekenler, bir k›z›l mendil düﬂmedi yere.

baﬂard›lar. Tutsaklar›n içinden de bu korkuya kap›l›p
ihaneti seçenler oldu ve onlar da oligarﬂi taraf›ndan kullan›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Sol ise, uzun süren tecrit-sansür kuﬂatmas› karﬂ›s›nda uzun süreli bir direnmeyi sürdüremeyerek direniﬂten
çekildi. Tahliye rüﬂveti de sald›r›n›n bir biçimiydi ve bu
sald›r› karﬂ›s›nda da yeni fedakarl›klar, kahramanl›klar
yarat›ld›¤› gibi, rüﬂveti kabul ederek oligarﬂiye güç kazand›ranlar oldu. Tek tek kiﬂisel düzeydeki ihanet ve çözülmeler elbette çok belirleyici olamazd› ama rüﬂvet siyasi hareketler düzeyinde kabul edildi¤inde, daha tahrip
edici oldu. Bu tahribat ödenen bedelleri büyüttü ama direniﬂin iradesi bununla da k›r›lmad›.
Bir taraftan direniﬂi yok saymak, halk›n gözünden
gizlemek için tecriti a¤›rlaﬂt›r›p sansürün en koyusunu
uygularken, direniﬂe verilen her tür deste¤i kesmek, en
ufak bir deste¤i bile yok etmek için yasa üzerine yasa,
genelge üzerine genelge ç›kard›lar.
Direniﬂçilere zorla müdahale ettiler, yüzlercesini sakat b›rakt›lar. Tahliye rüﬂvetleriyle direniﬂten vazgeçmelerini dayatt›lar. Fakat direniﬂ bütün bunlar› parçalad›, aﬂt› ve iﬂte ﬂimdi 7. y›l›na giriyor.
Özgür tutsaklar, hücre hücre direnerek, hücre hücre
ölerek geldiler bugüne.

Hücreleri yenen irade:
Hücre, günün 24 saati süren bir sald›r›d›r. Zulüm, bu
süre içinde hücre sald›r›s›n› pekiﬂtiren, tamamlayan
di¤er sald›r› araç ve yöntemlerini devreye sokmay› da
ihmal etmedi. Tutsaklar›n, daha en baﬂ›ndan hücrelere
at›l›ﬂ›, ülkemiz tarihinin en büyük hapishane sald›r›s›yla gerçekleﬂti.
19 Aral›k belirleyici bir öneme sahipti bu aç›dan.
Teslim olmak, baﬂtan kaybetmekti, bu tart›ﬂmas›zd›. Direnmek ise, uzun sürecek hücre sald›r›s›na karﬂ›, baﬂtan
önemli bir mevzi kazanmakt› ve bu mevzi, sonraki çat›ﬂmada tutsaklara büyük güç sa¤layacakt›. Özgür tutsaklar, 19-22 Aral›k’ta o mevziyi kazanarak ç›kt›lar katliam sald›r›s›ndan. Direniﬂ içinde olman›n gücüyle baﬂlad›lar hücrelerdeki savaﬂa.
Sald›r› hücrelerde yeni biçimlerle devam edecekti.
19 Aral›k sald›r›s› karﬂ›s›nda yarat›lan görkemli direniﬂ,
ancak ideolojisi, iradesi, örgütsel gücü ve güveni sa¤lam olanlar, düﬂman› iyi tan›yanlar ve devrim hedefinde
kararl› olanlar taraf›ndan sürdürülebilirdi. Öyle de oldu.
Özgür tutsaklar, bu süreçte direniﬂi omuzlayan ve geliﬂtiren tek güç oldu.
Hücreyle tutsak iki düﬂmand›r. E¤er tutsak, düﬂman›n› kan›ksamaya, küçümsemeye baﬂlarsa, savaﬂ› hücre
kazanmaya baﬂl›yor demektir. Statükocular, hücreyle
uzlaﬂ›rken, özgür tutsaklar›n hücreye düﬂmanl›klar› hergün biraz daha büyüdü. Sosyalizm devrimcinin yaﬂam
biçimini belirleyen rehberidir. Bu rehberlik örgütlü yaﬂamda, örgütsel disiplinde somutluk kazan›r. Hücrede

Yalanlar› parçalayan yine bu irade:
19 Aral›k operasyonuyla “hayatlar›” kurtarm›ﬂlar,
ölüm orucundaki tutsaklar› “kendi terörlerinden” kurtarm›ﬂlar, tüm tutsaklar› tek kiﬂilik ya da iki-üç kiﬂilik
hücrelere atm›ﬂlard›.
Bozgunun haz›ms›zl›¤› içinde yalanlar›n ard› arkas›
kesilmedi. Tutsaklar›n birbirlerini vurduklar›, kendi arkadaﬂlar›n› yakt›klar› yalanlar›, operasyonun baﬂar›lar›n› öven haberler eﬂli¤inde veriliyordu. Ama en büyük
yalan, direniﬂin kendisine dairdi: Ölüm orucu direniﬂini bitirdiklerini ilan ettiler. Art›k hapishanelerde ölüm
olmayacakt›.
21 Mart’ta, tutsaklar›n F Tiplerine at›lmalar›n›n üzerinden üç ay geçmemiﬂken, Cengiz Soydaﬂ’›n ﬂehit düﬂmesi bu yalan› da yerle bir etti. Bir türlü bitiremiyorlard› direniﬂi. Ve 2006 y›l›n›n Ekimi’nde de tüm dünyan›n
gördü¤ü gibi, bitiremeyeceklerdi.
19 Aral›k 2000’de oligarﬂi politik aç›dan bozguna
u¤ram›ﬂt›r. Ancak bu bozguna ra¤men kimi kesimlerde
korku yaratmay›, direniﬂe destek olan sesleri azaltmay›
6
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122 ﬁehit
reniﬂ program›n›n oluﬂturulmas›na kadar, böyledir. Mesele, emperyalizmin ve oligarﬂinin dayatmalar›n›, yani
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm hedefinden vazgeçmeyi kabul etmemektir.
Devrimci irade kendini burada gösterecektir. Ve büyük bedeller ödeme pahas›na devrimci irade bu
noktada asla k›r›lmam›ﬂ,
sars›lmam›ﬂt›r.
Devrimcilerin iradesinin k›r›lmas›, halk›n
iradesinin tümüyle k›r›lmas› demekti. Öncülük bunun bilincinde, bunun sorumlulu¤unda olmak ve bu irade k›r›lmas›na izin vermeme misyonunu, bedeli ne olursa olsun üstlenmekti.
Cepheli tutsaklar, örgütlerinin yol göstericili¤inde,
sald›r›y› her yönüyle tespit ettikten sonra dediler ki; zafer bizimdir ama zaferi halk›m›za arma¤an etmek için
zorlu bir yolumuz vard›r. Belirleyici olan bu yolun ne
kadar sürece¤i de¤il, sonuna kadar yolda yürümeye devam etmekti. Örgütleri, bu yolda sonuna kadar bir meﬂale gibi hep önlerinde olacakt›...
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri de haz›rl›ks›z de¤ildi.
‹flas eden politikalar›n›n, yöntemlerinin yerine yenilerini koydular. Sald›r›ya devam ediyor olmalar›, TCK’yla,
Yeni ‹nfaz Yasas›’yla tecrit statüsünü ve teslim alma politikas›n› tahkim etme çabalar›, 6 y›ld›r tutsaklar karﬂ›s›nda zafer kazanamam›ﬂ olmalar›n›n getirdi¤i sonuçlard›r.
Emperyalizm ve oligarﬂi, hücre sald›r›s› karﬂ›s›nda
özgür tutsaklar›n teslim olmayaca¤›n› biliyordu demiﬂtik. Bu topraklar› tan›yan herkes, Cepheliler’in teslim
olmama gelene¤ini de bilirdi kuﬂkusuz. Bu gelenek, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin hücre sald›r›s›nda temel
hedeflerine ulaﬂmas›n› da engelleyen güç oldu.
Direniﬂ, oligarﬂinin sald›r›s›na karﬂ› baﬂlad›. Ama bu
direniﬂ, devrim mücadelesi içinde basit bir savunma
takti¤i de de¤ildir. Direniﬂ, bu topraklar üzerinde devrim iddias›n› ve kurtuluﬂ umudunu yaﬂatma direniﬂidir.
Marksist-Leninistler, iddiay› sürdürecek, umudu yaﬂatacak bir siyasi iradeyi ortaya koyabildikleri için tecrit politikas› amac›na ulaﬂamad›.
6 y›ld›r, içeride ve d›ﬂar›da ölümüne direniliyor. Direniyor bayra¤› hücrelerde bedenini tutuﬂturanlardan
devralan Sevgiler. Ölümüne direniyor bayra¤› Gülsümanlar’dan, Cananlar’dan devralan Behiçler, Gülcanlar... ‹çeride ve d›ﬂar›da halay sürüyor. Zafer, durmayan
halay, yere düﬂmeyen mendildir. 20 Ekim 2000’den bu
yana 7. y›l›nda sürüyor zafer halay›.

tek baﬂ›na da olsa, özgür tutsa¤›n oldu¤u her yerde örgüt vard›r. Bu soyut bir söylem olman›n ötesinde, pratik
karﬂ›l›¤› olan, ilkeleri, kurallar› olan kollektif bir yaﬂam
demektir. Kolektif yaﬂam›n da mükemmel örneklerini,
ürünlerini yaratt› özgür tutsak. Özgür tutsa¤›n iradesi,
her aç›dan yere seriyordu hücreyi...

7

Tutsak yak›nlar›n›n iradesi...

.Y›l

Büyük Direniﬂ’i ortaya ç›karan iradenin bir parças›
hiç kuﬂkusuz TAYAD’l› Aileler’e aitti. Tutsak yak›nlar›n›n bir destek güç olmaktan ç›k›p direniﬂin asli gücü olmaya dönüﬂtü¤ü bu süreçte, onlar, do¤rudan kendilerine
de yönelen say›s›z sald›r›ya gö¤üs gerdiler. Asla geri
ad›m atmad›lar. Küçükarmutlu’da, Abdi ‹pekçi'de direniﬂ içinde direniﬂler yaratt›lar.
Bu irade, dünyada ilk kez, d›ﬂar›da ölüm orucu direniﬂçileri ç›kararak yeni bir gelene¤i baﬂlatt›. Gelenekler
baﬂlatmak ve onlar› sürdürmek hiç kuﬂkusuz güçlü bir
iradeyi gerektirirdi. 1980’lerin baﬂlar›ndan bu yana tutsak yak›nlar›n›n mücadelesi denilince ilk akla gelen örgütlülük olan TAYAD, bu zorlu y›llarda iﬂte bu güce de
sahip olmuﬂtu.
Tutsak yak›nlar›n›n ölüm oruçlar›nda ilk kez ﬂehitler
vermesinin yan›nda, 6 y›lda, say›s›z yarat›c› eyleme imza att›lar. Copland›lar, yerlerde sürüklendiler, gözalt›na
al›nd›lar, linç sald›r›lar›n›n hedefi yap›ld›lar, tutukland›lar ama y›lmad›lar. Defalarca Ankara yürüyüﬂleri düzenlediler. Yüzbinlerce imza toplad›lar. Yaklaﬂ›k 30 haftad›r, ülkemizin birçok kentinde her hafta oturma eylemleri yap›yorlar. Süreklilik, sab›r, istikrar, onlarla an›l›r oldu.
Hapishanelerden ç›kan yak›nlar›n›n tabutlar›n›
omuzlar› üzerinde ac›yla ama ac›lar›ndan daha büyük
bir öfkeyle, onurlu, gelece¤e dair umutlar›yla taﬂ›d›lar.
Say›s›z dönüm noktalar›ndan geçti bu direniﬂ. Say›s›z sald›r› dalgas›na maruz kald›. Ve iﬂte bu noktada onlar için söylenecek tek bir gerçek var: Herkes sustu,
onlar susmad›. Kimsenin tart›ﬂmayaca¤› bir gerçek bu.

3 Direniﬂçi
Ölüme Yürüyor

Emperyalizmin karﬂ›s›ndaki politik irade
Sosyalizm mücadelesinde zay›f düﬂen, sosyalizm iddias›n› ve inanc›n› yeterince savunamayan her politika,
emperyalizm ve iﬂbirlikçileri cephesinden bir avantajd›r. Hemen her savaﬂ›n kural›d›r: Terketti¤iniz her mevziyi karﬂ› taraf doldurur ve sa¤lad›¤› bu avantajla sald›r›lar›na devam eder. ‹ﬂte sol hareketler, baﬂlang›çta inisiyatifi ele alacak direniﬂ taktiklerine s›rt dönerek, sonras›nda direniﬂ mevzisini terkederek oligarﬂiye bu avantaj› sa¤lam›ﬂ oldular. Birinci olarak reformist solun süreçten çekiliﬂi bu avantaj› kazand›rd› oligarﬂiye. ‹kinci kez
ise ayn› süreci direniﬂ içinde yeralan gruplar›n çekiliﬂi
yaﬂatt›.
Denilebilir ki, Büyük Direniﬂ sürecinin her aﬂamas›nda Parti-Cephe iradesinin damgas› vard›r. Sald›r›n›n politik olarak çözümlenmesinden sald›r›y› püskürtecek di7
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F Tipleri’nden Guantanamo’ya
Hücrelerin Mimar›
Tecrit’in ‘Fikir’ Babas›
Tabutlar›n Müsebbibi Emperyalizmdir
F Tipi hapishaneler, Guantanamo’dan ve Ebu Gureyp’den ve Bagram’dan önceydi. Tam bir hukuksuzlukla ve aleni bir katliamla aç›lm›ﬂt›
F Tipleri. Sonrakilerin “prova”s› veya “modeli” gibi...
Guantanamo’da ve Ebu Gureyp’de emperyalizmin “sahip”li¤i
aç›kt›. Peki ya F Tiplerinde?
Hay›r, emperyalizm, hele ki Avrupa emperyalizmi sahibi olamazd›
böyle bir tecrit zulmünün!!!
19 Aral›k’›n arifesinde “AB’nin
hapishanelerde bir katliama
izin vermeyece¤i, dolay›s›yla devletin hapishanelere bir askeri operasyon
ihtimalinin düﬂük oldu¤u” da yorumlar aras›ndayd›.
Katliam gerçekleﬂti¤inde bu kesimlerin kula¤› yine AB’ye yönelikti. AB’den, en az›ndan “sert” bir k›nama bekliyorlard›. Beklediler, beklediler, ancak bekledikleri aç›klama
bir türlü gelmedi.
Sonra ad›m ad›m günyüzüne ç›kt› gerçek: AB, ne katliam› k›namaya
niyetliydi, ne F Tipi hapishanelerdeki tecrit hücrelerine karﬂ› ç›kmaya.
AB’cilerin gözü biraz aç›lmaya
baﬂlad› o aﬂamada. AB’nin en az›ndan F Tipleri konusundaki yüzünü
görmüﬂlerdi. Peki ﬂimdi ne olacakt›?.. Ya katliam› ve F Tiplerini k›namayan AB’yi k›nayacaklard›, ya da
AB’nin onay verdiklerine, onlar da
sessizce onay vereceklerdi.
Ülkemizdeki AB’ciler, büyük bir
ço¤unlukla ikincisini yapt›lar.
*
Avrupa Birli¤i düﬂüncesi, ta 20.
yüzy›l›n baﬂlar›na kadar uzanan bir
düﬂüncedir. Ve o zaman –1915– Lenin ﬂöyle demiﬂti: “Kapitalizm alt›ndaki bir Birleﬂik Avrupa, ya olanaks›zd›r ya da gericidir.”
Birleﬂik Avrupa, karﬂ›m›zdayd›
iﬂte; tüm gericili¤iyle, tüm emperya-

listli¤iyle, tüm insanl›k d›ﬂ›l›¤›yla.
“‹nsan haklar› ve demokrasi ihraç
etti¤i” ileri sürülen Avrupa, ülkemize
F Tipi zulümü ihraç etmiﬂti.
*
AB; ilerlemenin as›l dinami¤iydi.
“Türkiye son 25 y›ld›r 'ilerleme'sini
büyük ölçüde d›ﬂ dinami¤in sa¤lad›¤› itmeyle yürütüyor. O d›ﬂ dinami¤in ad› Avrupa Birli¤i." Böyle diyordu burjuva bas›ndaki ‹smet Berkan gibi

“sol” kalemﬂörler. ‹lerici bas›ndakiler daha da ileri gidip, Melih Pekdemir gibi, AB’ye uyum yasalar›n›n
“yukar›dan demokratik devrim” oldu¤una hükmediyordu.
Demek ki, F Tipi hapishaneler bir
“ilerleme”ydi. “Yukar›dan devrim”in bir parças›yd› hücreler. ‹smet
Berkanlar’›n ve Melih Pekdemirgiller’in medyas›nda ve dünyas›nda, direniﬂe iﬂte bunun için sansür konuldu.
Bir “ilerleme” vard› onlar›n tasvir ettiklerinden çok çok farkl› sahnelerde. Elleri, ayaklar› zincirlenmiﬂ
yüzlerce tutsak, biraz önce 12 arkadaﬂlar›n›n katledildi¤i hapishanenin
avlusunda ilerliyorlard› sevkedilecekleri yeni zulüm merkezine giden
yolda... ‹lerliyordu insanlar uzun bir
kortej halinde ve omuzlar›nda 7 tabutla. Avrupa Birli¤i’nin deste¤i,
teﬂvi¤i ve onay›yla katledilenler vard› tabutlar›n içinde.
*
Bir müddet sonra, AB’nin sözcüleri geldiler heyetler halinde. Hücrelerde “lütfedip” birkaç tutsakla da
8
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görüﬂtüler. Görüﬂmeden ç›kt›ktan
sonra, AB milletvekilleri özgür tutsaklar için “onlar taﬂ devri düﬂüncelerini savunuyorlar” diye demeçler
verdiler. As›l mesajlar›, AB’ci solcularayd›. “Siz de b›rak›n onlar› sahiplenmeyi” demiﬂlerdi bu aç›klamalar›yla. Ve ne yaz›k ayd›n, solcu, ilerici, demokrat ama ayn› zamanda
AB’ci olan ülkemiz muhalefetinin
bir kesimi yine onlar› dinledi. S›rt›n›
döndü direniﬂe. ﬁehitleri görmezden
geldi. F Tiplerini gündeminden
ç›kard›.
Baﬂtan beri
demiﬂtik ki, biz
Avrupa emperyalizmine
karﬂ› da direniyoruz hücrelerde.
Bunu fazla gerçekçi bulmad› solun bir k›sm›. Bir kesim emperyalizm konusundaki ﬂablonlarla konuﬂtu¤umuza hükmetti.
Hüküm zaman›nd›. Hüküm, Avrupa emperyalizminin hücreleri ve
tecrit politikas›n› alenen sahiplenmesiyle yerine oturdu.
*
“‹zolasyon” sistemiyle ilgili pekçok araﬂt›rma kitab›n›n, tarihsel belgelerin gösterdi¤i gibi, tecrit politikas›, emperyalizmin onlarca y›l üzerinde çal›ﬂt›¤› bir politikad›r. Amerika, Almanya ve ‹ngiltere bu iﬂin teori
ve prati¤inde baﬂ› çekmektedirler.
Kendi ülkelerindeki hapishanelerde uygulad›klar› hücre ve tecrit
sisteminde kendilerince büyük ölçüde “baﬂar›l›” da olmuﬂlard›r. Ama bu
politikay› ülkemize taﬂ›d›klar›nda,
ayn› “baﬂar›y›” elde edemediler. Türkiye devrimcileri, gelenekleriyle,
boyun e¤meyen iradeleriyle bozdular bu plan›.
*
Emperyalizm tüm dünyay› kontrol etmek istiyor. Hiçbir siyasal güç,
emperyalizmin dünya düzenini te-

★ ★★★★
★
★ ★ ★★
Yazgülü
Güder Öztürk, F›rat Tavuk, Ali Ateﬂ, Aﬂur
melden tart›ﬂma konusu yapmas›n istiyor. Bunun için de her yolu deniyor. Bazen sonuç alamayaca¤›n› bile
bile, karﬂ›s›ndaki gücü teslim alamayaca¤›n› bile bile sald›r›r. Pervas›zl›¤›n›n alt›nda güçsüzlü¤ü vard›r. Pervas›zl›¤›n›n alt›nda haks›zl›¤›, adaletsizli¤i, gayri-meﬂrulu¤u vard›r. Bu
yüzden emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin, en “mükemmel” planlar›nda bile tarihsel olarak kaç›n›lmaz hesap hatalar› yapmas› muhakkakt›r.
Türkiye devrimcilerinin K›z›ldere’den bu yana sahip olduklar› direniﬂ gelene¤i, AB’nin ve oligarﬂinin
tecrit politikas›n› bozan unsur oldu.
*
Hücre sistemine geçilmesi için
raporlar haz›rlayan, F Tipleri için finansman sa¤layan, bu geçiﬂin sa¤lanmas› için 19-22 Aral›k gibi bir
katliam› onaylayan, sonraki 6 y›l boyunca tecrit katliam›n› görmezden
gelen Avrupa Birli¤i’nin, son CPT
raporunda F Tipleriyle ilgili baz› “reformlar” yap›lmas›n› gündeme getirmesi, direniﬂin yaratt›¤› bir sonuçtur.
Direniﬂin yaratt›¤› büyük bask›,
emperyalizmin merkezlerinde, oligarﬂinin iktidar makamlar›nda hissedilmektedir. Direniﬂi kaale almaz görünümleri, art›k bu gerçe¤i gizleyemez haldedir.
Fakat, ne CPT’nin raporu, ne de
bundan sonra F Tiplerine iliﬂkin yapacaklar› herhangi bir “eleﬂtiri”, Avrupa emperyalizminin bu konudaki
sorumlulu¤unu ortadan kald›ramayaca¤› gibi, aç›¤a ç›km›ﬂ olan yüzünü
de yeniden gizleyemez.
Aç›¤a ç›kan bu yüzde, F Tipleri,
Guantanamolar, Ebu Gureypler,
Bagramlar vard›r. Ve tüm kan›tlar›yla ortaya ç›km›ﬂt›r ki, Irak’taki vahﬂi
iﬂkencelerde, Guantanamo statüsünde Amerika “yaln›z baﬂ›na” de¤ildir.
CIA’n›n iﬂkence uçaklar› AB’nin
onay›yla göklerde dolaﬂmaktad›r.
Guantanamo statüsü, AB onay›yla
yerleﬂmiﬂtir.
Ve zaten mesele, Guantanamo’yu
da aﬂan bir statüdür. Bu statü, “terör”le damgalanm›ﬂ tüm ilerici, devrimci, muhalif halk güçlerine karﬂ›,
her türlü hukuksuzlu¤un meﬂru görüldü¤ü, emperyalizmin klasik burjuva demokrasisinin rahatl›kla rafa

kald›r›ld›¤› bir
Korkmaz, Özlem Ercan, ﬁefinur Tezgel, Nilüfer
statüdür.
F
Alcan, Gülser Tuzcu, Seyhan Do¤an, Mustafa
Tipleri bu staY›lmaz, Cengiz Çal›koparan, Murat Ördekçi,
tünün ilk uyAhmet
‹bili, Alp Ata Akçayöz, Ercan Polat, Umut
gulamalar›nGedik, R›za Poyraz, Fidan Kalﬂen, ‹lker Babacan,
dan biridir.
Fahri Sar›, Sultan Sar›, Murat Özdemir, ‹hsan
Frans›z
Özkan, ‹rfan Ortakç›, Hasan Güngörmez,
yazar Henri
Alleg, bu yeYasemin Canc›, Berrin B›çk›lar, Halil Önder, Cafer
ni statüyü EnDereli, Gültekin Koç, Cengiz Soydaﬂ, Adil Kaplan,
gizisyon’a
Bülent Çoban, Gülsüman Dönmez, Nergiz
benzetiyor ve
Gülmez, Fatma Ersoy, Abdullah Bozda¤, Tuncay
ülkemizdeki
Günel, Celal Alpay, Erol Evcil, Murat Çoban,
direniﬂe ba¤Canan Kulaks›z, Gürsel Akmaz, Endercan Y›ld›z,
layarak ﬂöyle
Sibel Sürücü, ﬁenay Hano¤lu, Hatice Yürekli,
diyordu:
Kaz›m
Gülba¤, Erdo¤an Güler, Sedat Karakurt, F.
“Dünyada
yeni bir enHülya Tümgan, Hüseyin Kayac›, Tayyar Bektaﬂ,
gizisyon
U¤ur Türkmen, Veli Güneﬂ, Aysun Bozdo¤an,
do¤du
ve
Zehra Kulaks›z, Gökhan Özocak, ‹smail Karaman,
bütün özAli Koç, Sevgi Erdo¤an, Muharrem Horoz, Osman
gürlüklere
Osmana¤ao¤lu,
Hülya ﬁimﬂek, Gülay Kavak, U¤ur
karﬂ› kullaÜmüﬂ
ﬁ
ahingöz, ‹brahim Erler, Abdülbari
Bülbül,
n›l›yor. BuYusufo¤lu, Zeynep Ar›kan Gülba¤, A.R›za Demir,
na
karﬂ›
Türkiyeli
Ayﬂe Baﬂtimur, Özlem Durakcan, Ali Ekber Bar›ﬂ,
tutsaklar
Arzu Güler, Sultan Y›ld›z, Bülent Durgaç, Bar›ﬂ Kaﬂ,
güzel bir
Nail Çavuﬂ, Eyüp Samur, Muharrem Çetinkaya,
örnek teﬂTülay Korkmaz, Ali Çamyar, Zeynel Karataﬂ, Lale
kil ediyor."
Çolak, Yusuf Kutlu, Yeter Güzel, Do¤an Tokmak,
Gerçek
Tuncay Y›ld›r›m, Meryem Altun, Okan Külekçi,
yal›n. GerSemra Baﬂyi¤it, Fatma Bilgin, Birsen Hoﬂver,
çek, AB
Gülnihal Y›lmaz, Fatma Tokay Köse, Hamide Öztürk,
teorisyenSerdar Karabulut, ‹mdat Bulut, Zeliha Ertürk, Feridun
lerinin hoYücel Batu, Feride Harman, Berkan Abatay, Özlem
ﬂuna gitmese de
Türk, Orhan O¤ur, Yusuf Arac›, ﬁengül Akkurt,
böyle. 7.
Muharrem Karademir, Günay Ö¤rener, Ümit Günger,
y›l›na giSelma Kubat, Ali ﬁahin, Hüseyin Çukurluöz, Bekir
ren BüBaturu, Semiran Polat, Salih Sevinel, Selami Kurnaz,
yük DireSergül
Albayrak, Faruk Kad›o¤lu, Eyüp Beyaz, Serdar
niﬂ, sadeDemirel, Fatma Koyup›nar...
ce Türkiye oligarﬂisiy★
Ne
★ ★
le
de¤il,
★
sadece birer
dünya çap›nda
RAKAM’dan, ne de yaln›zca birer
emperyalizmle
‹S‹M’den ibaret onlar.
bir kavgan›n içinOnlar›n an›s›na sayg› duymak, an›lar›na ba¤l› kalmak,
de. Büyük Direniﬂ,
ONLAR G‹B‹ emperyalizme ve
iﬂte bu anlamda
Irak’ta, Afganistan’da,
oligarﬂiye boyun e¤meyi reddetmektir.
Filistin’de, GuantanaONLAR G‹B‹ direnmektir.
mo’da süren direniﬂin bir
Onlar›n an›s›na ba¤l›l›k, u¤runa öldükleri zaferi
parças›; hem de bu direnikazan›p onlara sunmakt›r.
ﬂin tüm dünya halklar›na moZafer ONLAR G‹B‹ direnmektir.
ral veren en güçlü parçalar›nUNUTMA; 122’nin 123 olmamas›, senin,
dan biridir.

★★ ★ ★ ★★
★ ★★ ★

9
15 Ekim 2006 / 74

hepimizin, onlara verdi¤imiz sözleri tutmam›za ba¤l›...

Kararl›l›¤›n, Sabr›n, Israr›n, Fedan›n

Kronolojisi
Kararl›l›¤›n, sabr›n
ve büyük tahammülün, feda ve cüretin, yenilmeyen ve k›r›lmayan bir iradenin 6
y›ll›k kronolojisini bir dergi yaz›s›na s›¤d›rmaya kalk›ﬂmayaca¤›z elbette.
Buna kronolojiden çok, 7. y›l›ndaki direniﬂin dönüm noktalar›
diyebiliriz. Sadece bunlar› hat›rlamak, o görkemi anlatmaya yeter çünkü. Kaç ölüm orucu ekibi
al›nlar›na k›z›l bantlar kuﬂan›p
ölüm yoluna koyulmuﬂ, TAYAD’l›lar kaç kez Ankara yollar›na düﬂmüﬂler...

2000
20 Ekim - DHKP-C, TKP(ML)
ve TK‹P’den 816 tutuklu ve hükümlü, süresiz açl›k grevi’ne baﬂlad›.
14 Kas›m - TAYAD’l› Aileler,
ölüm orucuna baﬂlad›.
19 Kas›m - Süresiz açl›k grevi,
ölüm orucuna dönüﬂtürüldü.
25 Kas›m - Ankara’da F Tiplerine karﬂ› mitinge 7 bin kiﬂi kat›ld›.
29 Kas›m - 2. Ölüm Orucu
Ekipleri ölüm orucuna baﬂlad›.
6 Aral›k - Türk-‹ﬂ, D‹SK, KESK
ve Hak-‹ﬂ baﬂkanlar›, “ölüm orucunu b›rak›n” ça¤r›s› yapt›lar.
7 Aral›k - Ayd›nlar, sanatç›lar açl›k grevine baﬂlad›.
9 Aral›k - Bir grup ayd›n ve milletvekili Mehmet Bekaro¤lu’ndan
oluﬂan heyet, direniﬂteki tutuklular›n
temsilcileriyle görüﬂtü.
11 Aral›k - Ecevit “Kamuoyu ilgisi devam ederse bu eylem bitmez”
demeciyle direniﬂe karﬂ› sald›r› iﬂaretini verdi.

cuna baﬂlad›.
4 Haziran - TAYAD’l› Aileler’in
2. ekibi, ölüm orucuna baﬂlad›.

12 Aral›k - Polis, K›z›lay’da tutuklu ailelerine sald›rd›.

Temmuz - Hapishanelerden tahliye edilen onu aﬂk›n devrimci tutsak, ölüm orucunu Armutlu’da sürdürdüklerini aç›klad›lar.

13 Aral›k - RTÜK ve DGM, ölüm
orucuyla ilgili haberlere sansür uygulamaya baﬂlad›.

Temmuz - Ankara, Malatya,
Trabzon, Sefaköy’deki yeni Direniﬂ
Evleri’yle ölüm orucu yay›ld›.

15-16 Aral›k - ‹ktidar, görüﬂmeleri keserken, zorla müdahale tehditleri yapt›. Direniﬂçiler, sald›r› olursa
kendilerini yakacaklar›n› aç›klad›lar.

28 Temmuz - 6. Ekipler ölüm
orucuna baﬂlad›.

19 Aral›k: Devrimci tutsaklar›n
bulundu¤u hapishaneler yak›l›p y›k›larak, 28 tutsak katledildi. Tutsaklar F Tipleri’ne sevkedildi.

2001
3 Ocak - DHKC savaﬂç›s› Gültekin Koç, ﬁiﬂli Emniyet Müdürlü¤ü’nde feda eylemi gerçekleﬂtirdi.
Ocak - Ölüm orucundaki direniﬂçilere zorla besleme uygulanmaya
baﬂland›.
11-13 ﬁubat - TAYAD’l›lar Ankara yürüyüﬂüyle sessizli¤i bozdular.
21 Mart- F T‹PLER‹NDE ölüm
orucu ilk ﬂehidini verdi. Sincan F Tipi’nde Cengiz SOYDAﬁ ﬂehit düﬂtü.
19 Nisan - Terör Yasas›’n›n 16.
Maddesi’ndeki de¤iﬂiklikle tecrit ve
iﬂkence yasallaﬂt›r›ld›.
11 May›s- 4. Ekipler ölüm orucuna baﬂlad›.
20 May›s - Zorla müdahale sonucu sakat b›rak›lanlar›n say›s› 40’› aﬂt›.
21 May›s - TAYAD’l›lar›n Ankara’ya giriﬂi engellendi.
1 Haziran - Direniﬂi tahliyelerle
k›rma politikas› sonucu tahliye edilenlerden Sevgi Erdo¤an ve Gökhan Özocak, ölüm orucunu d›ﬂar›da
da sürdürdüklerini aç›klad›lar.
3 Haziran - 5. Ekipler ölüm oru10
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10 Eylül- U¤ur Bülbül Taksim’de
feda eylemi gerçekleﬂtirdi.
24 Eylül - ﬁehitlerin say›s› 72’ye
ulaﬂt›.
26 Eylül - 7. Ekipler, ölüm orucuna baﬂlad›.
5 Kas›m - Armutlu’da katliam;
Armutlu’daki direniﬂ evlerine sald›ran polis, biri ölüm orucu direniﬂçisi
dört kiﬂiyi katletti.
5 Kas›m - Armutlu’ya yap›lan
sald›r›y› protesto etmek için Tekirda¤, Sincan ve Kand›ra F Tipleri’nde
gerçekleﬂtirilen feda eylemlerinde
üç tutsak ﬂehit düﬂtü.
29 Kas›m - ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya Baro baﬂkanlar›, “üç kap› üç kilidin aç›lmas›” ça¤r›s›nda bulundular.
Aral›k - Sami Türk üç kap› üç kilit önerisinin “kabul edilemez” oldu¤unu aç›klad›.

2002
16-17 ﬁubat - TAYAD’l› Aileler
Ankara K›z›lay’da yapt›klar› gösteriyle tecrite son verilmesini istediler.
ﬁubat - Sami Türk, “e¤er bas›n
ilgi göstermezse, F Tiplerindeki varolan uygulamalar devam ederse,
ölüm oruçlar› 6 ay, en geç bir y›l
içinde biter” dedi.
14 Mart - TAYAD’l› Aileler
“Tecrite Hay›r” baﬂl›kl› bir imza
kampanyas› baﬂlatt›lar.
9, 10, 16, 21, 31 Mart - Beﬂ ölüm

orucu direniﬂçisi peﬂpeﬂe ﬂehit
düﬂtü.
29 Mart - TAYAD imzalar›n say›s›n›n 15 bine ulaﬂt›¤›n› aç›klad›.
1 May›s - 8. Ekip, hücrelerde k›z›l bantlar›n› kuﬂanarak ölüm orucuna baﬂlad›.
28 May›s - DHKP-C ve TKEP/L
d›ﬂ›ndaki siyasi hareketler, ölüm
orucunu b›rakt›klar›n› aç›klad›lar.
15 Temmuz - 110 Bin ‹mza Ankara’da. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen TAYAD’l›lar, imzalar›
meclis, bakanl›k, AB temsilcili¤i gibi çeﬂitli kurumlara ilettiler.
3 A¤ustos - Erken seçim karar›
nedeniyle Sami Türk Adalet Bakanl›¤›’ndan ayr›ld›, yerine Aysel Çelikel atand›.
11 A¤ustos - TAYAD’l› Aileler,
Alibeyköy’de, ölüm orucu direniﬂini
desteklemek için süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar.
10 Eylül - TAYAD’›n kampanyas› çerçevesinde Türkiye’de ve Avrupa’da toplanan 155 bin imza, Avrupa
Parlamentosu’na verildi.
Eylül - Tutsaklar, Çelikel’e, kamuoyunu aldatmaya son vermesi ve
tecriti kald›rmas› ça¤r›s› yapt›lar.
28-29 Eylül - TAYAD taraf›ndan
düzenlenen “Hapishanelerde Yaﬂam
ve Sa¤l›k Koﬂullar›” kurultay› yap›ld›.
28-29 Kas›m - TAYAD’l› Aileler
ölüm oruçlar› ve tecrit konusunda taleplerini iletmek için TBMM’ne gitti.
30 Kas›m - 9. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂe baﬂlad›.

DHKC üstlendi.
11 May›s: TAYAD'l›lar, taﬂ›d›klar› 106 tabutla ‹stanbul AKP ‹l Binas› önüne yürüdüler.
20 May›s - Bir genç k›z, “Tecrite
son verin” diye hayk›rd›. “Tecritin
kald›r›lmas› için! Bask› ve zulme son
verilmesi için!” kendini feda etti, bedenini bomba yapt›. Ad› ﬁengül Akkurt’tu.
26-27-28 Temmuz - Art›k günleri yazarken, üç haneli rakamlar›n
yetmedi¤i bir aﬂamaya geçtik. TAYAD’l›lar, 26-27-28 Temmuz’da
Türkiye’nin dört bir yan›ndan ç›karak, linç sald›r›lar›, engellemeler alt›nda Ankara’ya ulaﬂt›lar.
16 Eylül: TAYAD'l›lar, Abdi
‹pekçi Park›'nda oturma eylemi ve
açl›k grevine baﬂlad›lar.
20 Ekim - 10. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂe baﬂlad››.

2004
2 Ocak - Adalet Bakan› Çiçek,
cezaevi sözünü rahats›z edici buldu¤unu, buralar›n "devlet konuk evi"
oldu¤unu belirtti.
11 Mart: Cezaevleri Eski Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun, "Devlet
Üstün Hizmet Madalyas›" ald›.
24 Haziran - Sincan F Tipi Cezaevi'nde bulunan Hüseyin Çukurluöz
ve Bekir Baturu isimli tutsaklar kendilerini yakt›lar.
25 Temmuz - 11. Ölüm Orucu
Ekibi direniﬂe baﬂlad›.
26 Aral›k- Sergül Albayrak,
tecriti protesto etmek için Taksim’de
Atatürk Kültür Merkezi önünde bedenini tutuﬂturdu.

2003
9 Mart; AKP binalar› önündeki
eylemler süreklileﬂtirildi.
15 Nisan; ‹stanbul Hakimevleri
Dinlenme Tesisleri ve Pendik, Sirkeci Mc. Donalds binalar›, tecrit zulmünü ve Irak’a sald›r›y› protesto etmek için bombaland›. Eylemleri

2005
6 Nisan - TAYAD'l›lar Trabzon'da linç edilmeye çal›ﬂ›ld›.
9 May›s: 12. Ölüm Orucu Ekibi ölüm orucuna baﬂlad›.
27 May›s - Tekirda¤ F Tipi Ceza11
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evi'nde, DHKP-C Davas›’ndan tutuklu Faruk Kad›o¤lu, bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.
25-27 Haziran - TAYAD ve
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) taraf›ndan "Tecrit ve
Tecrite Karﬂ› Mücadele" sempozyumu düzenlendi.

