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ﬂehitlerimizi
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Tecritte Her
Yeni Ölümden
AKP Sorumlu
Olacakt›r!

Gençlik Federasyonu’ndan

Gençli¤e Ça¤r›
Üniversitelerde yaﬂad›¤›m›z bask›lar›n
birinci dereceden sorumlulu¤unu taﬂ›yan,
bask›lardan, soruﬂturma teröründen,
gerici, anti-demokratik, anti-bilimsel e¤itimden sorumlu olan YÖK'tür.
Bu yüzden hedefimiz YÖK'tür, Ankara’d›r. Gençlik
Federasyonu olarak 6 Kas›m'da;

- Soruﬂturmalara,
- Tek Tip Ö¤renci modeline
- YÖK’e karﬂ›
YÖK binas› önünde olaca¤›z.
YÖK'süz, demokratik bir üniversite ve halk için bilim, halk için
e¤itim sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z.
Tüm gençli¤i, YÖK’ün önünde, “Soruﬂturmalara Son, YÖK'e
Hay›r, YöK Tek Tip ‹nsan ‹stiyor” diyerek birlikte olmaya
ça¤›r›yoruz.

Tarih: 6 Kas›m 2006 , Saat: 13.00, Yer: YÖK önü - ANKARA


Ça¤r›
‹lan

● BORAN ve HAZ‹RAN
YAYINCILIK
25. ‹STANBUL
K‹TAP FUARI'NDA
Tarih: 28 Ekim- 5 Kas›m
Yer: Büyükçekmece
Beylikdüzü Mevkii’nde
TÜYAP Fuar Merkezi
NOT: Fuar merkezine, Atatürk
Kültür Merkezi önü (Taksim),
Atatürk Hava liman› iç hatlar
geliﬂ terminali önü, Bak›rköy
Deniz otobüsleri iskelesi otopark›, Esenler otogar›/ Metro c4 ç›k›ﬂ kap›s› / Havaﬂ dura¤›)
önlerinden otobüs ile ücretsiz
ulaﬂ›m imkan› vard›r.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

2 Kas›m
8 Kas›m

5 Kas›m
2001’de
Küçükarmutlu
Büyük
KatliDireniﬂte ﬁehit
am›’nda
Düﬂtüler
katledildi.
Arzu GÜLER Arzu, 8
Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umludur. 1992’de mücadeleye
kat›ld›. Daha sonra taﬂ›nd›klar› Mersin’de ve ‹stanbul’da da
mücadelenin içindeydi. ‹stanbul Bahçelievler’de Devrimci
Halk Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken, F Tiplerinin
gündeme gelmesi üzerine, TAYAD’l›lar›n yan›nda yerald›. Defalarca gözalt›na al›nd› y›lmad›. 4 Haziran 2001’de TAYAD’l›lar›n ikinci ölüm orucu ekibinde ölüm orucuna baﬂlad›. Ablas›yla birlikte bant takm›ﬂlard›. Ablas›n›n ihanetine ra¤men o
yoluna devam etti...

5 Kas›m 2001’de Küçükarmutlu Katliam›’nda katledildi.
K›rﬂehir’de Gazi Üniversitesi
E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciyken gençlik mücadelesinde yerald›. 1999'da ‹stanSultan YILDIZ bul’da Kurtuluﬂ gazetesinde
çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2000’de
ise F Tipi hapishaneler sorununun gündeme girmesi üzerine, kendini tümüyle TAYAD’l›lar›n mücadelesine verdi. Bir TAYAD’l› olarak, ölüm oruçlar›na
gelinceye kadarki süreçte hemen tüm faaliyetlerde yerald›.
Armutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direniﬂ mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da
Armutlu oldu.
5 Kas›m 2001’de Küçükarmutlu Katliam›’nda katledildi.

5 Kas›m 2001’de Küçükarmutlu
Katliam›nda katledildi.

Bülent DURGAÇ

1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de
1993’de tutsak düﬂtü. 1996 Ölüm Orucu’nda birinci ekipde yerald›. 19 Aral›k
Katliam› s›ras›nda Bursa’dayd›. Yoldaﬂlar›yla birlikte direndi.

13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporuyla Edirne F Tipi Hapishanesi’nden tahliye edildi. Armutlu’da katledildi¤inde 8.5 y›ll›k tutsakl›¤›ndan sonra tahliye edileli henüz iki hafta olmuﬂtu.
O, devrimciydi. Direniﬂin içinden geliyordu. Tahliye olunca da
Armutlu’daki direniﬂçilerin yan›na koﬂmuﬂtu.

1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü do¤umluydu. Çocuklu¤undan beri devrimcileri, da¤daki gerillalar› tan›Bar›ﬂ KAﬁ m›ﬂt›r. Akrabalar›ndan tutsak
olanlar vard›, kendisi de mücadele içinde iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›.
Devrime, devrimcili¤e inanan biriydi. O nedenle
Armutlu’daki direniﬂçilere destek olmak için kalk›p
Dersim’den gelmiﬂti.

ARMUTLU ﬁEH‹D‹N‹N
ÇA⁄RISI
Ben Arzu'yum hey Arzu
duyun beni
kapamay›n gözlerinizi
t›kamay›n kulaklar›n›z›
Armutlu’nun orta yerine serdim
bedenimi
açl›¤a verdim ömrümü
gün gün eridim
sevdam yokmuydu san›rs›n›z
vard›
nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂledim yüre¤ime sevdam›
çocuklar›n›z hücrelerde yokolmas›n
diye
gencecik yaﬂ›mda düﬂtüm topra¤a
kim için
sizin için ey halk›m sizin için
kuﬂ olup ötemem cam›n›zda
siz beni duymad›kca
çicek olup açamam bahçenizde
siz beni görmedikçe
üﬂürüm üﬂürüm üﬂürüm toprak
alt›nda
siz duyars›z oldukça
tohum olup düﬂtümde topra¤a

TAYAD’l› Aileler’den

Halk›m›za Ça¤r›
Tecritin kald›r›lmas› için bir kez daha
Ankara’ya, TBMM’ye gidiyoruz!
Ölümleri durdurmak için Ankara’ya,
TBMM’ye gidiyoruz!
Tecrite karﬂ›ysan›z, ölümleri durdurmak
istiyorsan›z, Ankara’da birlikte olal›m!
Ankara yolculu¤u öncesi TAYAD bir bas›n aç›klamas› yapacak.
Tarih: 1 KASIM 2006, Saat 20.00
Yer: Galatasaray Lisesi önü
Ankara'ya ‹stanbul’dan hareket saati: 21.00, Yer: TRT önü

Ankara’da buluﬂma ve TBMM’ye gidiﬂ:
Tarih: 2 KASIM 2006, Saat 10.00
Buluﬂma Yeri: Yüksel Caddesi
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16 y›l boyunca hayat›n çeﬂitli alanlar›nda, faﬂizme karﬂ› halk›n iktidar› için kalemiyle, silah›yla, pankart›yla, bedeniyle mücadele etti.
‹stanbul Hasköy Lisesi’ndeyken kat›ld› mücadeleye. 1985'de Marmara Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Nail ÇAVUﬁ Okulu'nda örgütlenme çal›ﬂmalar›nda yerald›. 1987'de Yeni Çözüm
dergisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›... Tutuklanmadan önceki
son görevi Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlulu¤u’ydu. 5 Kas›m’da Armutlu Katliam›’n› duydu¤unda, hücrelerdeydi. Feda eylemiyle cevap verdi düﬂmana. 7 Kas›m
2001’de ﬂehit düﬂtü.