2006
7 Ocak: Serdar Demirel zorla
müdahale sonucu ﬂehit düﬂtü.
ﬁubat: HÖC, “Tecrite son!” talebiyle aylarca sürecek bir kampanya
baﬂlatt›.
5 Nisan: Avukat Behiç Aﬂc›,
ölüm orucuna baﬂlad›.
1 May›s: 13. Ölüm Orucu Ekibi, direniﬂin bayra¤›n› devrald›.
5 May›s: ‹ki çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu Adana ﬁakirpaﬂa'daki
evinde ölüm orucuna baﬂlad›.
11 Haziran: Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin 1000. günü, tecrite karﬂ› protesto gösterileriyle kutland›.
Temmuz: Sanatç›lar, ‹stanbul’da
“Hepimiz Tecritteyiz” oyunuyla tecriti protesto ettiler. Avukatlar, Tecrite
Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’yle eylemler yap›yorlar.
Halk›n her kesimi, tecrite son diyor, sadece AKP iktidar› tecriti savunmaya devam ediyor...

Kronoloji iﬂlemeye
devam ediyor.
Sempozyumlar›n üstüne
sempozyumlar, oturma eylemlerinde haftalar›n üstüne haftalar ekleniyor. Yollar kesiliyor
ateﬂlerle, tecriti anlatan mektuplar okunuyor parklarda.
Tecrit sürüyor F Tipleri’nde.
Ölüm orucu direniﬂçileri eriyor
ya zafer ya ölüm yolculu¤unda.
Zulüm son bulmazsa; tecrit ve
direniﬂ, kronolojiye yeni tarihler düﬂmeye devam edecek...

Sultanahmet

TAYAD'l› Aileler, ‹zmir,
‹stanbul, Ankara, Antalya,
Mersin, Adana ve Antakya’da düzenledikleri oturma
eylemleri ile, bir kez daha
iktidara “Tecrite Son” ça¤r›s› yapt›lar ve tecrit kald›r›lana kadar eylemlerin sürece¤ini ortaya koydular.
‹zmir'de TAYAD'l›lar,
35. haftalar›nda da 7 Ekim
günü, Kemeralt› giriﬂindeydiler. “Tecrite Son, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar” sloganlar›n› atan TAYAD'l›lar ad›na aç›klamay› yapan Ömür Cerraho¤lu, “emperyalizmin bir dedi¤ini iki etmeyen, fabrika yerine hapishane açan,
iﬂbirlikçi AKP iktidar›, tecriti yeni
açt›¤› hapishanelerde daha da yo¤unlaﬂt›rd›¤› sald›r›larla sürdürüyor.” dedi. Ankara-Sincan'da yeni
aç›lan kad›n hapishanesindeki uygulamalar› hat›rlatan Cerraho¤lu,
“Kad›n tutsaklara karﬂ› ‘Çukur’ aramas› denilen arama ile cinsel organlar›n aramas› için sald›r›l›yor” diye
konuﬂtu. Tecriti aﬂmak için birlikte
mücadele etmeliyiz ça¤r›s› yap›lan
aç›klamada, TAYAD'›n düzenledi¤i
sempozyumuna herkes davet edildi.
Aç›klaman›n ard›ndan, Kocaeli 1
No'lu F Tipi'nden Taner Korkmaz'›n
mektubu hücreyi temsil eden kafesin içinde okundu.
‹stanbul’da 8 Ekim günü pankartlar›, sloganlar› ve dövizleriyle
Sultahahmet Park›'ndan toplanan

aç›klama yapt›lar. Taner
Korkmaz’›n mektubunun
okunmas›ndan sonra Atatürk Caddesi üzerinde, bildiriler da¤›t›ld› ve halka yönelik konuﬂmalar yap›ld›.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda Mersin polisinin tahammülsüzlü¤ü, “gürültü kirlili¤i yap›yorsunuz” gerekçesiyle ortaya ç›kt›. Grubun
önünü kesen polis, TAYAD’l›lar›n demokratik haklar›n› neden engellediklerini
sormalar› üzerine, “buras›
Mersin kardeﬂim, baﬂka yere benzemez” diyerek, anti
demokratik tav›rlar›n› sürdürdüler.
Buna ra¤men TAYADl›lar, bildirilerini da¤›tmaya devam ederek polisin keyfi davran›ﬂ›n› teﬂhir ettiler.

Yeni Ölümler
İstemiyoruz
TAYAD’l›lar bir kez daha tecrittekilerin sesine ses verdiler, herkesi tecrite karﬂ› verilen mücadeleye destek
vermeye ça¤r› yapt›lar. Taner Korkmaz'›n mektubunun okundu¤u eylemde s›k s›k direniﬂçiler adlar› söylenerek “Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›. Tecritin hiçlik olarak tan›mland›¤› eylem 30 kiﬂiyle baﬂlarken,
bitti¤inde 100 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›.
Ayn› gün Antalya TAYAD’l›lar
da K›ﬂlahan Meydan›’ndayd›lar.
K›ﬂlahan Oteli önünden “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›n› açarak yürüyen TAYAD’l›lar
ad›na aç›klamay› yapan Müslüm
Dulkadir, “Her gün ölüme bir ad›m
daha yaklaﬂan avukat Behiç Aﬂç›’n›n dedi¤i gibi: ‘Adaletin olmad›¤› yerde direnmek hakt›r’ diyoruz
biz de. Ve TAYAD’l› Aileler olarak
evlatlar›m›z›n yak›nlar›m›z›n yaﬂama haklar›n› istiyoruz.” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan Umut Durmaz,
Edirne F Tipi Hapishanesi’nden Ali
Osman Köse’nin Gülcan Görüro¤lu’na yazd›¤› mektubu okudu.
Tutsak mektubu okunurken TAYAD’l›lar oturma eylemi yapt›lar
ve “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› att›lar.
Mersin TAYAD’l›lar ise, 9
Ekim günü Taﬂbina önünde 35.
kez tecriti anlatt›lar. ‘Tecritin
Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar’ yaz›l›
pankart açan ve direniﬂçilerin resimleriyle ‘Tecrite Son’ yazan
dövizleri taﬂ›yan TAYAD’l›lar,
‹zmir
tecite son verilmesini isteyen bir
12
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Ayn› gün Adana TAYAD’l›lar
Tecrite Son talebini 33. haftada ‹nönü Park›’nda hayk›rd›lar. 1 saatlik
oturma eyleminde aç›klama yapan
Y›lmaz Bozan, “6 y›ld›r bo¤ulmak
istenen bir ç›¤l›¤›m›z var. 6 y›ld›r
meydanlarda, hapishane önlerinde,
bakanl›k önlerinde ‘Tecriti kald›r›n
ölümleri durdurun’ diye hayk›r›yoruz” dedi. Direniﬂin sürdü¤ünü hat›rlatan Bozan, AKP iktidar›na ve
Adalet Bakanl›¤›’na seslenerek,
“Tecrit sorununu daha ne kadar
görmezden geleceksiniz, daha kaç
evlad›m›z›n can›n› istiyorsunuz.Tecrit sorununu çözün.” ça¤r›s› yapt›.
Aç›klamadan sonra ‘Sesimi Duyan Yok Mu?’ adl› k›sa bir skeç gösterimi ile F Tipi hapishanelere haklar›n› arayan insanlar›n nas›l at›ld›¤›
halka gösterildi. Oturma eylemi s›ras›nda da Edirne F Tipi Hapishanesi’nden Muharrem Avc›’n›n mektubu okundu. Halk›n yer yer eyleme
kat›larak destek verdi¤i 33. haftada
1500 el ilan› da¤›t›l›p halka tecrit
konusunda bilgi verildi.
Ayr›ca ﬁakirpaﬂa Mahallesi'nde
el ilanlar› da¤›t›l›rken, merkezi yerlerde de, Gülcan Görüro¤lu’nun direniﬂini anlatan afiﬂler yap›ld›.
Oturma eylemi ile tecritin protesto edildi¤i yerlerden biri de Hatay oldu. 33. haftada da Ulus Mey-

dan›'nda tecriti protesto eden
TAYAD'l› Aileler ad›na aç›klama
yapan Niyazi Harnubo¤lu, “Buradan Adalet Bakanl›¤›'na sesleniyoruz; her yerde protestolarla
ve ‘Katil Bakan’ sloganlar›yla
karﬂ›laﬂmak istemiyorsan›z 123.
insan ölmeden tecriti kald›r›n
ölümleri durdurun. Yoksa bu
ölümlerin sorumlulu¤unun hesab›n›
halka veremezsiniz” dedi.
Tutsak mektubunun da okundu¤u eylemde, “Behiç Aﬂç› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› at›ld› ve mektup ile
aç›klama metni halka da¤›t›ld›.

Emekçi Mahallelerinde
Açl›k Grevleri
‹stanbul’un gecekondu mahallerinde baﬂlat›lan, aç›k alanda bir
günlük açl›k grevleri ile ‘Tecrite
son’ ça¤r›s› eylemleri sürüyor.
7 Ekim günü Okmeydan› Anadolu Kahvesi'nde saat 10.00'dan
18.00'e kadar yap›lan eylem, 10 kiﬂiyle baﬂlad› ve k›sa süre sonra 20
kiﬂiye ulaﬂarak devam etti. “Tecriti
Kald›rmak ‹çin Açl›k Grevindeyiz”
ve “F Tiplerinde Tecrit Var” pankartlar›n as›ld›¤› eylem yerinde halka tecrit anlat›l›rken, geçen araçlardan baz›lar›n›n da korna çalarak
destek verdi¤i görüldü. TAYAD’l›lar, eylem boyunca da¤›tt›klar› 5 bin
bildiri ile halka tecrit gerçe¤ini anlatt›lar.
30 Eylül günü Gülsuyu'nda bulunan Heykel Meydan›’nda bir
aç›klama yaparak, tecriti protesto
eden TAYAD’l›lar, daha sonra Gülhane Park›'na yürüyerek, burada açl›k grevi yapt›lar.
Gülsuyu'nda 7 Ekim günü de F
Tipi hapishanelerdeki tecrit uygulamas›na karﬂ› ve ölüm orucu direniﬂçilerine destek amac›yla Heykel
Meydan›'nda 1 günlük açl›k grevi
yap›ld›. Yap›lan aç›klama ile baﬂlayan açl›k grevi esnas›nda halka bildiriler da¤›t›ld› ve direniﬂe destek
ça¤r›lar› yap›ld›.
Zaman zaman marﬂlar söyleyen,

Ayr›ca; Pendik’e ba¤l› Fatma Han›m'da da "F Tiplerinde
122 ‹nsan Öldü" yaz›l› pankart
as›ld›. Kartal'a ba¤l› Karl›ktepe, Esentepe civar mahallelerinde, Gülsuyu'nda, EsenOkmeydan› kent'te 150 ayr› yere yap›lan
yaz›lamalarla birçok cadde ve
sokak “F Tiplerinde Tecrite
geçen araçlar›, semt dolmuﬂlar›n›
Son” sloganlar›yla doldu.
durdurarak tecriti anlatan TA‹zmir’de ise, 9 Ekim günü YaYAD'l›lar›n eylemine 30 kiﬂi kat›lamanlar
Semti Onur Mahallesi’nde
rak destek verdi. Destek açl›k greviHÖC’lüler
taraf›ndan bir gösteri
nin yap›ld›¤› park›n duvar›na “F
gerçekleﬂtirildi.
Yol molotoflarla
Tiplerindeki Tecrite Karﬂ› 1 Günlük
yak›larak
trafi¤e
kapat›l›rken,
at›lan
Açl›k Grevindeyiz” ve 7 Ekim tarisloganlarla
tecrit
protesto
edildi.
hi itibariyle ölüm orucu direniﬂçile“Tecrite Son, Kurtuluﬂ Kavgada Zarinin eylemlerinin kaç›nc› gününde
fer Cephede" sloganlar› atan
olduklar›n› belirten dövizler, “F
HÖC’lüler beﬂ dakika süren eyleTiplerinde Tecrite Son” pankart› ve
min ard›ndan da¤›ld›lar.
direniﬂçilerin al›n band›n›n motifi
*
olan pankartlar as›ld›.
TAYADl› Aileler, tecrit politikaEsenler’de de 7 Ekim Cumartes›n›, sansürü ve suskunlu¤u bildirisi günü Nam›k Kemal Caddesi'nde
leriyle de y›kmaya, tecrittekilerin
açl›k grevi vard›. 8 kiﬂiyle baﬂlayan
sesini duyurmaya ‹stanbul’un meyaçl›k grevi ö¤le saatlerine do¤ru 30
danlar›nda devam ettiler. 10 Ekim
kiﬂiyi bulurken, polisin halk› korgünü 20 kiﬂilik TAYAD’l› grup, Kakutmak için sürekli taciz etmesi de
d›köy’de bildiri da¤›tarak, sempozkat›l›m› engelleyemedi. Gün boyu
yuma ça¤r›da bulundu. TAYAD’l›tecriti anlatan 3 bin bildiri da¤›tan
lar ertesi günü de Bak›rköy Özgürve saat baﬂ› sloganlar atan TAlük Meydan›’ndayd›lar. Tecriti KalYAD’l›lar, bas›n aç›klamas›yla bid›r›n Ölümleri Durdurun yaz›l› öntirdikleri açl›k grevi sonras› da toplükler giyen TAYAD’l›lar, polisin
lu olarak bildiri da¤›tt›lar.
tacizlerine karﬂ›n bildirilerle halka
TAYAD’l›lar, emekçi mahalleledirenenlerin sesini taﬂ›may› sürdürrinde açl›k grevlerinin sürece¤i; Yedüler. Bildiri da¤›t›mlar›na ve ajinibosna’da Çakmak Dura¤›’nda;
tasyon yaparak halka gerçekleri anGebze’de Cumhuriyet Meydan›’nda
latma faaliyeti, 12 Ekim’de ise Beve Alibeyköy’de Cengiz Topal Cadﬂiktaﬂ’ta devam etti.
desi Trafo önünde olacaklar› bilgisini verdiler.
‹zmir Forbest

‹zmir ve ‹stanbul’da
Molotoflu Gösteriler
HÖC'lüler 6 Ekim günü Ba¤c›lar
‹lçesi ﬁaﬂk›n-Tabya Yolu'nu keserek
›ﬂ›klar önünde bir gösteri düzenlediler. Saat 16.55'te gerçekleﬂtirilen
eylem s›ras›nda yol molotoflanarak
yak›ld›. Yolun ortas›ndaki direklere
"F Tiplerinde Tecrite Son” pankart›
as›lan eylemde s›k s›k “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz"
sloganlar› at›ld›.
13
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‹zmir / Forbes

Antakya Büyük Park'ta, ‹zmir Forbes’te ve Samsun’da bir evde TAYAD’l›lar›n açl›k grevleri sürüyor.

Ermeni Soyk›r›m› ve
Emperyalist Demokrasi ile
Faﬂizmin Buluﬂtu¤u Nokta
“Y›ll›k-periyodik” kriz yine
gündeme oturdu. Fransa, “Ermeni
soyk›r›m›n› yok sayan yasay›” gündeme getirdi, oligarﬂi topyekûn seferber oldu ve “milli histeri” aya¤a
kald›r›ld›.
Tasar›, 12 Ekim’de Frans›z Parlamentosu’nun alt kanad›nda kabul
edildi. Sonraki aﬂama senatoya sunulmas›. Önce, hükümetin gündeme
almas› gerekiyor, ki hükümet tasar›ya karﬂ› oldu¤unu aç›klam›ﬂt›.
Günler öncesinden baﬂlayan tart›ﬂmalarda, hem Fransa hem de Türkiye oligarﬂisi tam bir ikiyüzlülük
ve “hangimiz daha katliamc›” tutumu içindeydiler.
Oligarﬂi içi kesimlerde ise, birbiriyle “kim daha ﬂovenist” yar›ﬂmas›
vard›. AKP milletvekilleri “Cezayir
soyk›r›m›n› inkar› suç sayan” yasa
teklifi haz›rlamaktan, Türkiye’de
kaçak çal›ﬂt›r›ld›¤› belirtilen 70 bin
Ermenistan vatandaﬂ›n›n s›n›rd›ﬂ›
edilmesine kadar bir dizi “misilleme” gündeme getirdiler. CHP de
ondan geri kalmayarak, bu karar›n
“Türkiye’ye bir savaﬂ ilan› oldu¤unu” söylediler, bugüne kadar sermayenin daha fazla kâr› için kaçak çal›ﬂt›r›lmas›na göz yumulan 70 bin
kaçak Ermeni’nin s›n›rd›ﬂ› edilmesini hararetle desteklediler...

Emperyalist demokrasiyle
faﬂizm aras›nda mant›k fark›
olmad›¤› görüldü
Bugüne kadar 17 ülkede yasa,
parlamento kararı ya da bildiri yoluyla gündeme getirilen Ermeni
soyk›r›m›, neredeyse her y›l, özellikle her seçim dönemi Fransa’n›n
gündemidir. Bu da onlardan biri. ‹ç
politik hesaplar›n yan›s›ra Fransa,
böylece kendi kanl› tarihini aklama

arac› olarak kullanmaktad›r bu durumu. Ayn› ﬂey Türkiye için de geçerlidir. O da, Ermeni soyk›r›m tarihinin üzerini örtme, Fransa’n›n sömürgeci tarihi üzerinden “mazlum
halklara sahip ç›k›yormuﬂ” görünümü vererek, kendini aklamaya çal›ﬂmaktad›r.
Frans›z emperyalizminin karar›,
tarihsel gerçeklere sayg›dan kaynakl› de¤il, tamam›yle güncel politik hesaplarla al›nm›ﬂ ve hak ve özgürlükleri oy hesaplar›na kurban
eden bir giriﬂimdir. Tarihi bir olay,
bir tart›ﬂma, yasalarla, ceza tehdidiyle çözümlenemez. Politik hesaplarla al›nan bu karar, tarihi bir olayda resmi tarih oluﬂturup, uymayanlar› susturmakt›r. Benzeri bir durum
bir baﬂka AB ülkesi olan Hollanda’da da yaﬂan›yor. Ermeni soyk›r›m›n› resmi olarak kabul etmeyen
Türkiyeliler, partilerde adayl›ktan
azlediliyor, politikadan d›ﬂlan›yor.
Klasik burjuva demokrasisi kal›plar›n›n da zorland›¤› yasa, Fransa’y› asla “Ermeni haklar›n›n savunucusu” yapmaz. Frans›z emperyalizminin Ermeniler’i tarihsel olarak
kendi ç›karlar› için kulland›klar›n›n
bilinmesi bir yana, Afrika’y›, Ortado¤u’yu kana bulayanlar›n, yüzy›llar boyu sömürgeleri kan gölüne çevirenlerin bir halk›n haklar›na sahip
ç›kmas› beklenemez. Daha ﬁubat
2005 tarihinde, "tarih kitaplar›nda
sömürgecili¤in iyi taraflar›n›n övülmesi" yasas› ç›karan da Fransa’yd›.
Egemenler, s›n›f ç›karlar› gere¤i asla
halklar›n haklar›n› savunmazlar. En
fazla ç›karlar› öyle gerektirdi¤i için,
savunuyor görünürler.
Meselenin öte yan›nda ise, Türkiye oligarﬂinin ikiyüzlü, “sütten
ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k” havas› yaratmaya
çal›ﬂan, hatta bu yasadan dolay›
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“ma¤dur olma” pozisyonuna giren
tutumu vard›r. Son birkaç haftada
bir yandan ﬂovenist bir hava körüklenirken, öte yandan sahte bir özgürlükler savunuculu¤u yap›ld›.
Manzara ﬂuydu: Fransa düﬂünce
ve ifade özgürlüklerini k›s›tl›yor,
Türkiye bu özgürlükleri savunuyor.
H›z›n› alamayan devlet adamlar›,
hükümet yetkilileri “düﬂünce özgürlü¤ünden”, Montesque’den, Voltaire’den söz ederek beyanatlar verdiler. Daha düne kadar “bir medeniyetler projesi” dedikleri Avrupa’n›n
kayna¤›n›n sömürgecilik, ya¤ma ve
katliam oldu¤unu keﬂfettiler.
Örne¤in Baﬂbakan Erdo¤an,
kendi tarihlerindeki hiçbir suçu,
katliam› kabul etmeyen, inkar› en
temel devlet politikas› haline getiren ve bu kanl› tarihi savunan bir ülkenin baﬂbakan› de¤ilmiﬂ gibi, “‹ftira ve yalan makineleri kendi tarihlerine baks›nlar, dünyaya hesap
versinler!” diye seslendi Fransa’ya.
Her ﬂey ters yüz edildi, devrimcilerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek
için F Tipi hapishaneler yapanlar,
her gün bir yazara 301. maddeden
davalar açanlar, muhalif hiçbir düﬂünceye zerre kadar tahammülü olmayanlar, en keskin düﬂünce özgürlü¤ü savunucusu kesildi. Avrupa’n›n tarihinden, engizisyonlardan,
Koperniklerden, Ortaça¤ karanl›¤›ndan dem vuran Erdo¤an, iki büyük dünya savaﬂ›ndan baﬂlayarak,
Fransa’n›n suçlar›n› say›p döktü:
“20. yüzy›l boyu Nijerya, Senegal, Tunus, Cezayir, Moritanya, Kamerun, Gine, Çad, Cibuti, Ruanda
ve Benin'de neler olmuﬂtur? Cezayir'de neler olmuﬂ, baks›nlar.”
Sadece Ermeni soyk›r›m› gündeme geldi¤inde hat›rlanan bu tarih
bilgisi elbette, bir gerçe¤i yans›t›yordu; sömürgeci Fransa’n›n tarihi
bütün öteki Avrupa devletlerininki
gibi kan ve gözyaﬂ› doludur. Ancak
onlar›n derdi, ne düﬂünce özgürlü¤ü
ne de mazlum halklar cephesinden
bu tarihin hesab›n› sormakt›r. Oligarﬂinin tek derdi, tarihsel suçlar›n›
örtbas etmektir. Bu tarihin sahibi
Avrupa’ya “medeniyetler projesi”

diyen de yine Erdo¤an’d›r. Devrimciler, AB’nin emperyalizmin birli¤i
oldu¤unu, sömürgecilik tarihinin
sürdürülmesi oldu¤unu söylediklerinde, “Ne Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Türkiye” istediklerinde, onlar› susturmak için mahkemelerini,
polislerini devreye sokan, anti-emperyalistleri F Tiplerine atan da bu
iktidardan baﬂkas› de¤ildi.
Fransa’y› yasakç›l›kla eleﬂtirenler, 1915’ten bu yana Ermeni olaylar›n› tart›ﬂt›rmayanlar de¤il mi?
Daha geçen y›l, bir grup bilim adam› konferans düzenlemek istedi diye, onlar› “ülkeyi arkadan hançerleyen vatan hainleri” ilan eden Tayyip’in Adalet Bakan› Çiçek de¤il
miydi? Yine ayn› konferans› iki kez
yasaklayan bu ülkenin mahkemeleri, “ne konuﬂacaklar›n› bilmiyoruz, yap›lmamal›!” demedi mi?
Hrant Dink’e dava üstüne dava aç›lan bir baﬂka ülke miydi yoksa? Daha bu tart›ﬂmalar s›ras›nda, yani özgürlük savunucusu kesildiklerinde,
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek,
Türkiye'nin de Fransa'n›n Cezayir'de soyk›r›m uygulad›¤›na yönelik bir tasar›y› ele alaca¤›ndan söz
edildi¤ini ve bunun bir çeliﬂki olup
olmad›¤›n› soran gazeteciye ﬂöyle
diyordu: “Siz kimden yanas›n›z?”
Yani gazeteci “milli mesele”de ancak resmi politikaya göre düﬂünmeli, yazmal› ve konuﬂmal›yd›.
Görülece¤i gibi, asl›nda emperyalist demokrasi ile, faﬂizmin mant›¤› ayn›d›r; ikisi de yasakl›yor, ikisi de cezaland›r›yor. Düﬂünceyi
“ihanet” ile damgalamakta, cezaland›rmakta birbirlerinden hiçbir
farklar› yoktur.

Halklar›n ac›lar›n› istismarda
ayn› yerde duruyorlar
A¤z›n› açan milliyetçi, Cezayir’i
hat›rlat›yor, Ruanda örnekleri veriyor. Oligarﬂinin sözcülerinin Fransa’n›n kanl› tarihine laf etmeyi hiçbir haklar› olamaz.
Daha önce Fransa’n›n ayn› tasar›y› gündeme getirdi¤inde oldu¤u
gibi, Türkiye cephesinden “siz de
Cezayir’de katliam yapt›n›z” ç›k›ﬂ-

lar›, bu konudaki riyakarl›¤›n en
büyü¤ünü
oluﬂturmaktad›r. Çünkü, oligarﬂi
Fransa’n›n
yüzy›ll›k sömürgecili¤ine karﬂ› savaﬂan Cezayir’in de¤il,
Fransa’n›n
Bu topraklarda yaﬂayan
yan›nda yer
yüzbinlerce Ermeni’nin
alm›ﬂt›r. Cekatledildi¤i tarihsel bir
zayir’in bagerçektir. Ancak em¤›ms›zl›¤›peryalist Fransa’n›n
n›n görüﬂülderdi Ermeni halk›n›n
dü¤ü BM tuac›lar› olmad›¤› gibi, “siz de Cezayir’de soyk›r›m yapm›ﬂtanaklar› ile
t›n›z” diyen oligarﬂi de Cezayir halk›na sahip ç›kamaz.
belgelidir bu
gerçek. Elbette ne hürar, hatta söylem d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey
kümet ne de öteki ﬂovenistler, Franyapamaz. Çünkü, ba¤›ml› olan
sa’n›n Cezayir tarihini hat›rlat›rken
Fransa de¤il, Türkiye’dir. Frans›z
kendi konumlar›n› asla dile getirtekellerini mi boykot edecekler; onmezler. Sözkonusu tasar› gündemlar›n ülkemizdeki varl›¤›, ortaklar›,
den düﬂtü¤ünde de, Cezayir’i yine
iﬂbirlikçi tekellerdir. Koçlar, Sabanunutacaklar, bugün Cezayir katlic›lar, OYAK’lard›r. Frans›z tekelleam› dizileri yay›nlayan burjuva barinin en büyük orta¤› “milli ors›n, bunlar› yine bir kenara atacak.
du”nun holdingi OYAK’t›r örne¤in.
Bu da tarihle sabittir.
OYAK’›n ç›karlar›n› boykot edebiCezayir halk›na sahip ç›k›yor gibi
lirler mi? Milli generaller buna izin
görünmesi tam bir çarp›tmad›r, ikiverir mi? Ya da Fransa’y› k›nayan
yüzlülüktür. Söylemek istedi¤i as›l
TÜS‹AD patronlar›, iﬂ ç›karlar›na
olarak ﬂudur; sen bizim katliamlar›dayan›nca, ayn› “milli” duygular›
m›z› görürsen, biz de seninkini ortaﬂ›r m›? Tüm bu sorular›n cevaplataya dökeriz. Ya da , “sen benimkir› biliniyor. Üç beﬂ Frans›z mal›
ni deﬂme, ben de seninkini...”
meydanda yak›l›r, sonra OYAK’lar,
Tam bir piyasa ekonomisi mant›Sabanc›lar iﬂlerine devam ederler.
¤›! Halklar›n ac›lar›, kan› üzerinde
Öte yandan; “Milli davas›n›”, tetepinilen bir ilkesizlik, ç›karc›l›k, aymazl›k, utanmazl›k, oportünistlik...
kellere ihale vermeyiz ﬂantaj› ile savunanlar, Fransa’y› “resmi tarih
Fransa, Ermeni halk›n›n ac›lar›n›
yazmakla” eleﬂtirirken, kendileri
ç›karlar› için nas›l istismar ediyortam da tekellerle tarih üzerine pasa, oligarﬂi de ayn› ﬂeyi Cezayir halzarl›k yapmaktad›rlar.
k› için yapmaktad›r.
Türkiye oligarﬂisi, tarihi bir gerçek olan Ermeni soyk›r›m›n› inkar›
Boykot uygular›z ﬂarlatanl›¤›
sürdürdükçe, emperyalistlerin ç›Fransa’ya karﬂ› gösteriler yap›l›karlar› gere¤i bunu gündeme getiryor, nas›l bir cevap verilece¤i tart›mesinden asla kurtulamayacakt›r.
ﬂ›l›yor. Ayaklar› en havada olan› ise,
Oligarﬂinin katliamc› tarihiyle heekonomik boykotlard›r.
saplaﬂacak tek güç ise, halk›n gücüOligarﬂi üç beﬂ göstermelik kadür, iktidar›d›r.
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Lübnan’a asker gönderenler
halklara ihanet ediyor
AKP hükümetinin karar›n›n
TBMM’de onaylanmas›n›n ard›ndan, TSK tarihine bir utanç sayfas› daha ekliyor.
Bundan on gün önce, ''TCG
Gaziantep'' firkateyniyle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden 9
subay, 203 astsubay ile er ve erbaﬂ›n gönderilmesinin ard›ndan,
Lübnan’da emperyalist-siyonist
ittifak ad›na nöbet tutacak askerler 19 Ekim Perﬂembe günü, Ankara'daki 28. Mekanize Piyade
Tugay›'ndan Lübnan'a hareket etti.
Ulusal bir utanç olmas› gereken bu görev için törenler düzenleyenler, halklara ihanet ediyorlar.
BM karar›nda halktan gizlenen
“silahl› çat›ﬂmaya girme” yetkisi
ile donat›lan “Bar›ﬂ Gücü” askerlerinin ne iﬂ yapacaklar› kimse
için s›r de¤ildir. “Bizi silahland›racak dünyada hiçbir ordu yoktur” diyerek karar›n› dünyaya ilan
eden Hizbullah’›, yani Lübnan
halk›n›n, ülkesini koruyan direniﬂ
ordusu olarak gördü¤ü bir gücü
etkisizleﬂtirmek. Görev bu!
Peki bu kimin iﬂine yar›yor,
kimin ç›karlar› gere¤i? Elbette
Amerikan emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi’nin, ‹srail
siyonizminin güvenli¤inin parças›d›r böyle bir görev. ‹srail’in 30
günlük vahﬂi katliamla yapamad›¤›n› BM ﬂemsiyesi alt›nda yapmaya çal›ﬂacaklar.
AKP iktidar›, “bar›ﬂ, Lübnan’›
inﬂaa etmek” gibi yalanlarla bu
gerçe¤in üzerini örtmeye çal›ﬂmaktad›r.
Lübnan’a asker göndermek,
baﬂta Lübnan halk› olmak üzere
tüm Ortado¤u halklar›na düﬂmanl›kt›r. Emperyalistlerin istedi¤i
Ortado¤u’yu yaratmaya dönük,
ister askeri, ister politik olsun, her
türlü ad›m tüm bölge halk›na düﬂ-

manl›¤›n ifadesidir.
Lübnan’a asker göndermek;
Türkiye halk›na ihanettir. Amerikan emperyalizminin bölge politikalar›na, Lübnan’›n yak›l›p y›k›lmas›na karﬂ› ç›kan halk›m›z›n iradesi hiçe say›larak al›nm›ﬂ bir kararla gönderilmektedir asker.
“Ortado¤u’da söz sahibi olma”
gibi, özünde -Türkiye’nin gücüyle alakal› olmasa da- yay›lmac›
bir zihniyetle bu karar›n halka kabul ettirilmeye çal›ﬂ›lmas› ise,
emperyalist ç›karlara hizmeti ﬂovenist duygular› da kullanarak k›l›fland›rmaktan öte bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
AKP iktidar› ve bu karar› alan,
destekleyen bütün oligarﬂik kesimler Türkiye halk›na hesap verecekler. ‹ﬂbirlikçili¤in onursuzluk ve en a¤›r suç say›ld›¤› günler
de gelecek bu topraklarda ve o
gün Ortado¤u halklar›na düﬂmanl›¤›n›, Türkiye halk›na böyle bir
utanc› yaﬂatanlar› efendileri de
kurtaramayacak.
Halk›m›z!
Amerikan emperyalizmine,
onun bölge politikalar›na karﬂ›y›z.
Ancak ABD’ye karﬂ› olmak
tek baﬂ›na yetmiyor. Onun ülkemizdeki iﬂbirlikçilerine karﬂ› olmadan, onlara karﬂ› mücadele etmeden, emperyalist politikalar›n
önüne geçemeyiz. ‹ﬂbirlikçiler
bugün Lübnan’a asker göndererek emperyalist politikalar› uyguluyorlar.
Kardeﬂ Lübnan halk›yla, Filistin ve bölge halklar›yla dayan›ﬂmak, bugün AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›na karﬂ› mücadele
etmekle ayn› anlama gelmektedir.
Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadeleyi yükseltelim.
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Lübnan’a Asker
Gönderilmesi AKP
Önünde Protesto Edildi
Aralar›nda
HÖC’ün de oldu¤u
devrimci kurumlar 13 Ekim
Perﬂembe günü
ﬁiﬂli AKP önünde
bas›n a-ç›klamas›
y a p a r a k
Lübnan’a yap›lan
askeri sevk›yatlar›n durdurulmas›n› istedi.
Aç›klama okunmadan önce TAYAD’›n
Tecrit Sempozyumu için Türkiye’ye Ürdün’den gelen Arap Direniﬂ Birli¤i’nden Hisham
Bustani bir konuﬂma yaparak "‹srail’e destek
vermek onur verici bir ﬂey de¤ildir. ‹srail’le
olmak haklar›n karﬂ›s›nda olmakt›r. Son olarak bunu demek istiyorum ABD ve emperyalistlere
karﬂ›
direniﬂ
büyüyecek.
Emperyalistler kaçana kadar direnece¤iz"
dedi.
Daha sonra Esma O¤uz taraf›ndan yap›lan
aç›klamada "iﬂbirlikçi uﬂaklar Lübnan’a asker
göndererek halklara ihanet etmeye devam
ediyorlar. Çünkü onlar kaderlerini, geleceklerini ve ç›karlar›n› emperyalistlerin kirli ve
kanl› hesaplar›nda görüyorlar. Ama biz
halk›z, bizler saf›m›z› çoktan seçtik. Bizlerin
yan› direnen halklar›n saf›d›r. Bizler dün
oldu¤u gibi bugün de yar›nda mücadelemize
devam edece¤iz. Bizler bir kez daha direnen
Ortado¤u halklar›n›n mücadelesinin yan›nda
oldu¤umuzu ilan ediyoruz" denildi. 40 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem "Lübnan’a Gitme Kardeﬂ
Kan› Dökme, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i,
Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail
Lübnan’dan Defol" sloganlar›yla sona erdi.

Amerikan halk›
Bush’a karﬂ› eylemde
6 Ekim günü Amerika’n›n 200’den fazla
kentinde onbinlerce insan sokaklardayd›.
ABD yönetiminin baﬂta iﬂgaller olmak üzere
politikalar›n› protesto eden Amerikal›lar
Beyaz Saray önünde de gösteri düzenlediler. ‘Dünya Bekleyemez’ adl› grubun organize etti¤i gösterilerde, Irak iﬂgaline son verilmesi, Bush yönetiminin devrilmesi taleplerinin yer ald›¤› pankartlar taﬂ›n›rken, eylemlere Jane Fonda, Jesse Jackson, Sean Penn gibi
sanatç›lar da kat›larak Irak’ta iﬂgale son verilmesini istediler.

Susurlukçu A¤ar’›n
Demokratl›k Maskesi
Susurluk’un en önemli noktas›nda yerald›. Devletin zirvesinde al›nan kararlar›n uygulanmas›nda, yani katliamlarda, iﬂkencelerde, kaybetmeler ve infazlarda komuta kademesindeydi, bin operasyona imza
att›klar›n› kendi a¤z›yla itiraf etti.
1990’l› y›llar boyunca kan döktü.
1996’da o meﬂhur Mercedes kamyona çarpt›¤›nda, gerçekler de ortaya saç›ld›. Halk›m›z, Mehmet A¤ar
ad›n› “kararlar› zirvede birlikte ald›k” sözleriyle, “bin operasyon yapt›k” övünmesiyle haf›zas›na kaz›d›.
Ve, mimli Susurlukçular, katliamc› generaller partisi DYP’nin baﬂ›na geçti¤inde, art›k karﬂ›m›za Susurlukçu A¤ar de¤il, “demokrat
A¤ar” maskesiyle ç›kt›. Özgürlüklerden sözediyor, hatta ölüm oruçlar›na çözüm bulmaktan dem vuruyordu. Öyle hukuk devleti, demokratik bir devlet olmaya da gerek
yok; sadece yasalarla yönetilen bir
ülkede dahi derhal tutuklanmas› ve
en a¤›r cezaya çarpt›r›lmas› gereken
A¤ar’› koruyan bu sistem, 12 Eylül
cuntas› generalini nas›l ki “Marmaris’teki ressam” diye pazarlad›ysa,
A¤ar’›n da yeni kimli¤iyle parlatt›.
Susurluk’ta en çok da Kürt hal-

k›n›n,
gençlerinin kan›n› dök e n
Mehmet A¤ar, bu kimli¤e öyle angaje oldu ki, ﬂimdi oligarﬂi içi hiçbir
kesimin düﬂünse dahi böylesine
aç›kça söyleyemedi¤i, “vatan haini”
damgas› yemekten korktu¤u Kürt
sorununda, “Da¤da silahla gezece¤ine ovada siyaset yaps›n” diyor.