Eyüp SAMUR

17 yaﬂ›nda Gazi ayaklanmas›na
kat›ld›. Sonra örgütlü bir Cepheli oldu. Zaman içerisinde Gazi’de
sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yerald›. 1998
sonlar›nda bir süre Armutlu’da
faaliyet yürüttü.

1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü.
19-22 Aral›k’› Ümraniye’de yaﬂad›. Ölüm Orucu 4.
Ekibi direniﬂçilerinden biri olarak 11 May›s 2001’de
ölüm orucuna baﬂlad›. Açl›¤›n alt›nc› ay›nda, Armutlu
katliam›na karﬂ› feda eylemine gönüllü oldu ve hiç tereddüt etmeden çakt› kibriti. 7 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Serdar KARABULUT - 6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerindendi. 28 Temmuz 2001 tarihinde baﬂlad›¤›
ölüm yolculu¤unda, 8 Kas›m 2002’de Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.
1970 Amasya’n›n Merzifon ilçesi Aliﬂar Köyü do¤umlu olan Serdar, 1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi ö¤rencisiyken mücadele içinde yeralmaya baﬂlad›. 1991’de, illegal örgütlenme
içinde yerald›. Bir süre sonra Ege K›r Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›. 1992 Eylül’ünde tutsak düﬂtü. Hapishanelerde de yönetici olarak, temsilci olarak çeﬂitli görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev,
aln›na k›z›l bant› kuﬂanmakt›.

Çetin GENÇDO⁄AN6 Kas›m 1994’de Köln’de, darbeci kontralar taraf›ndan silahl› sald›r› sonucunda katledildi. 1965 Dersim do¤umlu olan Çetin, 1992 y›l›nda geldi¤i Almanya'da mücadeleye kat›ld›. Darbe ihanetinin yenilmesi için elinden gelen her ﬂeyi yapan Çetin bunu hazmedemeyen darbeci çete taraf›ndan katledildi.

1955 Bursa do¤umluydu Necdet. Lise y›llar›nda devrimcilere sempati
duydu. 1974Necdet
75 y›llar›nda
P‹ﬁM‹ﬁLER ‹TÜ'de ö¤renci
gençlik mücadelesinin ön saflar›nda yerini ald›.
Önce Liseli DEV-GENÇ, daha sonra
Bursa'da mahalli birimler örgütlenmesinin sorumlulu¤unu üstlendi.
Cuntadan bir süre önce Aybast›'da
k›r örgütlenmesinde görevlendirildi.
Devrimci hareketin k›r gerillas› gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri olarak
5 Kas›m 1981’de Ordu Aybast›’da
jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada son
mermisine kadar çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtü.

fidan olup yeﬂeremem ey halk›m
sizler ad›m› anmad›kca

Ahmet
ARIÖZ

Orhan Veli
SAYDEM‹R

4
Kas›m
1978’de ‹stanbul ﬁehremini’de faﬂistler taraf›ndan
kaç›r›l›p iﬂkenNuman
ceyle öldürülKAYGUSUZ dü. Y›ld›z
DMMA’da DEVGENÇ saflar›nda mücadele ediyordu.
1956 do¤umluydu.

3 Kas›m 1999’da Isparta’da geçirdikleri
trafik kazas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›lar. Ahmet Ar›öz, bir tutsak yak›n› ve Vatan
Dergisi’nin da¤›t›mc›s› olarak, Orhan Veli
Saydemir, devrimin bir taraftar› olarak mücadelenin içindeydiler. Isparta’n›n ilerici, devrimci, demokrat çevreleri, iki bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlad›lar onlar›.