Kuﬂkusuz ki, “vay terör örgütüne af m› istiyorsun, siyasallaﬂs›nlar
m› diyorsun” gibi suçlamalara maruz kalma, “hain” damgas› yeme
kayg›s› yok A¤ar’›n. Sicili buna engel herﬂeyden önce. Devlet için
döktü¤ü kan en büyük referans›.
Hikmet Bila, 11 Ekim tarihli
Milliyet’teki köﬂesinde, A¤ar’a “neyin de¤iﬂti¤ini” soruyor.
“Oy içinse, Allah hiçbir ﬂey nasip etmesin” diye yemin billah eden
Mehmet A¤ar, “Evet bildi¤iniz
Mehmet A¤ar söylüyor bunlar›” diye devam ediyor.
“PKK'ya karﬂ› en sert mücadeleyi veren adam, ben, da¤da silahla
gezece¤ine ovada siyaset yaps›n,
diyorum. Da¤larda silah sesi olaca¤›na kuﬂ sesleri olsun, diyorum.
Da¤larda çiçekler açs›n, diyorum.”
Katliamlar›n en yo¤un oldu¤u
süreçteki rolü hat›rlat›ld›¤›nda da

gayet piﬂkince ﬂu cevab› veriyor:
"O zamanki ﬂartlar öyle gerektiriyordu. Gere¤ini yapt›m. O zaman
vatan›n bir parças› silahl› iﬂgal
edilmeye, kopar›lmaya çal›ﬂ›l›yordu. Bugün ﬂartlar farkl›. Ben bugünün ﬂartlar›na göre konuﬂuyorum.
O zaman bürokratt›m, ﬂimdi siyasetçiyim.”
Elbette ki A¤ar’›n politik hesaplar› vard›r. ABD ve AB’nin “Kürt
sorununda çözüm” ad›na, emperyalist program› dayatt›¤› bir süreçte,
A¤ar da emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin deste¤ini almak
istemektedir. Bu hesap tutar tutmaz
ayr› mesele, ama tart›ﬂmas›z olan
ﬂudur:
Emperyalistlerin çizgisinde Kürt
sorununa çözüm olmad›¤› gibi, cellatl›¤›n› unutturup kendini iyilik
mele¤i olarak pazarlayan A¤ar’›n
da Kürt halk›na verebilece¤i hiçbir
ﬂey yoktur. Hele hele, bin operasyon yapmakla övünen birinin “vicdan›n›n s›zlad›¤›n›” zannetmek, en
hafif deyimle safdilliktir.
Halk›m›z›n böylesi durumlarda
söyledi¤i yerinde bir söz vard›r:
“Eﬂe¤e alt›n semer vursan da
eﬂek yine eﬂektir.”
Hâlâ “eﬂekli¤iyle” övünerek, “o
zaman öyle gerekiyordu, onu yapt›m” diyen A¤ar’dan da demokratl›k bekleyenler daha çok bekler.

valili¤i karar›yla yap›lamayacak!
Gerekçesi, “ideolojik gruplar›n bu ﬂenlikleri sempatizan toplamak için bir zemin olarak kullanmalar›.”
Neredeyse son on y›ld›r üniversitelerin aç›l›ﬂlar›ndan iﬂkenceci polisler yeni gelen ö¤rencilere broﬂürler
da¤›t›rlar. Bolca “terör” demagojisi yap›lan bu broﬂürlerin klasik ifadeleri aras›nda, “çay partisi, sinema, gezi, ﬂenlik gibi etkinlerin terör örgütlerince gençleri kazanmak için kullan›ld›¤›” yer al›r ve ö¤rencilere “sak›n
ha sosyal aktivitelere kat›lmay›n” denilir.
Polisin bu bak›ﬂ› ﬂimdi devletin resmi karar›.
Polis devleti baﬂka neyi düﬂünebilir ki! Üniversite
tan›m›n› hiçe sayan, oralar› birer lise yerine koymay›
b›rak›n, cezaevleri gibi gören anlay›ﬂ yasakta s›n›r tan›m›yor. ‹zleyin, bu yasaklar da yetmeyecektir. Gençlerin
politikleﬂmesinden korkan düzen, onlar› sürüleﬂtirmek,
politik gençli¤i okullardan tecrit etmek için yeni bask›lar, yasaklar da devreye sokacakt›r.

‹stanbul Üniversitelerinde
Valilik Karar›yla S›k›yönetim
Oligarﬂi, üniversiteleri zapturapt alt›na almak için
uygulad›¤› bask› yöntemlerini yetersiz bulmuﬂ olacak
ki, baﬂka kentlere de yay›laca¤› beklenen yeni bir uygulamaya ‹stanbul’da imza att›.
Futbol maçlar› d›ﬂ›nda bir de demokratik mücadeleyi nas›l engelleyece¤i ile ilgilenen ‹stanbul Valisi Muammer Güler baﬂkanl›¤›nda düzenlenen ve üniversite
yönetimlerinin de kat›ld›¤› bir toplant›n›n sonucunda,
‹stanbul genelindeki üniversitelerin kampüslerinde,
bundan sonra “ﬂenlik yap›lmamas›” karar› verildi.
Yanl›ﬂ okumad›n›z, herhangi bir eylem, protesto vs.
de¤il, ﬂenlik yasak! Ne aç›l›ﬂ-kapan›ﬂ ﬂenlikleri ne de
geleneksel olarak ony›llard›r yap›lan ﬂenlikler, art›k can›m demokratik hukuk devletinin en büyük kentinin
17
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Güngör Gencay: Her sanatç›,
her insan Aﬂc›’y› desteklemeli
Ayr› bir sayfada da yer verdi¤imiz, Behiç Aﬂc›’ya destek veren ayd›n ve sanatç›lar›n düﬂüncelerini
yans›tmaya devam ediyoruz.
Direniﬂ Evi’nde birer günlük açl›k grevi yapan ayd›nlardan, Güngör
Gencay ve Ayhan Deve de onlardan
ikisiydi.
“Her toplumsal eylemin, belli bir
yol aç›c›l›k içerdi¤ini” söyleyen
Güngör Gencay ve Ayhan Deve sorular›m›za ﬂu cevaplar› verdi:
Güngör Gencay: ﬁimdi kilitlenmiﬂ olan bir tecrit olgusuna karﬂ› Behiç Aﬂc›’n›n yapt›¤› bu eylem de bu
küflenmiﬂ kilidi anahtar sokup açmak ve bir toplumun çok önemli bir
konusuna çözüm getirmek için giriﬂilmiﬂ bir eylem. Haliyle her sanatç›
da belli bir toplumun, belli bir s›n›f›n
insan›d›r ya da içinden ç›kt›¤› s›n›f
ayr› olabilir ama kendi düﬂünsel sistemati¤i içinde yine de bir s›n›f›n
mensubudur. Bu s›n›f›n görüﬂüne
ters de¤ilse haliyle her sanatç›da
kendi dünya görüﬂü do¤rultusunda
destekledi¤i eylemler vard›r. Ben de
dünya görüﬂüme uygun oldu¤u için
Behiç Aﬂc›’n›n bu eylemini destekliyorum.
Ayhan Deve: Ayn› ﬂekilde hocama kat›l›yorum. Özellikle sanatç› arkadaﬂlar›n, yapmalar› gerekiyor yani
sonuçta halk onlar› bir yere getiriyor
ve bu insanda halk için, halktan biri
böyle bir eylem yap›yor. Herkesin
destek vermesi gerekiyor.
Güngör Gencay: Aziz Nesin’in
bir sözü vard›r. Diyor ki; benim ömrüm halka olan borcumu ödemeye yetmez.
Bu çok önemli, demek
ki her sanatç›n›n halk›na borcu var. Tecritte, F
Tiplerinde olan insanlar, halk çocuklar›, yani
ayd›nlanma mücadelesine omuz vermiﬂ ya da
bizzat fiilen içinde bulunmuﬂ, düﬂüncelerini
söylemiﬂ, eylem yapm›ﬂ

insanlar. Yani ﬂimdi düzenin hukuku, eﬂyay› korur insan› korumaz, dolay›s›yla bu insanlar içerdedir. Sanatç› da bu insanlardan yana olacakt›r kuﬂkusuz.
Güngör Gencay: Sanatç›lar yarat›c› insanlar, birtak›m ﬂeyler üretecekler. Yani çözüm için. Tecrit ortadan kalk›ncaya kadar o yarat›c›l›¤›n›n bitmemesi laz›m. Yani bunu sanatç›lar zaten yani kendilerine karﬂ›
bir görev olarak kabul etmeleri gerekir ki, birçok sanatç› böyle kabul
ediyor zaten.
Güngör Gencay: F Tipleri bir zamanlar ilgi alan›n›n yükseliﬂe geçti¤i
dönemleri yaﬂad›. Belli bir sene sonra düﬂüﬂe geçti. Elbette bunu çok diri
tutmak laz›m, bunun için de bir tek
taraf›n u¤raﬂ›n›n, doping yapsa bile
yetece¤ini zannetmiyorum. Koordinasyon laz›m, yeteri kadar dinamik
güçler aktif hale geçemiyor. Tecritle
dolayl› yoldan de¤il, bire bir karﬂ›
karﬂ›ya olan insanlar var, sivil toplum
örgütleri var. Örne¤in yazar örgütleri
bunlardan biri, hukuk örgütleri, sendikalar. Çünkü tecrit olgusunun hedef
ald›¤› ﬂey, düﬂünce özgürlü¤ü. Sermaye düzeninin hukuku, suçu ayr› biçimde kendine göre yorumluyor.
Suçluysa suça ceza verilir. Ama tecrit
ceza de¤il, tecrit bir ölüm!
ﬁimdi yönetenin böyle bir ceza
vermeye hakk› var m›? Yok. Yani insanl›k suçu iﬂliyor. Bunu ortadan
kald›rman›n yollar›n›, b›k›p usanmadan aramak laz›m. Salt sanatç›lar de¤il, kurumlarda, derneklerde, di¤er
örgütlerde.
Ben inan›yorum ki, tecrit olay›nda, ayd›nlar ve söyledi¤imiz kuruluﬂlar›n, çözme zorunlulu¤u vard›r.
Ayhan Deve: Ben kendi grubum
ad›na geldim buraya. Grup elemanlar›yla da konuﬂtum, beraber gidelim. Beraber gelmeyi b›rak›n, kendi
web sayfam›zda bu haberi yay›nlamak için bile tepki koydular. Korkular›ndan. ‹ﬂte böyle bir ﬂeyi koyarsak, bir ﬂey olur mu. ‹nsanlar›n
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genelinde bu var. Yani
korku var.
Güngör Gencay:
Birtak›m ﬂeylerin tabi
verece¤in hesaplar› olmas› laz›m. O hesab›
soracaklar, ama bu iﬂin
üzerine de gitmezsen,
ayd›n olarak olman›n
bir anlam› kalmaz. O
zaman ayd›n m›s›n
sepetçi misin neysin?
Halka borçlu dedim. Korkanlar
borçlu gidecekler tabi. ‹nsanlar bir
araya geldikçe, korkular gider. Zaten
düzenin istedi¤i o. Böl ve yönet.
Her sanat insan›n, her bireyin bir
anlamda tecritte oldu¤unu fark etmesi ve tecrite duyarl› olmas› laz›m
ve bu tecrit kilidini çözmek için
ölüm orucuna yatan Behiç Aﬂc›’ya
destek vermesi laz›m.

Tüm Bel Sen’den Ziyaret

Tüm Bel Sen ‹stanbul 1, 3 ve 4
No’lu ﬁube temsilcileri 11 Ekim günü ölüm orucunun 190. gününde olan
Av. Behiç Aﬂc›’y› ziyaret ettiler. 4
No’lu ﬂube yöneticilerinden Ali Erdo¤an, Aﬂc›’yla konuﬂmas›nda ﬂunlara de¤indi: “Tecrite karﬂ› elimizden
geleni yeteri kadar yapamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂ›yoruz. ﬁubelerimizle size
destek veriyoruz. Tecrite karﬂ› mücadelede size destek olmaya devam edece¤iz. Tecrit bir suçtur ve kald›r›lmal›d›r. Ama bunun için bizlerin daha
çok çal›ﬂmam›z gerekiyor. DKÖ’lerin
duyars›zl›¤› verilen mücadele sayesinde y›k›lmaya baﬂland›.”
Behiç Aﬂc› ise Adalet Bakan› d›ﬂ›nda herkesin tecrite karﬂ› oldu¤unu hat›rlatarak, art›k F Tiplerindeki tecriti ispatlama gibi bir
sorunun olmad›¤›n› ifade etti.

Namussuz turucu kullan›m›ndan,
h›rs›zl›ktan b›km›ﬂ birive ahlâknin, kimi zaman bir ö¤s›z bir si- rencinin, iﬂten at›lan
lah olan bir iﬂçinin ya da bir
ayd›n›n, sanatç›n›n
tecritin sözleri oluyor bunduvarla- lar. Gülcan’›n açl›r›ndaki ¤›yla tecrit duvar›ntu¤lalar dan söktü¤ü her tu¤la, yaﬂam›n tekrar
birbir sö- örülmesine yar›yor.
külüyor Direniﬂ Evi’nde ya150 gün- ﬂam bu diyalektikle
dür. Gül- sürüp giderken ziyaretçiler ve destekçiler
can’›n aç- eksik olmuyor. Özell›¤› umu- likle ana ve babalar›n
du yeﬂer- bu evde ayr› bir yeri ve
var. Bu hafta
tiyor. dayo¤unlu¤u
farkl› de¤il.
Direniﬂ Evi’nde tecrit
kadar konuﬂulan baﬂka bir
konu da yozlaﬂma. Halk›n temel sorunlar›ndan biri olan
yozlaﬂmaya
karﬂ› ne yap›lmal› sorusuna cevap
ar›yor gelenler. Denizli Mahallesi’nden misafir olan bir ziyaretçiye
kulak veriyoruz: Y›llard›r esnaf›m.
‹ﬂ yerime birkaç kez haraç almak
için gelen bir çeteye istediklerini
vermedi¤im için aya¤›ma kurﬂun
s›kt›lar. Eskiden böyle de¤ildi. Her
geçen gün bu sorunlar art›yor ve dur
denilmesi gerekiyor.
Evdeki açl›k grevcilere ﬂöyle bir
bakt›¤›m›zda Gülcan’›n çevresi
analarla dolu. Ferdane, ﬁeker, Sevda ve Sema. Hepsi de Gülcan gibi
birer anneler. ﬁeker Y›ld›r›m ve Sema Kasar daha önce yar›m kald›¤›n›
düﬂündükleri görevlerini tamaml›yorlar tekrar açl›k grevine gelerek.
Sema, eﬂiyle beraber pazarc›l›k yap›yor. ﬁeker de emekçi, iﬂinden dolay› daha fazla kalamaman›n rahats›zl›¤›n› her seferinde dile getiriyor.
Sevda “150 gündür bugünü bekliyordum” diyor, sab›rs›zl›¤› hala belirgin.
Kendini Gülcan’›n yerine koyup
ana yüreklerinin buraya getirdi¤i

ÇUKUROVA H‹Ç
UMUTSUZ KALMADI K‹
Her zaman umudu vard› Çukurova’n›n; ayakta kald›¤›, ileriye taﬂ›d›¤› ve gelece¤i kuraca¤›. Kimi
zaman yaz›n s›ca¤›na inat umudu ›rgat›n›n kan-ter bedeli toplad›¤› pamuktur. Zeytinidir kimi zaman,
kavrulan topra¤›ndan sonra ilk ya¤murlarla beraber yeﬂeren.
Yaz› geride b›rak›yor Çukurova.
‹lk ya¤murlarla beraber sonbaharday›z iﬂte, zeytin mevsiminde yani.
Ad› her ne kadar güz olsa da asla
güz olmad› umutlar›m›z. Ki 5 ay› aﬂk›nd›r yeﬂeren baﬂka bir umut daha
var Çukurova’da, her an› büyük fedakârl›kla ilmek ilmek örülen. Pamuk toplarkenki s›ca¤›n yerine açl›k
var bu umudun içinde. Ve hücre
hücre eriyerek incelmiﬂ bedeniyle
umut Gülcand›r ﬂimdi Çukurova’da.
“Ben buraya gelirken farkl› düﬂünüyordum, ama buradaki havay›
soluduktan sonra moralli ayr›l›yorum. Daha umutluyum....” Direniﬂ
Evi’ne ziyarete ve deste¤e gelenlerden en fazla duyulan sözlerden biri
bu. Kimi zaman mahalledeki uyuﬂ-
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destekçiler gibi; kendini Betül ve
Müge’nin yerine koyup genç yüreklerinin Direniﬂ Evi’ne getirdi¤i biri
var. Öncü Dilmen, 16 yaﬂ›nda, lise
ö¤rencisi, ölüm orucu eyleminin
ciddiyetinin ve sonuçlar›n›n fark›nda. Daha önce ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde
açl›k grevi yapm›ﬂ. Konu tecrit
olunca, Öncü konuﬂmas›n›n sonunda, “ﬂimdiye kadar okulumda az kiﬂiye anlatm›ﬂ›m Behiç Abi’yi ve
Gülcan Abla’y›. Bundan sonra daha
çok anlatmam laz›m” diyor.
Direniﬂ Evi t›kl›m t›kl›m. ‹stanbul’dan Temel Haklar Federasyonu’ndan misafirler var. Sadece ziyaret de¤il, destek açl›k grevi için de
gelmiﬂler. Dursun Karakuﬂ kararl›
bir ﬂekilde “20 gün yapmak istiyorum” diyor, ama 10 günle s›n›rlan›yor. Erkan, Gülcan gibi ölüm orucu
2. ekipte yeralan ama zorla müdahale ile sakat b›rak›lan bir gazi. ‹ﬂkencenin en bariz izleri yürümesinde
hâlâ görülüyor.
Sanatç›lar var ﬂimdi Direniﬂ
Evi’nde. Önce Grup Munzur, “hey
hey hey zalimler hey, isyan ateﬂiyiz
biz yanar›z alev alev” diyor. Notalar
açl›¤›yla direnen Gülcan için dökülüyor. Ve sonra Ferhat Tunç. Kavgay› saz› ve sözüyle tutanlar, kavgaya
can›yla can katan›n yan› baﬂ›nda.
Bir ayd›n, ayd›n olma sorumlulu¤unu bir kez daha hat›rlat›yor; “herkesin daha da duyarl› olmas› laz›m. En
çok da ayd›nlar›n” diyor. Ayr›l›rken,
“Ölümleri kabul etmesem de buraya
geldikten sonra moral alarak ayr›l›yorum. Armutlu’da da böyleydi, burada da” diyor.
ﬁu geçen 150 gün içinde nelere
tan›k olmad› ki bu ev. Buras› umut,
buras› gelecek, buras› onur, adalet
ve insanl›k. En çok insanl›¤›m›za
do¤rulan, sahipleri gibi namussuz
ve ahlâks›z bir silah olan tecritin
duvarlar›ndaki tu¤lalar birbir sökülüyor 150 gündür. Gülcan’›n açl›¤›
umudu yeﬂertiyor. Yokedilmek istenenleri tek tek al›p çekiyor zalimin
elinden. Bu evden umudun ve
umutla yüklü insanlar›n eksik olmamas› bundand›r. Ve Çukurova’n›n
bugüne kadar hiç umutsuz kalmamas› Gülcanlar’dand›r.

cinden bir damla almak istiyoruz biz de. Ve sen sunuyorsun kendini tüm cömertli¤inle.
190 gündür cüppeni giymiyor, mahkeme salonlar›na
ad›m›n› atm›yor, mapus duvarlar›n›n kap›lar›n› aﬂ›p da
umutlar› yarg›lanmak istenen müvekkillerini görmüyorsun. Güya hukuk adam›
diye geçinen hakimlerin,
savc›lar›n karﬂ›s›na ç›k›p da
‘yapt›¤›n›z yasad›ﬂ›d›r’ diye
yarg›layam›yorsun. Senin olmad›¤›n mahkeme salonlar›nda
kaç insan hakk›n› arad›¤›
için, daha yaﬂan›l›r, özgür bir yaﬂam istedi¤i
için, ba¤›ms›z vatan
dedi¤i için yarg›lan›yor hâlâ.
Açl›¤›na isyan
eden kaç iﬂsiz,
evlad› katledilen
kaç ana hiç bulamayaca¤› adaleti ar›yor o
mahkeme kürsülerin-

ölü topra¤›n› att› yaﬂad›¤›n› daha bir
hissetti, kimisi de yoksayd› seni,
yoksayd›¤›n›n kendisi oldu¤unun
fark›nda olmadan.
Yürüyüﬂüne sayg› duydu ayd›n›yla, sanatç›s›yla, avukat›yla bu ülkenin halk›. Saflar›n› senden yana
belirleyerek direniﬂ mevzine geldi,
desteklerini sundu. Sadece 3-4 gün
içerisinde Ruhan Mavruk, Efkan
ﬁeﬂen, Ercan Ayd›n, Avni Sa¤lam,
Güngör Gencay, Ayhan Deve, Cem
Y›lmaz, Nurettin Güleç, ‹brahim
Karaca ve Hasan Sa¤lam gibi sanatç›lar paylaﬂt›lar açl›¤›n› direniﬂçinin. Çünkü biliyorlarki bu insanl›k
mücadelesidir tecrite karﬂ› verilen.
Bunun fark›nda olanlar tecrite son
diyorlar yürekten. Tecriti Kald›r›n
diyorlar direniﬂçinin mevzisinden.
***
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi, Büyük Direniﬂ’te direniﬂ mevzilerinden sadece
birisi. Direniﬂ solu¤unun att›¤› her
yer direniﬂ mevzisine dönüﬂtü bu
yolda. 9 Ekim’de Cem Y›lmaz, Nurettin Güleç, ‹brahim Karaca ve Hasan Sa¤lam ayd›n olma misyonuyla
Direniﬂ Evin’deydiler. Nurettin Güleç, “Yaﬂam›m›z
tecrit alt›nda, toplum olarak
tecrit alt›nday›z” derken,
“Behiç Aﬂc› içeridekiler kadar d›ﬂar›dakilerin tecritinin
kald›r›lmas› için direniyor”
diyor Hasan Sa¤lam. 3
Ekim’den bu yana sanatç›lar, ayd›nlar s›k s›k gelmeye baﬂlad›lar direniﬂçinin yan›na. Evde mutlaka bir
sanatç› bir ayd›n oluyor art›k. Ülkemizin umut veren ayd›n› olmak
önemli bir misyon. Bu misyonun
hakk›n› vermek ve hayata bu misyonun yükledi¤i sorumlulukla bak-

D›ﬂar›dakilerin tecritinin
kald›r›lmas› için de direniyor
’l› günlere dayand›n ey uslanmaz yolcu... Yürüyorsun ard›na hiç bakmadan...
Çünkü hep ileriye taﬂ›mak istiyorsun insanl›¤›... Ve bunun için insanl›¤a ba¤›ﬂl›yorsun hücre hücre eriyen yaﬂam›n›...
190’l› günlerine vard›n ey hakikatin savunucusu... Bir ç›¤l›k olmak
istiyorsun suskunlu¤u kurﬂunlayan... Eriyen bedenin hiç olmazsa
sevdiklerine uygulanan zulmü eritsin istiyorsun... Kendinden öte tüm
ötekiler için konuﬂuyorsun direniﬂin
diliyle...
Bakakal›yor insan gücüne inanmayanlar ard›ndan... Hayranl›kla
izliyor herkes seni. Gözümüz sende.
Yüre¤imizi yüre¤ine katmak, diren-

190

de. Murat Kasaplar katlediliyor yol
ortas›nda. Adres bilmez bir kurﬂunla de¤il ama. Polislerin halka karﬂ›
s›kmaktan hiç çekinmedi¤i, yasa
üstü kurﬂunlarla katlediliyor insanlar›m›z... Hakk›n› arayan TAYAD’l›lar Trabzon’da de¤il ama Erzurum
Adliyesi’nde bir kez daha sald›r›ya
u¤rad›lar linç edilmek istenircesine.
Tüm bunlar yaﬂam nehrinde ak›p
giderken duraks›z, gözlerinde tüm
bunlar› de¤iﬂtirme gücü taﬂ›yanlara
has bir bak›ﬂla izliyorsun olanlar›.
Yüre¤inin yand›¤› da oluyor, hesap
sormak için heyecanland›¤›n da.
Yürüyorsun umuda hasret yüreklere umut serpebilmek için. Sen
gelece¤i omuzlam›ﬂ yürürken ard›ndan bakakald› birçok kiﬂi. Kimisi
kendinden utand›, kimisi üzerindeki
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Ayd›nlar Aﬂc›’n›n yan›nda

mak ayd›nl›¤›n k›staslar›ndand›r.
En güzel eserleri direnenler yarat›r.
En güzel ürünler direniﬂin içinde ﬂekillenir. ﬁimdi sanatç›lar›m›zda ayd›nlar›m›zda kendi alan›nda kendi
dillerince direniﬂin içindeler.
Ayd›nlar d›ﬂ›nda 2 açl›k grevcisi
de var Direniﬂ Evi’nin. Bunlardan
birisi Burcu Kaçmaz. Ayd›nlar› direniﬂin saf›nda görmek mutlu ediyor onu, umudunu büyütüyor.
Kars’tan geliyor Burcu. 10 Ekim’de
DEV-GENÇ’in kuruluﬂunun kutlanaca¤›n›, bu nedenle ‹stanbul’a gelmeye karar verdi¤ini ama s›rf direniﬂçiyi görme ad›na 3-4 gün önce
gelip direniﬂçinin yan›nda 2 günlük
açl›k grevi yapt›¤›n› anlat›yor.
Onunla uzun uzun sohbet etmek istedi¤ini, Direniﬂ Evi’nde olman›n
onu çok heyecanland›rd›¤›n› söylüyor. 19 yaﬂ›nda güleç bir yüzü var
Burcu’nun. Aslen Ordu Ünyeli.
Kars’ta Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i bölümünde 2. s›n›fta okuyor. Geçen y›l direniﬂin 6. y›l›na girdi¤i 20
Ekim’de okulunda yap›lan bas›n
aç›klamas›na ça¤r›lmas›yla beraber
ölüm orucundan haberdar oluyor. O

ölüm orucunu ilk duydu¤unda 120
ﬂehit verilmiﬂti. Bir hukukçu neden
hukuk yoluyla soruna çözüm bulam›yor da ölüm orucuna giriyor sorusuna kafas›nda cevap ar›yor. 6 y›l
süren direniﬂten, 120 devrimcinin
ölümünden nas›l haberi olmad›¤›n›
sorgularken sansür gerçekli¤ini ö¤reniyor.
Ergün Engin ise Gazi’den geliyor. Gazili olmas›, soyad›n›n Engin
olmas› üzerine Gazi Katliam›’nda
ﬂehit düﬂen Sezgin Engin’le akrabal›¤›n var m› diye soruyoruz. Abisi
oldu¤unu ö¤reniyoruz. Gazi davas›
sürecinden beri tan›yor Behiç’i. Onlar yürekleri evlat kardeﬂ ac›s›yla
yanarken, hesap sorma öfkesiyle
doluyken içleri, ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda karars›z kald›klar›
anlarda Behiç yol gösteren olmuﬂ
hep. Sonra Ergün’ün abisi Ezgin
tutsak düﬂüp Kand›ra F Tipi hücrelerine at›lm›ﬂ. Devletin ve bu sistemin can yakt›¤› ailelerden Ergün.
Gözleri görmüyor Ergün’ün. Yan›ndaki ayd›nlar kadar ayd›n bir yürekle direniﬂe tutunuyor.
Kap›da ziyaret saatleri as›l›.

Tabip Odas›ndan Uyar›: Tecrite çözüm
getirilmezse sa¤l›¤› daha h›zl› bozulacak
‹stanbul Tabip
Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu,
6 Ekim
g ü n ü ,
Avukat Behiç Aﬂc›'n›n sa¤l›k durumuyla ilgili bilgilendirme toplant›s›
yapt›. ‹TO binas›nda gerçekleﬂen
aç›klamada, ‹TO Genel Sekreteri
Dr. Hüseyin Demirdüzen, Prof. Dr.
ﬁebnem Korur Fincanc›, ‹TO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük tecrite karﬂ› olduklar›n› dile getirdiler.
Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›, 178. gününde Aﬂc›'y› muayene
ettiklerini söyleyerek, vücut a¤›rl›¤›n›n yüzde 35'ini kaybetti¤ini, kaﬂektik görünümde oldu¤unu, nöro-

patik a¤r›lar çekti¤ini söyleyerek
tecrite çözüm getirilmedi¤i takdirde
sa¤l›¤›n›n bu aﬂamadan sonra daha
h›zl› bozulaca¤›n› vurgulad›. Aﬂc›'n›n 3 gündür ayaklar›nda yanma
hissi, aya¤a kalk›nca baﬂ dönmesi,
halsizlik, uzun süre oturamama, s›rt
a¤r›s›, konuﬂmayla yorgunluk, göz
kararmas›, bulant›, a¤›z içinde yaralar, sol gözde görme kayb›, prekordiyal bat›c› a¤r›, uykuya dalmada
güçlük yak›nmalar›n›n oldu¤unu da
sözlerine ekleyen Fincanc›, Aﬂc›'n›n
kendi baﬂ›na karar verebilecek yeterlilikte oldu¤unu da vurgulad›.
B1 d›ﬂ›nda baﬂka vitaminlerin
önerildi¤inin ancak kabul etmedi¤inin dile getirildi¤i aç›klama, tecrite
iliﬂkin sansürün k›r›lmas›nda herkese sorumluluk düﬂtü¤ünün hat›rlat›lmas›yla sona erdi.
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Ama bu
saatler
d a h a
çok kaErgün Engin
Burcu Kaçmaz
¤›t üzerinde
kalacak gibi görünüyor. Behiç üç
gündür misafirlerini a¤›rlayam›yor.
Oturup sohbet edemiyor onlarla.
Direniﬂ kendi do¤all›¤›nda normal
etkilerini gösteriyor.
Ama sen 190 günlük açl›¤›n kadar de¤il 122 öncün kadar güçlüsün.
122 y›ld›z ›ﬂ›ld›yor gözlerinde, atan
yüre¤inde. Bu güçle yürüyorsun.
Yürüyüﬂün güzelli¤i, görkemlili¤i
biraz da burda sakl›. Yürüyorsun gidenlerin izinde. Her giden karanl›¤a
bir k›v›lc›m yakarak gitti. Sen de
inatla yürüyorsun karanl›klar›n üstüne. Hani bir halk deyiﬂi vard›r,
“Adaletsiz ülke güneﬂsiz dünyaya
benzer” diye. Güneﬂi do¤urtmak
için de¤il mi zaten yürüyüﬂün, karanl›klar›n üstüne üstüne gidiﬂin...
Ayd›nl›¤›n vurdu¤u yüre¤imizle,
sosyalist bilinçle, direngen irademizle güneﬂi hep birlikte do¤uracak ve
arma¤an edece¤iz gidenlerimize...

Armutlu Halk›
Av. Behiç Aﬂc›’y› direniﬂinin 187. gününde, 8 Ekim’de ziyaret etti. 50 kiﬂilik
grup ziyaret öncesi
Direniﬂ Evi önünde
aç›klama
yapt›.

Armutlu Halk›’ndan destek
“Tecrit Ölüm Demektir, Direnenler Onurumuzdur,
Ölümler 123 Olmas›n Analar A¤lamas›n” dövizlerini de taﬂ›yan Armutlu halk›, s›k s›k sloganlarla
Aﬂc›’ya destek verdi. Aç›klamay› okuyan U¤ur
Deve, halk›n tüm kesimlerinin tecrite son verilmesini istedi¤ini hat›rlatarak, “Bizler de Armutlu
Halk› olarak bu sese ses katmak ve destek olmak
için buraday›z. Diyoruz ki, F Tiplerinde tecrite son
verilsin, tecrit iﬂkencesi aram›zdan 123. can›m›z›
almas›n” dedi.
Ayn› gün, Tunceliler Dernekleri Federasyonu
Gençli¤i ve Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan da ziyaretler gerçekleﬂtirildi.

‘hepimiz
tecritteyiz’
oyunu
Ankara’daydı
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar taraf›ndan sergilenen “Hepimiz Tecritteyiz” isimli oyun, tecrit politikas›n›
südürenlerin politik karargah›n›n
bulundu¤u Ankara’dayd›! 7 Ekim
günü saat 13.00’de bir bas›n toplant›s› ile baﬂlayan oyuna yaklaﬂ›k 100
kiﬂi kat›ld›.
Ankara Barosu E¤itim Merkezi’nde sergilenen oyunun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›, ÇHD Genel Sekreteri ve
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi

yat›lan kurallard›r” diyerek, tecritin yaﬂam›m›z›n her alan›nda varl›¤›n› sürdürdü¤ünü, bu
nedenle tecriti hapishanelerle
s›n›rlaman›n
yanl›ﬂ oldu¤unu vurgulad›. Ard›ndan Hepimiz
Tecritteyiz oyununda giyilen önlükleri Baﬂbakan, bakan ve parti baﬂkanlar›na gönderip oyuna davet edildi¤ini anlatan Erenus,
önlükleri oyuna gelen dinleyicilere
göstererek “umar›z davetimizi kabul edip gelirler” dedi.
ﬁair-Foto¤raf sanatç›s› Mehmet
Özer ise, bas›n›n sansürle tecriti nas›l koyulaﬂt›rd›¤›n›n üstünde durdu.
Özer, “Her ne olursa olsun direnenler daima kazan›r” dedi. Mehmet
Özer’den sonra oyunun yönetmeni
Mehmet Esato¤lu, Behiç Aﬂc›’n›n
durumuna iliﬂkin kayg›lar›n› dile

Ankara Barosu E¤itim Merkezi’nin giriﬂinden baﬂlayarak ikinci
kata kadar Mehmet Aslan’›n karikatür sergisi bulunuyordu. Gelen izleyicilerin ilgiyle izledikleri sergi,
oyunu tamamlayan bir baﬂka yand›.
Yaklaﬂ›k 7 saat süren oyuna sanatç›lar, ayd›nlar, çocuklar› tecrit
alt›nda tutulan aileler kat›ld›. Oyunda zaman zaman gergin, zaman zaman duygulu anlar yaﬂand›. Yönetmen, zaman zaman oyunu keserek
bunun bir oyun oldu¤u uyar›s›nda
bulunmak zorunda kald›. Oyundan
sonra, kat›lanlar düﬂüncelerini bir
deftere yazarak, tecritin kald›r›lmas›n› istediler.
Toplam 7 saat süren oyuna aralar›nda Esat Yarar, ‹smail Beﬂikçi, Nihat Genç, Ali Y›lmaz (Ekin Sanat
Merkezi), Acun Karada¤ (E¤itimSen), Kevser Çal›ﬂkan (BES 1
No’lu ﬁube), Mahzuni Akba¤ (E¤itim-Sen), Fatma Borakoças (BES 1

Tecrit Oyununun kurallar› bize dayat›ld›
üyesi Av. Selçuk Koza¤açl› yapt›. Koza¤açl›
tecriti avukatlar olarak
birebir yaﬂad›klar›n›
hat›rlatarak, F Tipleriyle hedeflenenlerin neler
oldu¤unu anlatt›. Art›k
“hapishane” isminin
dahi kullan›lmad›¤›n›
kaydeden Koza¤açl›,
“Türkiye Cumhuriyeti
Adalet Bakanl›¤› Sincan ‹nfaz Kampusu”
olarak adland›r›ld›¤›n›
vurgulad›. Art›k bir hapishaneler (Sincan’da
11 tane hapishane yap›lm›ﬂ) kenti inﬂa edilmeye baﬂland›¤›n› ve tecritin sadece içerisiyle
s›n›rl› kalmad›¤›n› belirten Koza¤açl›’n›n ard›ndan, oyunun yazar›
Bilgesu Erenus söz ald›.

Direnenler Daima Kazan›r
Bilgesu Erenus, “Bu oyunun kurallar›n› ben koymad›m, bu kurallar
yaﬂam›m›z›n her alan›nda bize da-

getirdi. Direniﬂin yedinci y›l›nda oldu¤unu ve bedellerinin a¤›r oldu¤unu, hâlâ da bedel ödendi¤ini vurgulad›. Oyunun kurallar›n› anlatt›ktan
sonra tecrite girecek olan ayd›n ve
sanatç›lara önlükleri giydirilip, alt
katta bulunan tecrit hücrelerine indirildiler. Gardiyanlar, tutuklular›
‘her ﬂey vatan için’ sloganlar›yla
hücrelere götürdüler.
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Nolu ﬁube), Hasan
Ça¤lar (E¤itim-Sen),
Dinçer Öztürk (E¤itimSen 2 No’lu ﬁube),
Mehmet To¤an (E¤itim-Sen 1 No’lu ﬁube),
Resul Tuna (E¤itimSen 4 No’lu ﬁube), Kani Beko (Genel-‹ﬂ Genel Sekreteri), Erol
Ekici ( Genel-‹ﬂ, GYK
Üyesi), ‹brahim Da¤l›
(E¤itim-Sen), Mehmet
Ayd›n (E¤itim-Sen),
Oktay Etiman (Çevirmen), Ali Balk›z (Yazar), Mehmet Özer
(Foto¤raf sanatç›s›, ﬁair), Mustafa Özarslan (Müzisyen),
Sezai Kaya (Tar›m Okam Sen Genel Baﬂkan›), ÇHD’li Avukatlar,
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi
üyeleri, TAYAD’l› Aileler, Ankara
Temel Halklar ve Özgürlükler Derne¤i, Halkevleri, ‹dil Can Müzik
Toplulu¤u, Gençlik Derne¤i üyeleri, Ankara Tabib Odas› temsilcisinin
de bulundu¤u 100 kiﬂi kat›ld›.

“Ölümü Tercih Ederim”

Çevirmen Oktay Etiman: Bu performansta
k›sa bir süre kalmak bile ﬂu anda F Tipi hapishanelerde
bulunan muhaliflerin ne kadar a¤›r koﬂullar içinde yaﬂamak zorunda b›rak›ld›klar›n› çok iyi anlat›yor.
‹ﬂkence, 12 Mart -12 Eylül darbelerinden sonra daha da geliﬂtirilmiﬂ. F Tiplerindeki koﬂullar›n muhakkak
de¤iﬂmesi gerekiyor.

Oyunun kat›l›mc›lar›n›n deftere yazd›klar› düﬂünce
ve duygular›n›n ortak noktas›, tecritin bir zulüm oldu¤u noktas›ndayd›. Bunlardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde:

Yazar Nihat Genç:

Beﬂ dakikal›k ﬂakadan/oyundan bir tecrite dahi dayanmak mümkün de¤il,
terledim, gerildim, ense kökümdeki tüyler dikildi, beynimin içinde s›cak bir bas›nç ve
burada yar›m saat nas›l geçer diye bir
tereddüt ve hayalime baﬂvurdum,
kendimi uçak otobüs yolculu¤unda hayal ettim, yine t›kand›m,
müzik ç›ld›rt›yordu, gardiyan
gerçek gardiyan, oyun diye girdim ama arkadaﬂ›m olan oyunu
düzenleyenlerden nefret etmeye
baﬂlad›m. Allah yard›mc›lar› olsun.
Vahﬂet. Ölümü tercih ederim. Söz. Gücüm oldukça tecrite karﬂ› insanl›k, yazarl›k görevini yapmaya daha çok çal›ﬂaca¤›m. Bu kadar pis
oyun görmedim.

E¤itimci Acun Karada¤: Tecritteydim,
...dim çünkü ﬂimdi ç›kt›m. Gerçekten dayak yemedim, gerçekten iﬂkence görmedim. Çünkü… miﬂ gibi yap›yorduk. Sanald› her ﬂey. D›ﬂar› ç›kaca¤›m› bildi¤im halde sanki gerçekten cezaevindeymiﬂim gibi
hissettim bir süre sonra.
Her ﬂeye dilekçe yazmak, dilekçelerin sonucunu alamamak, arkadaﬂlar›nla konuﬂamamak, en kötüsü türküler yoktu. ‹¤renç müzikler dinlettiler saatlerce. Bir süre sonra d›ﬂar› ç›kmak
tek amac›n›z oluyor. Tahliye edece¤iz diyorlar, oyal›yorlar. Kimse sizi duymuyor. Bir arkadaﬂ›mdan duymuﬂtum. San›r›m Hallac-› Mansur’un sözü:
“Cehennem ac› çekti¤iniz yer de¤il. Ac› çekti¤inizi
kimsenin duymad›¤› yerdir.”

Yazar Ali Balk›z: Bir oyun da olsa (ki gerçek)
eﬂimi evimi, sivil giysili insanlar› özledim.
‹nsan türü varoldu¤undan bu yana, insani yönü ile,
hayvani yönü hep çeliﬂe, çat›ﬂa gelmiﬂ. Bu bir süreç,
inan›yorum ki insanl›k kazanacak. Birçok ﬂeyi unutuyoruz. Biz unuttukça da onlar an›msat›yor.

Ö¤renci Velican Demirel: Bir tiyatro bölümü ö¤rencisi olarak deneyim kazand›m. Gardiyan olarak zevk ald›m. ‹nsan olarak ac› çektim.

Gülcan’a sanatç› deste¤i

Ferhat Tunç ve Grup Munzur
Adana Direniﬂ Evi’ni ziyaret ederek, Gülcan Görüro¤lu’na destek
verdiler. 8 Ekim günü ayr› ayr› gerçekleﬂen ziyaretlerde sanatç›lar, tecritin kald›r›lmas› talebini yinelediler.
‹lk olarak, bir konser için Adana’da bulunan Grup Munzur üyeleri
Direniﬂ Evi’ndeydi. Küçük bir dinleti de veren grup elemanlar›, tecrite karﬂ› olduklar›n› ifade ederek,
Görüro¤lu’na baﬂar›lar dilediler.
Ayn› gün bir baﬂka ziyaret de
Ferhat Tunç taraf›ndan yap›ld›.

Tunç, “Bugün Adana’da bir konserimiz var. Ama ben buraya gelmeden önce Ölüm Orucu’nda olan
Gülcan’› ziyaret etmek istedi¤imi
söyledim arkadaﬂlara. Adana denince son dönemde akla ilk gelen bu
onurlu direniﬂ oluyor.” dedi.
Tecritin yaﬂama yönelik bir sald›r› oldu¤unu belirten Tunç, F Tiplerinde devlet eliyle iﬂlenen zincirleme cinayetler oldu¤unu ve bunun
bütün toplumu giderek daha da rahats›z etti¤ini ifade etti. Bu cinayetlerin engellenmesi için daha fazla
duyarl›l›k gerekti¤ini söyleyen
Tunç, “En çok da ayd›nlar›n duyarl›
olmas› gerekiyor. Ben bugün buraday›m çünkü bu ölümlerin son bulmas›n› istiyorum. Ölüm oruçlar›na
Armutlu sürecinde de tan›k olan biriyim. F Tipleri ve tecrit ülkenin en
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önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda geliyor.
Ama maalesef ülkeyi yönetenler
inatla ve ›srarla bu sorunu daha da
çözümsüzlü¤e götürüyorlar. Ülkeyi
faﬂist bir zihniyet yönetiyor çünkü”
diye konuﬂtu. Ölümleri kabullenmenin zor oldu¤unu belirterek sözlerini sürdüren Tunç, sorunun çözümü noktas›nda kararl› olmak gerekti¤ini kaydederek ﬂunlar› söyledi:
“Gülcan’›n yapt›¤› eylem de en üst
düzey bir kararl›l›k göstergesi onurlu bir eylem. Devletin bu sorunu bir
an evvel çözmesi gerekiyor”.
Ölüm orucu direniﬂçisi Görüro¤lu da, ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, tecritin herkesin sorunu oldu¤unu hat›rlatt›. Ferhat Tunç, ziyaret esnas›nda bir türküsünü ölüm orucu direniﬂçisi için
söyledi.

Ayd›nlar›n Direniﬂ Evi nöbeti

Behiç Ayd›nlar› Biraraya Getirdi
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, 3 Ekim
gününde yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan temsili açl›k grevi önlükleri
giymiﬂler ve nöbetleﬂe olarak birer
günlük açl›k grevi ile Avukat Behiç
Aﬂc›’ya destek vereceklerini duyurmuﬂlard›. Açl›k grevine kat›lan sanatç› ve ayd›nlar aras›nda yer alan
Efkan ﬁeﬂen, Ruhan Mavruk, Avni
Sa¤lam ve Ercan Ayd›n ile desteklerinin anlam› üzerine konuﬂtuk.

Ruhan Mavruk: Anlaml› bir etkinlikti. ‹nsanlar› birarada gördük,
inançla gelmiﬂlerdi. Yani “gitmekten
kurtulamayaca¤›m aman gideyim”
de¤il, gerçekten bu direniﬂ dikkati
çekti ve sayg› uyand›rd›. Birço¤unu
da biz kendi bireyci sorunlar›, kayg›lar›, sanatç› yaklaﬂ›mlar› bitmiﬂ diye
kabul ediyorduk ama onlar geldiler,
açl›k grevine kat›larak destek vermek istediklerini söylediler. Demek
ki baﬂta Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂi olmak üzere çal›ﬂmalar›m›z olumlu
yans›d›. Behiç Aﬂc› tüm dünyaca sahiplenilmesi gereken bir ayd›n tavr›
sergiledi.
Sanatç›lar› biraraya getiren Çarﬂamba toplant›lar›n›n ›srarl› olmas›
daha çok etkinlikler, daha çok çözüm yollar› getirecektir bize. Hem
sanatç›lar›n kendi içlerindeki yabanc›laﬂmay› k›rmas› aç›s›ndan, hem bu
direniﬂin, tecritin, emperyalist sald›r›lar›n üzerine gidilmesi aç›s›ndan
önemli oldu¤una inan›yorum. Birlik
gerekli. Tarihi direnenler yazacak.
Yani egemenler bize zulmetmekle,
bask›y›, tecriti artt›rmakla asl›nda insanl›k tarihine ivme kazand›rd›klar›n›n ve hiç istemedikleri bir ﬂey yapt›klar›n›n fark›nda de¤iller. Bizi daha
güçlü k›l›yorlar.
Efkan

ﬁeﬂen:

Söylenenler hepimizin, özellikle dün gelen sanatç› arkadaﬂlar›n ortak duygular›.
Belki daha fazlas› da
yap›labilir. Ama hiç-

bir ﬂey yap›lmamas›ndan iyi oldu.
Çünkü gerçekten insanlar da¤›n›k. F
Tiplerindeki tecrite karﬂ› yürütülen
direniﬂ için, müvekkillerini savunarak ölüm orucuna sunmuﬂ olan ve
hepimizin onuru anlam›na gelen Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂi bence bir ﬂekilde birçok sanatç› dostu biraraya getiriyor. Bir kez daha gösteriyor ki, bir
mücadele sanatç›lar› biraraya getiriyor. Bu kural de¤iﬂmiyor. Ama en
önemlisi tabii ki Behiç Aﬂc›’n›n talepleriyle koydu¤u bu direniﬂin sonuç almas›d›r ve ölmemesidir. Yani
biz o anlamda herkesi etkileyebiliriz.
Sanatç›lar olarak ça¤r› yap›yoruz; bu
talebe kulak verilsin, tecritle ilgili
ad›m at›ls›n. Biz elimizden geleni
yapaca¤›z bir an evvel sonuç alabilmek için. Toplumun her kesiminin
duyarl› olup bu davran›ﬂ ﬂeklinin bir
ad›m daha ötesine taﬂ›nmas› gerekiyor. Bir sanatç› olarak bu deste¤i
sunmaktan onur duyuyorum.
Daha fazlas› olur diye düﬂünüyorum ben. Çünkü birbirimizi biraz daha fazla sarsaca¤›z bu konuda. Bu
ara yarat›c› ﬂeyler ç›kabilir. Hepimiz
Tecritteyiz oyunu çok etkileyici.
Müzikte de bu olabilir, belki ﬂiirde
de yans›s›n› bulacak. Sanatta direniﬂin yans›mas› mutlaka olacakt›r.

Ercan Ayd›n: Hayat›m›z›n her
alan›nda muhakkak tecrit var. ‹ﬂte
sanatç›lar olarak üretimlerine karﬂ›
tecrit var. Adam kitap yaz›yor sansür
uyguluyor. Bir film yap›yor, sansür
uyguluyorsun... ﬁark› yap›yoruz, onlar›n istedikleri ölçülerde olmak zorunda. Yani bizim düﬂüncelerimize
sayg›lar› yok. Bu anlamda tabi hayat›n her alan›nda bize tecrit uygulan›yor. Tabi bunu hissetmek farkl› bir
ﬂey, bir de tecriti yaﬂamak farkl›. Yani tek bir odada bizler can›m›z s›k›ld›¤› zaman ç›k›p güneﬂe bakabiliyoruz, ya¤mur ya¤d›¤› zaman yüzümüze iki damla düﬂtü¤ü zaman mutlu
olabiliyoruz. Ama o insanlar orada
bir kuﬂun kanat ç›rpmas›n› bile du24
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yam›yorlar belki. ‹ﬂte bu oyun
biraz onu yans›tmak amaçl›
çok da güzel oldu. Tecrit insana ayk›r›d›r, bunu anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Sanatç› dayan›ﬂmas›n›, örgütlenmesini bu anlamda yap›yoruz. Bu
yüzden buraday›z. Tecrit bizim sanat›m›za oldu¤u kadar insan hayat›na
da birebir düﬂmand›r. Bunun karﬂ›s›nday›z, bunun için buraday›z.
Tabi Behiç a¤abeyin misyonunu
biliyoruz. Arkas›nda bugün aram›zda olmayan 122 insan var. Binlerce
insan var. Tarihin kanl› sayfalar›ndan
bugüne gelen binlerce insan. Behiç
Aﬂc›’n›n duruﬂu onurlu bir duruﬂtur.
Biz sanatç› duyarl›l›¤›m›zla onunla
ayn› havay› teneffüs etmek istedik.
Ve bundan da çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Derdimiz
ölümü savunmak de¤il, yaﬂam› savunmak. Bu yüzden buraday›z, yaﬂamak direnmektir. Direniﬂ hakk›n› savunuyoruz. Dedi¤im gibi onunla ayn› havay› burada teneffüs etmekten
çok büyük bir gurur duydum ben.

Avni Sa¤lam: 122 insan›n ölümüyle süren bu süreçte Behiç Aﬂc›’n›n durumu ﬂöyle önem kazan›yor. Bir avukat. Hukuksal aç›dan bu
ülkede baz› ﬂeyleri ortaya koyuyor.
Biraz da herkesi ilgilendiren nokta
tam da buras›. Hukuksal aç›dan müvekkillerini art›k savunamayacak bir
noktaya gelmesinden dolay› insani
duygular› da a¤›r basarak, böyle bir
süreci baﬂlatm›ﬂt›r. O zaman biz insanlar kendimize soral›m, gerçekten
bu ülkedeki hukuk sisteminde her
zaman ayn› durumla karﬂ›laﬂabilir.
Olabilir, biz bireysel küçük ç›karlar›m›z için birgün bir tepki gösterdik.
Demek ki bu tür ﬂeylerle karﬂ›laﬂabilece¤iz, cezaevlerindeki o yaﬂam biçimiyle. Onu bize yaﬂatacaklar. O
zaman bu hukuk sistemi yüzünden
de Behiç Aﬂc›’n›n yan›nda yeralmak
gerekiyor. Belki de O bir vesile oldu,
baz› kesimlerin bir ﬂeyleri düﬂünmesine. Umar›m bundan sonra bu kesimler daha örgütlü bu ülkedeki birçok soruna, özellikle hukuksal sorunlara, duyarl› olacaklard›r.

e mek
Emekliler Ankara’da Hayk›rd›:
Yeter Art›k B›çak Kemi¤e Dayand›
D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, 7
Ekim’de Ankara’da toplanarak hükümete isyanlar›n› dile getirdiler. Yüzlerce emeklinin
çeﬂitli kentlerden gelerek kat›ld›¤› mitingde,
tüm emekliler ad›na talepler dile getirildi.
‹zmir, Bursa, ‹stanbul, Adana, Mersin ve
daha birçok kentten otobüslerle yola ç›kan
emekliler, Abdi ‹pekçi Park›’nda düzenleyecekleri miting için sabah saatlerinde Celal
Bayar Bulvar› üzerinde topland›lar. En önde
“Yeter Art›k B›çak Kemi¤e Dayand›” pankart› taﬂ›yan emekliler, s›k s›k taleplerini dile getiren sloganlar› gür bir sesle hayk›rarak “demokrasi mücadelesinde emekli olunmayaca¤›n›” gösterdiler.
Emeklili¤i mezara havale eden SSGSS baﬂta olmak üzere hükümetin sald›r› yasalar›n› protesto eden emekliler, AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›n›, Lübnan’a asker gönderilmesini de sloganlar› ile protesto ettiler. TÜFE
alacaklar›n›n ödenmesi, sa¤l›k hakk›n›n nitelikli ve paras›z hale getirilmesi,
yaﬂam koﬂullar›n›n düzeltilmesi, insanca bir yaﬂam için yetecek düzeyde
maaﬂ ödenmesi gibi taleplerini s›ralayan emekliler, Abdi ‹pekçi’ye kadar hiç
susmad›lar. Yürüyen emekliler halk›n da alk›ﬂlar›yla destek bulurken, mitinge, KESK, Tar›m Orkam-Sen, Genel-‹ﬂ, SES ve TMMOB baﬂkanlar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u sendika ve DKÖ’ler destek verdiler.
F Tiplerini protesto eden sloganlar›n at›ld›¤› mitingin konuﬂmas›n› yapan
Emekli-Sen Baﬂkan› Veli Beysülen, y›llarca al›n teri döküp emek verdikleri
bu ülkeye sahip ç›kmak için mücadele ettiklerini kaydederek, iktidar›n sosyal, ekonomik politikalar› ile halk›n tüm kesimlerini ma¤dur etti¤ini dile getirdi. Beysülen ﬂunlar› kaydetti:
“Yetersiz ayl›klar›m›z› almak için banka kuyruklar›nda bekliyoruz. Hastanelerde tedavi için aylar sonras›na randevu veriliyor. SSGSS ile emeklilik
hayal haline getiriliyor. ‘Kaynak yok’ denerek, ayl›klar›m›za %2,5-3 aras›nda zam yapan hükümet, sermayenin vergilerini yar›ya indiriyor... Emekliler
burada. Peki milletin vekilleri nerede? Art›k bizi yok sayamazs›n›z!”
Hükümeti kendileri ile masaya oturmaya, toplu sözleﬂme yapmaya davet
eden Beysülen’in konuﬂmas›n›n ard›ndan, emekliler Hasan Tatar’›n türküleri ile halaya durdular. Miting, ‹stanbul’dan gelen emeklilerin sergiledi¤i
‘ﬁapka’ isimli tiyatro oyunu ile son buldu.

SES Sürgünlerden Y›lmayacak!
SES Adana ﬁubesi, Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi'nde yaﬂanan sürgün ve soruﬂturmalara iliﬂkin, 10 Ekim günü Balcal› Hastanesi ‹ﬂyeri Temsilcili¤i'nde KESK MYK üyelerinin de kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› yapt›. Soruﬂturma ve sürgünlerin durdurulmas› istenen aç›klamada konuﬂan, SES Genel Örgütlenme Sekreteri Meryem Özsö¤üt, yaklaﬂ›k 1 y›ld›r hastane içerisinde tüm çal›ﬂanlar olarak ortak bir mücadele
verildi¤ini belirterek, sendikal çal›ﬂma nedeniyle 4 iﬂçinin iﬂten ç›kar›ld›¤›n› söyledi. Ayn› nedenlerden dolay› 2 SES yöneticisine, bir SES temsilcisine maaﬂ kesme cezas› verildi¤ini, ayr›ca bir yöneticilerinin ise sürgün edildi¤ini belirten Özsö¤üt, tüm uygulamalara karﬂ› mücadelelerine
devam edeceklerini söyledi.
25
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‘E¤itim hakt›r sat›lamaz’
E¤itim-Sen Adana ﬁubesi üyeleri, 7 Ekim günü düzenledikleri
eylemle, sürgünleri protesto ettiler.
Baﬂta E¤itim-Sen Tunceli ﬁube
Baﬂkan› ve yönetim kurulu üyelerinin sürgün edilmesi olmak üzere,
AKP iktidar›n›n kadrolaﬂma politikalar›na, emekçilere yönelik sald›r›lar›na karﬂ› ç›kan E¤itim-Sen üyeleri, AKP il binas›na yürüdüler.
“Sürgüne Hay›r, IMF’ye De¤il E¤itime Bütçe, E¤itim Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar› atan e¤itimciler
ad›na konuﬂan, Adana ﬁube Baﬂkan› Güven Bo¤a, devletin e¤itimi
tüm yurttaﬂlar›na paras›z olarak
sa¤lama zorunlulu¤unu hat›rlatarak, bu konudaki politikalar› eleﬂtirdi. Sürgünlere son verilmesini isteyen Bo¤a, E¤itim-Sen’in hak ve
özgürlükler için mücadele etti¤ini
kaydetti. Aç›klama, AKP’nin ‘baﬂar›s›z’ y›l sonu “karnesinin” il binas›
önüne b›rak›lmas›yla bitti.

Limter-‹ﬂ’e Bask›lar
Protesto Edildi
Limter-‹ﬂ Sendikas›’na yönelik
polis bask›n› ve Limter-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Cem Dinç ve Genel Sekreteri Zafer Tektaﬂ’›n tutuklanmalar›, D‹SK taraf›ndan yap›lan bir
aç›klamayla protesto edildi. Limter-‹ﬂ Genel Merkezi’nde 7 Ekim
günü bas›n toplant›s› düzenleyen
D‹SK Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Baﬂkan› Adnan
Serdaro¤lu, Limter-‹ﬂ üzerindeki
bask›lar›n son bulmas›n› isteyerek,
Limter-‹ﬂ’in iﬂçilerin haklar›n› için
mücadele etti¤ini ifade etti. Sendika üzerindeki bask›lar›n sonunun
gelmedi¤ini, faaliyet yürütmesinin
engellendi¤ini kaydeden Serdaro¤lu, bu bask›n ve tutuklamalar›n
da son halka oldu¤unu söyledi.
“‹ktidar›n örgütlenme özgürlü¤üne karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü ve
bu antidemokratik bask›c› tutumu
ﬂiddetle protesto ediyoruz” diyen
Serdaro¤lu, tutuklanan sendikac›lar›n derhal serbest b›rak›lmas›n›
istedi. Aç›klamaya, Türk-‹ﬂ, KESK
ve D‹SK’e ba¤l› çeﬂitli sendikalar›n
yöneticileri de destek verdiler.

hayat›n
içindeki

teori

Hapishanelerde
Mücadele -1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! Merhaba, bugünkü sohbetimizin
de konusu olan Büyük Direniﬂ’in
bayra¤›n› taﬂ›yan direniﬂçilerimiz.
Evet bu haftaki sohbetimizde hapishaneleri ele alaca¤›z. Daha tam
bir deyiﬂle, konumuz “hapishanelerde mücadele”. Sohbetimize F
Tipleri’nden yak›n zamanda tahliye
olan Ertu¤rul arkadaﬂ›m›z da kat›l›yor. Hapishaneleri, bir mücadele
alan› olarak ele al›p, bu alan›n
özelliklerini ve bu özelliklere uygun
politikalar› tart›ﬂt›¤›m›zda, 7. y›l›na
giren direniﬂ, neden ve nas›l devam
ediyor, bunu da bir kez daha somut
olarak görmüﬂ olaca¤›z.
Hepimizin bildi¤i gibi, hapishaneler, Türkiye solunun tarihinde oldukça a¤›rl›kl› bir yer tutuyor. Dolay›s›yla, hapishanelerde mücadele ve
direniﬂ üzerine de geniﬂ bir külliyat
var. Ama bu külliyat›n geniﬂ hacmine karﬂ›l›k, teorik olarak ço¤u kesim aç›s›ndan hapishanelerde mücadele meselesi yüzeysel geçiﬂtirilmiﬂtir ve öyle yap›lmaya devam
edilmektedir.
Mesela s›k s›k “Sol kendi gündemiyle meﬂgul” deniyor. Kuﬂkusuz,
solun sürekli olarak iﬂkenceler, hapishaneler, infazlar üzerinden siyaset yapmas›, daralt›c› bir yan taﬂ›r.
Ancak bunu yine de “solun kendi
gündemi” olarak adland›rmak yerinde bir tan›mlama de¤ildir. Çünkü
hapishaneler meselesi “solun kendi
gündemi” de¤ildir. O zaman bu
sohbetimize ﬂöyle baﬂlayal›m: Hapishanelerin halkla, halk›n mücadelesiyle ilgisi nedir?..

Mazlum: Asl›nda bu soru, ülkemizdeki devrim mücadelesi aç›s›ndan son derece önemli ve do¤ru

Tutsak düﬂmek baﬂka,
teslim olmak baﬂkad›r!
cevaplanmas› gereken bir sorudur.
Öyle ki, birazdan daha somut da
gösterece¤imiz gibi devrimci halk
iktidar›n› kurma hedefinde ne kadar
iddial›, tutarl› ve kararl› olundu¤unu da gösteren konulardan biridir.
Öncelikle k›saca ﬂunu belirtmeliyiz: Bilindi¤i gibi, örgütsüz, kendili¤inden mücadelelerle iktidar› almak, devrimci halk iktidar›n› kurmak mümkün de¤ildir. Halk›n sömürü ve zulme karﬂ› tepkilerini ayn› cephe içinde birleﬂtirip güçlendirecek ve iktidara yöneltecek önder
bir güç gereklidir. Bu önderli¤e
devrimciler taliptir. Bu anlamda da
devrimcilerin güçlenmesi demek,
halk›n iktidar mücadelesinin güçlenmesi demektir. Yani, bu da faﬂizmin sonunun yak›nlaﬂmas› demektir. Faﬂizm bu sonu engellemek için
öncelikle devrimcileri safd›ﬂ› b›rakmay› esas al›r. Devrimcileri yoketmek, örgütlülüklerini da¤›tmak,
halkla ba¤›n› koparmak ve etkisizleﬂtirmek, düzen için varl›k yokluk
meselesidir.
Bunun için baﬂvurdu¤u ﬂiddet
–iﬂkence, infaz, kaybetme vb.– politikas›n›n yan›nda kulland›¤› pek
çok araçtan biri de hapishanelerdir.
Üstelik hapishaneler kendi hukuk
sistemi çerçevesi içinde ve son derece yasal ceza infaz kurumlar›d›r.
Yani bu aç›dan infazlara, faili meçhullere göre oligarﬂi için çok daha
elveriﬂli araçlard›r.
K›sacas› ﬂöyle diyebiliriz; emperyalizm ve iﬂbirlikçileri aç›s›ndan
hapishaneler devrimcileri safd›ﬂ› b›rakarak, halk›n mücadelesini engellemenin temel araçlar›ndan biridir.
Halk›n mücadelesiyle ilgisi bu noktada çok aç›kt›r tabii ki.

Ertu¤rul: Bu noktada isterseniz, sorunun ikinci boyutuna geçebiliriz. Faﬂizm devrimcileri sadece
hapishanelere doldurmakla yetinmez. Esas olan tutsak edilmiﬂ dev26
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rimciyi orada teslim almakt›r.
Tutsak olsun ya da olmas›n her
devrimcinin tutsakl›¤a bak›ﬂ aç›s›,
hapishaneleri kavray›ﬂ› net olmal›d›r. Tutsakl›k her devrimcinin karﬂ›laﬂabilece¤i bir bedeldir. Ve e¤er
tutsakl›k do¤ru kavranamam›ﬂsa,
devrimci bu bedeli nas›l ödeyece¤ini bilemez, savrulur, devrimci mücadelenin d›ﬂ›na düﬂer. Ki faﬂizmin
istedi¤i de budur. Devrimciyi tutsak
etmek, faﬂizmin ilk ad›m›d›r. Faﬂizm bununla devrimciyi fiziki olarak mücadeleden koparm›ﬂt›r. ‹kinci ve daha önemlisi ise, bizi düﬂünsel olarak da devrim mücadelesinden uzaklaﬂt›rmak, yani teslim almakt›r. Bu yüzden bizi dört duvar
aras›na kapatmakla yetinmez. ‹kinci
ad›m›nda, hapishaneleri devrimci
tutsaklar›n düﬂüncelerini teslim alma arac› haline dönüﬂtürmek vard›r.
Ve bu ikinci ad›m, özel bir hapishaneler politikas›n› gerekli k›lar.
E¤er böyle bir amaç sözkonusu olmasayd›, tutup dört duvar›n arkas›na atmak oligarﬂiye yeterdi. Yetmedi¤i için özel politikalar geliﬂtiriliyor. Zaten esir durumundaki insanlara “teslim olun!” diye ça¤r›lar
yapman›n anlam› iﬂte burada sakl›d›r. Veya ozan›n “mesele esir düﬂmekte de¤il, teslim olmamakta” dedi¤i ayr›m noktas› iﬂte budur.
Daha düz bir ﬂekilde söylersek,
tutsakl›k baﬂka ﬂey, teslimiyet baﬂka
ﬂeydir. Faﬂizm aradaki bu fark› elbette gayet iyi biliyor ve birincisiyle yani tutsak etmekle yetinmeyip
ikincisini, yani düﬂünsel olarak teslim almay› sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
Bu politika, devrimci mücadelenin gücüne ve durumuna göre, egemen s›n›flar›n içinde bulundu¤u duruma göre, farkl› dönemlerde farkl›
yöntemler içerebilir.

Kemal: Bu farkl› dönem ve
farkl› politikalar meselesini somutlamak için 12 Eylül dönemini ele

T utsakl›k baﬂka ﬂey, teslimiyet

alal›m isterseniz; Cunta onbinlerce
devrimciyi hapishanelere doldurmuﬂtu ve onlara “siz siyasi de¤il,
askeri tutsaks›n›z” diyordu. Bu, öylesine bir söz de¤ildi kuﬂkusuz. Bu
sözün özü ﬂuydu. Hapishanede bulunan tüm personel, subay›ndan astsubay›na, askerinden aﬂç›s›na kadar
tutsa¤›n komutan›d›r. Tutsak onlar›n karﬂ›s›nda “haz›rolda” duracak,
onlar›n tüm talimatlar›na uyacak,
asla emirlere ve üstlerine karﬂ› gelmeyecektir. Dayak da yese, küfür
de iﬂitse, iﬂkence de görse, ses ç›karmayacak, direnmeyecektir. Tek
tip elbise giyecek, saçlar› üç numara kesilmiﬂ olacak, k›sacas›, cunta
ne ﬂekilde emrediyorsa, o ﬂekle bürünecektir.
Cuntan›n tutuklulara biçti¤i “asker kiﬂi” statüsü asl›nda “teslim olmuﬂ kiﬂi” demekti. Karﬂ›s›nda haz›rolda durulmas› istenen “asker”,
esas olarak düzenin temsilcisiydi.
Esas duruﬂ, düzene itaat etmenin
göstergesi olacakt›r... Yani o esas
duruﬂ gösteren art›k bir devrimci olmaktan, sömürüye isyan etmekten
vazgeçmiﬂ, faﬂizme, sömürü düzenine biat etmiﬂ bir birey olacakt›r.
Onbinlerce devrimcinin hapishanelere doldurulmuﬂ oldu¤unu düﬂünürsek, böyle bir boyun e¤menin
hakim duruma gelmesi durumunda,
halk›n mücadelesinin ne onulmaz
ve onar›lmas› güç bir yara alaca¤›,
ülkedeki devrim mücadelesinin ne
kadar uzun bir dönem için bast›r›lm›ﬂ olaca¤› aç›kt›r.
Böyle bir durumda ne yap›lacak? Ölünecek ama teslim olunmayacak veya ölmemek için, ya teslim
olunacak, ya “ara yollar” aranacak... de¤il mi?

Ertu¤rul: Hapishaneler konusunda kavranmas› gereken temel
nokta bu; tutsakl›kla teslimiyet aras›ndaki bu keskin çizgi hiç gözden
kaç›r›lmamal›d›r. Çünkü bu çizginin halk›n iktidar mücadelesi aç›s›ndan da en baﬂta vurguland›¤› gibi, büyük önemi var. Çizgi geçilip
teslim olunursa, bu, halk›n iktidar
mücadelesini geriletecek ama bu
çizgi her koﬂulda korunursa, faﬂizm

hedefine ulaﬂamayacakt›r.
Faﬂizmin son derece ayr›nt›l› düﬂünülmüﬂ, uzun vadeli hapishane
politikalar› varsa, devrimcilerin de
hapishanelere yönelik politika ve
taktikleri olacakt›r. Hapishaneler de
bir mücadele alan›d›r sözünün
esprisi buradad›r zaten. Bu tesbiti,
yani “hapishanelerin de bir mücadele alan› oldu¤u”nu teoride herkes
kabul eder. Ama iﬂ, bu alana özgü
ciddi politikalara, bir mücadele alan› olarak bu alan›n kendine özgü çat›ﬂmalar›na karar vermeye gelince,
hapishanelerin “bir mücadele alan›” oldu¤u de¤il, “yat›l›p ç›k›lacak
yerler oldu¤u” düﬂüncesi ön plana
ç›kar.
Hapishaneler, sadece devrimcilerin kapal› kap›lar ard›nda tutsak
edildi¤i yerler de¤il, iki iradenin yani faﬂizmin ve devrimci iradenin sürekli bir çat›ﬂma halinde oldu¤u
mücadele alanlar›d›r. Tutsak düﬂen
bir devrimci, e¤er hala devrimci
olarak kalmaya kararl›ysa, savunduklar›n› savunmaya devam edecekse, bu alanda mücadeleye devam
eder. E¤er hapishaneleri bir mücadele alan› olarak görmüyorsa, “dört
duvar aras›nda neyin mücadelesini
verece¤im, esas mücadele d›ﬂar›da,
o halde kendimi korumal›y›m ve cezam› doldurup d›ﬂar› ç›kmal›y›m”
diye düﬂünürse, asl›nda o art›k hiçbir ﬂeyin bedelini ödemiyor ve tutsak düﬂmeden önceki kavgas›n› sürdürmüyordur. Çünkü faﬂizmin sürdürdü¤ü hapishane politikas› karﬂ›s›nda hiçbir politikas› yoktur.

Özlem: Burada bir ek yapmakta yarar var san›r›m. Burada sanki
tek bir devrimciden sözeden bir üslup kullan›yor olsak da, esas önemli olan, süreçler ve halk kitleleri
üzerinde belirleyici etkide bulunacak olan örgütlü güçlerin hapishaneler tavr› ve politikas›d›r.
Bir mücadele alan› olan hapishanelerde faﬂizme karﬂ›, faﬂizmin politikalar›n› bozacak bir program› olmayan, giderek teslimiyete, çürümeye kap› aralayan bir örgütlülü¤ün, halk›n iktidar mücadelesine
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baﬂka ﬂeydir. Faﬂizm aradaki bu fark› elbette gayet iyi biliyor ve birincisiyle yani tutsak
etmekle yetinmeyip ikincisini, yani düﬂünsel olarak teslim almay› sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
Zaten esir durumundaki insanlara “teslim
olun!” diye ça¤r›lar yapman›n anlam› iﬂte
burada sakl›d›r.
önderlik etmesi bir yana, o mücadelenin içinde bir biçimde yeralma
konusunda bile ne kadar güvenilir,
tutarl› olaca¤› tart›ﬂmal›d›r.

Kemal: Yine 12 Eylül’den devam ettireyim ben; 12 Eylül döneminde, hapishanelerde teslim olan
örgütlenmelerin o süreçten sonras›nda devrim ad›na hiçbir iddialar›n›n kalmam›ﬂ olmas›, bu konuda
son derece aç›k kan›tlar sunmaktad›r bize.
Yani “biz içeride durumu idare
edelim ama d›ﬂar›da en MarksistLeninist, en komünist politikalar›
izleriz” diye bir ﬂey, sözkonusu de¤ildir. ‹çeriyle d›ﬂar›s› aras›nda siyasi çizgi anlam›nda bir ayr›m konulamaz. Emperyalizme, faﬂizme
karﬂ› uzlaﬂmaz bir direniﬂ çizgisini
savunan hareketin prati¤i d›ﬂar›da
da, içeride de bu çizgiye uygun
olur. Faﬂizmle do¤rudan karﬂ› karﬂ›ya bulunulan yerdeki her olumsuzluk, bir ﬂekilde d›ﬂar›ya da yans›r;
uzlaﬂmac›l›¤›n, teslimiyetçili¤in,
statükoculu¤un teorileﬂtirilmesine
zemin haz›rlar.
Ülkemizde reformizmin düzeniçi teorilerinin üretilmesinde,
hapishanelerin son derece önemli
bir rol oynad›¤› yads›namaz.
Birçoklar›, 12 Eylül hapishanelerinde izlenen teslimiyetçi çizgiyle, örgüt olarak, kadrolar olarak
devrim iddialar›n›, iktidar hedeflerini kaybetmiﬂler, düzeniçi bir solculuk noktas›na sürüklenmiﬂlerdir. Yine ayn› teslimiyetçili¤in yaratt›¤›
ruh hali ve kültür içinde, düzeniçi
bir muhalefet anlam›nda bile, radikallikten, militanl›ktan en uzak çizgiyi temsil etmektedirler.
Marksist-Leninistler’in önderli-

¤inde baﬂta Mertis ve Sa¤malc›lar
olmak üzere cunta hapishanelerinde
yarat›lan direniﬂler ise, kuﬂkusuz
sonuçlar›yla, sonraki süreç üzerindeki etkileriyle farkl› bir nitelik
gösterir. Bu direniﬂlerin sonuçlar›nda, hapishanelerin bir mücadele alan› olarak nas›l ele al›nmas› gerekti¤inin, hapishane direniﬂlerinin nas›l
ﬂekillenece¤inin cevaplar› vard›r.
Bu cevaplar, Devrimci Sol tutsaklar› taraf›ndan teorik olarak ortaya
konulmuﬂ, pratik olarak o dönemden baﬂlayarak hayata geçirilmiﬂ ve
izleyen y›llar içinde tüm göstergeleriyle kan›tlanm›ﬂt›r.

Mazlum: Bunu ﬂöyle özetleyelim istersen: Bu direniﬂler, ‹ÇER‹S‹ bak›m›ndan, hem tutsakl›k bilincinin sa¤lamlaﬂmas›, hapishanelerin mücadelede bir mevzi olarak
kavranmas› aç›s›ndan teorik-pratik
önemli bir birikim sa¤lam›ﬂ, sonraki
tüm dönemler için de¤erli bir miras
olmuﬂ, DIﬁARISI bak›m›ndan ise,
12 Eylül karanl›¤›nda zindanlardan
d›ﬂar› yay›lan bir ›ﬂ›k olmuﬂ, halka
moral vermiﬂ, d›ﬂar›daki mücadelenin toparlanmas›nda en önemli motivasyonlardan biri olarak rol oynam›ﬂt›r. Tutsakl›kla teslimiyet aras›ndaki fark, özgür tutsak bilincinde iﬂte böyle somutlanm›ﬂt›r.
Bu durumun gösterdi¤i ﬂudur:
Ne teslimiyet, ne direniﬂ, ne de statükoculuk, hapishane duvarlar›yla
s›n›rl› kalmamakta, çok çeﬂitli biçimlerde d›ﬂar›ya taﬂ›nmaktad›r.
Kemal: Bu anlamda toparlayarak ﬂunu bir kez daha belirtebiliriz.
Hapishaneleri do¤ru de¤erlendirmek, buray› bir mücadele alan› olarak görüp bu alana özgü tutarl› poli-

H apishanelerde do¤ru bir direniﬂ

çizgisine sahip olabilmek için iktidar hedefinde iddial› ve kararl› olmak gerekir.
Çünkü bu iddiaya sahip olunmad›¤›nda,
herhangi bir zamanda, herhangi bir
alanda, o ana kadar savunulanlardan
vazgeçilebilir ve düzenin gösterdi¤i yollara kanalize olunabilir.

tikalar üretmek, asl›nda devrim hedefinde ne kadar iddial› ve tutarl›
olundu¤unun da göstergesidir. Baz›lar› için bunu söylemek, içeriyle
d›ﬂar›s› aras›nda “abart›l›” bir ba¤
kurmakt›r; ama öyle olmad›¤›, Türkiye’nin hapishaneler tarihinde çok
aç›kt›r. ‹çeriyle d›ﬂar› aras›nda kopmaz bir ba¤ var. Bu ba¤, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin çok daha
özel ve planl› hapishane politikalar›yla daha da güçlenmiﬂ bir ba¤d›r...
ﬁöyle de ifade edebiliriz: Hapishanelerde do¤ru bir direniﬂ çizgisine sahip olabilmek için iktidar hedefinde iddial› ve kararl› olmak gerekir. Çünkü bu iddiaya sahip olunmad›¤›nda, herhangi bir zamanda,
herhangi bir alanda, o ana kadar savunulanlardan vazgeçilebilir ve düzenin gösterdi¤i yollara kanalize
olunabilir.
Hapishanelerin bir mücadele
alan› oldu¤una kimsenin itiraz› olmad›¤›na göre, orada da mücadele
edilecektir ve e¤er do¤ru taktikler
hayata geçirmiﬂseniz, içeride ve d›ﬂar›da devrimi ilerleten sonuçlar elde edersiniz. Bu mücadele alan›ndaki direniﬂiniz ve kazan›mlar›n›z,
size yeni mevziler kazanmak için
hem maddi, hem manevi güç verir.

Özlem: Hapishanelerdeki her
olay, sald›r› veya direniﬂ, halk›n
mücadelesiyle, devrim ve iktidar
hedefiyle do¤rudan ilgili oldu¤una
göre, d›ﬂar›da herhangi bir alanda
çal›ﬂan devrimciler de hapishanelerde geliﬂen mücadeleye duyars›z kalmamal›, bu mücadeleyi kendi alan›n›n özgünlü¤ü içinde bulundu¤u
alana taﬂ›mal›d›r. Yani hem bulundu¤u alanda en geniﬂ kitlenin hapishanelerdeki mücadeleye deste¤ini
sa¤lamak, hem de hapishanelerdeki
direniﬂ ruhunu kitlelere maddi, manevi güç olarak taﬂ›mak anlam›nda
bu bütünlü¤ü sa¤lamal›d›r.