ARMUTLU YANGIN YER‹
Özgürlük ölmekti

ve meﬂale

vatan öldükçe özgürleﬂecekti

sard›, ayd›nlatt› Anadolu’yu

vatan art›k mutluydu

gördü Nail, Eyüp

karanfil kokan kondular›yla

o ateﬂin ﬂavk›n›

kondulardaki sevgi'ydi

Muharrem ile selamlad›k

öldükçe özgürleﬂen

ateﬂ yal›mlar›n›

özgürleﬂtikce ço¤alan
ço¤ald›kça sarsan
Armutlu yang›n yeri
sönmeyen bir ateﬂ

ateﬂin alaz›
yüreklerde ﬂimdi
›ﬂ›¤› parlayan sar› y›ld›zda
Bekir Baturu

Daha Ötesi Yok!
Tecrit Politikası İflas Etmiştir!
Bugün tecrite karﬂ› direniﬂ aç›s›ndan oluﬂan “denge” durumunu
bozacak olan da direniﬂin güçlendirilmesidir. Tüm örgütlü halk
güçleri, tecrit konusunda daha somut ve etkili bir tav›r geliﬂtirme
sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
AYAD’l›lar, tecriti kald›r›n hayk›r›ﬂ›n› duyurmak için, geçen
hafta Bo¤az Köprüsü trafi¤ini kestiler. Kimi gazetelere göre, 50-60 kilometrelik kuyruklar oluﬂtu ‹stanbul
yollar›nda. “‹stanbul kilitlendi”.
ATV, bu haberi verirken ilginç bir
söz kulland›: “‹stanbullular ma¤dur
oldu” diyordu spiker. Peki bu olaydaki as›l “ma¤duriyet” nedir? ATV
haber müdürleri, eylemin nedeninden tek kelime bile sözetmeyip kopkoyu ve bas›n ahlâk› aç›s›ndan da
ahlâks›zca bir sansürü sürdürerek
olaydaki as›l ma¤duriyeti de gizlemiﬂ oluyordu. Sözkonusu olaydaki
as›l ma¤duriyet, 122 insan›n öldürülmesi de¤il miydi? En büyük ma¤duriyet, binlerce insan›n F Tipi hapishanelerin hücrelerinde insanl›ktan ç›kart›lmaya çal›ﬂ›lmas› de¤il
midir? As›l ma¤dur edilenler, 7 y›ld›r sesleri bo¤ulan tutsaklar ve yak›nlar› de¤il midir?
u kadar da de¤il. Soruna isterseniz ‹stanbullular aç›s›ndan ba-
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kal›m. Evet, ‹stanbullular ma¤dur
oluyor; ancak ‹stanbullular’› ve tüm
Türkiye halk›n› as›l ma¤dur eden de,
yolun kesilmesi de¤il, yolun kesilmesine neden olan olgudur. Tecrit
politikas›, tüm halk› ma¤dur eden
bir politikad›r. Bir halk›, hakk›n›
arayamaz hale getirmekten daha büyük bir ma¤dur etme düﬂünülebilir
mi; ki tecritin amac› budur.
o¤az Köprüsü’nün trafi¤e kesilmesi, tutsak yak›nlar›n›n a¤›r
sansüre karﬂ› buldu¤u bir yoldur. Nitekim, tutsaklar, tutsak yak›nlar› ve
devrimciler, 7. y›la giren direniﬂ süreci boyunca, onlarca, hatta yüzlerce
eylem biçimiyle tecrit sorununu
gündeme taﬂ›d›lar. Türkiye tarihinin
en koyu sansürlerinden birini, yarat›c›l›klar›yla, iradeleriyle, cesaretleriyle ad›m ad›m parçalad›lar. Halk,
hiçbir zaman çaresiz kalmaz. Bir yol
kapan›rsa, baﬂka yollar aç›l›r, bir
yöntem geçersizleﬂirse, baﬂka yöntemler bulunur. Ve tüm bu eylem biçimlerine yönelik olarak bu ülkenin
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17 Kutlanacak bir ﬂeyimiz olsun
19 Türkiye gençli¤i!
21 Söz gençlikte: “ﬁenlikler sempatizan

3

Daha ötesi yok! Tecrit politikas› iflas etmiﬂtir!

5

7. Y›l ‘Tecrite Son’ sloganlar›yla zafer
kararl›l›¤›yla karﬂ›land›

8

Onlarla yaratt›k bu destan›

10 Açl›k ve Bayram
12 Onlar gibi bakabilmek
14 Adalet Bakan› ayd›nlarla, sanatç›larla,
barolarla yüzleﬂmekten niye kaçar?
16 ‹stanbul Barosu’nun ‘Direniﬂi B›rak’ ça¤r›s›na
Behiç Aﬂc›’dan cevap

kazanmak için uygun zemin oluﬂturuyor”

iktidar›n›n, medyas›n›n söyleyebilece¤i tek bir kelime yoktur. Çünkü,
sansürü ve tecriti uygulayan kendileridir. Halk› çaresiz b›rakmaya çal›ﬂanlar, halk›n buldu¤u çareleri tart›ﬂamaz ve eleﬂtiremezler. Tecrit politikas› sürdü¤ü müddetçe demokratik, bar›ﬂç›l veya bar›ﬂç›l olmayan
her yoldan mücadele sürecektir. Bu
s›n›flar mücadelesinin yasas›d›r.
Böylesine büyük bir direniﬂ, bu anlamda hiçbir zaman asla bir t›kan›kl›k yaﬂamaz.
akat oligarﬂinin tecrit politikas›nda aç›k bir t›kan›kl›k yaﬂand›¤› aﬂikard›r. Tecrit uygulamas›, 7. y›l›na girdi. Bugüne kadar, baﬂvurulmad›k herhangi bir yöntem kalmad›. Katliamdan rüﬂvete, psikolojik
savaﬂ yöntemlerinden cezalara kadar, tecriti kabul ettirmek için tüm
yöntemler en üst boyutlar›yla uygulanm›ﬂt›r. Sonuç: Devrimcilerin düﬂüncelerini böyle –ve baﬂka herhangi bir biçimde– de¤iﬂtiremeyecekleri aç›kt›r. AKP’nin tecritteki ›srar›,
ABD’nin Irak’› iﬂgaldeki ›srar› gibidir. F Tipleri’ndeki tecritte de,
Irak’taki iﬂgalde de, art›k karﬂ›lar›ndaki gücü teslim alma amac›na ulaﬂamayacaklar› belli olmuﬂtur. Tecrit
ve iﬂgal, direniﬂle “zafer” kazan›labilece¤i sonucunun halklar taraf›ndan görülmesini engellemek için
sürdürülmektedir...

F

vet, kilit nokta budur; emperyalizm, Irak’tan çekilirse, ony›llard›r unutturmak için o kadar çaba

E

39 Karadolap halk› yozlaﬂmaya ve çetelere izin
vermeyecek
40 Halk›n Cephesi: Koordinasyonu kim, nas›l
da¤›tt›?

22 Gençlik Dizi -5 DEV-GENÇ’i yaﬂataca¤›z

43 Kapitalist Batakl›k: “Seri katil”ler “suçlu gen”ler

26 Tecrit uygulayan tüm iktidarlara karﬂ›

44 Yurtd›ﬂ›: 7. y›l yurtd›ﬂ›nda eylemlerle

birleﬂmeliyiz
29 ‘Filistin direniﬂi de¤iﬂimler gösterir ama
hep sürer’
30 Yenilgi itiraflar›

selamlan›yor
46 Dünya: Avrupa’da ›rkç›l›k
47 Yakanlar katledenler görevlerinin baﬂ›nda,
adalet er geç tecelli edecek