Ertu¤rul: Tabii bir de, her
devrimci, bir gün kendisinin de tutsak düﬂebilece¤ini ve orada devrimci olarak kalabilmenin ayn› bilinçle
hareket etmekten geçti¤ini unutmamal›.
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Kemal: ‹sterseniz 7. y›l›na giren Büyük Direniﬂ aç›s›ndan ele
alal›m ﬂimdi bu teorik gerçekleri.
Hat›rlanaca¤› gibi, Büyük Direniﬂ
sürecinin baﬂ›nda Ecevit’in “IMF
politikalar›n›n uygulanabilmesi için
hapishaneler sorununun çözülmesi
gerekir” ﬂeklinde bir sözü vard›.
Ayn› dönemde burjuva bas›nda da
“ülkenin birinci meselesi hapishane
sorunu” gibi sözler yeral›yordu.
Asl›nda bu sözler, hapishanelerin
neden ve nas›l bir mücadele alan›
oldu¤unu, faﬂizmin dilinden de gösteriyor bize.
Hapishanelere yönelik bu kapsaml› sald›r› politikas›, herkesin gözü önünde, son derece aç›k biçimde
haz›rlan›p uygulamaya konuldu.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin bu
alana verdikleri önemin bir baﬂka
göstergesi olarak, tüm düzen kurumlar› sald›r› için seferber edildi.
Geliﬂmelerin aç›kça gösterdi¤i
gibi, faﬂizm, kendince “kökten çözüm” peﬂindeydi. Yani hedefi, ne
tek tek devrimciler, ne de sadece
devrimci tutsaklard›. Sald›r›n›n en
geniﬂ anlamdaki hedefi, devrimci
örgütlülükleri yoketmekti. Bu, emperyalizmin 1990’larda ön plana ç›kard›¤› tüm ihtilalci güçleri fiziken
veya politik olarak tasfiye etmek
hedefiyle de uyumlu bir hedefti.
Hat›rlarsan›z Çiller’den AB sözcüsü burjuva politikac›lara kadar
birçok karﬂ›-devrimci, birçok ülkede ihtilalci örgütler bir ﬂekilde tasfiye olurken, silahl› mücadeleyi b›rak›rken, ﬂiddete dayal› devrim hedefinden vazgeçerken, ülkemizde çok
say›da örgütün hâlâ bu çizgide olmas›ndan duyduklar› ﬂaﬂk›nl›¤› dile
getiriyorlard›. Tabii ki emperyalist
merkezlerde bu durum sadece izlenmiyor, ayn› zamanda bu durumu de¤iﬂtirecek plan ve politikalar da
oluﬂturuluyordu. Bir yandan Buca,
Ümraniye, Ulucanlar, Diyarbak›r
gibi hapishane katliamlar›, bir yandan hücre tipi hapishanelerin inﬂas›,
bu haz›rl›klardan ba¤›ms›z de¤ildi
elbette.
Hedef, dedi¤im gibi ülkemiz
devrimci hareketini yoketmekti.

ﬁ

Halk› susturman›n, ya¤ma ve talan
politikalar›n› pürüzsüz uygulayabilmenin, halk› iktidar yürüyüﬂünden
al›koyman›n, ba¤›ms›zl›k mücadelesini ortadan kald›rman›n en önemli ön koﬂullar›ndan biri buydu.
Öyle olmal›yd› ki; herhangi bir
alanda zulme karﬂ› örgütlenmenin,
devrim, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm için
mücadele etmenin, faﬂizmin en vahﬂi sald›r›lar›na maruz kalmak anlam›na gelece¤i alenen gösterilmiﬂ,
gözler korkutulmuﬂ olmal›yd›.

Ertu¤rul: Sözünü etti¤in sald›r›n›n kapsam› konusuna bir ek daha yapmak istiyorum. Arkadaﬂ›m›z›n belirtti¤i gibi, emperyalizm ve
oligarﬂi, devrimci örgütlülükleri yoketmek istiyorlard›. Evet, fakat ﬂunu egemen s›n›flar›n kendisi de çok
iyi biliyor ki; sadece fiziki olarak
örgütleri da¤›tmak uzun vadeli bir
çözüm de¤ildir. Ve biliyorlard› ki,
devrimin ruhu, sosyalizm düﬂü bu
topraklardan silinmedi¤i sürece,
devrimci örgütlenmeler kendini yeniden yarat›r. Nitekim ülkemiz somutunda da böyle olmuﬂtur. Yokettiklerini düﬂündükleri her seferinde
devrim yine karﬂ›lar›na dikilmiﬂtir.
Bu yüzden tabiri caizse “iﬂi sa¤lama almal›”, devrim ve sosyalizmin ruhunu ortadan kald›rmal›yd›lar. 2000’deki sald›r›n›n geniﬂ kapsaml› olmas›n›n esprisi buradad›r.
19-22 Aral›k, F Tipleri, sansür, tecrit ve ayn› paralelde d›ﬂar›da uygulanan bask› ve tecrit politikalar›, sadece örgütsel anlamda de¤il, ideolojik, politik, kültürel, psikolojik, ahlâki, her yönüyle devrimi ve devrimcili¤i yoketmeyi hedefleyen bir
sald›r›d›r.
Emperyalizme ve oligarﬂiye
meydan okuyan, cüretle darbeler
vuran, inançlar›n› ölüm pahas›na
savunan devrimcilik yokedilip uysallaﬂt›r›ld›¤›nda, iﬂte o zaman emperyalizm ve oligarﬂi hedefine ulaﬂacakt›. ‹htilalci düﬂünce ve gelenekler yokedildi¤inde, zaten sol örgütsel olarak da çözülecekti. Uysallaﬂan›n devrim ve iktidar iddias› da
kalmazd›.

Tecrit sald›r›s›n›n karﬂ›s›nda, K›z›ldere’deki cevab›, yani “biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik”
cevab›n› vermek, iﬂte bu yüzden
önemliydi. ‹ﬂte bu yüzden F Tiplerine karﬂ› direniﬂin çizgisi, K›z›ldere’nin direniﬂ çizgisi olmal›yd›.

Mazlum: Biraz önce de de¤inildi¤i, örnekler verildi¤i gibi, sald›r›n›n kapsam›, araçlar› çeﬂitli dönemlerde farkl› olabiliyor. Son dönemde öne ç›kan; halka, boyun e¤mezlerse, direnir, mücadele ederlerse, “sonlar›n›n” nas›l olaca¤›n› tutsaklar üzerinden göstermektir. Bunu “göstermek” için hapishaneler
defalarca devrimcilerin kan›yla boyand›. Tabii ki, hapishanelerdeki
sald›r›lar›n yönelimini her zaman
tek bir hedef, tek bir mesaj olarak
ifade etmek eksik kalabilir. Halka
böyle bir mesaj verilirken, bir yandan da tüm tutsak kitlesine yönelik
gözda¤› da verilmektedir. Örne¤in
Ulucanlar Katliam›’nda bu yan çok
daha aç›kt›r. Sald›r›n›n son aﬂamas›nda ise, yani 2000’de, politikan›n
ad› tecrit, politikan›n arac› katliam
ve hücreler olmuﬂtur.
ﬁimdi gelinen noktadan bak›ld›¤›nda, faﬂizmin politikalar›n›n karﬂ›s›na çok güçlü, aﬂ›lamaz bir set
örüldü¤ü ortadad›r. Evet, sald›r›y›
tam olarak püskürten bir kazan›m
yok henüz. Ama tarihi aç›dan bu daha tali bir yand›r. Esas olan, sald›r›
ﬂehitlerle, büyük bir iradeyle gö¤üslenmiﬂtir.
Oligarﬂi baﬂar›l› olabilir miydi?
Elbette olabilirdi de. E¤er devrimciler bu sald›r› politikas›n› kavramam›ﬂ olsalard›, faﬂizmi ve emperyalizmi iyi tan›m›yor olsalard›... tarihsel hakl›l›klar›n›n fark›nda olmasalard›, iktidar iddias› ve hedefinde
tutarl› ve kararl› olmasalard›, evet,
oligarﬂi baﬂar›l› olabilirdi. Ama
Marksist-Leninistler aç›s›ndan elbette bu ihtimaller sözkonusu de¤ildi. Emperyalizmin ve oligarﬂinin iﬂbirli¤iyle uygulanmaya konulan bu
politika en ince ayr›nt›s›na kadar
tahlil edilmiﬂ, muhtevas›, hedefi ortaya konulmuﬂtur. Nitekim, F Tipleri ve tecrit konusunda tüm devrimci
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unu egemen s›n›flar›n kendisi de
çok iyi biliyor ki; sadece fiziki olarak örgütleri da¤›tmak uzun vadeli bir çözüm
de¤ildir. Ve biliyorlard› ki, devrimin ruhu,
sosyalizm düﬂü bu topraklardan silinmedi¤i sürece, devrimci örgütlenmeler kendini yeniden yarat›r. Nitekim ülkemiz somutunda da böyle olmuﬂtur. Yokettiklerini düﬂündükleri her seferinde devrim yine karﬂ›lar›na dikilmiﬂtir. Bu yüzden tabiri caizse “iﬂi sa¤lama almal›”, devrim ve
sosyalizmin ruhunu ortadan kald›rmal›yd›lar. 2000’deki sald›r›n›n geniﬂ kapsaml›
olmas›n›n esprisi buradad›r.

demokrat kesimleri, kitle örgütlerini, halk›m›z› ayd›nlatan da yine
Marksist-Leninistler olmuﬂtur. Sorunu hapishanelerle, hapishane özelinde de mimariyle s›n›rl› görenleri
uyarm›ﬂ, uyand›rm›ﬂt›r. O günden
bu yana da tecrite iliﬂkin söylenen
her ﬂey bir bir yaﬂanm›ﬂ, kan›tlanm›ﬂt›r.
F Tipi hapishaneler sald›r›s›n›n
ilk aﬂamas›, iﬂte baﬂtan beri ele ald›¤›m›z “hapishaneler politikas›” sorununda da ayr›m noktas› olmuﬂtur.
Birçok örgütlülük, bu politikaya tav›r almak için “hücrelere at›lmay›”
beklemekten yanayd›. Bu beklegör tavr›nda özünde bir politikas›zl›k ve elbette statükoculuk vard›.
Hâlâ statükoyu koruyabilir miyiz
beklentisi hakimdi. Tabii bu beklenti içinde olanlar›n do¤ru bir politika
üretmesi sözkonusu olmad›. Devrim iddias›ndaki zay›fl›k, iktidar›
hedeflemekten uzakl›k, F Tipi hapishaneler sald›r›s›n›n ilk aﬂamas›nda, kendini statükoculuk, edilgenlik
olarak göstermiﬂtir.

Kemal: San›r›m bu sohbetimizi önümüzdeki hafta da devam ettirmek yararl› olacak. Direniﬂin içindeki birçok aﬂama ve olgu, hapishanelerde mücadeleye kimin nas›l bir
anlam yükledi¤inin göstergesi olmaya devam etti çünkü. Önümüzdeki bölümde, bu süreci ele almak
üzere, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Ankara
Dikmen ‹lker
Mahallesi’nde,

D‹KMEN: Çete

üzerine dernek çal›ﬂanlar› olay yerinde toplanan yaklaﬂ›k 300 kiﬂi ile
karakola yürümek istedi. Sald›r› es-

Terörüne Halk›n Öfkesi

Do¤an Kuruyemiﬂ iﬂyerinin sahibi
Haydar Do¤an, 8 Ekim günü çete
sald›r›s›na u¤rad›.
7 Ekim’de dükkân›na gelerek
kendisinden haraç isteyen ve uyuﬂturucu kulland›¤› bilinen bir kiﬂi esnaf taraf›ndan kovuldu. Bunun üzerine ayn› kiﬂi, ertesi gün 3 kiﬂi ile
beraber iﬂyerine sald›rd›. Mahalle
halk›n›n olaya müdahale etmesi
üzerine iki kiﬂi yakalan›rken, silah
taﬂ›yan di¤er iki kiﬂi kaçmay› baﬂard›. Yakalananlar Dikmen Polis Karakolu’na götürüldü. Haydar Do¤an
ise hafif yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›. Olay yerinde Dikmen Temel
Haklar üyelerinin de oldu¤u 300 kiﬂi topland›.
Olaydan iki saat sonra ise, polisin arama zahmetine dahi girmedi¤i
ayn› kiﬂiler dükkân› kurﬂunlad›lar.
Bu esnada küçük bir k›z çocu¤u da
s›rt›ndan yaraland›. Dikmen Temel
Haklar üyeleri ve mahalle halk›n›n
kurﬂunlayanlar› kovalad›¤› ancak
yakalayamad›klar› ö¤renildi. Bunun

nas›nda görünmeyen polis yürüyüﬂe
geçmek isteyen halk›n önüne barikat kurdu. Bu esnada polisin, “içlerinde TAYAD’l› provokatörler var”
diye üstlerine haber vermelerini duyan halk tepki gösterdi ve “TAYAD’l› da biziz, provokatör de biziz. Siz bununla de¤il çetelerle u¤raﬂ›n” cevab› verdiler.
Bunun üzerine, halk› devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂan Güvenlik ﬁube polisleri sadece seyretmekle yetindi. Çevik kuvvet ise halk›n yuhalamas› üzerine geri çekildi.
Çankaya Emniyet Müdürü’nün halka, “sorumlular›n bu akﬂam yakalanaca¤›na ve mahalle halk› ile çeteler ve uyuﬂturucu hakk›nda toplant›
yap›p olaylar› çözece¤ine” dair söz
vermesi üzerine, dernek çal›ﬂanlar›
da bir konuﬂma yaparak, “Bizler çeteler ve uyuﬂturucunun sorumlusunu biliyoruz. Bu sözün de takipçisi
olaca¤›z.” dediler. Bunun üzerine,
trafi¤e kapat›lan 1. Cadde, yeniden
aç›ld›.

ESENLER: Yozlaﬂmaya

Karﬂ› Halk Toplant›s›
Esenler Temel Haklar yozlaﬂmaya karﬂ› 8 Ekim günü dernek binas›nda bir halk toplant›s› düzenledi.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da, yozlaﬂman›n nedenleri, insanlar üzerindeki etkisi, düzenin yozlaﬂt›rma politikalar› ve buna karﬂ› neler yap›lmas› gerekti¤i konuﬂularak öneriler
tart›ﬂ›ld›. 15 Ekim günü mahallede
yozlaﬂmaya karﬂ› bir yürüyüﬂ yap›lmas› karar› al›nan toplant›, saat
22.00’de son buldu.

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Dergimizin emekçi mahallerinde
toplu da¤›t›m› devam ediyor.
Okmeydan› Hasköy'de 22 okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda, megafonla konuﬂmalar yap›l›rken, 60
dergi Hasköy halk›na ulaﬂt›r›ld›.
73. say›m›z›n toplu sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› yerlerden biri de Aydos Mahallesi’ydi. 15 okurumuzun kat›ld›¤›
sat›ﬂta, ülke gündemi yap›lan konuﬂmalarla halka ulaﬂt›r›ld›. 40 dakika süren sat›ﬂta Yürüyüﬂ önlükleri
giyen okurlar›m›z 48 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar.

OKMEYDANI: Faﬂist Sald›r›ya Karﬂ› Yürüyüﬂ

“Soyguna hay›r!”

6 Ekim günü faﬂistler Okmeydan›'nda bir esnaf›n iﬂyerini bast›lar.
Faﬂistlerin yo¤un olduklar› Babap›nar Mahallesi'nde HÖC'lülerin “F
Tiplerinde Tecrite Son” yaz›lamas› yapmas›n›n ard›ndan, bu mahallede
bulunan faﬂistler “HÖC'lüler kim, kim yazd›” vb. diyerek bu mahallede
demokrat olarak bildikleri esnaflara sald›rd›lar.
Sald›r›y› haber alan HÖC'lüler Okmeydan› gençli¤iyle birlikte Babap›nar Mahallesi'ne yürüdüler. Kalabal›¤› gören halk, “‹ﬂte bizimkiler geldiler” diyerek sevinçlerini ifade etti. Devrimcilerin sald›r›n›n oldu¤u bölgeye gelOKMEYDANI: Temel
mesiyle birlikte faﬂistler ortadan kaybolurHaklar’da ‹ftar Yeme¤i
ken polisin de faﬂistlerin güvenli¤ini ald›¤› görüldü.
Okmeydan› Temel Haklar Derne¤i’nde 9 Ekim günü iftar yeme¤i
Polisle k›sa süren tart›ﬂman›n ard›ndan
verildi. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› yesloganlarla mahaleden ç›kan kitle, s›k s›k
“Okmeydan› Faﬂizme Mezar Olacak, Famekte bir konuﬂma yapan Okmeyﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Mahir Hüseyin
dan› Temel Haklar Baﬂkan› Musa
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›
Aykanat, dayan›ﬂman›n, beraberliatt› ve marﬂlar söyledi.
¤in önemine vurgu yapt›.

Sar›gazi Temel Haklar ve Bahçelievler Temel Haklar, ayr› ayr› yapt›klar› yaz›l› aç›klamalarla, AKP hükümetinin soygun politakalar›na bir
yenisini daha ekledi¤ini bildirdiler.
“Belediye Gelirleri Kanunu” ile ilgili
haz›rlanan yasada yeralan, kahvelerden e¤lence vergisi al›nmas›ndan, bina vergilerinin art›r›lmas›na,
do¤algaz ve tüpgaz için belediyelere tüketim vergisi ödenmesine kadar birçok kalemde getirilen vergilerin soygun oldu¤u ifade edilen
aç›klamalarda, “Soygun, talan, h›rs›zl›k çark› emperyalistlerin, onun
ülkemizdeki iﬂbirlikçilerinin ç›kar›
için dönüyor. Bu çark› halk olarak
durdurmal›y›z. Üreten emek veren
yaratan biziz biz istersek, örgütlenirsek, yoksullu¤a, açl›¤a, katliamlara son veririz.” denildi.
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gençlik
Polis Sald›r›s› Protesto Edildi
Ankara Hukuk Fakültesi'nde “Medeni Hukukun 80. Y›l›” isimli sempozyuma kat›lan
Adalet Bakan› Cemil Çiçek ve Eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ü protesto eden
devrimci demokrat ö¤rencilere yönelik polis
sald›r›s› ve iki ö¤rencinin gözalt›na al›nmas›,
5 Ekim’de düzenlenen bir eylemle protesto
edildi.
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi
önünde yap›lan eylemde, demokratik protestonun polisin ve dekanl›¤›n tavr›yla engellenmek istendi¤i kaydedildi.
Kampüs’ün ana giriﬂ kap›s›na kadar “Üniversitede Katil ‹stemiyoruz”
yaz›l› pankartla yürüyen ö¤renciler, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
YÖK Polis Medya Bu Abluka Da¤›t›lacak, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› att›lar. Burada aç›klamay› okuyan Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
Didem Akman, bir gün önce yaﬂanan sald›r›y› hat›rlatarak, her iki bakan›n
da, emperyalizme hizmet ettiklerini, 122 insan›n katilleri olduklar›n› ifade
etti. Çiçek ve Türk’ü okullar›nda istememelerinin son derece hakl› nedenlerini s›ralayan Akman, buna karﬂ›n polis ablukas› ve sald›r›s› ile karﬂ›laﬂt›klar›n› söyledi. Akman sözlerini ﬂöyle noktalad›:
“Bütün bunlar bilimsel bir e¤itim isteyen, demokratik üniversiteler isteyen bizlerin üniversitenin olmas› gereken kimli¤ine bürünmesi için mücadele etti¤imiz içindir. E¤er bizlerden düﬂünmememiz, sorgulamamam›z ve eleﬂtirmememiz isteniyorsa bunlar›n hiçbirini yapmayaca¤›z. Ülke ve dünya sorunlar›na duyars›z ö¤renciler haline gelmeyece¤iz. Emperyalizme, faﬂist yasalara ve tecrite karﬂ› mücadele etmeyi sürdürecek, bulundu¤umuz her yerde katilleri teﬂhir etmeye, gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edece¤iz.”

dilerinin müﬂteri gibi görülüp
her f›rsatta para toplanmas›na karﬂ› eylem yap›yorlar...
Kay›t paralar›, soruﬂturmalar gözalt›lar,
okuldan atmalar… ‹ﬂte bilim yuvalar›n›n
hali pür melali…
“Siyaset yapt›rmama” ve “paras› olana
e¤itim” üzerine kurulu üniversitelerde bask›
ve yasaklar›n ard› arkas› kesilmiyor. Buna
karﬂ› mücadele eden gençlik “bölücülük, terörizm” suçlamalar›yla karﬂ› karﬂ›ya kal›yor,
her türlü demokratik hak arama eylemine
soruﬂturmalarla, gözalt›larla karﬂ›l›k veriliyor. Böylelikle nas›l bir gençlik istendi¤i de
ortaya konmaktad›r. Hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen, “bölücülük” demagojisiyle korkutulmuﬂ, depolitize edilmiﬂ bir gençlik.
Paras›z bilimsel demokratik e¤itim bir
hakt›r. Ö¤renci gençli¤in bu u¤urda verdi¤i
mücadele bask›larla soruﬂturma, okuldan atmalarla ve bölücülük demagojileriyle engellenemez.”

Temel Haklar Federasyonu:
“Gençlik Üzerindeki Bask›lara Son”
Okullar›n aç›lmas›yla birlikte ö¤renciler
üzerindeki bask›lar da artmaya baﬂlad›. Temel Haklar Federasyonu 5 Ekim günü yaz›l›
bir aç›klama yaparak, ‘Bilim yuvalar›’n›n ö¤rencileri soyma, ö¤ütme yuvalar› oldu¤unu
ifade etti. Aç›klamada ﬂöyle denildi:
“◆ ‹Ü’nde mahkeme karar› olmas›na
ra¤men kay›t yineleme paras› toplanmas›na
karﬂ› ç›kan ö¤renciler Rektörlük taraf›ndan
“bölücülük”le suçlan›yor. ◆ ‹Ü ö¤rencileri
12 ö¤rencinin okuldan at›lmas›n› protesto etmek için polisin ve özel güvenli¤in sald›r›lar›na ra¤men eylemlerine devam ediyorlar. ◆
‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi ö¤rencileri paral› e¤itime karﬂ› mücadele ettikleri için Özel
güvenli¤in sald›r›s›na u¤rad›lar. ◆ ‹Ü’nin
aç›l›ﬂ töreninde ö¤rencilere söz verilmezken
polisin sald›r›s›na u¤ray›p gözalt›na al›nd›lar.
◆ Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ö¤renciler ken-
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Aç›l›ﬂ ﬁenli¤inde
Grup Sesleniﬂ Konseri
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi aç›l›ﬂ ﬂenli¤i 4 Ekim günü yap›ld›. T›p Fakültesi’nin davetiyle aç›l›ﬂ
ﬂenli¤inde bir dinleti sunan Antalya
Gençlik Derne¤i müzik grubu
‘Grup Sesleniﬂ’, ‘Vasiyet’ ‘Kuﬂatma’, ‘M›sri k›z’, ‘‹ﬂte buraday›z’,
‘Dersim da¤lar›’ gibi türkü ve marﬂlar› seslendirdi. Grup Sesleniﬂ’i
yaklaﬂ›k 400 kiﬂi dinlerken, grup
üyeleri, ‘Vasiyet’ ﬂark›s›n› söylemeden önce, tecritte 122 insan›n öldü¤ünü hat›rlatarak, “Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz, Av. Behiç Aﬂç› Ölüm Orucu’nu sürdürüyor. Onlara destek olal›m” dediler ve ﬂark›y› onlar için söylediklerini ifade ettiler. Konser halaylarla son buldu.

Soruﬂturma protestosu
‹stanbul Üniversitesi'nden, "Afiﬂ
asma" ve "yemekhanenin özelleﬂtirilmesini protesto etme" nedeni ile
okuldan at›lan ö¤renciler, Merkez
Kampüs önünde oturma eylemine
devam ettiler. Rektör Mesut Parlak'›
protesto eden ö¤renciler, kampüs
giriﬂinde "Soruﬂturmalar Geri Çekilsin-Rektör Parlak istifa" yaz›l›
pankart açarak oturma eylemi düzenlediler.

Zamlar geri çekilsin
Adana Çukurova Üniversitesi
ö¤rencileri, yemekhane ücretlerine
yap›lan zamlar› protesto ederek,
zamlar›n geri çekilmesi için imza
kampanyas› baﬂlatt›lar.
Merkezi Kafeterya önünde 5
Ekim günü toplanan ö¤renciler, yemekhane içerisinde boﬂ yemek kaplar›na çatal ve b›çaklarla vurarak
yemek fiyatlar›n›n 1.5 YTL'den 2
YTL'ye yükseltilmesini protesto ettiler. “Yemek Zamlar› Geri Als›n,
Rektör Nerede Ö¤renciler Burada”
sloganlar›n› atan ö¤renciler, d›ﬂar›da da imza stand› açarak taleplerini
s›ralad›lar.

FKF’den...

...Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in
MERKEZ‹
Örgütlenmeleri
FKF’nin Dev-Genç’e dönüﬂtü¤ü
4. Kurultay sonras› dönemin pratik
olarak son derece yo¤un oldu¤unu
belirtmiﬂtik. Yeni yönetimiyle FKF,
hayat›n her alan›na uzanan bir dinamizm kazanm›ﬂt›r. Dev-Genç’in önderlik etti¤i üniversitelerdeki onlarca eylemin, anti-emperyalist eylemlerin yan›s›ra, Türkiye’nin en ücra
köﬂelerine kadar dört bir yan›nda iﬂçilerle, köylülerle birlikte gerçekleﬂtirilen eylemlerden oluﬂan bir yo¤unluk içinde geliﬂmektedir halk›n
mücadelesi. Dev-Genç’liler, sadece
kampüslerde de¤il, fabrikalarda,
tarlalarda, gecekondulardad›r. DevGenç tarihi anlat›l›rken s›kça sözedilen fabrika iﬂgallerinde iﬂçilerle,
toprak iﬂgallerinde köylülerle yanyana olman›n d›ﬂ›nda da; gecekondu y›k›mlar›nda halkla omuz omuza
polisle çat›ﬂ›l›rken, memurlar›n sendikal haklar› için Beyaz›t Meydan›’nda baﬂlatt›klar› ihtar yürüyüﬂüne, TÖS'ün baﬂlatt›¤› genel ö¤retmen boykotuna devrimci gençlik
olarak omuz verilmekteydi. Özcesi,
kelimenin gerçek anlam›yla, nerede
direniﬂ varsa, Dev-Genç’liler oradayd›.
Dev-Genç’lilerin tüm bu direniﬂlerin içinde yeralmas› elbette sadece
“dayan›ﬂma” gibi dar bir çerçeveyle
s›n›rl› de¤ildi. Gençlik önderleri, bu
direniﬂler içinde halk›n tüm kesimleriyle iliﬂkiler kurmay›, iﬂçi-köylüö¤renci gençli¤i Dev-Genç içinde
ve devrimci bir bak›ﬂ aç›s›n›n önderli¤inde birleﬂtirmeyi hedefliyorlard›.
1969-70’deki, prati¤in alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›¤› bu sürecin eylemlerini her ne kadar tümüyle aktara-

m›yor olsak da, iki eylemden özel olarak sözetmek yerinde olacakt›r.

Gençli¤in ‘Kürt sorunu’nu sahiplenmesi
FKF’nin devrimcilerin yönetimine geçmesi,
onu daha dinamikleﬂtirirken, hiç kuﬂkusuz siyasi
3. Bölüm:

Cuntalar
Dev-Genç’i
Yokedemedi
olarak da daha kapsay›c›, daha cüretli olmas›n› beraberinde getirmiﬂti. Kürt sorunundaki yaklaﬂ›m da
bunun ürünü olarak giderek devrimci ve militan bir muhtevaya bürünmekteydi.
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun her yana ve her konuya koﬂturdu¤u 1970 y›l›n›n eylemleri içinde Kürt sorunu da yerini alm›ﬂt›. 1971’de, yani bu prati¤in
içindeyken yay›nlanan “1965-1971
Türkiye’de Devrimci Mücadele ve
Dev-Genç” broﬂüründe bu konuda
yeralan bir bölüm ﬂöyledir:
“Nisan ay› içerisinde ‘silah aramas›’ ad› alt›nda Do¤u’daki Kürt
köylüleri üzerine de korkunç bir
jandarma zulmü yap›lm›ﬂt›r. Baz›
ﬂuursuz, karﬂ›-devrimciler taraf›ndan beyni y›kanm›ﬂ jandarma subay, astsubay ve erleri, köylülere
karﬂ› yabanc› emperyalist bir ordunun davran›ﬂlar›n› aratmayacak i¤renç iﬂkenceler yapm›ﬂlard›r.
‹ﬂbirlikçi hainler, yoksul Kürt
köylülerine karﬂ› giriﬂtikleri bu sald›r›yla, küçük burjuva kamuoyunun
ve özellikle asker-sivil ayd›n zümrenin dikkatini iﬂçi olaylar›ndan ve
geliﬂen ekonomik krizden uzaklaﬂt›rmak; halklar meselesini birinci
plana ç›kartarak küçük burjuvazi32
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nin özellikle asker kesiminin antikomünist yan›n› bileylemek istemiﬂlerdir. Her an ‘milli birli¤i bozucu’
bir Kürt isyan› söz konusuymuﬂ ve
bunu da komünistler tahrik ediyormuﬂ havas› yaratarak, küçük burjuva kamuoyunun anti-emperyalist
yan›n› köreltmeye ve anti-komünist
yan›n› bileylemeye çal›ﬂarak, sosyalistleri yaln›z b›rakmaya u¤raﬂm›ﬂlard›r. (Onlar›n a¤›zlar›nda demagojik bir slogan olarak eksik etmedikleri ‘milli birlik’ ç›¤l›klar›,
Amerikan emperyalizminin ve yerli
köpeklerinin menfaat birli¤i; halklar› ezme, sömürme ve yoketme birli¤i; halklar› bölüp üzerlerinde hakimiyet kurma oyunlar›ndaki kumpas birli¤idir. Kürt ve Türk köylüleri bu iﬂbirlikçi hainlere karﬂ› isyanda sonuna kadar hakl›d›rlar. ...)
Kürt halk›na eskiden beri yap›lan zulümlere bir yenisi daha eklenerek, halklar aras›nda yarat›lmaya
çal›ﬂ›lan suni çeliﬂkilerle ‘böl ve yönet’ politikas›n› kolayca uygulama
takti¤i de iﬂbirlikçi hainlerin gündemlerinde vard›. Kürt feodallerinin ve nüfuzlu kiﬂilerinin zulmün d›ﬂ›nda b›rak›lmas› da dikkate de¤er
bir noktad›r. Devrimci gençlik, bu
alçakça sald›r›y› da ﬂiddetle protesto etmiﬂtir.”
Sözkonusu bölümden uzunca bir
al›nt› yapt›k. Kürt sorununa iliﬂkin
söylemde döneme özgü baz› yanlar
olsa da, bu tespitler, Dev-Genç’in
ufkunun geniﬂli¤ini, ülkemizin tüm
temel sorunlar›na dair sorumluluk
üstlenmekteki siyasi cüretlerini göstermektedir. Daha o günden oligarﬂinin bu konudaki manevralar›n›
görmüﬂ, sorunun devrimci önderlik
alt›nda, iki halk›n emekçilerinin birlikte mücadelesiyle çözülebilece¤ine at›flar yapm›ﬂlard›r.

15-16 Haziran ve Dev-Genç
1970’in en önemli direniﬂlerinden biri 15-16 Haziran direniﬂidir.
Tarihimize “Büyük ‹ﬂçi Direniﬂi”
olarak geçen bu direniﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n Amerikan sendikac›l›¤›na teslim
edilmesi için ç›kar›lan yasalara karﬂ› geliﬂti. Yüzbini aﬂk›n iﬂçi, önce

polis jandarma barikatlar›n›, ard›ndan sar›, uzlaﬂmac› sendika a¤alar›n›n barikatlar›n› aﬂarak, yasalar› geri çektirdi. Dev-Genç, bu direniﬂte
de tüm gücüyle yerald›. ‹ﬂçilerle beraber çat›ﬂt›lar, barikatlar kurdular.
‹ﬂçilerle birlikte tutsak edildiler. 1516 Haziran direniﬂi, ülkemiz devrimcileri üzerinde siyasi olarak da
büyük etkiler b›rakan bir direniﬂtir.
“Bu hareket, iﬂçi s›n›f›na kendisi
için s›n›f' olma yolunda yine de
önemli tecrübeler kazand›rd›. Ama
ne yaz›k ki, derli toplu, yetenekli,
savaﬂç› Marksist-Leninist bir kadronun daha ortaya ç›km›ﬂ olmamas›
sonucu, iﬂçi s›n›f›n›n bu hareketi gerekti¤i gibi de¤erlendirilemedi, bu
hareketten sa¤lam iﬂçi kadrolar ç›kart›lamad›.”

Gençli¤in tarihi, ﬂehitlerle
içiçe geçiyor
Gençli¤in ve halk›n di¤er kesimlerinin mücadelesinin geliﬂmesi,
karﬂ›-devrimin ﬂiddetinin de artmas›n› beraberinde getiriyordu. Bu dönemde, polisin yan›s›ra, anti-komünizm temelinde e¤itilen ve örgütlenen faﬂist ve islamc› güçler de
gençli¤in üzerine sal›nd›. Ve bu dönemde art›k devrimci gençli¤in yay›nlar›nda, bildirilerinde ölümlerden giderek daha fazla sözedilmeye
baﬂland›. ‹ﬂte dönemin ﬂehitlerinin
toplu olarak say›ld›¤› bir yaz›dan
bir bölüm:
“‹stanbul'da YDMMA’de devrimci hareketin güçlenmesi ve karﬂ›-devrimcileri ezmesi üzerine, ümmetçi faﬂist köpekler, tuzak kurarak
Mehmet Büyüksevinç kardeﬂimizi
öldürdüler ve iki devrimci arkadaﬂ›m›z› yaralad›lar. Olay›n arkas›ndan... Gençlik yay›nlad›¤› bildirilerle savaﬂa kararl› oldu¤unu bir
kere daha ilan etti. Yaln›z, iﬂbirlikçilerin tertipleri burada bitmedi.
Bir süre sonra, silahl› ümmetçi faﬂist köpekler, polisin deste¤inde tekrar YDMMA’ne sald›rd›lar ve Battal Meheto¤lu kardeﬂimizi öldürerek kaçt›lar. Böylece Vedat Demircio¤lu, Atalay Savaﬂ, Taylan Özgür
ve Mehmet Cantekin kardeﬂleri-

mizle birlikte TDGF (FKF)’nin anti-emperyalist kavgada verdi¤i ölü
say›s› 6'ya yükseldi. (Bu listeye
Kanl› Pazar'da kahpece öldürülen
kardeﬂimiz M. Turgut Aytaç'› ve iﬂçi-köylü hareketlerinde öldürülen
kardeﬂlerimizi de katarsak, say›
epeyce kabar›r ve giderek de kabarm›ﬂt›r zaten.”
Dev-Genç’liler, daha yolun baﬂ›ndayken ö¤reniyordu bu mücadelenin can bedeli yürüdü¤ünü. Ve örgütlü bir güç olarak Dev-Genç, böyle bir kavga içinde oluﬂturuyordu
geleneklerini.

5. Kurultay:
1970’in sonlar›nda yap›lan 5.
TDGF Kurultay›’nda, seçimleri
proleter devrimciler kazand›. Bu sonucun önceki kurultaydan fark›,
devrimcilerin bu kez seçimi herhangi bir ittifak içinde olmaks›z›n tek
baﬂlar›na kazanmalar›yd›.
“TDGF'de yönetimi alan proleter devrimciler, hiçbir oportünist
fraksiyonla anlaﬂma çareleri aramadan, görüﬂlerini gizlemeden kurultaya geldiler. Kurultayda campus “Mao”istlerine [karﬂ›] ideolojik mücadele verildi. Bütün temel
konular üzerinde görüﬂler aç›kland›; hareketin zaaflar› ortaya kondu;
eleﬂtirilen eski Kurtuluﬂ Gazetesi ve
Ayd›nl›k Sosyalist Dergi'deki yaz›lardan dolay› özeleﬂtiri yap›ld›.”
Bu kurultayda kesin ideolojik yenilgiye u¤rayan campus “Mao”istleri aday ç›kartmaya cesaret edemedikleri gibi, ﬂimdi bizlere karﬂ›
olduklar›n› söyleyenler de ne aday
ç›kartt›lar, ne de kurultayda kalk›p
tek söz söylediler. TDGF kurultay›nda ilk kez Ertu¤rul Kürkçü baﬂkanl›¤›ndaki Merkez Yürütme Kurulu bütün görüﬂlerini aç›klayarak,
hiçbir oportünist fraksiyona taviz
vermeden ve ahbap çavuﬂ birliklerinden herhangi biriyle anlaﬂmadan
yönetime seçildi.” (THKP-C Dava
Dosyas›, Syf. 348)
Bu sonuç, Dev-Genç’in önder
kadrolar›n›n Türkiye devrimine iliﬂkin daha büyük sorumluluklar üstlenmesinin, örgütlenmelerini nitel
33
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ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’ndeki
FKF’li ö¤rencilerin yapt›¤›
yandaki afiﬂ,
gençli¤in antiemperyalist
tavr›n›n geniﬂ
kitlelere ulaﬂt›r›ld›¤› ilk afiﬂlerden biri oldu¤u gibi, bu
afiﬂte kullan›lan desen de,
Dev-Genç’in çeﬂitli de¤iﬂikliklerle
bugünkü halini alan ambleminin de
esin kayna¤›d›r.
bir s›çramayla farkl› bir düzeye taﬂ›malar›n›n hemen arifesinde al›nan
bir sonuçtu. Türkiye solunun devrimci militan kesiminin büyük bölümü, Dev-Genç önderlerinin etraf›nda toplanm›ﬂt›. Kurultay’daki bu
sonuç ayn› zamanda onun da ifadesiydi.

Dev-Genç ve THKP-C
Tarih olarak belirtmek gerekirse,
THKP-C’nin
kuruluﬂu,
DevGenç’in 5. Kurultay’›ndan birkaç
ay sonraya denk gelmektedir. Fakat
olgular›n bu birbirini izler görünümü, baz›lar› taraf›ndan “DevGenç’in partileﬂti¤i” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. Bu yanl›ﬂt›r.
Partileﬂme, hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki mücadele ve örgütlenmeler içinde gerçekleﬂmiﬂ bir süreçtir.
Dev-Genç o alanlardan biri ve hiç
kuﬂkusuz süreç aç›s›ndan en baﬂta
gelenidir. Fakat bu olgu yine de iki
örgütlenmenin ayn›laﬂt›r›lmas›n›
veya birbirine kar›ﬂt›r›lmas›n› do¤ru
göstermez.
THKP-C’yi oluﬂturan kadrolar›n
büyük bir ço¤unlu¤u Dev-Genç’in
önder kadro ve yöneticileridir. Bu
önder kadrolar aç›s›ndan Türkiye
devriminin yolunun netleﬂtirilmesi
süreci, bir anlamda gençlik hareketi
içinde yaﬂanm›ﬂ bir süreçtir. Bu süreç, gençli¤in di¤er halk kesimlerini, di¤er halk kesimlerinin de gençli¤i etkiledi¤i bir süreçtir. THKP-C
kurucular›n›n de¤erlendirmesinden

aktar›rsak, bu süreç ﬂöyle yaﬂanm›ﬂt›r:
“‹ﬂçilerin, köylülerin mücadeleleri ve ﬂehirlerde yap›lan anti-emperyalist gösteriler bir sürü genci
e¤itti, düzenle ba¤lar›n› koparmas›na yard›mc› oldu. Nas›l gençlik hareketleri iﬂçi ve köylü kitlelerini etkilemiﬂse, iﬂçi ve köylü hareketleri
içine giren gençler de bu hareketlerden etkilendiler. Marksist-Leninist teoriye daha s›k› sar›lma ve
amatörce çal›ﬂma tarz›n› terkederek
örgütlü, disiplinli eyleme girme iste¤ini duydular. Geniﬂ iﬂçi ve köylü
kitlelerinin, öncü Marksist-Leninist
kadronun en aktif disiplinli mücadelesi ile eyleme sokulabilece¤ini, geniﬂ halk kitlelerine ekonomik ve demokratik mücadelelerin yeterli olmad›¤›n›, devrimin aktif mücadele
ile gerçekleﬂebilece¤ini göstermenin
gereklili¤ini
anlad›lar.”
(THKP-C Dava Dosyas›, syf. 326)
Bu dönem, baﬂka birçok yaz›da
ve kaynakta da anlat›ld›¤› gibi, ideolojik bak›mdan bir netleﬂme sürecidir. Baﬂlang›çta T‹P, MDD ve
YÖN ﬂeklinde üç ana ak›m halinde
süren ideolojik mücadele, giderek
ülkemizin kendi somutlu¤uyla birleﬂerek somut stratejiler ﬂeklinde
farkl› ayr›ﬂma ve netleﬂmelere dönüﬂmüﬂtür. Bu ayr›ﬂma ve netleﬂme
sürecinin hemen her aﬂamas›, FKF
ve Dev-Genç içinde de yans›mas›n›
bulmuﬂtur. Dev-Genç, mücadele
içinde bir gençlik örgütlenmesinin
çok ötesinde misyonlar da üstlenmiﬂtir; ama Dev-Genç’in ve Türkiye devriminin önder kadrolar›n›n
kafas›nda bu olgular hiçbir zaman
birbirine kar›ﬂmam›ﬂt›r. Türkiye solundaki çeﬂitli yanl›ﬂ e¤ilimleri de¤erlendirdikleri bir yaz›da ﬂöyle diyorlard› örne¤in:
“... bir yanl›ﬂ e¤ilim de, örgütlü
çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤›n›n ve disiplininin geliﬂmemesidir. ﬁüphesiz, gençli¤in kitle örgütü olan ve üyelerinin
küçük burjuva s›n›fsal kökene dayand›¤› TDGF'yi bir proletarya partisi gibi disiplin alt›na almak ve örgütlü çal›ﬂt›rmak imkans›zd›r. Ama,
en az›ndan bu örgütün en önündeki-

“Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Üniversite Kap›s›ndaki Kardeﬂlerine Sözü
Var”... FKF’nin broﬂürünün kapa¤›nda
böyle yaz›yor... Bu sözü söylemek için örgütlendi gençli¤in önderleri.
Bu sözü söyletmemek için Vedat Demircio¤lular’›, Seher ﬁahinler’i katletti oligarﬂi.
Kavga eski kavga. Söz ayn› söz.
FKF’den Gençlik Federasyonu’na kadar
süregelen gelenek, ayn›.
lerin daha örgütlü ve disiplinli çal›ﬂmalar› mümkündür. Bu zaaf, daha
çok kendini teorisiyle ve prati¤iyle
kabul ettirmiﬂ, emperyalizme karﬂ›
amans›z savaﬂ veren bir proletarya
partisinin yoklu¤undan gelmektedir.” (1965-1971 Türkiye’de Devrimci Mücadele ve Dev-Genç)
K›sacas›, Partileﬂen Dev-Genç
de¤ildir. Dev-Genç yine Dev-Genç
olarak partinin önderli¤inde varl›¤›n› ve mücadelesini sürdürmüﬂtür.
Fakat, Türkiye devriminin 1970’deki o büyük at›l›m›n›n mimarlar›
Dev-Genç’in içinden ç›km›ﬂt›r. Ve
Dev-Genç, Türkiye devriminin,
Parti-Cephe’nin önderlerini kendi
içinden ç›karm›ﬂ olman›n onurunu
duyacakt›r hep.

12 Mart ve sonras›
Devrim mücadelesi, yeni at›l›mlar›n eﬂi¤indeyken, ülkemiz faﬂist
bir cuntayla karﬂ› karﬂ›ya kald›. 12
Mart 1971’de cunta yönetime bir
muht›rayla el koydu. 12 Mart Cuntas› dönemi, Dev-Genç’in tarihine
ayn› zamanda bir direniﬂ dönemi
olarak geçmiﬂtir. THKP-C’nin önderli¤inde cuntaya karﬂ› direniﬂ
ça¤r›s›na ilk cevap verenler DevGenç’li militanlar oldu.
Cuntan›n ilk yöneldi¤i kesimlerin baﬂ›nda da hiç kuﬂkusuz DevGenç vard›. Dev-Genç yasal olarak
kapat›l›rken, halka karﬂ› sürdürülen
“balyoz” operasyonlar› s›ras›nda
birçok yöneticisi ve üyesi tutukland›. Birçok Dev-Genç’li, aç›lan DevGenç ve THKP-C, THKO davalar›nda yarg›land›.
Gençli¤in mücadelesi a¤›r bask›
koﬂullar›nda bir süre kesintiye u¤ra34
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d›. Ancak, daha 12 Mart Darbesi’ni izleyen ilk
y›l içinde, ilk toparlanan da gençlik
kesimi oldu. Bu durum, FKF ve
Dev-Genç’in 1971 öncesi mücadelesinin nas›l sa¤lam bir temel oluﬂturdu¤unun, nas›l bir direniﬂ ve mücadele gelene¤i yaratt›¤›n›n da bir
göstergesi olarak kabul edilmelidir.
Ülkede büyük bir potansiyel vard›. Bu potansiyel kuﬂkusuz belirleyici anlamda 12 Mart Cuntas› karﬂ›s›nda silahl› direniﬂin yaratt›¤› bir
potansiyeldi. Potansiyelin siyasi
kimli¤i de büyük ölçüde THKP-C
potansiyeli olarak nitelendirilebilirdi. Fakat bu potansiyel, ayn› zamanda kendini Dev-Genç’li olarak adland›ran bir potansiyeldi. Evet,
1973-74’de üniversiteler, Ege’nin,
Karadeniz’in köyleri, ‹stanbul, Ankara gibi büyük ﬂehirler, kendini
Dev-Genç’li olarak görenlerle doluydu. “Dev gibi gençler” efsanesi
vard› halk›n geniﬂ kesimlerinde.
12 Mart Cuntas›, halk›n ve gençli¤in devrimci önderlerinin ço¤unu
katletmiﬂti. Bir k›sm› da tutsakt›.
Kendini K›z›ldere’nin takipçisi olarak gören ve Dev-Genç’li olarak adland›ran gençli¤in ise önünde ﬂu soru vard›: Ne yap›lacakt›?
Örgütlenilecekse, nas›l örgütlenilecekti? Mücadele edilecekse, nas›l mücadele edilecekti? 12 Mart’ta
al›nan a¤›r darbeler alt›nda bu sorular tekrar tart›ﬂma gündemine girdi.
Fakat esas›nda Dev-Genç’lilerin
fazla tart›ﬂacak bir ﬂeyi de yoktu.
Çünkü onlar›n önünde hem siyasal
olarak, hem pratik olarak yollar›n›
oldukça net biçimde gösterecek bir
miras vard›...

ç›k›yor Dev-Genç.
D e v - G e n ç l i l e r,
cuntadan cuntaya,
kuﬂaktan
kuﬂa¤a,
okuldan okula taﬂ›d›lar bu topraktan ald›klar›n›, kuﬂaktan
kuﬂa¤a büyüttüler geliﬂtirdiler, destanlaﬂt›rd›lar, yoldaﬂlar›ndan devrald›klar›n›.
Her
yerdeydi
Dev-Genç. “Ba¤›ms›z Türkiye” diye
Yankeeler’in üzerine
yürüyen onlard›. 6.
Filo’nun ülkemize
geliﬂine militanca karﬂ› koyup Amerikan askerlerini denize döken de,
Filistin davas›n› kendi davas› görüp
kefiyesini boynuna dolayan da, Irak
iﬂgaline karﬂ› ç›kan da onlard›. Aradan gelip geçen zaman dilimleri,
“tek kutuplu” dünyadan esen rüzgarlar, Dev-Genç’in bu güçlü antiemperyalist damar›nda en küçük bir
tahribata yolaçamad›. Arada geçen
37 y›lda, bu ülkede yükselen her anti-emperyalist hayk›r›ﬂ›n içinde onlar›n sesi oldu hep.
ﬁanl› 15-16 Haziran günlerinde,
toprak iﬂgallerinde, 1 May›s alanlar›nda, gecekondu y›k›mlar›nda,
grevlerde onlar vard›, Dev-Genç’li
olmak, tek kelimeyle direnenin yan›nda olmakt›. 37 y›ld›r bu gelenek
hiç bozulmad›. Gelene¤e yeni hal-

37. Y›l,
Tüm Dev-Gençlilere
Kutlu Olsun!
Bu gençlik, Anadolu topra¤›n›n
isyan damarlar›ndan beslenerek büyüdü.
Zulümle susturulmak istendi¤inde direndi, kapitalizmin batakl›¤›na
çekilip bo¤ulmak istendi¤inde direndi. Halk›ndan, topra¤›ndan ald›¤› miras› sahiplenerek gelece¤i kazanma kavgas›nda geri durmad›;
onun gelece¤i, halk›n, bu ülkenin
gelece¤iydi. Bu misyonla ç›kt› tarih
sahnesine. Misyonunu üstlenmek
için örgütlendi. Ad› Dev-Genç oldu.
37 y›ld›r bir Dev-Genç’imiz var.
37 y›ld›r bu topraklarda umutsuzlu¤un önündeki en büyük barikat, umudumuzun en parlak kayna¤› olarak bir Dev-Genç’imiz var.
Yüzü hep halk›na dönüktü DevGenç’in. Nerede bir haks›zl›k, nerede bir zulüm varsa, oraya koﬂtu. Ve
varoldu¤u günden bu yana korkulu
rüyas› oldu zalimlerin.
Dev-Genç, 37 y›l boyunca kendini hiçbir zaman okullara hapsetmedi. Ad› hep zulme ve sömürüye
karﬂ› militanca bir kavgayla an›ld›.
Cüretliydi, fedakard› Dev-Gençli.
Zulme boyun e¤mektense, can›n›
ortaya koyand›. Hayata niﬂanl›, ölüme sözlüydü yani... Anadolu’nun
isyan tarihinden böyle ö¤renmiﬂlerdi. Anadolunun bilgeli¤iyle donanm›ﬂ Mahir, Cevahir önderleri de ö¤rendiklerini pekiﬂtirdiler. Yaln›zca
ö¤retmekle yetinmeyip, hayat›n,
kavgan›n içinde bizzat gösterdiler...
37 y›ld›r bu geleneklerine sahip

‹syan eden, baﬂe¤meyen, özgürlük, adalet, ba¤›ms›zl›k
için aya¤a kalkan bir genç
k›zla bir delikanl›n›n resmi
vard›r Dev-Genç ambleminde.
Gençlerimiz; O amblemdeki
genç k›z ve delikanl›lardan biri olmak için o bayra¤›n alt›nda, Gençlik Federasyonu’nda
toplan›n..
Bu ülkede yaﬂayan Türk,
Kürt, Arap, Laz her milliyetten gençli¤in onurla, gururla
sahip ç›kaca¤› bir kimliktir
Dev-Genç’li olmak.
35
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kalar eklendi.
Halk›n içindeydi Dev-Genç’liler.
Halk›n mücadelesinin militan, coﬂkulu, dinamik, köklü bir parças›yd›lar. Zulüm nerede baﬂ gösterdiyse,
Dev-Gençliler orada boy gösterdiler. Zulümle karﬂ› karﬂ›ya geldikleri
her yerde destanlar yaratt›lar.
Umut oldular, umuda taze kan
verdiler.
Dayan›ﬂmayd› Dev-Genç’lilik.
Okulunda Rehberlik ve Dayan›ﬂma
masalar›n› can› pahas›na korurken
katledilen Seher’di.
Cüretti, Dev-Genç’li olmak. Faﬂistlerin okula ast›¤› afiﬂi tek baﬂ›na
indiren Hamiyet’ti.
Direnmekti, Dev-Genç’li olmak.
Düﬂman›n ininde baﬂe¤meyen Birtan’d›. Da¤larda halk›n umudu
Gökçe, ﬂehirlerde Kahraman’d›.
2000’in Ekiminde baﬂlay›p bugüne uzayan destanda da en önde
yerlerini ald›lar Dev-Genç’liler.
Canan, Zehra, Semiran, Eyüp,
Özlem, Selma ve daha niceleri can
vererek yarat›lan gelenekleri, can
vererek korudular.
Gün gelir, ö¤renendir DevGenç’li. Gün gelir ö¤retendir. Gün
gelir, can verendir, gün gelir faﬂistlerden hesap soran....
Gün gelir, bir örgütlenmenin
ad›d›r Dev-Genç. Gün gelir, örgütlenmeleri aﬂan bir gelenektir. Gün
gelir, bir tek devrimcinin cüretli bir
tav›r al›ﬂ›d›r Dev-Genç. Dev-Genç,
ne yasall›¤a, ne yasalara, ne tek bir
döneme, ne kampüslere hapsedilemeyecek kadar büyük ve tarihsel
anlamlara sahiptir.
37 y›ld›r kesintiye u¤ramadan
süren bir tarihtir Dev-Genç tarihi.
Dev-Genç’in emperyalizme, faﬂizme karﬂ› dalgaland›rd›¤› bayrak, elden ele taﬂ›nd› bugüne kadar...
Kavga zorluydu, kavga uzun süreliydi. Zaferler ve yenilgiler içiçe
geçecekti bu kavgada. Öyle de oldu.
Ama yenilse de, zay›f düﬂse de
Dev-Genç gelene¤ini sürdürdü.
Dev-Gençlilerin kavgas›, “iﬂçi,
köylü, ö¤renci gençlik” zafer kazan›ncaya kadar sürecek bir kavgad›r.

Gençlik Federasyonu üyeleri,
çeﬂitli kentlerde
düzenledikleri etkinliklerle, DEVGENÇ’in kuruluﬂunun 37. y›l›n›
selamlad›lar.
Dersim’de 8
Ekim günü düzenlenen etkinlikte,
DEV-GENÇ miras›na sahip ç›k›laca¤› vurgusu yap›ld›. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte DEV-GENÇç
tarihi anlat›l›rken, Gençlik
Federasyonu ad›na yap›lan
konuﬂmada ise, “DEVGENÇ’in izinde yürüyoruz”
denildi. Ard›ndan, ölüm orucunda ﬁehit düﬂen DEV-GENÇ’liler
Canan Kulaks›z ve Zehra Kulaks›z
kardeﬂleri anlatan bir film izlendi.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
üyeleri de ayn› gün Elaz›¤ Temel
Haklar Derne¤i’nde bir etkinlikle
DEV-GENÇ’in 37. y›ldönümünü
kutlad›lar. DEV-GENÇ tarihini anlatan slayt gösterimi ve müzik dinletisinin yer ald›¤› kutlamada konuﬂan Samet Altunalev, gençli¤in karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u her türlü sald›r›
karﬂ›s›nda, DEV-GENÇ’in direniﬂ
ruhuyla duracaklar›n› kaydetti.
Artvin gençli¤i ise, 37 y›ll›k
ﬂanl› tarihi, E¤itim-Sen binas›nda
düzenledi¤i coﬂkulu bir etkinlikle
selamlad›. Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
ve Sosyalizm kavgas›nda ﬂehit düﬂenlerin an›lmas›yla baﬂlayan etkinlikte, Selma Kubat’›n ﬂiiri, Canan
ve Zehra’y› anlatan film gösterimi
ve yumruklar havada söylenen
DEV-GENÇ marﬂ› vard›. Yap›lan konuﬂmada, “37 y›ld›r dimdik taﬂ›nan DEV-GENÇ bayra¤›n› yine ayn› onur ve gururla
taﬂ›yaca¤›z” denildi.
DEV-GENÇ’in 37. y›l›n›n
kutland›¤› yerlerden biri de
Kastamonu oldu. Kastamonu
Gençlik Derne¤i giriﬂimcilerinin
etkinli¤inde,
DEVGENÇ’in tarihinden kesitlerle
kavga dolu 37 y›l› hat›rlat›rken,

s›, Ahmet Kulaks›z da
yerald›. Ahmet Kulaks›z, k›zlar›n›n mücadelesini büyüten gençli¤in yan›nda oldu¤unu ifade ederken,
gençlik bir kez daha
37 y›ll›k mirasa sahip
ç›kaca¤›n› ortaya koydu.
Sayg› duruﬂunun
ard›ndan marﬂlar ﬂehitler için söylenirken,
DEV-GENÇ’in tarihini anlatan bir konuﬂma yap›ld› ve DEV-GENÇ’li ﬂehitlerin yaﬂamlar›ndan kesitler sunuldu. Gülﬂah Mersin ve Mustafa Altuntaﬂ taraf›ndan sunulan etkinlikte
federasyon ad›na konuﬂan
Aygün Kumru, emperyalizme karﬂ›
verilen mücadelenin önemine de¤indi. Çeﬂitli kurumlarca gönderilen
mesajlar okunurken, Adana Direniﬂ
Evi’nde ölüm orucu eylemini sürdüren Gülcan Görüro¤lu’nun gönderdi¤i mesaj alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Etkinli¤in “onur konuklar›” olarak,
Büyük Direniﬂ’in 122 ﬂehidinin resmi bir pano halinde as›l›rken, Mahir
Çayan flamalar›n› asan DEVGENÇ’liler O’nun yolundan ayr›lmayacaklar›n›n mesaj›n› verdiler.
Etkinlik, yumruklar s›k›l› ﬂekilde
DEV-GENÇ marﬂ›n›n söylenmesi
ve halaylarla son buldu.
Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri
ise, iki ayr› etkinlikle DEVGENÇ’in 37. y›l›n› kutlad›lar.
‹lk etkinlik 10 Ekim’de dernek
binas›ndayd›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan, Sincan F Tipi’nde tutuklu
bulunan Ankara Gençlik Derne¤i Üyesi Eray Destegül’ün mesaj› okundu. DEV-GENÇ’in tarihi ile ilgili yap›lan konuﬂmada,
DEV-GENÇ’in halk›n bütün kesimlerinin mücadelesinin içinde, önünde yerald›¤› vurguland›.
Ard›ndan DEV-GENÇ’ten günümüze gençlik hareketiyle ilgili bir sinevizyon gösterimi yap›ld› ve ‹dil Can Müzik Toplulu¤u marﬂlar söyledi.
Ankara Gençlik Derne¤i’nin

Selam olsun
Dev-Genç’e!
Grup Yürek Ça¤r›s› marﬂlar söyledi.
‹zmir Gençlik Derne¤i’nin kutlamas› ise, Ege Üniversitesi'nde
gerçekleﬂtirildi. Sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan etkinlikte, DEV-GENÇ'in
tarihi anlat›larak, köylünün toprak
iﬂgallerinde, iﬂçi yürüyüﬂlerinde,
üniversite boykotlar›nda, Dolmabahçe’de denize dökülen Amerikan
bahriyelilerinin peﬂinde, ülkemizin
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde hep en önde oldu¤u vurguland›. Konuﬂman›n ard›ndan Grup Gün›ﬂ›¤›'n›n söyledi¤i
marﬂlar, türküler ve çekilen halaylarla etkinlik sona erdi.
‹stanbul’da Gençlik Federasyonu taraf›ndan 10 Ekim günü federasyon binas›nda düzenlenen etkinlikte, ö¤rencilerin yan›s›ra, Canan
ve Zehra Kulaks›z kardeﬂlerin baba-
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bir baﬂka etkinli¤i ise, 11 Ekim günü Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi
bahçesindeydi.
“37. Y›l›nda DEV-GENÇ’i selaml›yoruz” pankart›, Mahir Çayan’›n büyük bir resmi ve DEVGENÇ flamanlar›n›n as›ld›¤› etkinlikte, ‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun
DEV-GENÇ marﬂ›n› söylemesine
tahammül edemeyen polis, ÖGB’leri yönlendirerek kutlamay› bitirmeye çal›ﬂt›. Bunun üzerine ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u tüm ö¤rencileri etkinli¤i sahiplenmeye ça¤›rd›. DEVGENÇ’in tarihinin anlat›ld›¤› konuﬂma s›ras›nda da ÖGB’ler elektri¤i keserek, etkinli¤i engellemeyi
sürdürdü. Bunun üzerine Ankara
Gençlik Dernekli Ö¤renciler DEVGENÇ’in tarihini ö¤rencilere ba¤›rarak anlatt›lar.
“Anti-oligarﬂik, Anti-faﬂist mücadelede yeni mevziler kazanmaya
devam edece¤iz. Evet! Bir DEVGENÇ’imiz vard›, yine var. Selam
olsun 37. y›l›nda DEV-GENÇ’e,
DEV-GENÇ’lilere. Yaﬂas›n DEVGENÇ, Yaﬂas›n DEV-GENÇ’liler”
diye hayk›ran ö¤renciler, önlerine
ç›kan engellere ra¤men kutlamay›
sürdürdüler.
Elektri¤in kesilmesinin ard›ndan
davullar çal›narak ö¤renciler halaya
davet edildi. Meﬂru, demokratik bir
etkinli¤i nas›l engelleyece¤ini ﬂaﬂ›ran polis, bu kez de davulun peﬂine
düﬂtü. Ancak karﬂ›s›nda geleneklerine, tarihine sahip ç›kan gençler vard› ve üstelik tam da böyle kararl› bir
tarihin kutlamas› yap›l›yordu.
Ö¤rencilerin kararl›l›¤›n› gören
polisler, yüzlerce çevik kuvveti okulun içine ve d›ﬂ›na y›¤arak “önlem”
ald›. Ö¤renciler polis y›¤›na¤›na,
“Polis Defol Üniversiteler Bizimdir,
F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›, alk›ﬂlar ve yuhlamalarla karﬂ›l›k verdi.
Polis okuldan ayr›lana kadar protestolar›n› sürdüren ö¤renciler, polisin
ayr›lmas›yla protestoya son verdiler.
Eyleme dönüﬂen kutlama etkinli¤i 200 ö¤renci taraf›ndan ilgiyle
izlenirken, ö¤renciler okuldan toplu
ç›k›ﬂ yapt›lar.

Ayd›nlardan Ö¤rencilere Destek
YÖK’ün iktidar›n polisiyle iﬂbirli¤i içinde ilerici, devrimci demokrat ö¤rencilere yönelik sürdürdü¤ü sald›r›lar, DKÖ’ler, ayd›nlar taraf›ndan k›nand› ve gençli¤e destek verildi.
Son dönemde sudan gerekçelerle yaﬂanan okuldan at›lmalara iliﬂkin 11
Ekim’de ‹stanbul ‹HD binas›nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda, 100’den
fazla ayd›n ö¤rencilerin soruﬂturmalara maruz kalmalar›na ve okuldan at›lmalar›na karﬂ› ç›kt›klar›n› ilan ettiler.
Bilgesu Erenus, Perihan Ma¤den, Ece Temelkuran, Eﬂber Ya¤murdereli,
Ali Asker, Ayﬂe Düzkan, ‹lkay Akkaya, Yusuf Çetin gibi isimlerin yer ald›¤› ayd›n ve sanatç›lar ad›na konuﬂmay› yapan Perihan Ma¤den, üniversitelerde özgür düﬂünce zeminini ortadan kald›ran disiplin cezalar›n›n sadece
ö¤rencileri de¤il, üniversitedeki tüm kesimleri, akademisyenleri ve üniversite çal›ﬂanlar›n› da hedef ald›¤›n› kaydederek, “Üniversite ö¤rencilerinin
mutlak surette düﬂünen, üreten, eleﬂtiren hakk›n› arayan bir kimli¤e sahip
olmalar›n›n toplumsal bir ihtiyaç oldu¤unun alt›n› çizmek istiyor ve üniversite ö¤rencilerinin ifade özgürlü¤ünün ve örgütlenme hakk›n›n yan›nda oldu¤umuzu beyan ediyor, soruﬂturmalar›n ve cezalar›n geri çekilmesini, e¤itim hakk› önündeki engellerin kald›r›lmas›n› istiyoruz” dedi.

Bursa’da ulaﬂ›m zamm› protestosu
Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencileri, ulaﬂ›m ücretlerine yap›lan %25’lik zamm› protesto etmek için, 15 gündür üniversite içindeki 1 km’lik alan› yürüyor.
‹lk olarak birkaç ö¤rencinin biraraya gelerek baﬂlatt›¤› eylemde say› giderek artt› ve çok say›da ö¤rencinin otobüs kartlar›n› ellerinde sallayarak
yürümeleriyle devam etti.
Sessiz yürüyüﬂ bir süre sonra yerini alk›ﬂl›, ›sl›kl› protestolarla yürüyüﬂe
b›rak›rken, ö¤rencilerin birlikte hareket etmesine, sorun ulaﬂ›m da olsa tahammül edemeyen oligarﬂi sald›rmakta gecikmedi.
6 Ekim’de yap›lan eyleme müdahale eden jandarma, ö¤rencilerin birli¤ini parçalamaya çal›ﬂt›. Ancak ö¤renciler ertesi günü Bursa merkezinde yapt›klar› aç›klama ile eylemlere devem edeceklerini duyurdular.
Ve pazartesi günü jandarma eylem alan›na y›¤›larak, ö¤renciler sindirilmek istendi. Fakat yine baﬂaramad›lar ve “sizi yürütmeyece¤iz” tehditlerine
ra¤men kitlenin kararl›l›¤› önünde duramad›lar. Ö¤renciler bu sefer kendilerinden daha emin ve arkalar›nda daha fazla destekle yürüyüﬂlerini bitirdiler.
Ö¤rencilerin bu yürüyüﬂüne 4 ö¤retim görevlisi ve BAT‹S de destek verdi.
Ö¤renciler ard›ndan Bursa Büyükﬂehir Belediyesi’ne giderek, soruna iliﬂkin
bir aç›klama yapt›lar ve on beﬂ gün boyunca toplad›klar› 4 bin imzay› teslim
ettiler.
Sonuç al›ncaya kadar eylemliliklerinin
devam edece¤ini belirten ö¤renciler, sadece bu sorunun de¤il di¤er tüm sorunlarda
da birlikte hareket edeceklerini kaydettiler. Halk›n da destek verdi¤i eylem, “Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Çekilsin”, “Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›yla son buldu.
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GENÇL‹⁄‹N SORUNLARI ve
MÜCADELES‹
Egemen s›n›f›n tam ticarileﬂmiﬂ
e¤itim programlar›n› hayata geçirebilmek için gençli¤in örgütsüzleﬂmesi gerekmektedir. Emperyalizm
ve oligarﬂi; kendini savunmaktan
aciz bir gençlik kitlesi yaratacak siyasi ve ekonomik bask› araçlar›n›
büyük oranda kurumsallaﬂt›rm›ﬂt›r.
Özellikle 12 Eylül Cuntas›’n›n ard›ndan gençli¤i her yönden kuﬂatacak
politikalar geliﬂtirmiﬂtir. Üniversitelerden ekonomik ve siyasi bask›lar
sonucunda 12 Eylül 1980’den bu yana yaklaﬂ›k 1.5 milyon ö¤rencinin
ayr›lmak zorunda olmas›, bu bask›lar›n a¤›rl›¤›n› bize kan›tlamaya yetecektir. Fakat ülkemizde gençli¤in
devrimci mücadeleye kat›l›m›, gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlara denk düﬂen
bir seviyede de¤ildir.
Bu olgunun nedenlerini biraz açmaya çal›ﬂal›m.
Gençli¤in toplumsal rolünü kavrayan egemen s›n›flar, gençli¤i kimliksiz kiﬂiliksiz ve apolitik y›¤›nlara
dönüﬂtürmek için sürekli bask› uygulama gereklili¤ini de bilmektedir. 12
Eylül Cuntas›’ndan sonra emekçilere
yönelik Yüksek Hakem Kurulu
(YHK), tüm ülke üzerinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve toplumun
en dinamik, ayd›n kesimlerini oluﬂturan üniversite gençli¤ini sindirmek
için de Yüksek Ö¤retim Kurulu
(YÖK) kuruldu.
6 Kas›m 1981'den sonra YÖK'le
ifadesini bulan faﬂizmin üniversitelerdeki kurumsallaﬂmas›, 25 y›ld›r,
hem fiziki zoruyla hem de ideolojik,
psikolojik savaﬂ yöntemleriyle -ki
bunun en önemli parças›n› yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme olarak sayabiliriz- gençli¤in örgütlenmesi önündeki
en büyük engel olmuﬂtur.
Bu faktörlerden kaynakl› olarak
ülkemizde ö¤renci gençli¤in mücadelesi (gerek akademik, gerek demokratik boyutuyla) YÖK'e karﬂ›
mücadele temelinde ﬂekillenmiﬂtir.
Bu mücadele hiç kuﬂkusuz halk›n
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosya-

lizm mücadelesiyle kopmaz ba¤larla
ba¤l›d›r. YÖK, sistemin en önemli
dayanaklar›ndan biridir ve YÖK’e
karﬂ› mücadele, kuﬂkusuz sisteme
karﬂ› mücadeledir.

Anti-Demokratik Yap›
YÖK üniversite gençli¤inin düzene angaje edilmesini, sadece kendi
kurtuluﬂu(!) olan okulu bitirip iyi bir
iﬂ(!) sahibi olmay›, egemen s›n›flar
için bilgi üretmeyi düﬂünen bir gençlik yaratmay› hedeflemektedir.
Gençli¤in 3 maymunu oynamas›n›
istemektedir YÖK. Tabii bu durum
ne bilim adaml›¤›, ne ayd›n, ne de insan olma onuruyla ba¤daﬂmaz.
YÖK'ün bügüne kadar yaratt›¤›
sonuçlar hemen herkesin görebilece¤i aç›kl›ktad›r. YÖK, üniversitelere
tepeden t›rna¤a parac› bir sistem
yerleﬂtirmiﬂtir. Bu sistemde bilimselli¤in ve özgür düﬂüncenin zerresi
yoktur.
Üniversitelerle ilgili her türlü karar› almakta tek yetkili kurum
YÖK'tür. Cuntac›lar böyle bir kurumu üniversitelerin baﬂ›na getirirken
hem s›n›rs›z yetkilerle donatt›lar
hem de baﬂtan sona anti demokratik,
bask›c› bir kurum olarak oluﬂturdular. Bu karakteri, yap›s›na, iﬂlerli¤ine
damgas›n› vurdu. YÖK de emir komuta zinciri ile yönetilen bir kurumdur.
YÖK 1981'den bugüne görevini
baﬂar›yla(!) sürdürmektedir. Onbinlerce ö¤renci üniversiteden at›lm›ﬂ
veya uzaklaﬂt›rma alm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde ö¤retim görevlileri de bu sald›r›dan nasibini alm›ﬂt›r.
Tarihe 1402'likler olarak geçen,
say›lar› 3000'i aﬂan ö¤retim eleman›n›n iﬂine son verilmesi, YÖK’ün en
büyük sald›r›lar›ndand›r ama tek sald›r›s› de¤ildir. Bundan sonra da ö¤retim eleman› kademelerine YÖK'ün
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek, ﬂovenist, gerici e¤itimi organize edebilecek faﬂist kadrolar yetiﬂtirilmiﬂtir.
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Üniversite ö¤rencilerinin söz sahibi olmad›¤› YÖK sisteminde, göstermelik dahi olsa karar alma hakk›
tan›nmaz. Demokrasi ﬂovlar›yla kurulan ÖTK'lere -ki bunlar rektörlükle
ve YÖK'le hiçbir sorunu olmayan uslu ö¤rencilerden oluﬂur- dahi böyle
bir hak verilmez. Tek yapabildikleri
(ö¤renci temsil kurulu) güya ö¤renci
sorunlar›n› rektörlü¤e anlatmakt›r.
Üniversitelerde ö¤retim görevlilerinin dahi söz, karar hakk› yoktur. Mesela üniversitelerde göstermelik olarak rektörlük seçimi yap›l›r, ancak en
çok oyu olan de¤il YÖK'ün ve Cumhurbaﬂkan›'n›n onaylad›¤› kiﬂi rektör
olur.
YÖK üniversitelerde tam denetimi sa¤layabilmek için fiziki bask›
unsurlar›n› oluﬂturmuﬂtur. YÖK’ün
atad›¤› yöneticiler, polis ve jandarma
ile uyum içinde çal›ﬂ›rlar. Üniversite
içlerine YÖK onay›yla sivil polis
ekipleri ya da jandarma yerleﬂtirilmiﬂ, ancak bu da yeterli görülmeyerek her üniversitenin bünyesinde
"özel güvenlik birimleri" kurulmuﬂtur. ÖGB'ler emniyet taraf›ndan e¤itilmektedir. Görevleri güya ö¤rencilerin güvenli¤ini sa¤lamak olarak
belirlenmiﬂti. Ancak kuruldu¤u y›ldan bu zamana üniversite gençli¤inin mücadelesi önünde engel olmak
d›ﬂ›nda bir görevleri olmam›ﬂt›r.
Yüzlerce ö¤renciyi yaka-paça tutup
polise teslim etmiﬂler. Ö¤rencilerin
24 saat izlenmesi ve faaliyetleri hakk›nda polisin bilgilendirmesi görevini üstlenmiﬂlerdir.
2003'lerden itibaren ise ÖGB'ler
özel ﬂirketlere ihale edilmiﬂ, Üniversite özel güvenlik ﬂirketlerinin kâr
alanlar›na çevrilmiﬂtir. Son dönem
artan ÖGB bask›s› bunun en aç›k kan›t›d›r.

YÖK ve Paral› E¤itim
25 y›ld›r iktidara her gelen hükümet YÖK’ü kald›rmaktan, düzeltmekten söz etmiﬂtir. Hatta bugün
YÖK'ün kendisi bile varl›¤›n› tart›ﬂ-

makta, yeniden yap›lanma ihtiyac›
hissetmektedir. Tabii bunu yaparkenki amac›, bugüne kadar çok bask›
yapt›k art›k demokratikleﬂelim demek de¤ildir. Bu bask›y› baﬂka adlar
alt›nda sürdürmek ve ayn› zamanda
her kademede e¤itimin paral› hale
getirilmesinde pilot uygulamalar› yapabilecek yetki ve olanaklara da sahip olmak istiyorlar.
Özellikle son 25 y›ld›r h›zla süren
e¤itimin paral›laﬂt›r›lmas› sürecini
inceleyecek olursak, üniversitelerden daha alt kademelerdeki e¤itim
kurumlar›na do¤ru geliﬂen bir süreç
oldu¤unu görürüz. Üniversite harc›,
vak›f yani özel üniversiteler, teknoparklar, “üniversite-sanayi iﬂbirli¤i”
gibi kavramlar, hep 12 Eylül Cuntas›’n›n gayr› meﬂru çocu¤u YÖK'ün
kurulmas›ndan sonra gündemimize
girmiﬂtir.
‹lk ve ortaö¤retim kurumlar›nda
da h›zla paral› e¤itime geçiﬂ sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor. Halk›n muhalefetinden k›smen de olsa çekindikleri
için bu politikay› bir anda hayata geçiremiyorlar ancak yine de e¤itimin
ticarileﬂmesinde geldi¤imiz nokta
korkunç. E¤itim-Sen'in yapt›¤› bir
araﬂt›rmaya göre bir velinin 20062007 ö¤retim y›l› boyunca yapmas›
gereken harcama ilkö¤retim ö¤rencileri için 2258 YTL, ortaö¤retim ö¤rencileri için ise 2800 YTL olarak
gerçekleﬂecek. Yani ülke genelinde
27.5 milyar YTL tutar›ndaki bir para, velilerin cebinden e¤itim sektöründeki burjuvazinin cebine gidecek.
Sadece ilk ve ortaö¤retim düzeyinde bile yaklaﬂ›k 28 milyar dolar›
bulan bu pazar bile egemenleri tatmin etmemektedir.
Üniversiteler düzeyinde ise beklenen karlar çok daha büyüktür. Mesela s›rf üniversite harçlar› bile bize
bunu kan›tlamaya yetiyor. Eski YÖK

Baﬂkan› Kemal Gürüz'ün "bir ö¤rencinin üniversitelere y›ll›k maliyeti
(dikkat edin ö¤rencinin maliyeti diyor) ortalama 1200 dolar civar›ndad›r. Bunun en az yar›s› ö¤rencilerden
al›nmal›d›r." ﬂeklindeki aç›klamas›
kafa yap›lar›n› aç›kça gözler önüne
seriyor.