33 Yozlaﬂmaya karﬂ› birlikte mücadele ça¤r›s›

49 AKP, ‹srail ve ABD’nin yan›nda...

34 20 milyon insan açl›ktan ölmek üzere

50 Kazak-Türk iﬂçilerinin çat›ﬂmas›

35 Hayat›n ‹çindeki Teori: Açl›k ve kapitalizm

- Not Düﬂüyoruz

sarfettikleri “Vietnam sendromu”
yeniden hortlayacak; bu sonuç ise,
emperyalist cepheyi korkuturken,
halklar cephesine moral verecektir.
Direnen bir halk, güçler dengesindeki korkunç farkl›l›klara ra¤men,
emperyalizmi bir kez daha alt etmiﬂ
olacakt›r. Oligarﬂinin tecrit politikas›nda da ayn› ihtimaller geçerlidir.
“Devlet taviz vermez” düﬂüncesini
kitlelerin kafas›na katliamlarla sokmaya çal›ﬂan oligarﬂi, bu düﬂünceyi
zay›flatacak bir sonuçtan kaçabildi¤i kadar kaçmaya çal›ﬂ›yor.
ligarﬂi, tecrit politikas›n›n iflas›
sonucunda, F Tipi hapishaneler
aras›nda iﬂkenceli sevkler yapmak,
tutsaklara uygulad›¤› mektup, ziyaret yasaklar›n› art›rmak gibi yöntemlere baﬂvurman›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey yapamaz durumdad›r... Tutsaklar cephesinden ise; tutsaklar›n talepleri, baﬂlang›çtaki taleplerine göre daralm›ﬂt›r. Baz› talepler gündem
d›ﬂ› kalm›ﬂt›r. Bunlar, direniﬂin bütünü aç›s›ndan tali olan yanlard›r.
Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› direniﬂ diye bir sorunu ve gelene¤i olmayanlar›n bunu anlamas› zordur.
Burada esas olan, emperyalizmin,
oligarﬂinin tecrit sald›r›s›n›n karﬂ›s›na aﬂ›lamaz bir barikat kurulmuﬂ olmas›ndad›r. 122 ﬂehitle, hayat›n her
alan›nda ödenen baﬂka büyük bedellerle, fedakarl›klarla, cüret ve
kararl›l›kla örülmüﬂtür bu barikat.
Dünya tarihine geçecek, dünya tarihinde eﬂine rastlanmayan öyle bir
kararl›l›k sergilenmiﬂtir ki, sonuçta,
aciz, çaresiz kalan ve t›kanan oligarﬂidir. 7. y›l›ndaki direniﬂ, ideolojik, politik zaferi çoktan kazanm›ﬂt›r. 7 y›ll›k tecritin ard›ndan hücrelerinde devrimi ve sosyalizmi savunmaya devam eden tutsaklar bu zaferin en somut kan›tlar›d›r. Direniﬂ
aç›s›ndan sorun esas olarak tecriti
k›racak somut kazan›m noktas›na
gelip dayanm›ﬂt›r. Oligarﬂiyle direniﬂ aras›ndaki “denge” durumu da
iﬂte bu noktada ortaya ç›km›ﬂ ve halen sürmektedir.
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u durumun aﬂ›lmas›n› sa¤layacak tek unsur, tecrite karﬂ› mücadelenin geliﬂmesi, güçlenmesi, et-

B

ki ve bask› gücünü art›rmas›d›r.
Tecrit hücreleri ve daha genel olarak Guantanamo ve F Tipi statüsü,
esas olarak tüm emperyalist ve iﬂbirlikçi güçlerin, el birli¤iyle oturtmaya çal›ﬂt›klar› bir statüdür. Böyle
bir statünün oturmas›na neden olacak tek ﬂey, direniﬂsizliktir. Büyük
Direniﬂ, iﬂte bu noktada, kopkoyu
sansüre ra¤men, tüm dünyada yank›s›n› bulmuﬂ, tecrit gerçe¤ini teﬂhir
etmiﬂtir; bugün CPT gibi emperyalist AB kurumlar›n›n aç›kça ve
herﬂeyiyle tecriti savunamaz noktaya gelmesindeki as›l etken budur.
Guantanamo’daki açl›k grevleri de
benzer bir sonucu yaratm›ﬂ, bu statünün sessiz onayc›lar›, karﬂ› ç›kmak zorunda kalm›ﬂt›r. Söylemek
istedi¤imiz ﬂudur ki; iﬂgallerle, tecritlerle oturtulmaya çal›ﬂ›lan statülerin panzehiri direniﬂ, sadece direniﬂtir. Bugün tecrite karﬂ› direniﬂ
aç›s›ndan oluﬂan “denge” durumunu bozacak olan da direniﬂin güçlendirilmesidir. Tüm örgütlü halk
güçleri, tecrit konusunda daha somut ve etkili bir tav›r geliﬂtirme sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yad›rlar.

olacakt›r.

ecrit konusunda çözüm için
ad›m atmakla yükümlü olan siyasal güç ise, elbette AKP iktidar›d›r. AKP, art›k iktidar›n›n ilk döneminde oldu¤u gibi “Genelkurmay
karﬂ› ç›k›yor”, “bu bir devlet politikas›, biz bir ﬂey yapamay›z”, “örgütün amaçlar› farkl›” gibi, hiçbir gerekçeye ve demagojiye s›¤›namaz.
AKP, siyaset sahnesine di¤er iktidarlardan farkl› söylemlerle ç›km›ﬂt›r. Zulme karﬂ› söylemden iktidarlar›n “sorun çözme yeri” oldu¤u
söylemine kadar, di¤er düzen partileriyle aras›na bir mesafe koyarak
iktidar basamaklar›n› t›rmand›.
Ama üç y›l› aﬂk›n süredir, tecrit politikas›n›n sürdürücüsü de AKP’dir.
AKP de iktidarda “devlet politikas›”na tabi olup di¤er düzen partilerinden farks›z oldu¤unu göstermiﬂtir. Tecrit politikas›n›n do¤rudan veya dolayl› sonucu olarak yaﬂanan
onlarca ölümün sorumlusu hiç tart›ﬂmas›z biçimde AKP’dir. Bundan
sonra yaﬂanabilecek her ölümün sorumlusu da yine tart›ﬂmas›z, AKP

nurla, gururla, güvenle yaz›yoruz; emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, dünya veya ülke tarihi aç›s›ndan en büyük sald›r›lara, katliamlara baﬂvurmalar›na ra¤men, halklar›,
devrimcileri teslim alamam›ﬂlard›r.
Irak’›n iﬂgalindeki sonuçsuzluk veya 19-22 Aral›k Katliam›’ndaki sonuçsuzluk, son dönemlerin bu aç›dan en boyutlu örnekleridir. Ve yine
paralelli¤e bak›n ki, ABD “Irak’tan
çekilmeyi” veya Irak’› üçe bölmeyi
yani asl›nda çözümsüzlü¤ünü tart›ﬂ›rken, oligarﬂi de baz› hapishanelerdeki pilot uygulamalar›yla tecritteki çözümsüzlü¤ünü ortaya koyuyor. Halklar› emperyalist müdahale
güçlerini alk›ﬂlayan çaresizler y›¤›n›na çevirmek, devrimcilerin siyasi
olarak cenazelerini kald›rmak isteyenler, her yerde, her koﬂulda farkl›
farkl› geliﬂen direniﬂlerimize çarpt›lar. Kuﬂatma henüz sürüyor. ﬁimdi
daha büyük bir direniﬂle, halk güçlerinin, solun daha geniﬂ birlikteli¤iyle, bu kuﬂatmay› tamamen parçalamal›y›z.
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KP iktidar›, düzen islamc›l›¤›n›n hiçbir ﬂekilde, düzenin politikalar› d›ﬂ›na ç›kamayaca¤›n›n, düzen islamc›l›¤›n›n “demokrat” olamayaca¤›n›n da bir kez daha kan›tlanmas› olmuﬂtur. ‹slamc› kesim genel olarak baﬂ›ndan itibaren F Tipi
hapishanelere ciddi, kararl› ve kitlesel bir karﬂ› ç›k›ﬂ içinde olmam›ﬂt›r.
Klasik islamc› düﬂünce ve refleks
içinde, bu politikan›n devrimcilere
yönelik oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve izlemeyi tercih etmiﬂlerdir. AKP’nin iktidar olmas›yla birlikte de istisnalar
d›ﬂ›nda islamc› kesimin sesi de kesilmiﬂtir. Oysa tecrit, gerek F Tipi
hapishaneler boyutuyla, gerekse de
hayat›n di¤er alanlar›na yans›yan
boyutuyla, düzenle ﬂu veya bu noktada çeliﬂkisi olan her güce karﬂ›,
önünde sonunda uygulanacakt›r. Ya
düzene muhalefetten vazgeçecekler,
ya da tecritin hedefi, ma¤duru olacaklard›r. Bu çerçevede, muhalif islamc› güçler de tecrit konusundaki
çat›ﬂmada taraf olmal›d›rlar; de¤ilse, bertaraf olacaklar› aç›kt›r.