YÖK Soruﬂturma Terörü
YÖK ayn› zamanda bu süreci iﬂletirken, üniversite içinden gelebilecek tepkileri engellemek için üniversite gençli¤inin örgütlü mücadelesine
yönelik sald›r›lar›n› da tam bir pervas›zl›kla sürdürüyor. Mesela göreve
baﬂlar baﬂlamaz "burada siyaseti bitirece¤im" diyen ‹stanbul Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak, niyet ve
politikalar›n› gayet aç›k ortaya koyuyor. Bu politika do¤rultusunda
UÜ’den 10'dan fazla ö¤renci at›l›rken, bu sald›r› ülke genelinde de ayn›
ﬂekilde devam etmektedir. Mesela
Bal›kesir'de 10 ö¤renci 1 May›s’a kat›ld›klar› için okullar›ndan at›ld›lar.
Üniversite gençli¤inin en ileri unsurlar›n› yani devrimcileri üniversitelerden tecrit etmeyi amaçlayan bu
sald›r›n›n dayanak noktas› bizzat
cuntac›lar taraf›ndan haz›rlanan
YÖK disiplin yönetmeli¤idir. Sald›r›
gençli¤in örgütlülü¤ünedir. YÖK,
üniversitelerinde örgütlü bir mücadelenin sürdürücülerine tahammül
edemez. Soruﬂturma sald›r›s› temelde örgütlü güçleri da¤›tmak içindir.
Sadece 2000'den bugüne yaﬂanan
soruﬂturmalar› ele alacak olursak -ki
bu dönem AB'ye uyum yasalar›yla
en çok demokrasicilik oynand›¤› dönemdir- dahi YÖK'ün üniversiteleri
hangi anlay›ﬂla yönetti¤ini görmüﬂ
oluruz.
Bakal›m YÖK üniversiteleri hangi suçlardan soruﬂturma açabiliyorlar: "‹deolojik halay çeken ö¤rencilere k›rm›z› mendil vermek
suçundan", "bas›n aç›klamas›na kat›lmak”; "bildiri da¤›tmak”, "ideolojik
amaçl› ﬂenlik düzenlemek", "newroz etkinli¤ini
izlemek", "okula çok miktarda yemekle girmek",
"anfide yüksek sesle konuﬂmak" SUÇLARI gibi
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daha nice suçlar var YÖK zihniyetinde.
Görüldü¤ü üzere yasalarda suç kabul edilmeyen, hatta bas›n aç›klamas›
yapmak gibi anayasal haklar›n kullan›lmas› dahi YÖK mant›¤›na göre
suçtur. Okurken “ﬂaka m› bu” diye sorabilece¤imiz bu sebepler, YÖK ve
MGK’n›n üniversitelerden kesin teslimiyet istedi¤inin kan›tlar›d›r.

Polis-Faﬂist-‹dare ‹ﬂbirli¤i
YÖK ve MGK'n›n üniversite
gençli¤ine yönelik sald›r›lar›n›n tamamlay›c›s› durumunda olan birdi¤er biçimde sivil faﬂist sald›r›lard›r.
MHP, BBP, Ülkü Ocaklar›, Alperen
Ocaklar›, Nizam-› Alem Ocaklar› taraf›ndan organize edilen bu sald›r›lar, devletten ba¤›ms›z de¤ildir.
Son iki y›l içinde üniversite gençli¤ine yönelik sivil faﬂist çetelerin
sald›r›lar› yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Türk ﬂovenizmini k›ﬂk›rtarak, linç sald›r›lar›na
giriﬂen faﬂistlerin kime hizmet ettikleri aç›kt›r. Geçen sene Erzincan,
Mu¤la, Trabzon, Samsun, ‹zmir, Ankara ve ‹stanbul da yaﬂanan sald›r›larda onlarca devrimci-demokrat ö¤renci yaralanm›ﬂt›r. Bu konuda üniversite yönetimlerinin tavr› da sald›ranlara de¤il, sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilere soruﬂturma açmak oluyor.
Y›llard›r hep ayn› “numaray›” uyguluyorlar. Önce üniversiteye sivil faﬂistler sald›r›yor, daha sonra polisler
de onlara kat›l›yor, en son aﬂama olarak da üniversite yönetimi yani YÖK
devreye giriyor.
Akl›m›zda ﬂu sorunun cevaps›z
kald›¤› bir gerçek: Ülkemiz gençli¤i
bu kadar yo¤un ve ac›mas›z ekonomik ve siyasi bask›lara maruz kalmas›na ra¤men, örgütlülü¤ü, bu bask›lara denk düﬂen bir kitlesellikte de¤il.
Çünkü do¤al olarak ﬂunu düﬂünürüz;
bir yerde haks›zl›k, zorbal›k ve zulüm varsa buna karﬂ› ç›kanlar da olacakt›r.
Böyle de olmal›d›r. Do¤al olan,
toplumsal yasalara, gençli¤in sosyolojisine, fizyolojisine uygun olan
budur. Gençlik, do¤al olan›n önüne
çekilen engelleri y›karak, mücadeledeki yerini almal›d›r. De¤ilse, yukar›daki sorunlarla yaﬂamaktan kurtulunamaz.

gulam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n YÖGEH, 'bu noktadan sonra
ﬂiddeti kesin biçimde durdurduklar›n›, art›k kendi
cephelerinden herhangi bir
ﬂiddet hareketinin geliﬂmeyece¤ini ve bir sorun yaﬂand›¤›nda bunu bizimle paylaﬂacaklar›n›'
aç›kça ifade etmiﬂ, ancak özellikle
sorunun di¤er taraf›nda duran yap›larla bir masaya oturup herhangi
bir diyalog kurmayacaklar›n›, ayr›ca yapt›klar›n›n 'meﬂru savunma'
oldu¤unu ve bunu tart›ﬂma konusu yapmayacaklar›n› belirtmiﬂtir.

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
YAPILARA;
Art›k belki hat›rlamakta da zorlan›laca¤› üzere, 2005 y›l›n›n Kas›m›’nda Diyarbak›r’da YÖGEH’lilerin Gençlik Federasyonu üyesi
ö¤rencilere sald›r›lar›yla baﬂlayan
bir süreç bugüne kadar uzad›.
Kürt milliyetçi hareketinin ço¤unlukla gençlik örgütlenmesi üzerinden sürdürdü¤ü “sol içi ﬂiddet”te, onlarca devrimci sald›r›ya
u¤rad›, yaraland›, devrimci demokratik kurumlar bas›ld›; sol içi ﬂiddet
HÖC d›ﬂ›nda baﬂka devrimci demokratik yap›lara da yöneldi, onlar
da sald›r› ve tehditlere maruz kald›lar.
Devrimciler, sola karﬂ› sürdürülen bu ﬂiddeti, sola zararlar›n› asgariye indirerek çözme düﬂüncesi
içinde oldular. Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog
ve Çözüm Platformu da uzun süre
boyunca meseleyi gündeminde tuttu. YÖGEH, DTP görüﬂmeleriyle
soruna çözüm bulunmaya çal›ﬂ›ld›.
Daha sonra farkl› siyasi hareketlerin de kat›l›m›yla, soruna daha geniﬂ bir zeminde çözüm çabalar› devam ettirildi.
Tüm bu çabalar, tart›ﬂmalar, görüﬂmeler boyunca, Kürt milliyetçi
hareketi, sol içi ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›ran, savunmaya devam eden bir tutum tak›nd›. Özeleﬂtiri yapmaya yanaﬂmad›. Sald›r›lar “fiilen” durmuﬂtu ama nas›l ve nereye kadar
duraca¤› belirsizdi... Görüﬂmelerin
bu aç›dan sonuçsuz kalmas›yla birlikte, sonuçta Platform ve çeﬂitli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla, ortak
bir sonuç aç›klamas› yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Çeﬂitli kayg› ve düﬂünceler sonucunda sorunun çeﬂitli boyutlar›na
de¤inilemeyen ancak sol içi ﬂiddetin “meﬂru savunma” ad›yla savunulamayaca¤›na tekrar vurgu yap›lan aç›klamay› okurlar›m›za sunuyoruz:

Bilindi¤i gibi hem co¤rafyam›z, hem de genel olarak Ortado¤u bölgesi bir süredir son derece
kritik bir evreden geçmektedir.
Bir yandan ‹srail'in sald›r›s›yla
bölgemiz bir baﬂtan baﬂa yeni k›y›mlara ve direniﬂlere sahne olurken, di¤er yandan co¤rafyam›zda
iﬂçi s›n›f›na, emekçilere ve Kürt
halk›na yeni sald›r›lar yo¤unlaﬂt›r›lmakta, yeniden 'topyekün savaﬂ'
ç›¤l›klar› at›lmakta, ﬂovenist bir
dalga t›rmand›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu koﬂullar alt›nda devrimci ve
demokratik yap›lar aras›nda dayan›ﬂma iliﬂkilerinin güçlendirilmesi, sald›r›lar karﬂ›s›nda ortak tutumlar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Ancak bu aç›k gerçe¤e
ra¤men, YÖGEH'in baz› devrimci
yap›lara ﬂiddet uygulam›ﬂ oldu¤u
devrimci ve demokratik kamuoyu
taraf›ndan bilinmektedir.
Bütün bu süreç boyunca gerek
'Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu', gerekse de platform içinde
yeralmayan politik hareketler ﬂiddetin durmas› ve sorunlar›n diyalogla çözüm yolunun aç›lmas› için
ellerinden gelen çabay› göstermiﬂler, defalarca diyalog giriﬂimlerinde bulunmuﬂlard›r.
En son olarak 21 siyasi yap›
ad›na gerçekleﬂtirilen diyalog giriﬂimiyle yeniden DTP ve YÖGEH'le görüﬂmeler yap›lm›ﬂ, bu
görüﬂmelerden özellikle YÖGEH'le yap›lan› kilit öneme sahip
olmuﬂtur.
Görüﬂmelerde diyalog heyeti,
devrimci ve demokratik yap›lar
aras›nda ﬂiddetin hiçbir biçimde,
hiçbir gerekçeyle kabul edilmezli¤ini ve sorunlar›n diyalog yoluyla
çözülmesi gerekti¤ini ›srarla vur40
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Gelinen bu noktada, ﬂiddetin
sona ermiﬂ bulunmas› kuﬂkusuz
kendi içinde olumlu bir durumdur.
Ancak, devrimci ve demokratik
yap›lar aras›nda her ne sebeple
olursa olsun ﬂiddeti kabul etmeyen bizler, ﬂiddetin 'meﬂru savunma' ad›yla savunuluyor olmas›n›
kabul edemeyiz.
Dolay›s›yla bizler bugünkü durumu bir ölçüde olumlu bulmakla
birlikte, yukarda özetledi¤imiz
kayg›lar› da taﬂ›yarak süreci izleyecek ve diyalogu hiçbir zaman
kesmeyece¤iz.
Devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki bütün sorunlar›n
ﬂiddetsiz bir ortamda diyalog yoluyla çözülmesi ve esas olarak
devrimci dayan›ﬂma tutumunun
geliﬂtirilmesi, bugüne dek oldu¤u
gibi bundan sonra da bizim de¤iﬂmez ilkemiz olacakt›r.
Sayg›lar›m›zla...
9 EK‹M 2006

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILAR ARASI D‹YALOG VE ÇÖZÜM PLATFORMU (BAR‹KAT, BDSP,
DEVR‹M DERG‹S‹, DEVR‹MC‹ HAREKET, DHP, EHP,
HÖC, ‹ﬁÇ‹ MÜCADELES‹,
KALDIRAÇ, ODAK, ÖDP
‹ST. ‹L ÖRGÜTÜ, PDD, SEH,
TKP ), ALINTER‹, EZ‹LENLER‹N KURTULUﬁU, SINIF
MÜCADELES‹

Elaz›¤’da 1 May›s Davas›
Ve iﬂkencecilere ‘laf söyletmeyen’ bir Yarg›ç
Elaz›¤’da 1 May›s'a kat›ld›klar› için sald›r›ya u¤rayan, iﬂkence
gören birçok kiﬂiye, demokratik haklar›n› kulland›klar› için bir de dava aç›lm›ﬂt›. Elaz›¤ 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren 16 kiﬂinin yarg›land›¤›
davan›n 2. duruﬂmas› 5 Ekim günü görüldü.
‹lk duruﬂmada mahkemeyi s›k›yönetim mahkemesine çevirmeye çal›ﬂan
yarg›ç, ikinci duruﬂmada da iﬂkenceci polislerin hamisi oldu¤unu gösterdi.
Aç›kça taraf olan, davada yarg›lananlar› her f›rsatta aﬂa¤›lamaya çal›ﬂan duruﬂma yarg›c›, iﬂkencecilere ise kol kanat gerdi. Yarg›lananlar› keyfi ﬂekilde
ayakta durmaya zorlama, iﬂkencecilere aleni hoﬂgörü ile dikkat çeken yarg›ç, ‘san›klardan’ Mehmet Do¤an'› ise, duruﬂma salonunda bulunan arkadaﬂlar›na yap›lan yasad›ﬂ› muameleye müdahale etti¤i ve polislere soru yöneltmek istedi¤i için mahkeme salonundan zorla ç›kartt›.
Yarg›ç, 1 May›s'›n demokratik bir hak olarak kullan›lmas›n› hazmedemeyen bir anlay›ﬂ› aleni olarak ortaya koyarken, kendi yaz›l› yasalar›n›, kurallar›n› iﬂkenceciler lehine i¤fal ederken, Baro taraf›ndan atanan avukatlar›n
bu duruma ses ç›karmamalar›, iﬂkencecilerin ‘tan›k’ olarak dinlenmesine dahi itirazlar›, soracak sorular› bulunmamas› ise, bir baﬂka trajik geliﬂmeydi.
Duruﬂma, tam bir hukuksuzluk gösterisinin ard›ndan ertelenirken, 1 May›s› kutlama suçunu iﬂledikleri için yarg›lanan devrimciler, “Ne iﬂkencecilerin yalanlar› ne duruﬂma yarg›c›n›n keyfi ve iﬂkencecileri koruyan tutumu 1
May›s'›n meﬂrulu¤unu ortadan kald›ramaz.” dediler.

Provokatör Polis
9 Ekim günü Ba¤c›lar Fatih Mahallesi’nde dergimizin sat›ﬂ›n› yapan 6 okurumuz, polisin provokasyon ve engellemesi ile karﬂ›laﬂt›lar. Önce resmi polislerin baﬂlatt›¤›, ard›ndan onlarca sivil polisin de dahil oldu¤u engellemede,
okurlar›m›z dergi sat›ﬂ› yapman›n

meﬂru haklar› oldu¤unda ›srar ettiler. Bunun üzerine “artist” bir
polis provokatörce tav›rlar sergiledi. Kollar›n› iki yana açan ve ba¤›rarak, dergi satan insanlara,
“gelin vurun, siz vurmaya al›ﬂm›ﬂs›n›z” diye ba¤›rd›.
Provokatörlere karﬂ› kararl›l›¤›n›
koruyan okurlar›m›z, tehditlere ald›rmayarak da¤›t›m› sürdürdüler.

Özgür Karadeniz’in Sesi Susmayacak!
Karadeniz bölgesindeki Temel Haklar Dernekleri’nin ortak yay›n› olan
Özgür Karadeniz’in Sesi üzerindeki bask›lar sürüyor. Son olarak, 3 Ekim
günü Amasya’da gazete da¤›t›m› yapan Karadeniz Temel Haklar üyeleri gözalt›na al›nd›.
Ahmet Özbey Polis Karakolu önünde, “ihbar var” denilerek durdurulan
Hüseyin Aktaﬂ ve Hasan To¤an’a kimlik kontrolü yap›lmak istendi. Bununla amaçlar›na ulaﬂamayan polisler, farkl› bir ilde halen devam eden bir mahkemenin iddianamesini getirtip savc›l›¤a verdiler. Savc›l›k, saatlerce karakolda bekletilen dernek üyelerinin b›rak›lmas›n› istedi, ancak “kimlik kontrolü” gözalt›na dönüﬂtü¤ünden, sa¤l›k kontrolüne götürüldüler. Dernek üyelerinden birinin kimli¤inin olmamas›n› bahane eden polis, koluna damga
vurmak istedi. Buna karﬂ› ç›kan dernek üyeleri sa¤l›k oca¤›nda da “Doktor”
Asiye Dizk›r›c› Demir’in ayn› dayatmas› ile karﬂ›laﬂt›lar.
Dernek üyelerini dört saat keyfi bir ﬂekilde engelleyen polis, daha sonra
da takip ederek taciz etti. Dernek üyeleri ise bu bask›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n›, Karadeniz özgür olana kadar bu sesin susmayaca¤›n› vurgulad›lar.
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ESP’ye bask›lar
protesto ediliyor
ESP, At›l›m Gazetesi'nin de aralar›nda bulundu¤u 12 demokratik
kuruma yönelik 21 Eylül’de gerçekleﬂtirilen bask›n ve ülke genelinde
45 devrimcinin tutuklanmas› protesto edilmeye devam ediliyor.
Aralar›nda HÖC’ün
de yerald›¤›
çeﬂitli siyasi
yap›lar, 7
Ekim günü
Ta k s i m
Tramvay
Dura¤›'nda
protesto eylemi düzenlediler. 350
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, "Sald›r›lar Durdurulsun, Tutuklamalar Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›larak,
bas›lan devrimci kurumlar›n yaln›z
olmad›klar› hayk›r›ld›. ESP’ye kadar yürüyen grup, “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› att›.
At›l›m Gazetesi’nin, kuruluﬂunun 12. y›l›nda, 8 Ekim günü TGC
Lokali’nde gerçekleﬂtirilen sempozyumda da,bask›nlar k›nand›. Hukuk,
‹fade ve Bas›n Özgürlü¤ü ad›yla yap›lan sempozyuma HÖC de kat›larak destek verdi.

‘Düﬂünce Özgürlü¤ü’
yürüyüﬂüne barikat
‹HD’nin 301. maddenin kald›r›lmas› talebiyle 7 Ekim günü yapmak
istedi¤i yürüyüﬂe, polis izin vermedi. Taksim Tramvay Dura¤›’nda biraraya gelen ‹HD’liler, “Düﬂünceye
Özgürlük” pankart› açarak, Galatasaray Lisesi’ne kadar sessiz yürüyüﬂ
yapmak istediler. Ancak polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›lar. Tart›ﬂmalara
ra¤men polis yürüyüﬂe izin vermezken, bir aç›klama yapan ﬁanar Yurtapan, benzeri yasalarda ›srarc› olmak, dürüstlük ve ahlakla ba¤daﬂmayaca¤› gibi, Türkiye’yi anti-demokratik bir yaﬂam biçimine mahkum etmek demektir.” diye konuﬂtu.

not düﬂüyoruz

Alibeyköy
Karadolap Mahallesi halk› bir
kez daha çetelerin,
fuhuﬂun,
yozlaﬂman›n
karﬂ›s›na birlik

✔ AKP’nin ‘Uçlardakileri’
Baﬂbakan Erdo¤an, “laik” cephenin “irtica tehdidi
var” ç›k›ﬂlar›na karﬂ›, “irtican›n tan›m›n› yapal›m”
karﬂ›l›¤› verirken, “cumhuriyetin de¤erlerine karﬂ›
tehditler bulundu¤unu” belirterek, "Ancak, bunlar›n
toplumun geneline yayamayaca¤›m›z aﬂ›r› uçlar oldu¤unu ve takibinin de suç-ceza sistemi içinde yap›lmas› gerekti¤ini unutmayal›m. Son tahlilde uçlarda bulunanlar da bizim insan›m›z" dedi.
“Uçlar”dan kas›t, radikal islamc›lar. “Onlar da bizim
insanlar›m›z” ifadesi ise, “tüm ülkeyi kucaklayan
demokrat bir baﬂbakan” havas›. Ancak gerçekte
hiç de böyle de¤il, aksine bu sözün kendisi tam bir
ikiyüzlülük örne¤i. ‹slamc›lar sözkonusu olunca
böyle söyleyen Erdo¤an, sol sözkonusu oldu¤unda
b›rak›n radikal kesimleri, memurlar›, s›radan bir
IMF’yi protesto edeni dahi “marjinal, terörist” diye
niteliyor.

Fuhuﬂ Çetesi K›z Kaç›rd›

Öfke Soka¤a Taﬂt›
içinde ç›kt›. Son bir hafta içinde fuhuﬂ çetelerinin okul
önlerinde k›z ö¤rencilere yönelik kaç›rma giriﬂimi ve
bir gencimizi kaç›rmas›n›n ard›ndan, bir yürüyüﬂ ve
aç›klama yap›ld›.
Halk›n öfkesine neden olan olay ﬂöyle geliﬂti:
Sayayokuﬂu Prof. Kaya Süzer ‹lkö¤retim Okulu’nda
okuyan 14 yaﬂ›ndaki bir k›z ö¤renci kaç›r›lmaya çal›ﬂ›ld›, yine Refhan Tümer Lisesi ö¤rencisi 18 yaﬂ›ndaki bir
genç k›z kaç›r›l›p 6 gün al›konuldu. Fuhuﬂ çetesinin,
genç k›z›n babas›n› aramas›n›n ard›ndan, baba hemen
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk ‹nisiyatifi’ne baﬂvurdu. Halk
‹nisiyatifi’nden bir grupla birlikte çetenin ça¤›rd›¤› yere gidilmesine karﬂ›n, çete randevu yerine gelmedi ve
gece yar›s› k›z› evinin yak›n›nda b›rakt›.

✔ Sol kadar baﬂ›na taﬂ düﬂsün!
Hürriyet’in geçen hafta “flaﬂ” haberi, “Cüppeli Ahmet Hoca”n›n Malta tatili resim ve haberleriydi.
Mesaj ﬂu: Hoca verir talk›n›, kendi yutar salk›m›.
Yani cemaat lideri müridlerine yapmay›n dedi¤ini
k›rk kat›n› yap›yor, lüks ve sefahat içinde yaﬂ›yor.
Hürriyet Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, Cüppeli
Ahmet Hoca yaz›lar›ndan birinde, güya “solculuk
günlerinden bir arkadaﬂ›n›n” a¤z›ndan ﬂöyle söylüyor: “Bu hoca, bizim gençlik y›llar›m›zdaki baz› sol
dernek liderlerine ne kadar benziyor de¤il mi”.
Konu ne olursa olsun mutlaka sola düﬂmanl›¤›n› bir
irin gibi ak›tmadan duram›yor Özkök. Ony›llard›r, bu konuda tek bir kan›t olmadan- devrimci örgütlerin yöneticilerinin “lüks içinde yaﬂad›klar›” yalan›na
kimseyi inand›ramad›lar, ﬂimdi “Cüppeli” üzerinden
sola vuruﬂ yap›yorlar. Boﬂuna! ﬁarlatanlarla, halk›n
kurtuluﬂu için hayat›n› ortaya koyanlar› ayn› kefeye
ancak köﬂe yaz›lar›nda koyabilirsiniz, hayat›n kendisi bunu yalanlamaya devam eder.

Al›konulan gencimiz, ayn› yerde 5-6 genç k›z›n daha oldu¤u ve uyuﬂturucu haplarla uyutularak pornografik görüntülerinin çekildi¤ini anlatt›. “Bize bu görüntüleri göstererek bak›n görüntüleriniz elimizde. Art›k iﬂiniz bitti. Bizim dedi¤imizi yapacaks›n›z” diyerek zorla
tutmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› söyleyen genç k›z, “babam demokrat, devrimcileri tan›yor deyince korkup gerçek
olup olmad›¤›n› anlamak için babamla görüﬂmek istediler” ﬂeklinde, b›rak›lmas›n›n nedenini anlatt›.
Bu geliﬂmeler üzerine, olay›n yaﬂand›¤› 7 Ekim günü, Karadolap Halk› olarak daha önceden kurduklar›
‘Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk ‹nisiyatifi’nin gerçekleﬂtirdi¤i
toplant›da konuyu gündeme ald›lar. Benzeri durumda,
an›nda ve kitlesel olarak soka¤a dökülmek gerekti¤i
üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lan toplant›da al›nan karar
do¤rultusunda, ertesi günü bir yürüyüﬂ düzenlendi.

✔ Generaller k›zd›, polis kendi
akademisyenine soruﬂturma açt›

Sayayokuﬂu’nda toplanan halk, mahallede sloganlarla yürüyerek, 14 yaﬂ›ndaki k›z›n okulunun önüne geldi. Burada yap›lan aç›klamada, yozlaﬂmaya, çetelere
karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. “Mahallemizde
Çetelere-Uyuﬂturucuya-Fuhuﬂa-Gaspa ve H›rs›zl›¤a
‹zin Vermeyece¤iz-Karadolap Halk›” imzal› pankart›n›
aç›ld›¤› eylem daha sonra yürüyüﬂle devam etti. 500 kiﬂiyle baﬂlayan yürüyüﬂte say› 700’ü aﬂarken, s›k s›k
“Çeteler Halka Hesap Verecek, Susma Hayk›r Mahallene Sahip Ç›k, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Gençlik
Gelecek Gelece¤ine Sahip Ç›k” sloganlar› at›ld›.

Bu ülkeyi kim yönetiyor sorusu, kimse için s›r de¤il.
Yaﬂar Büyükan›t’›n TESEV raporunu eleﬂtirmesi ve
bu raporun haz›rlanmas›na “devlet kurumunda görevli ö¤retim üyelerinin de kat›ld›¤›n›” söylemesinin
ard›ndan, sözkonusu TESEV Almana¤›ndaki "Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim" konulu yaz›lar› nedeniyle suçlad›¤› polis akademisi ö¤retim
üyeleri hakk›nda emniyet müdürlü¤ü taraf›ndan inceleme ve soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Emir generallerden, soruﬂturma polisten!
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Ne diyordu Mustafa Kemal: “Biz s›n›fs›z, imtiyazs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir
kitleyiz”.
Hiç kuﬂkusuz M. Kemal de biliyordu gerçe¤in böyle olmad›¤›n›. Ama o klasik bir
“ulusallaﬂma” söylemi
olarak baﬂvuruyordu
bu söyleme. Ki bu söylem, daha sonralar› faﬂizm taraf›ndan teorileﬂtirilecek, “korporatizm” gibi kavramlarla
özellikle iﬂçi s›n›f›n› etkisizleﬂtirmenin bir arac› olacakt›.
Neyse, ﬂimdi biz o kadar uza¤a gitmeyelim.
8 Ekim tarihli Milliyet’teki bir haberin resmetti¤i bir “s›n›f”a bakal›m.
Hay›r, bu s›n›f, toplumlar› b›çak gibi
ikiye ay›ran ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen “s›n›f”lardan de¤il; bu okullardaki herkesin bildi¤i
s›n›flardan biri; fakaaat; o toplumlar› b›çak gibi ikiye ay›ran s›n›flar›n
da bir tezahürü.
Habere göre;
“‹stanbul Gaziosmanpaﬂa'da 4 bin
300 ö¤rencili Esentepe ‹lkokulu'nda "özel s›n›flar" aç›lm›ﬂ. 150
YTL'den fazla ba¤›ﬂ yapan›n çocu¤u temiz s›n›flara, yapamayanlar›nkilerse "viraneler" e.”
Öteki s›n›flar gerçekten virane. Özel

s›n›flar›n mevcudu çok azken,
“genel” s›n›flar t›ka basa, her s›rada üç çocuk oturuyor...
Özel s›n›flarla, genel s›n›flar›n gittikleri tuvaletler bile farkl›. Tabii tuvaletlerin kalitesi, temizli¤i, herﬂeyi de...
Bu haberi okuyan Umur Talu, haberi “Ayn› s›n›f içinde bile s›n›f fark›.
Ne kadar gerçekçi! Y›llarca anlat;
anlatamazs›n s›n›f ayr›m›n›. ‹ﬂte daha ilk mektepten” diye yorumluyor.
Çok ba¤›ﬂ yapanlar ve az ba¤›ﬂ ya-

¤› gibi, çocu¤un duygular›n›n da
bir önemi yoktur elbette.
Kapitalist, duygularla ilgilenmez.
Ancak kâr getirme potansiyeli
olan duygular gündemine girer
onun. De¤ilse, baﬂka çocuklar
özel s›n›flarda okurken kendisi dökülen “genel” s›n›flara reva görülen küçük bir çocu¤un a¤lamas› ilgilendirmez onu.
E¤itimin giderek paral› hale getirilmesi, bu tür durumlar›, kaç›n›lmaz
olarak daha da yayg›nlaﬂt›racakt›r.
Özelleﬂtirmenin, e¤itimi
ticarileﬂtirmenin alm›ﬂ baﬂ›n› gitti¤i bir ülkede, kimse, okullarda Hababam
S›n›f›’n›n müdürü “Mahmut Hoca” tipinde müdürler aramas›n.
Okul müdürleri de art›k önce “okulun bütçesini nas›l büyütürüm” diye düﬂünüyor. Yani bir e¤itimci gibi de¤il, bir tüccar gibi düﬂünüyor.
E¤itimci sorumlulu¤uyla de¤il,
tüccar zihniyetiyle hareket ediyor.
Tavandaki sistem, tabana vuruyor.
Zaten baﬂka türlü olmas› da mümkün de¤il.
Evet, kapitalizm, derinlemesine ve
geniﬂlemesine geliﬂiyor ülkemizde. Özelleﬂtirmelerle, tar›mda ve
hayat›n her alan›nda kapitalistleﬂme teﬂvik görüyor. Böyle olunca,
kapitalist batakl›k her ﬂeyi daha
fazla içine çekiyor... Çocuklar›m›z›, e¤itimi, sa¤l›¤›m›z›, akl›m›z› ve
ahlâk›m›z›... her ﬂeyi içine çekiyor
bu batakl›k.
Biz batakl›¤› kurutmad›kça, çekmeye
ve çürütmeye de devam edecek.

Batakl›k herﬂeyi
içine çekiyor
panlar, Esentepe ‹lkokulu’nun
ezenlerini ve ezilenlerini temsil
ediyorlar.
Esentepe ‹lkokulu’nu yönetenler,
daha s›n›fsal gerçekleri farketmeleri hayli zor olan ö¤rencilere, aﬂa¤›layarak, horlayarak, farkl›l›klar
yaratarak s›n›f gerçe¤ini “göstermeye” kararl›lar anlaﬂ›lan.
Kapitalizm nedir?
Tabii ki bu sorunun çok detayl› cevaplar› var. Ama bu örne¤imizin
ortaya koydu¤u tan›m da kapitalizmi gayet iyi anlatacakt›r.
Tan›m›m›z ﬂöyle diyor: “Kapitalizm,
az ba¤›ﬂ yapan›n daha kötü yaﬂama mahkum edildi¤i, aﬂa¤›land›¤›
ve bunun ö¤retmenler, veliler, ülke yöneticileri taraf›ndan normal
görüldü¤ü sistemin ad›d›r.”
Bu sistemde insan›n de¤eri olmad›-

Arjantin: “Kaybetme”ye
Karﬂ› Yürüyüﬂ
Buenos Aires: 120 bin kiﬂi faﬂist teröre karﬂ› yürüdü
Eski polis komiseri Miguel Etchecolatz'›n halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlarla yarg›land›¤› davada tan›kl›k yapt›ktan sonra ortadan kaybolan -veya kaybedilen- inﬂaat
iﬂçisi Jorge Julio Lopez'in “canl› bulunmas› için” baﬂlat›lan eylemler sürüyor.
Son olarak 6 Ekim’de baﬂkent Buenos Aires'de düzenlenen yürüyüﬂe 120 bin kiﬂi kat›ld›. Gösteride faﬂizmin infazlar, kaybetmeler politikalar› lanetlenirken, sorumlular›n bulunmas› talep edildi.

NATO’nun telaﬂ›:
“Yenilgiye u¤rayabiliriz”
Bush ve Blair, baﬂ sorumlular› olduklar› ‹ran ve Afganistan’daki durumu sürekli çarp›tmakla meﬂguller. ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair'in Afganistan’a iliﬂkin “orada iﬂler iyi gidiyor”
ﬂeklindeki aç›klamas›, bizzat bir ‹ngiliz general taraf›ndan tekzip edildi. Afganistan'daki 32 bin kiﬂilik NATO gücünün komutas›n› yürüten General David Richards, "Takviye kuvvet gelmezse yenilgiye u¤rayabiliriz. 10 bin asker daha laz›m" ﬂeklinde aç›klama yapt›. General, “savaﬂtan b›kan Afgan halk›n›n da
Taliban'›n yan›nda yer almas›yla tehlikenin büyüdü¤ünü, baz›
bölgelerin kontrolünü Taliban'›n ele geçirdi¤ini” belirtti.
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Emperyalist cephede sars›nt›
KDHC’nin nükleer denemesi, en büyük
sars›nt›y› ABD emperyalizminde yaratmakla birlikte tüm emperyalistlerce “k›nama”
aç›klamalar› yap›ld›, kapitalizmin borsalar›
sars›ld›. KDHC’yi dize getirmek için hemen harekete geçti emperyalistler. ABD ve
Japonya’n›n öncülü¤ünde, Rusya ve Çin’in
de onay› ile siyasi, ekonomik yapt›r›m ve
ambargolar gündemde.
Beklendi¤i gibi, böyle bir yapt›r›m “BM” k›l›f› alt›nda gündeme getirilecek, BM bir kez daha emperyalist
hesaplarda kullan›lacakt›r.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), 9
Ekim günü ilk nükleer silah denemesini baﬂar›yla gerçekleﬂtirdi¤ini aç›klad›. Kore Merkezi Haber Ajans›’n›n
resmi aç›klamas›nda ﬂu ifadelere yer verildi:
“KDHC, 9 Ekim tarihinde, güvenli koﬂullar alt›nda,
bir yeralt› nükleer denemesi gerçekleﬂtirmiﬂtir. Deneme
nedeniyle radyoaktivite tehlikesi do¤mad›¤› belirtilirken, denemenin bilimsel gözetim ve dikkatli hesaplamalar ›ﬂ›¤›nda gerçekleﬂtirildi¤i kaydedilmiﬂtir. Nükleer
deneme, güçlü ve ulusal bir savunma kapasitesi arzulayan Kore Halk Ordusu’nu ve halk› memnun etmiﬂtir.”

ABD cephesindeki sars›nt› ise çok daha derin oldu.
Muhalefetteki Demokrat Parti, Bush'un Kore politikas›n› “ﬂok edici bir baﬂar›s›zl›k” olarak nitelendirerek,
“Biz, hiçbir kitle imha silah›n›n bulunmad›¤› Irak'ta baﬂ›m›z› derde sokarken, bir ç›lg›n, en ileri kitle imha silah›n› denedi bile” suçlamas› yönelttiler ve “ﬁer ekseninin
yanl›ﬂ ucundan, en tehlikesiz ülkeden baﬂlad›k. ﬁimdi bu
yanl›ﬂ›n cezas›n› çekiyoruz” dediler. Kuﬂkusuz bu ç›k›ﬂlar, “Kuzey Kore’yi daha önce vurmal›yd›k” minvalindedir, ancak ABD iç politikas›nda yaratt›¤› sars›nt›n›n
da kaç›n›lmaz bir yans›mas›d›r.

Emperyalizmin otoritesine darbe
Ancak bu geliﬂmeden memnun olmayanlar da vard›
elbette. “Nükleer silahlar›n yay›lmas›” kayg›s› ile hareket edenleri ayr›ca ele al›rsak, as›l memnun olmayanlar
emperyalistler oldu. Bunun kendilerince hakl› nedenleri
de vard› ama bu nedenler aras›nda asla ve asla “insani”
ya da “çevre” ile ilgili kayg›lar yoktur. Çünkü, insan›,
do¤ay› tahrip eden, yokeden yine onlard›r.
Peki, KDHC’nin nükleer bir güç haline gelmesi, ne
anlama geliyor?
Her ﬂeyden önce, ABD emperyalizminin “y›k›lmas›
gereken rejimler” aras›nda sayarak, “ﬁer ekseni” içinde
tarif etti¤i KDHC, emperyalistlerin bütün tehditlerine
ra¤men bu ad›m› atm›ﬂt›r. Bu yan›yla, dayat›lan emperyalist otoriteye büyük bir darbe indirmiﬂtir.
Amerikan imparatorlu¤unun hakimiyetini, “süper güç” belirleyicili¤ini kabul etmeyece¤ini pratik olarak bir
kez daha ortaya koymuﬂtur.
KDHC’nin tarihi bilenler aç›s›ndan
bu ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir elbette. Zira, bütün eksik ve yanl›ﬂlar›na karﬂ›n, sosyalist rejimin en tutarl› oldu¤u nokta,
anti-emperyalizmi olmuﬂtur.
‹kincisi, “ﬂer ekseni” tan›mlamas›
ile de aç›kça ortaya konulan,
KDHC’ye yönelik bir emperyalist
sald›r›, düne göre daha zor hale gelmiﬂtir. Elbette vazgeçmeyecektir emperyalistler, ancak bu aﬂamadan sonra KDHC’nin askeri gücünü de hesaba katmak durumunda kalacakt›r.

ABD Baﬂkan› Bush ise, KDHC’nin nükleer silah denemesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, bunun “küresel
bar›ﬂ ve güvenli¤e yönelik bir tehdit” oldu¤unu iddia
ederek, “Kuzey Kore, bir kez daha uluslararas› toplumun iradesine meydan okumuﬂtur ve uluslararas› toplum buna yan›t verecektir.” tehdidinde bulundu.
Dünya silah teknolojisi ve pazar›n› elinde tutan›n
emperyalistler oldu¤u gerçe¤ini çarp›tan Bush, Kuzey
Kore’yi, ‹ran ve Suriye ile birlikte “dünyada silah teknolojisi yayan önde gelen ülkelerden birisi” oldu¤unu
söyledi. Hedef ilan etti¤i baﬂka ülkelerin de askeri güçlerini art›rmas›n›n, imparatorluk projesini daha da riske
edece¤ini bilen Bush, Kuzey Kore taraf›ndan baﬂka ülke ya da oluﬂumlara nükleer silah ya da malzemelerin
transferinin, “ABD’ye yönelik büyük bir tehdit” olarak
de¤erlendirilece¤ini ifade ederek tehditler ya¤d›rd›.
“Uluslararas› toplum” dediklerinin, üç beﬂ emperyalist oldu¤u biliniyor, iradesine meydan okunan da, Amerikan imparatorlu¤u ve emperyalist cepheden baﬂkas›
de¤ildir. Bar›ﬂ ve güvenlik konusuna gelince, bunlar›
yokedenin emperyalizm oldu¤u tarihi bir gerçektir ve
halen yaﬂan›yor. Bugün dünya için en büyük tehdit,
ABD ve ‹srail’in askeri gücüdür.