A

O

7.

Y › l ‘Tecrite Son’ Sloganlar›yla

Zafer Kararl›l›¤›yla Karﬂ›land›
Büyük Direniﬂ’in 7. y›la girmesi
nedeniyle TAYAD’l› Aileler taraf›ndan ülke genelinde çeﬂitli eylem ve
etkinlikler düzenlendi. “Tecrite
Son” talebinin öne ç›kt›¤› eylemlerde, Büyük Direniﬂ selamland› ve
kararl›l›k bir kez daha hayk›r›ld›.

✭ Meﬂalelerimizi, kah-

TAYAD’l›lar Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nü
Kestiler: TECR‹TE SON!

✭ Mezarbaﬂlar›nda bir

Bugüne dek tecritin kald›r›lmas› için birçok eylem biçimine baﬂvuran TAYAD’l› Aileler, direniﬂin
7. y›l›n› da, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nü (2. Köprü) çift yönlü
olarak trafi¤e kapatarak karﬂ›lad›lar.
122 insan›n can›n› alan bir zulüm devam ederken, üç can›m›z koﬂar ad›m ölüme giderken “bayram
bizim neyimize” diyen TAYAD’l›lar, bayram günü yapt›klar› eylemle,
bayram mesajlar› yay›nlayanlar›n
bu ülkeyi kan gölüne çevirdiklerini
ve bugün en yak›c› sorunlar›n baﬂ›nda gelen tecriti sürdürdüklerini
hayk›rd›lar. Kimileri bayram telaﬂ›ndayken onlar yak›nlar›na, evlatlar›na, eﬂlerine, kardeﬂlerine, bayram hediyesi olarak tecritin kald›r›lmas›n› sunmak istiyorlar. Bunun
için yaz k›ﬂ demeden bayram bilmeden ‘Tecrite Son’ diye hayk›r›yorlar.
24 Ekim günü Saat 15.15’te 2.

10x15 m ebat›nda “F
Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” yaz›l›
pankart› Fatih Sultan
Mehmet
Köprüsü’nden aﬂa¤›ya sar-

ramanlar›n alev topu
bedenlerinden tutuﬂturup ayd›nlatt›k karanl›klar›
kez daha zafer andlar›
içtik s›k›l› yumruklarla

✭ Ülkenin meydanlar›nda, köprülerde, parklarda, sokaklarda 7. y›l›
selamlarken bir kez daha ‘Tecrite Son’ sesimiz
yank›land›.

✭ Bu sesi dikkate almayanlar 70 y›l da geçse
duymaya devam edecekler. Baﬂe¤meyen
iradeyle bir nesil daha
büyüyecek bu direniﬂin
içinde. O¤ullar›m›z, k›zlar›m›z dalgaland›racak
bayraklar›m›z›...
Köprü’ye gelen TAYAD’l›lar, trafi¤i tümüyle bloke ettiler.
Ölüm orucunu sürdüren 3 direniﬂçinin
sesini hayk›ran TAYAD’l›lar yapt›klar›
konuﬂmalarla, daha
do¤rusu ç›¤l›klar›
ile, 123. ölüm olmas›n dediler.
25 kiﬂilik grup
5
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k›tt›. Pankart bo¤az›n her yan›ndan
okunabilirken, polisin müdahalesi
gecikmedi. Köprü koruma ve trafik
polislerinin müdahalesine direnen
TAYAD’l›lar eylemlerini sürdürdüler. Cop ve gazla müdahale edilen
bu ilk grup yaka paça gözalt›na al›n›rken, bu kez ikinci bir grup TAYAD’l› harekete geçti. “Tecrite
Son” slogan› b›rak›ld›¤› yerden
devral›nd›, daha gür hayk›r›ld›, bu
gerçe¤i sansürle bo¤mak isteyenlerin planlar›n› bozmak için.
‹kinci grup da köprü trafi¤ini kapat›rken, köprüye ç›kan ana yollarda 30-40 km’lik kuyruklar oluﬂtu¤u
ö¤renildi.
Polisler köprüden sark›t›lan pankart› indirmiﬂlerdi, ancak ikinci
grup da ellerinde ayn› slogan›n yer
ald›¤› pankart› açarak bir kez daha
hayk›rd›lar, “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” diye.
Polisin takviye alarak engellemeye çal›ﬂt›¤› TAYAD’l›lara coplarla, gaz bombalar›yla gerçekleﬂen
sald›r› da onlar›n sesini k›smaya
yetmedi. Çok say›da TAYAD’l› yaralanmas›na karﬂ›n, yere yüz üstü
yat›r›lan TAYAD’l›lar ayn› slogan›
hayk›rmaya devam ediyorlard›.
Özellikle trafik polislerinin, TAYAD’l›lar› engelleyememeleri üzerine, ﬂoförlere “ezin geçin” ﬂeklinde
konuﬂmalar› dikkat çekti.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tecrite Son, Yaﬂas›n Ölüm

Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›n› hayk›ran TAYAD’l›lar,
ﬂoförlere ve kameralar arac›l›¤›yla halka seslenerek tecrit
zulmünü anlatt›lar. Yo¤un
gazdan etkilenen ailelere olay
yerine gelen çevik kuvvet polisleri de azg›nca sald›rarak
Adana
bu gruptan da 15 kiﬂiyi gözalt›na ald›lar.
ta kalamazlar" dedi.
Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda
‹stanbul’daki bir baﬂka eylem de
TAYAD’l›lar halen gözalt›nda tutuLiseli
Gençlik taraf›ndan gerçekleﬂlurken, HÖC’lüler 25 Ekim günü
tirildi.
Sar›gazi Liseli Gençlik, 20
‹kitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde
Ekim günü Sar›gazi Mehmetçik LiPazar Pazar› Caddesi’ni molotoflarsesi ç›k›ﬂ›nda bir yürüyüﬂ yapt›.
la trafi¤e kapatarak, gözalt›lar› proOkul önünde toplanarak “F Tiptesto ettiler ve ‘TAYAD'l› Aileler
lerinde
Tecrite Son - Sar›gazi Liseli
Serbest B›rak›ls›n’ pankart› ast›lar.
Gençlik” yaz›l› pankartla yürüyüﬂe
geçen gençler, jandarman›n durdurDireniﬂçiler Onurumuzdur
ma giriﬂimlerine ra¤men yürüyüﬂe
Direniﬂin 7. y›l›n›n selamland›¤›,
devam ettiler. Sloganlarla Demoktecrite son verilmesi ça¤r›s›n›n yirasi Caddesi’ne gelen liseliler, yapnelendi¤i tek eylem elbette Fatih
t›klar› aç›klamada, “Bizler Sar›gaSultan Mehmet Köprüsü’nün kesilzi’nin halk›n devrimci de¤erlerine
mesi de¤ildi. Gerek ‹stanbul, gerekkültürüne sahip ç›kan gençli¤iyiz.
se de Anadolu kentlerinde her hafta
Sar›gazi Liseli Gençlik çat›s› alt›nyap›lan oturma eylemlerinde de bu
da birleﬂiyor, tecrite ve siyasi iktihafta vurgu direniﬂin 7. y›l› olurken,
dar›n 12 Eylül kal›nt›s› tüm faﬂist
direniﬂi sürdüren “Behiç Aﬂc›, Sevgi
bask›lar›na ve terörüne karﬂ› mücaSaymaz ve Gülcan Görüro¤lu Onudele ediyoruz” diye seslendiler. 50
rumuzdur” sloganlar› hayk›r›ld›.
liselinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k
‹stanbul Sultanahmet Meyda“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdun›'nda 22 Ekim günü de tutsak mekrun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂituplar›n› okuma ve oturma eylemi
miz, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cepyapan TAYAD'l›lar, Türkçe ve ‹nhede” sloganlar› at›ld›.
gilizce pankartlarla, "F Tipi HapisAdana HÖC Temsilcili¤i, 170
hanelerde Tecrit, Sald›r› ve Yasakgündür
Ölüm Orucu’nda olan Güllar Sürüyor, Tecrite Son" dediler.
can
Görüro¤lu’nun
direniﬂi sürdürDireniﬂçilerin resimlerinin taﬂ›nd›¤›
dü¤ü
ﬁakirpaﬂa
Mahallesi’nde
20
eylemde konuﬂan TAYAD Baﬂkan›
Ekim
günü
meﬂaleli
yürüyüﬂle
7.
y›Mehmet Güvel, 7 y›ld›r tutsaklar›n
l› selamlad›.
tecrit iﬂkencesi alt›nda tutuldu¤unu
Sa¤l›k Oca¤› önünde baﬂlayan
belirterek, "Tecrit bir Nazi yöntemiyürüyüﬂte “7. Y›l›nda Tecrite Karﬂ›
dir" dedi. Ard›ndan, Kand›ra F TiDireniﬂi Selaml›yoruz” pankart›
pi'nden Gökhan Gündüz'ün tecriti
aç›l›rken, direniﬂçilerin resimleri taanlatan mektubu Emekli-Sen 2
ﬂ›nd›. “Yaﬂas›n Ölüm Orucu DireniNo'lu ﬁb. Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r taraf›ndan hücre içinde okundu.
ﬂimiz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Tutsak anas› Melek Akgün ise
Durdurun” sloganlar› at›lan yürüyüﬂ
Adalet Bakanl›¤›'na seslenerek,
boyunca balkonlardan alk›ﬂlarla,
"Yar›n bayram ve ben o¤lumu görearabalar›yla geçenlerin kornalarla
meyece¤im. Biz evlatlar›m›z› göredestek oldu¤u görülürken, Trafo
miyoruz inﬂallah onlar da evlatlar›Dura¤›’nda yap›lan aç›klamada,
n›n yüzünü hiç göremezler. Her getecrite karﬂ› mücadeleye destek ça¤ce beddua ederek yat›yoruz analar
r›s›nda bulunuldu. Behiç Aﬂc›, Sevolarak. Analar›n ah›n› alanlar ayakgi Saymaz ve Gülcan Görüro¤6
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lu’nun ölüm s›n›r›na yaklaﬂt›¤›n› belirten HÖC’lüler, “Bu
insanlar›n tek bir iste¤i var,
tecritin kald›r›lmas›. Hepimizin gelece¤i için büyük bedellerle verilen bu mücadeleye
destek olal›m, tecriti kald›ral›m” diye seslendiler.
Dersim TAYAD’l›lar 20
Ekim günü Sanat Soka¤›’nda
yapt›klar› aç›klamada, direniﬂin 7.
y›la girdi¤ini hat›rlatarak, ölümlerden AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤u ifade ettiler. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Murat
Kaymaz, “7 y›ld›r Adalet Bakanl›¤›’n›n, Meclis’in kap›lar›n› aﬂ›nd›rd›k. Defalarca kez sald›r›ya u¤rad›k, yerlerde sürüklendik, gözalt›na
al›nd›k, tutukland›k. Ölümler durdurulana kadar da Ankara’ya yürümekten
vazgeçmeyece¤iz.
30
Ekim’de tecritin kald›r›lmas›, ölümlerin durdurulmas› talebiyle yine
Ankara’ya yürüyece¤iz” dedi. ESP
ve DHP üyelerinin de destek verdi¤i eylemde direniﬂçiler onurumuzdur ﬂiar› hayk›r›ld›.
Samsun TAYAD’l›lar da her
hafta düzenledikleri oturma eylemlerinde, bu hafta 7. y›l› selamlad›lar.
21 Ekim günü Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan eylemde “Tecrite
Son” pankart› aç›l›rken, Hasan To¤an, “ezilen, ezenden mutlaka hakk›n› alacakt›r” diye konuﬂtu. Eylem
esnas›nda, yak›n›n›n adli bir davadan F Tipi’nde kald›¤›n› belirten bir
bayan, TAYAD’l›lara destek vererek, çevrede eylemi izleyenleri, sadece izlemekle kalmamal›s›n›z ﬂeklinde eleﬂtirdi. TAYAD’l›lar, oturma
eylemi sonras› Çiftlik Caddesi’nde
bildiriler da¤›tt›lar.
Hatay TAYAD’l›lar›n 20 Ekim
günü Ulus Meydan›’nda düzenledi¤i oturma eyleminde de, ölüm orucunun 7. y›la girdi¤i halka duyuruldu. Niyazi Harnubo¤lu taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Büyük Direniﬂ’in emperyalizm-oligarﬂi cephesi
ile halk›n cephesi aras›ndaki bir irade savaﬂ› oldu¤u kaydedilerek, “Bu
topraklarda bu irade savaﬂ› sürüyor. Aln› k›z›l bantl›lar 7. y›l›na gi-