“Dünya bar›ﬂ›”na tehdit olan kim?
Emperyalistlerin KDHC’nin güçlenmesinden kayg›
duymalar› anlaﬂ›l›rd›r. Ancak kayg›lanan sadece onlar
de¤ildi. “Dünya diken üstünde” manﬂetleri atan burjuva
bas›n›n köﬂe yazarlar› da soruna emperyalist kal›plarla
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bakt›lar.
B›rak›n elinde bulundurmay› ya da denemesini yapmay›, 1945’te Hiroﬂima ve Nagazaki’ye atarak yüzbinleri yak›p kavuran ve halen milyonlarca insan›n etkilenmesine neden olan Amerika’n›n elinde bulunmas›nda
sak›nca yoktu. O Amerika ki, taktik nükleer silahlar› halen Afganistan ve Irak’ta kullan›yormuﬂ, tam bir pervas›zl›k içinde dünyan›n denetimi alt›nda olmayan bölgelerine sald›r› içindeymiﬂ, bunlar›n hiçbir önemi yoktu
bu de¤erlendirmelerde. Yine, Ortado¤u’yu kan gölüne
çeviren ve burjuva uluslararas› hukuk yasalar›n› hiçe
saymakla tan›nan ‹srail’in nükleer güç olmas›ndan da
bu kadar kayg›l› de¤illerdi. Niye? Çünkü onlar “ne de
olsa demokratik ülkelerdi!” Oysa KDHC “diktatörlükle
yönetiliyordu ve ne yapaca¤› belli olmazd›”!! Hatta “teröristlere bile verebilirlerdi”...
Örne¤in, bunlardan biri olan ‹smet Berkan,
KDHC’nin nükleer güç olmas›n›n di¤erlerinden farkl›
ve daha tehlikeli oldu¤unu söyleyerek, iki neden say›yor. Birincisi, KDHC’nin ilan edilmiﬂ bir düﬂman› varm›ﬂ. (Güney Kore). ‹kincisi ise, “inan›lmaz bir diktatörlük” ile yönetiliyormuﬂ. (10 Kas›m, Radikal)
Bir an do¤ru kabul edelim. Peki öteki nükleer güçlerden biri olan ‹srail nas›l bir demokrasi? Lübnan’da o
sivil katliam›n›, Filistin’de ony›llard›r iﬂgal ve vahﬂeti
onaylayan bir rejimin ad› demokrasi olsa ne olur, olmasa ne olur. Ayn› ﬂey Amerika için de geçerlidir. Afganistan ve Irak’›n yalanlarla haz›rlanan zemin üzerinden iﬂgaline karar veren bir rejimin o meﬂhur demokrasisi
halklara sadece ac› ve kan veriyor demektir. Övülen ve
silahlanmas›ndan “o kadar da” sak›nca görülmeyen rejimler dünya halklar›na iﬂgaller, ölümler, katliamlar yaﬂatm›ﬂ. Yani ortada bir ihtamal yok, yaﬂanan ve yaﬂanmakta olan bir pratik var. Öte yandan Kuzey Kore ne
yapm›ﬂ? Kendi ülkesini savunmak için 50 y›l önce direnmiﬂ. Hangi halka sald›rm›ﬂ, kimin ülkesini iﬂgal etmiﬂ? Aksine, ezilen halklarla dayan›ﬂma içinde olmuﬂ
bir tarihe sahip. “‹lan edilmiﬂ düﬂman›” olma meselesine gelince. ABD b›rak›n bir ülkeyi, 22 ülkeyi hedef ilan
etmedi mi?
Olaylara emperyalizmin gösterdikleriyle bakanlar
asla gerçekleri göremezler. KDHC hedeftir, askeri olarak güçlenmesi “dünyaya tehdit” diye gösterilip kamuoyu oluﬂturulmak istenmektedir. Çünkü KDHC; emperyalist sisteme kafa tutuyor, burjuva demokrasisinin bir
aldatma rejimi oldu¤unu söylüyor, emperyalist sermayeye ve kültürüne kap›lar›n› kapat›yor. ‹ﬂte büyük suçlar› bunlar. O zaman gelsin “diktatör Kim Jong ‹l” hikayeleri, bir ülkenin lideri hakk›nda üretilen olmad›k magazin haberleri, yalanlar.

Silah Kontrol Derne¤i ve Nükleer Tehdit Giriﬂimi adl› kuruluﬂlar›n verilerine göre, nükleer silaha sahip olan veya sahip oldu¤u tahmin edilen ülkelerle tahmini silah kapasiteleri ﬂu ﬂekilde:
ABD: 5 binden fazla stratejik
savaﬂ baﬂl›¤›, stratejik silahlardan daha az etkisi olan, savaﬂ alan›nda kullan›m için üretilmiﬂ binden fazla operasyonel taktik silah› ile
stoklanm›ﬂ 3 bin stratejik ve taktik savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ABD,
16 Temmuz 1945’te yapt›¤› denemeyle bu alanda ilk oldu.
Rusya: Yaklaﬂ›k 5 bin stratejik savaﬂ baﬂl›¤›na, 3 bin 500 kadar operasyonel taktik savaﬂ baﬂl›¤›na sahip. Stoklanm›ﬂ 11 binden fazla
stratejik ve taktik savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ‹lk denemesini 1949’da
yapt›.
Fransa: 350 kadar stratejik savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ‹lk nükleer denemesini 1960’da yapt›.
Çin: 250 kadar stratejik savaﬂ baﬂl›¤› ve 150 taktik savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ‹lk denemesini 1964’te yapt›.
‹ngiltere: Yaklaﬂ›k 200 stratejik savaﬂ baﬂl›¤›na sahip. ‹lk denemesini 1952’de yapt›.
Hindistan: 45-95 aras› nükleer savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ‹lk denemesini 1974’te yapt›.
Pakistan: 30-50 aras› nükleer savaﬂ baﬂl›¤› bulunuyor. ‹lk denemesini 1998’de yapt›.
‹srail: Nükleer silah kapasitesi hakk›nda bilgi vermiyor. 200 kadar
nükleer savaﬂ baﬂl›¤› bulundu¤u tahmin ediliyor. Nükleer deneme
yap›p yapmad›¤› konusunda bilgi bulunmuyor.
ile KDHC’yi tehdit etmektedir. KDHC’ye düﬂmanl›¤›n›
da gizleme gere¤i duymadan, bir ülkenin rejimini de¤iﬂtirmeyi kendinde hak gören bir küstahl›kla “bu ülkenin
rejmini y›kaca¤›m” diye aç›kça ilan etmiﬂtir. Tüm bu
gerçekler yoksay›larak KDHC’nin nükleer silahla savunmas›n›, cayd›r›c›l›¤›n› güçlendirmesine karﬂ› ç›kanlar, soruna bilerek ya da bilmeyerek emperyalistlerin
dünya hegamonyas› aç›s›ndan bak›yorlar demektir.
Emperyalizmin aç›k tehdidi alt›nda bulunan
KDHC’nin silahlanmak, savunmas›n› güçlendirmek en
do¤al hakk›d›r.
Tamam, dünya üzerinde nükleer silahlar olmas›n,
ama emperyalistler böyle bir gücü elinde bulunduruyor
ve ülkeleri dize getirmekte kullan›yorsa, bu zemindeki
karﬂ› ç›k›ﬂlar›n hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur. Ülkeleri
iﬂgal eden, tehdit ve tecrit politikalar› ile boyun e¤dirmeye çal›ﬂan emperyalistler karﬂ›s›nda halklar›n silahlanma haklar› hiçbir ﬂekilde engellenemez. Aksi, silahl›
gücü sadece emperyalistlere hak görmektir. T›pk› ﬂiddet
kullanma hakk›n› devletin tekeline veren anlay›ﬂta oldu¤u gibi. Ki, bu anlay›ﬂ, halklara boyun e¤mekten baﬂka
bir seçenek tan›mayan anlay›ﬂt›r.

Emperyalist tehdit ve silahlanma
Amerikan emperyalizmi; Pasifik'te savaﬂ gemileri ve
denizalt›, Guam Adas›'nda B-52 bombard›man uçaklar›,
Güney Kore ve Japonya’da onbinlerce askeri ve üsleri
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Avrupa’da Tecrite Karﬂ› Kampanya
TAYAD Komite’nin Avrupa ülkelerinde yürüttü¤ü kampanya, açl›k grevleri, bildiri da¤›t›mlar›, as›lan pankartlar ve çeﬂitli görüﬂmelerle devam ediyor.
‹NG‹LTERE TAYAD Komite
üyelerinin 7 günlük açl›k grevleri
Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi.
Açl›k grevi bitirilirken, ‹ngiltere
TAYAD Komite Temsilcisi yapt›¤›
konuﬂmada, dayan›ﬂma ve destek
eylemlerinin sürece¤i kaydedilerek,
“Daha fazla canlar›m›z›n yok olmamas›, tecritin kalkmas›na ba¤l› oldu¤unu tecritin kalkmas› da bizlere
hepimize ba¤l›d›r.” dedi.
Ölüm orucu direniﬂçisi Av. Behiç Aﬂc›’n›n görüntüsünün yer ald›¤› bir CD de izlenen toplant›da, TAYAD Komite’nin, 30 Ekim - 6 Ka-

s›m tarihleri aras›nda yine bir haftal›k açl›k grevi yaparak direniﬂçilerin
yaln›z olmad›klar›n› bir kez daha
gösterecekleri belirtildi.
Kampanya kapsam›nda ayr›ca,
Türkiyeliler’in de yo¤un yaﬂad›¤›
bölgelerde stant aç›larak bildiriler
da¤›t›ld› ve afiﬂler yap›ld›.
AVUSTURYA TAYAD Komite
taraf›ndan yürütülen kampanya
kapsam›nda, Viyana’da üç ayr› yere
pankartlar as›l›rken, Neunkirchen’de Belediye Baﬂkan› ile F Tiplerine iliﬂkin bir dosyan›n sunuldu¤u görüﬂme gerçekleﬂtirildi. Görüﬂmede, F Tipi hapishanelerin Avrupa
Birli¤i taraf›ndan desteklendi¤i, finanse edildi¤i hat›rlat›larak, bu durum eleﬂtirildi.
Baﬂkent Viyana'da bir haftal›k
destek açl›k grevi, 8 Ekim'de son

“Faﬂizme karﬂ› direnmek hakt›r”
Belçika’da 7. kez gerçekleﬂtirilen Attac Film Festivali birçok alternatif yap›ma ev sahipli¤i yapt›.
Filmler sonras› tart›ﬂma platformlar›nda da çeﬂitli konular ele al›nd›.
Bunlardan birisi de, karar› beklenen
DHKC davas› ve Bahar Kimyongür’e kurulan komplo oldu.
8 Ekim günü, Brüksel’de Botaniqe merkezinde gösterilen Guantanamo Yolu filminin ard›ndan sosyolog yazar Jean Claude Paye, CLEA
sözcüsü Daniel Flinker ve Bahar
Kimyongür dünyada ve Belçika’da
sürdürülen anti-terör yasalar›na iliﬂkin konuﬂmalar yapt›lar.
Guantanamo Hapishanesi’nin
ilk defa tüm ayr›nt›lar› ile gözler
önüne serildi¤i filmin ard›ndan konuﬂan, Attac sözcüsü Jean Claude
Cols, Belçika’daki hukuksuzlu¤a
DHKC davas›n› örnek verdi. Sosyolog Jean Claude Paye, Amerika
ve ‹ngiltere’deki antiterör yasalar›n›
detayl› ﬂekilde anlatarak, Belçika’da 2003’te ç›kar›lan yasan›n ilk
uygulamalar›n›n DHKC davas›nda

görüldü¤ünü belirtti ve yaﬂanan hukuk ihlallerini dile getirdi.
Bahar Kimyongür ise, F Tipi hapishanelerden söz ederek baﬂlad›.
“Bu filmde izledi¤imiz birçok sahne
bana ülkemdeki siyasi tutsaklar›n
yaﬂad›klar›n› hat›rlat›yor.” diyen
Kimyongür, 6 y›ld›r Türkiye’de Guantanamolar’›n varoldu¤unu ifade
etti. F Tipleri’ndeki direniﬂten söz
eden Kimyongür, kendisinin de bu
hapishanelerde yaﬂananlar› teﬂhir
etti¤i için 7 y›l hapis cezas› ile yarg›land›¤›n› söyledi.
Forumun soru cevap bölümünde
ise, Türkiye’nin neden AB’ye al›nmak istendi¤inden, DHKP-C’nin silahl› mücadelesine kadar bir dizi soru tart›ﬂ›ld›. Türkiye’nin AB üyeli¤ine iliﬂkin soruyu cevaplayan Paye, bunun nedeninin ekonomik oldu¤unu ifade etti. Belçika-Türkiye
iliﬂkilerine de de¤inen Paye, bu yak›nlaﬂman›n Avrupa’daki muhalif
Türkiyeliler’i tehdit etti¤ini söyledi.
DHKP-C’nin eylemlerine yönelik soruya ilk olarak cevap veren
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buldu. Viyana’da eylemin sona ermesine iliﬂkin Anadolu Kültür Merkezi’nde yap›lan toplant›da kampanyaya iliﬂkin bilgi verilirken,
Graz ﬂehrindeki açl›k grevinin 16
Ekim’e
kadar
sürece¤i ifade
edildi.
‹SV‹ÇRE’nin
Basel
ﬂehrinde de Türkiyeliler’in de yo¤un olarak yaﬂad›¤› Kleinbasel’de 4 Ekim
günü "Türkiye`de Tecrite Karﬂ› Mücadelede 122 ‹nsan Öldü. Tecrite
Son!" yaz›l› bir pankart as›ld›.
Ayr›ca, Zürich kantonunda yay›n
yapan Radyo Lora'n›n 5 Ekim günkü konuklar›ndan biri ölüm orucu
direniﬂçisi Avukat Behiç Aﬂc› oldu.
Kimyongür, Cephe’nin halka yönelik eyleminin bulunmad›¤›n› kaydetti. Daha sonra söz alan sosyolog
Paye ise, öncelikle Türkiye devletini iyi tan›mlamak gerekti¤ini kaydederek ﬂunlar› söyledi:
“Bask›c›, ﬂiddet uygulayan bir
devlet. Son 20 y›lda, 35 bin insan
devlet terörüyle katledildi. Bir devletin ﬂiddeti, resmili¤inden dolay› daha kabul edilir olamaz. Buna karﬂ› o
ülkenin insanlar› istedikleri ﬂekilde
direnme yolu seçebilirler, bizim bu
konuda ak›l vermeye hakk›m›z yok.
Direnme bir hakt›r. Direniﬂ örgütleri
zaman zaman hata yapabilir ama bu
mücadelelerinin hakl›l›¤›n› kaybettirmez. Ayr›ca, sözünü etti¤in kurumlar (Uluslararas› Af Örgütü raporlar›) güvenilir bir kaynak olamaz.
Örne¤in ayn› kurumlar ‹srail sald›r›s›na karﬂ› ülkesini koruyan Hizbullah örgütünü direndi¤inden
dolay› suçluyor” diye konuﬂtu.
Forumda ayr›ca, DHKC davas›na
iliﬂkin bilgi verildi ve 7 Kas›m’da
Gent Mahkemesi önünde CLEA’n›n
gösteri düzenleyece¤i duyuruldu.
Ayr›ca film festivalinde tutsak ürünlerinin de bulundu¤u bir stant aç›ld›.

yurtd›ﬂ›
Belçikal› Senatörlerden Adalet Bakan›’na Mektup

F Tipi Konusunda Ad›m Bekliyoruz
Belçika Yeﬂiller Partisi Senatörü Josy Dubie, Sosyalist Parti Senatörleri Pierre Galand ve Jean Cornil, 4 Ekim tarihinde Adalet Bakan›
Cemil Çiçek’e yazd›klar› bir mektup ile F Tipi hapishaneler konusundaki
ve yaﬂanan ölümler nedeniyle endiﬂelerini ifade ettiler.
3 Senatörün imzas›yla yer alan mektupta, F Tipi hapishanelerin “Tecrit-Tretman” modeline dayand›r›ld›¤› hat›rlat›larak, “temel ve vazgeçilmez
haklar› dahi ›slah yapt›r›m› alt›nda k›s›tlayan hatta yok eden bu model bugüne kadar 122 insan›n ölmesine 600’den fazla insan›n da sakat kalmas›na neden olmuﬂtur.” denildi.
Avukat Behiç Aﬂc›’ya özel olarak dikkat çekilen mektupta, Aﬂc›’n›n
yaﬂam›n›n tehlike alt›nda oldu¤u belirtiliyor ve Adalet Bakan›’na yönelik
ﬂu ifadelere yer veriliyor:
“Bugüne kadar Barolar›n sorunun çözümü ve meslektaﬂ›m›z›n yeniden
mesleki faaliyetlerine dönmesinin sa¤lanmas› yönlü tüm çabalar› taraf›n›zdan karﬂ›l›ks›z b›rak›lm›ﬂt›r.
Sorumlulu¤unuz alt›ndaki bu dramatik hapishane
koﬂullar›n› sona erdirmek için sizden ›srarla nitelikli bir jest bekliyoruz. Türkiye’nin AB’ye üyeli¤inin
tart›ﬂ›ld›¤› bu dönemde bu dayan›lmaz durum ülkenizin imaj›n› ciddi bir ﬂekilde zedelemektedir.”
Ayr›ca Senatör Josy Dubie’nin yak›n zamanda
Avukat Behiç Aﬂc›’y› ziyarete gelmeyi ve çeﬂitli teJosy Dubie ve Pierre Galand maslarda bulunmay› planlad›¤› ö¤renildi.

Faﬂizmle iﬂbirli¤i Belçika hukukunu
delik deﬂik etmeye devam ediyor
Belçika sermayesinin Türkiye’de yeni ç›karlara imza att›¤› ﬂu günlerde,
Belçika devleti de faﬂizmle iﬂbirli¤ini Türkiyeli devrimcilere yönelik sald›rgan, bask›c› politikalar›nda somutluyor. Bruges Hapishanesi’nde yaﬂananlar
da bunun bir parças›. DHKC Davas›’nda yarg›lanan Musa Aﬂo¤lu, ﬁükriye
Akar ve Kaya Saz’a yönelik keyfi uygulamalar devam ediyor. 7 ayd›r Bruges
Hapishanesi’nde tecritte tutulan tutsaklar, mahkemelerin 4 kez tecrit uygulamas›n›n kald›r›lmas›na yönelik karar vermesine karﬂ›n, Adalet Bakanl›¤›n›n
talimat› ile halen tecrite maruz kal›yorlar.
Tecrit konusunda son görülen mahkemede, hakim geceleri yar›m saatte
bir ›ﬂ›¤›n aç›l›p kapanmas›yla mazgal deli¤inden kontrolü kesinlikle yasaklam›ﬂt›. Adalet Bakanl›¤›, kendi mahkemesinin karar›n› aﬂmak, hiçe saymak
için, yeni bir kural getirdi: geceleri hücre ›ﬂ›¤› sürekli aç›k b›rak›lacak!
Bruges Hapishane idaresi, hâkimin karar gerekçesi olan “gece uykusu bölünemez” ifadelerinden dolay› da bir yöntem geliﬂtirdi: uyku gözlü¤ü! Tecritte ›srar eden idare, “Madem ki ›ﬂ›ktan rahats›z oluyorsunuz, o zaman bu gözlükleri takars›n›z” alayc›l›¤› ile, kendi hukukunu hiçe sayd›.
Bu uygulamay›, ›ﬂ›ktan korunmak için yata¤›n›n arkas›na battaniye asarak
protesto eden ﬁükriye Akar hakk›nda ise, disiplin soruﬂturmas› baﬂlat›ld›.
Bu arada, tutsaklardan Musa Aﬂo¤lu’nun 30 Ekim tarihinde açl›k grevine
baﬂlayaca¤› ö¤renildi.
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Erdo¤an Elmas
için gösteri
‹nterpol taraf›ndan arand›¤› gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmek
üzere tutuklanan Erdo¤an Elmas
için 5 Ekim günü ‹sviçre'nin Basel
ﬂehrinin Aufbau, anarﬂistler ve TAYAD Komiteliler taraf›ndan bir gösteri düzenlenerek, imza topland› ve
bildiriler da¤›t›ld›.

BAHKEM' de Halk
Toplant›s›
Belçika Anadolu Halk Kültür ve
E¤itim Merkezi’nde (BAHKEM) 8
Ekim günü bir Halk Toplant›s› düzenlendi.
Ölüm orucu direniﬂinin 7. y›l› ve
Liege ﬂehrinde 29 Ekim’de düzenlenecek halk ﬂenli¤i konular›n›n ele
al›nd›¤› toplant›n›n ikinci bölümünde ise, ‘11 Eylül ve emperyalizmin
azg›nlaﬂan sald›rganl›¤›, imparatorluk ilan› ve bu sald›r›lara karﬂ› halklar›n direniﬂi' tart›ﬂ›ld›. Emperyalizmin her türlü kurals›z sald›r›lar›na
karﬂ›n halklar› teslim alamad›¤›
kaydedilen toplant›da, Irak, Afganistan, Lübnan, Filistin ve Türkiye’de halklar›n feda ruhuyla direndi¤i ifade edildi.

Viyana’da Göçmen
Protestosu
7 Ekim’de Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da yeni göçmen yasalar› ve son dönemde artan ›rkç›l›k
protesto edildi. Organizasyonunda
Anadolu Federasyonu’nda bulundu¤u protesto eylemi, Josefstädter’de
bulunan ‘S›n›rd›ﬂ› Edilecekler Hapishanesi’ önünde baﬂlad›. Yürüyüﬂ,
yine bir baﬂka ‘S›n›rd›ﬂ› Edilecekler
Hapishanesi’ olan Rossauer Lände’de son bulurken, Anadolu Federasyonu ‘Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z› ‹stiyoruz’ pankart› taﬂ›d›.
Eylemde, tecrite karﬂ› açl›k grevi
yapan TAYAD Komite üyeleri de
bildiriler da¤›tt›lar.

Duvar› Y›kanlar
Yeni Duvarlar Yap›yor
Sahte bir özgürlük söylemi ile aldat›lan insanlar
Berlin Duvar›na
vurduklar› balyozlarla özgürlü¤ün gelece¤ini
zannetmiﬂlerdi
Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›, bir
anlamda sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n simgesi olarak kullan›ld› hep.
Berlin Duvar› üzerine emperyalistlerin üretti¤i propaganda ﬂuydu:
Bu duvar özgürlüklerin önünde engeldi. Komünist rejimlerin nas›l da
bask›c› olduklar›n›, bar›ﬂ›n ve kardeﬂli¤in önünde engel teﬂkil ettiklerini kan›tl›yordu.
Reformist solun, ayd›nlar›n içinde yerald›¤› koronun da kat›ld›¤› ve
duvar›n y›k›l›ﬂ›n› alk›ﬂlad›¤› propagandalar halklar› da büyük oranda
etkilemiﬂ, aldatm›ﬂt›.
Bat› Almanya, Demokratik Almanya’y› fabrikalar›, pazarlar›, üretim güçleri ile yutmadan hemen önce duvar büyük törenle y›k›ld›. Ve
‹kinci Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan bu yana Do¤u Almanya halk›n› sömüremeyen tekeller çekirge sürüsü gibi
dald›lar. ﬁimdi eski Do¤u Alman
eyaletlerinde büyük bir iﬂsizlik var,
ücretler bat› eyaletlerine göre düﬂük,
kamuya ait fabrikalar›n ço¤u tasfiye
edilerek, sat›larak tekellere pazar
alan› aç›ld›, ›rkç›l›k boy gösterdi.
Kapitalizmin insan› yok eden kültürü, tam da misyonunu yerine getirerek insani olan her ﬂeyi ad›m ad›m
yoketmeye baﬂlad›.
Berlin Duvar› bunlar olmas›n diyeydi bir anlamda. Kapitalist sistemin soygun ve talan›na zemin yaratmak için komplolar›, k›ﬂk›rtmalar›,
provokasyonlar›na karﬂ›yd› duvar.
Berlin Duvar› y›k›ld›. S›n›rlar›n
kalkt›¤›n›n ilan edildi¤i küreselleﬂme politikalar› kutsand›. Bar›ﬂ ve

demokrasi tüm dünyaya yay›lacak,
dünya nimetlerinden tüm halklar
yararlanacakt›.
Ve rüya bitti, demagoji denizi tükendi, küreselleﬂme dediklerinin
emperyalist politikalar›n ta kendisi
oldu¤u, sosyalist sistemin varl›¤›
koﬂullar›nda uygulayamad›klar› sald›r› politikalar›na bu ad› verdikleri
ortaya ç›kt›. S›n›rlar›n sadece sermayenin serbestçe dolaﬂ›m› için
kalkt›¤›, gönüllü olarak kald›rmayan, yani ülkesini talana açmayanlara da savaﬂ aç›lan, iﬂgal edilen bir
süreç herkesin gözüne sokuldu.
Sermaye için s›n›rlar› kald›ran,
Berlin Duvar›’n› y›kan emperyalistler, yeni duvarlar örüyorlar.
‹srail, Filistin ile aras›nda yüzlerce kilometrelik duvar› çoktan inﬂaa
etti ve o “duvar karﬂ›tlar›” sadece izlemekle yetindiler.
Önceki hafta, ABD iﬂbirlikçisi
Suudi Arabistan, köhnemiﬂ rejimini
korumak için Irak ile aras›na duvar
örme karar› verdi. Gerekçe; ülkesine
direniﬂçilerin geçiﬂini engellemek.
Yine geçen hafta ABD Baﬂkan›
George W. Bush, aylarca tart›ﬂ›lan,
eleﬂtirilen konuda geri ad›m atmad›
ve Meksika ile s›n›r›na 1200 km'lik
duvar›n örülmesi karar›n› onaylad›.
1.2 milyar dolar harcanarak al›nacak
tedbir paketinde duvar›n d›ﬂ›nda bariyerler, dikenli teller, güvenlik kameralar› ve gönüllü devriyeler de
bulunuyor.
Gerekçe: Kaçak göçü önlemek!
Demek ki mesele duvar de¤ilmiﬂ.
Berlin Duvar› üzerine söylenenleri ﬂimdi hat›rlama zaman›d›r.
Berlin Duvar›’n›n neye karﬂ› oldu¤unu özetle yukar›da ifade ettik.
Peki bugün yap›lan duvarlar neye,
kime karﬂ› yap›l›yor ve neyi koruyorlar? Elbette halklara karﬂ›. Aç b›rakt›klar›, ülkelerini terke zorlad›klar›, adaletsiz b›rak›p zulmettikleri
halklara karﬂ› duvarlar örüyorlar.
48
15 Ekim 2006 / 74

‹srail sald›r›lar›
sürüyor
‹srail'in sald›r›lar› sürüyor.
Gazze ﬁeridi-M›s›r s›n›r›ndaki
bir tünele 5 Ekim günü hava sald›r›s› düzenleyen ‹srail, 5 Filistinli’yi katletti. El Fetih’e ba¤l›
El Aksa ﬁehitleri Tugay›, ölenlerin militanlar› oldu¤unu aç›klad›.
‹srail’in 11 Ekim’deki hedefi
ise yine Gazze ﬁeridi oldu. Biri
14 yaﬂ›nda 4 Filistinli hayat›n›
kaybetti.
Ayn› gün bir baﬂka hedefi de
'ﬂehitlerin anas›' olarak tan›mlanan, Hamas'›n kad›n milletvekili
Meryem Ferahat'›n evi oldu. Eve
roket atarak, binay› yerlebir etti.
Halk›n seçilmiﬂ vekillerini tutuklayan, katleden, evini y›kan ‹srail’in hedef ald›¤› Meryem Ferahat, 6 o¤lundan 3'ünü intifada s›ras›nda ﬂehit vermiﬂti.

“Irakl›'y› öldürüp
sald›r› süsü verdik”
Irak'ta Amerikan askerlerinin
sivil halka yönelik katliamlar›n›n
ço¤unun üzeri örtülüyor, gizlenemeyenler ise, üç beﬂ askere
maledilerek, emperyalist politikalar aklan›yor. 52 yaﬂ›ndaki Haﬂim ‹brahim Avad'›n›n öldürülmesi ile yaﬂanan geliﬂmeler de
buna bir örnek teﬂkil etti.
Davada yarg›lanan asker
Melson Bacos, Hamdaniye'de
arad›klar› direniﬂçiyi bulamay›nca ne yapt›klar›n› ﬂöyle anlatt›:
“Bir türlü bulam›yorduk. 26
Nisan'da yan›mdaki askerler
Avad'› evinden ç›kar›p ellerini ve
ayaklar›n› ba¤lad›. Sonra bir çukur kaz›p içine koyduk. Çavuﬂum
merkezi aray›p 'Bomba için çukur kazan birini gördüm. Ateﬂ izni istiyorum' dedi. Ard›ndan da
baﬂ›na tam 10 el ateﬂ etti. Olaya
gerçek süsü vermek için cesedin
yan›na bir kürek koyup uzaklaﬂt›k..."

kültür
Grup Yorum ‹zmir’deydi

Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin 8 Ekim günü
düzenledi¤i konserde Grup Yorum
‹zmir’de 3 bin kiﬂiye seslendi. Havan›n gün boyu kapal› olmas›na
ra¤men Fuar Aç›khava Tiyatrosu’nun önünde saatler öncesinden
beklemeye baﬂlayan izleyicilerin giriﬂinin uzamas› üzerine, konser bir
saat geç baﬂlayabildi.
Konser, dernek ad›na Sema
Koç’un konuﬂmas› ile baﬂlad›. Koç,
‹zmir’in küçük bir mahallesi, hatta
bir köyü say›lan Do¤ançay’›n derne¤i olan, geçmiﬂi k›sa iddialar› büyük Do¤ançay-Der’in düzenledi¤i
gecede, 21 y›ld›r halk›n de¤erlerini
ve mücadelesini müzi¤ine taﬂ›yan
Grup Yorum’la, olmaktan duyduklar› gururu dile getirdi.
Konuﬂmas›nda
Do¤ançayDer’in kuruluﬂ amac›na de¤inen
Koç, yozlaﬂma ile uyuﬂturucuya ve
tecrite karﬂ› mücadelenin derneklerinin amaçlar›ndan oldu¤unu anlatt›. 7. y›l›na yaklaﬂan tecrite karﬂ›
Büyük Direniﬂ’te yaﬂam›n› yitiren
122 insan›n bayra¤›n› bugün Behiç

Grup Yorum Fuar Aç›k Hava’da
Üç Bin Kiﬂiyi Halaya Kald›rd›
Aﬂc›’n›n, Gülcan Görüro¤lu’nun ve
hemen yan› baﬂ›m›zdaki Uﬂak Hapishanesi’nde Sevgi Saymaz’›n taﬂ›d›¤›n› vurgulayan Sema Koç, Büyük Direniﬂi ve direniﬂçileri anlat›rken konuﬂmas› s›k s›k “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› ile kesildi.
Eski albümlerinden ve son albümü ‘Y›ld›zlar Kuﬂand›k’tan türkülerden harmanlad›¤› gece boyunca
coﬂku hiç dinmedi. So¤uk ateﬂ ile
renkli görüntülerin oluﬂtu¤u sahnede, izleyiciler türkü ve marﬂlar›
Grup Yorum ile beraber söyledi. ‹lk
bölümün sonlar›nda söylenen Enternasyonal’i binlerce kiﬂi ayakta
söylerken, konserin ilk bölüm çekilen halaylarla son buldu.

Konser saatlerinde tecrit
alt›nda da Yorum türküleri
‹kinci bölümün baﬂ›nda Sema
Koç, Uﬂak Hapishanesi’nden Özgür
Tutsaklar ad›na Sevgi Saymaz’›n
geceye gönderdi¤i mesaj›n› okudu.
Sevgi Saymaz, mesaj›nda, Grup Yorum’un konserlerini ö¤rendiklerinde Özgür Tutsaklar›n, tüm ülkedeki
hapishanelerde konserle ayn› saatlerde, Grup Yorum’un türkü ve

marﬂlar›n›, tecrit duvarlar›n› aﬂarak
nas›l söylediklerini anlat›yordu. Behiç Aﬂc› ve Gülcan Görüro¤lu ile
beraber Büyük Direniﬂ’te yürümenin onuruyla Grup Yorum’a baﬂar›lar dileyen Sevgi Saymaz’›n d›ﬂ›nda, Emperyalizme ve Siyonizme
Karﬂ› Birlik, Kald›raç, BDSP, DHP,
Devrimci Hareket’in mesajlar› da
konserde okundu. TAYAD’l› Aileler, Grup Yorum elemanlar›na karanfiller vererek teﬂekkür ettiler.
Konserde, “Ulaﬂ’a A¤›t” büyük
alk›ﬂ al›rken, “Gündo¤du” marﬂ› da
ayakta yumruklar s›k›l› söylendi.
“Oy Dere K›z›ldere, Dersim’de Do¤an Güneﬂ, Cemo, U¤urlama” yine
coﬂkuyla hep birlikte söylenen parçalar aras›ndayd›. Türkçe ve Kürtçe
türkülerin söylendi¤i gecenin sonuna do¤ru neredeyse üç bin kiﬂi halaya durmuﬂ haldeydi.

Binlerin halay›

Yorum Gençlikle Buluﬂtu
Grup Yorum 9 Eylül günü, ‹zmir 9 Eylül Üniversitesi’nde ö¤rencilerle buluﬂtu. Saat
12.00-14.00 aras› düzenlenen söyleﬂi ve
imza gününe kat›lan Grup Yorum, ö¤rencilerin daha çok sordu¤u devrim ve sosyalizme
dair sorular›n› cevaplad›. Dekorsan Kafe
önünde yap›lan söyleﬂide yeni albümünü tan›tan Grup Yorum, kasetini imzalad›.

Mehmet Aslan’›n tecriti anlatan
karikatürlerinden...

2006 Nobel Edebiyat Ödülü, Yazar
Orhan Pamuk’a verildi
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Da¤larda, ﬂehirlerde halk›n kurtuluﬂu için silah elde savaﬂan, adalet
özleminin ad› olan, sömürünün, yoksullu¤un, bask›n›n ve zulmün olmad›¤› bir Türkiye yaratmak için canlar›n› ortaya koyan Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar› an›ld›lar.
◆ Tokat’›n Ya¤murlu Beldesi’nde
29 Eylül 2004 tarihinde ﬂehit düﬂen
Cephe Komutan› Sebahattin Yavuz,
Komutan Yard›mc›s› Songül Koçyi¤it ve savaﬂç›lar› Mustafa
‹ﬂeri, Derya Devrim A¤›rman ve Cephe üyesi Salih
Ç›nar 8 Ekim günü TAYAD’l› Aileler taraf›ndan an›ld›.
Anmaya Sebahattin Yavuz,
Songül Koçyi¤it, Mustafa ‹ﬂeri ve Derya Devrim A¤›rman’›n aileleri ve Salih Ç›nar’›n baﬂkanl›¤›n›
yapt›¤› Çorap Emekçileri Derne¤i
Çem-Der’den emekçiler kat›ld›.
‹lk anma, Armutlu Cemevi’nde
düzenlendi. Yaklaﬂ›k 250 kiﬂi ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’
pankart› arkas›nda sayg› duruﬂunda
bulundu. Yap›lan aç›klamada, gerillan›n da¤larda halk›n adaletini, onurunu temsil etti¤i hat›rlat›larak,
‘Da¤lara aln›n›z ak›yla ç›kt›n›z, öyle
de döndünüz. Biz halk›z, yeniden do¤ar›z ölümlerden dediniz’ denildi.
ﬁehitlerin özgeçmiﬂleri okunarak
Parti’ye ba¤l›l›klar› anlat›ld›. Ard›ndan ﬂiirlerle, sloganlarla selamlanan
ﬂehitler için, yemek verildi.
Yeme¤in ard›ndan kitle, Cebeci
Mezarl›¤›’nda ﬂehitlerin mezar›n› ziyaret etti. “Bize Ölüm Yok, Kahramanlar Ölmez” marﬂlar›n›n yumruklar s›k›l› olarak söylendi¤i anmada
konuﬂan, Derya Devrim A¤›rman’›n

babas›, “ne mutlu,
Cephe gerillas› ﬂehidi benim k›z›m. Ne
mutlu bir gerilla k›z›m var ve bu onuru
yaﬂ›yorum” dedi.
◆
5
Ekim
1999'da Adana'da
infaz edilen Halk
Kurtuluﬂ Savaﬂç›s›
Erdinç Arslan, 8
Ekim günü Ha-

ve ö¤retti. Yaﬂl›, genç, kad›n, erkek tüm yoldaﬂlar›n›n coﬂku kayna¤›, dert orta¤›, e¤itmeni, ö¤rencisi k›saca herkesin ‘Hüsam›’ oldu” dedi. Hüsamettin Ciner, Ulucanlar Katliam›’n›n
hesab›n› sormak için taﬂ›d›¤› bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂmüﬂtü.
◆ Dersim Ovac›k ‹lçesi Emirgan
Deresi’nde oligarﬂinin askeri kuﬂatmas› alt›nda çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen
DHKC gerillalar› Dersim HÖC taraf›ndan 9 Ekim günü an›ld›. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada 13 DHKC
savaﬂç›s›n›n kahramanl›klar› anlat›ld› ve onlar›n izinden yürünece¤i vurguland›. ‘Emirgan ﬁehitleri Ölümsüzdür’ sloganlar› at›l›rken, ﬂehitlerinin an›s›na ‘Dersimde Do¤an Güneﬂ’
marﬂ› söylendi.

Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar›
Ölümsüzdür
tay/Samanda¤ ‹lçesi’nin Tekebaﬂ›
Beldesi’nde mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Ailesinin evinden mezarl›¤a kadar yürüyen kitle, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›, Erdinç’in resimlerini ve k›z›l bayraklar
taﬂ›d›.
“Erdinç Arslan Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ, Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” sloganlar› at›lan yürüyüﬂün ard›ndan,
Erdinç Arslan'›n hayat›n› ve mücadelesini anlatan bir konuﬂma yap›ld›.
Niyazi Harnubo¤lu taraf›ndan yap›lan konuﬂmada,
“Çukurova'n›n bereketli topraklar›n›n Arap yi¤idi, bu bereketli topraklara yak›ﬂ›r bir ﬂekilde mücadele
ederek ﬂehit düﬂtü” denildi.
Grup Güneyin Güneﬂi’nin besteledi¤i “Ken ‹smo Erdinç” (ad› Erdinç'ti) türküsünü söyleyen kitle, anman›n ard›ndan aile evine dönerken,
jandarma yasad›ﬂ› kamera çekimi ile
taciz etmeye çal›ﬂt›. TAYAD’l›
Aileler jandarmay› halka teﬂhir
ederken, ard›ndan anma yeme¤i
yenildi.
◆ Bir baﬂka anma ise, Hüsamettin Ciner için Hopa’da düzenlendi. HÖC üyeleri 7 Ekim günü Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez pankart› açarak mezar› baﬂ›nda topland›lar. Bir yoldaﬂ› Hüsamettin’in mücadelesini anlatarak, “O, idealleri için yaﬂaman›n
büyüklü¤ünü biliyordu. Ö¤rendi
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ERD‹NÇ YAﬁOT'U
KAYBETT‹K
Y›llard›r devrimcilerin dostu olan Erdinç
Yaﬂot, yakaland›¤› kanser hastal›¤›na yenilerek, 6 Ekim günü Mersin'e ba¤l› Tarsus ‹lçesi'ndeki evinde hayat›n› kaybetti. Daha
önce de erken teﬂhis yap›lamad›¤›ndan dolay› sol kolunu kaybeden Yaﬂot, 7 Ekim'de
Tarsus Mezarl›¤›'nda topra¤a
verildi. K›l›nan cenaze namaz›ndan sonra ailesi, arkadaﬂlar›, sevenleri alk›ﬂlar ve
a¤›tlar eﬂli¤inde son yolculu¤una u¤urland›. Erdinç Yaﬂot’u son yolculu¤unda dergimiz okurlar›, Temel Haklar
üyeleri ve devrimci çevreler
yaln›z b›rakmad›.