ren direniﬂlerine devam ediyorlar”
denildi. Aç›klaman›n ard›ndan ﬂiirler okundu, Arapça ve Türkçe türküler söylendi. Halka yönelik konuﬂmalar yapan TAYAD’l›lar, bildiriler da¤›tarak bu direniﬂin dünyan›n dört bir yan›nda süren emperyalizme karﬂ› direniﬂlerle kardeﬂ oldu¤unu anlatt›lar.
Öte yandan Hatay’da Belediye
Park›’nda 141 gündür süren açl›k
grevinin 19 Ekim’de yap›lan bir
aç›klama ile, bundan sonra oturma
eylemi olarak devam edece¤i duyuruldu. Aç›klamada, TAYAD’l›lar,
yaz k›ﬂ demeden tecriti anlatmaya
devam edeceklerini ifade ettiler.
Antalya TAYAD'l›lar›n 7. y›l›
selamlad›¤› eylem yeri ise, 31 haftad›r tecriti protesto ettikleri K›ﬂlahan
Meydan› oldu. 22 Ekim'de K›ﬂlahan
Oteli önünde aç›klama yapan Züleyha Kurt, tecritin sadece katliam
ve ölüm getirdi¤ini kaydederek,
“tecrit politikas› art›k çökmüﬂtür”
dedi. Gülcan Görüro¤lu'nun 7. y›la
iliﬂkin yapm›ﬂ oldu¤u aç›klaman›n
da okundu¤u eylemde, halka karanfiller da¤›t›larak direniﬂ anlat›ld› ve
7. y›lda tecrite karﬂ› birlikte mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 22
Ekim günü Hozat Garaj›’nda düzenledi¤i eylemle direniﬂin 7. y›l›n›
selamlarken, “bizler tecrit duvarlar›
y›k›lana kadar bu sese ses katmaya
devam edece¤iz” dediler.
Malatya HÖC Temsilcili¤i de
ayn› gün AKP ‹l Binas› önünde
aç›klama yaparak, yaﬂanacak her
ölümden iktidar›n sorumlu olaca¤›n› hayk›rd›. Aç›klaman›n ard›ndan
bin adet bildiriyi halka da¤›tan
HÖC’lüler, bu direniﬂin halk›n direniﬂi oldu¤unu anlatt›lar.

Pankartlar, Bildiriler
Büyük Direniﬂ’i Anlat›yor
Baﬂta ‹stanbul olmak üzere, as›lan pankartlar, da¤›t›lan binlerce
bildiri ve duvar yaz›lamalar› ile de
Büyük Direniﬂ’in 7. y›la girdi¤i en
geniﬂ halk kesimlerine duyuruluyor.
Bunlardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde:

Direniﬂin 7. y›l› ‹zmir’de de meﬂaleli yürüyüﬂ ve Buca-Forbes’te
düzenlenen etkinlikle selamland›.
21 Ekim’de Karﬂ›yaka- Çarﬂ›’da
düzenlenen meﬂaleli yürüyüﬂte “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart› açan HÖC’lüler, “Selam
Olsun 7. Y›l›nda Direnenlere” slogan› ile yürüdüler. Çarﬂ› giriﬂinden
itibaren tecriti ve iktidar› teﬂhir eden konuﬂmalar yapan HÖC’lüler, alt› y›l
önce emperyalizmin ve iﬂbirlikçisi oligarﬂinin Türkiye halklar›na karﬂ› açt›¤› savaﬂa direniﬂle cevap verildi¤ini söylediler.
22 Ekim günü de Forbes’te açl›k grevi yapan TAYAD’l›lar bir etkinlik
düzenlediler. 152 gündür Forbes’te tecriti protesto eden TAYAD’l›lar›n etkinli¤ine halk yo¤un ilgi gösterdi. ‹leri K›z›laltun’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤› etkinli¤e 150 kiﬂi kat›l›rken, Grup Gün›ﬂ›¤› marﬂlar›n› direniﬂçiler için
söyledi. Yap›lan konuﬂmada, “Zaferden baﬂka bir sonuç yaﬂanan ac›lar› dindiremez. Zafer 122’ler gibi emperyalizme boyun e¤memek onlar gibi direnmektir. Bu görkemli direniﬂin 7. y›l›n›n zafer getirmesi umudu ve dile¤iyle
Büyük Direniﬂi ve direniﬂçilerini selaml›yoruz” ifadelerine yer verildi. Yüzlerce bildiri da¤›t›lan etkinlikte yasad›ﬂ› kamera çekimi yapan polis de halka
teﬂhir edildi.
20 Ekim günü Samsun’un
birçok merkezi bölgesine yaz›lamalar yap›ld›. Ayn› gün Bulvar Caddesi’nde toplu olarak bildiriler da¤›t›ld›. Öte yanadn 19 Ekim’de yasal
afiﬂleri asan TAYAD’l›lara “para
cezas›” kesilerek tecriti halk›n ö¤renmesini engellemeye çal›ﬂan polis, Hasan To¤an’› da “mahkeme talimat›” bahanesi ile k›sa süre gözalt›na ald›.
21 Ekim günü Adana E-5 Karayolu üzeri ﬁakirpaﬂa Kavﬂa¤›’nda
bulunan üstgeçide ve kent merkezinde bulunan Atilla Alt›kat Köprüsü üzerine, “7. Y›l›nda Tecrite Karﬂ›
Direniﬂi Selaml›yoruz” yaz›l› pankartlar as›larak direniﬂ selamland›.
HÖC’lülerin ‹stanbul Sar›gazi
Merkezi’ne 20 Ekim günü ast›¤›
“‹rade Savaﬂ›nda 7. Y›l… Ölüm Orcu Sürüyor” yaz›l› pankart saatlerce
as›l› kald›. 24 Ekim günü de Sar›gazi Liseli Gençlik taraf›ndan “F Tiplerinde Tecrite Son” yaz›l› pankart
as›ld›. TAYAD’l›lar 20 Ekim günü
Mecidiyeköy merkezinde toplu olarak bildiri da¤›t›m› yapt›lar. 2500
bildirinin da¤›t›ld›¤› etkinlikte polisin keyfi tutumuna prim verilmedi.
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri Çarﬂamba Halk Pazar›’nda bin7
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lerce bildiri ile halka tecriti anlat›rken, Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
üyelerinin bildiri da¤›t›m› polis sald›r›s›na maruz kald›.
19-20 Ekim’de Bülbül ve ﬁehitler Mahalleleri’nde 2 bine yak›n bildiri da¤›tan ö¤rencilerden Senem
Pehlivan, Dilek Aslan, Talip Akbulut ve Burcu Kaçmaz, 21 Ekim günü
yine ﬁehitler Mahallesi’nde bildiri
da¤›t›rken, onlarca sivil ve resmi polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Keyfi olarak bildirilere el konulmas›na karﬂ›
koyan ö¤renciler yaka paça gözalt›na al›nd›lar.
Ö¤renciler savc›n›n “piknikteyim
yar›na kadar gözalt›nda tutun” keyfili¤ine karﬂ›n, avukatlar›n itiraz›
sonucu
Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan serbest
b›rak›ld›lar. Malatya

cu Direniﬂimiz”
sloganlar›yla
umudun ad›n›
hayk›rd›lar.
Mezarl›¤›n
giriﬂinde oluﬂturulan kortejin en
önünde Büyük
Direniﬂ’in ﬂehitlerinin resimlerinin bulundu¤u
bir pankart yeral›rken, arkas›ndan k›z›l bayraklar›yla 30 kiﬂilik sancak ekibi yürüdü. Direnenlerin sesini
alanlara
taﬂ›makla kalmayan, kendileri de ölümlere yatan,
ölen, direniﬂi büyüten TAYAD’l›lar
hakedilmiﬂ bir vakurla, öfkeli ve
inançl› ad›mlarla yerlerini al›rken,
“Tecrite Karﬂ› Direniﬂ 7. Y›l›nda”
pankart›n› taﬂ›d›lar.
Kortejin mezarl›¤a girmesiyle,
onlar› ellerinde ﬂehitlerin resimleri
ve sancaklarla mezarlar›n baﬂ›nda
nöbete durmuﬂ sancakl›lar karﬂ›lad›lar.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan HÖC
ad›na Devrim Turan, direniﬂin 7. y›l› ve ﬂehitlere iliﬂkin bir konuﬂma
yapt›. “Kararl›l›kla sab›rla, sars›lmaz bir iradeyle Büyük Direniﬂimiz’in yedinci y›l›na girdik.” diyen
Turan, bu direniﬂte canlar›n› feda
eden 122 kahraman›m›z› sayg›yla
and›klar›n› ifade etti.

Onlarla yaratt›k
bu destan›
7 y›ld›r süren bu direniﬂ,
zulme karﬂ› boyun e¤memenin, de¤erlerine sahip
ç›kman›n, ›srar›n, kararl›l›¤›n, kazanaca¤›na olan tereddütsüz inanc›n direniﬂidir. Bizim direniﬂimizdir.

Büyük Direniﬂ’in alt› y›ll›k yürüyüﬂünü geride b›rakarak 7. y›la da
ilk günkü kararl›l›¤› ile girmesinde
en büyük pay kuﬂkusuz onlara ait.
Türkiye halk›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›na adlar› 122 kahraman olarak yaz›lan direniﬂ ﬂehitleri düzenlenen çeﬂitli etkinliklerle an›ld›lar.

Bir kez daha Cebeci
sloganlar›m›zla inledi
Büyük Direniﬂ ﬂehitlerinin bir
ço¤unun bulundu¤u ‹stanbul Gazi
Mahallesi’ndeki Cebeci Mezarl›¤›
21 Ekim günü bir kez daha k›z›l
bayrakl›lar› a¤›rlad›. Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan düzenlenen anma etkinli¤ine kat›lan 500
kiﬂi, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Zaferi ﬁehitlerimizle Kazanaca¤›z, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n Ölüm Oru-

Tarih zorbal›¤a karﬂ›
direnenleri asla yok saymaz
Oligarﬂinin direniﬂi k›rmak için
baﬂvurmad›k yöntem b›rakmad›¤›n›
ancak baﬂaramad›¤›n› kaydeden Turan konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Yedi y›l boyunca bedenlerini
açl›¤a yat›rarak kendini feda edenleri, inançlar›na sahip ç›kanlar› yok
sayma, unutturma politikas›na baﬂvurdular. Ve bugün koyu bir sansürle gizlenmeye çal›ﬂ›lan ölümler, sakatlanmalar devam ediyor. Tarih
bask› ve zorbal›¤a karﬂ› direnenleri
asla yok saymaz. 7 y›ld›r süren bu
8
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direniﬂ, zulme karﬂ› boyun e¤memenin, de¤erlerine sahip ç›kman›n,
›srar›n, kararl›l›¤›n, kazanaca¤›na
olan tereddütsüz inanc›n direniﬂidir.
Bizim direniﬂimizdir. Direniﬂimizi
büyütecek ve kazanaca¤›z.”
ﬁiirlerin okundu¤u anmada, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel de bir
konuﬂma yaparken, s›k s›k sloganlarla ﬂehitler selamland›. Mezarlara
karanfiller b›rakan, sayg› nöbetlerine duran HÖC’lüler, daha sonra yeniden kortej oluﬂturarak sloganlarla
ve ‘Bize Ölüm Yok’ marﬂ›n› söyleyerek mezarl›ktan ayr›ld›lar.

Bize Ölüm Yok
Ankara’da ise, HÖC Temsilcili¤i
ayn› gün Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda
bulunan; Ümüﬂ ﬁahingöz, ‹rfan Ortakç›, ‹smet Kavakl›o¤lu ve Melek
Birsen Hoﬂver’in mezarlar› baﬂ›ndayd›lar. 122 ﬂehidin resimlerinin
yerald›¤› bir pankart taﬂ›yan
HÖC’lüler mezarlara karanfiller b›rak›rken, direniﬂe iliﬂkin konuﬂmalar yapt›lar. Anma ‘Bize Ölüm Yok’
marﬂ›n›n söylenmesi ile son buldu.
Dersim’de ﬂehir mezarl›¤›nda
Büyük Direniﬂ'te kahramanlaﬂarak
ölümsüzleﬂen ﬂehitlerin mezar› baﬂ›nda anma düzenleyen HÖC'lüler,
“ﬁehitlerimizin açt›¤› yolda kararl›l›kla yürüyen boranlar›m›z, zaferi
kimin kazanaca¤›n›n kan›t›d›r" dediler. “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür" pankart› aç›lan anmada, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez"
sloganlar› at›ld›.
Antalya'da 21 Ekim günü Antalya Gençlik Derne¤i binas›nda yap›lan anmada 122 ﬂehit için sayg›

duruﬂunda bulunan HÖC’lüler, 7
y›ld›r süren direniﬂin teslim olmama
gelene¤ini büyüttü¤ünü ifade ettiler. 122 ﬂehide, yüzlerce gaziye kaﬂ›n direniﬂ gelene¤inden geri ad›m
at›lmad›¤› kaydedilen konuﬂmada,
“Bizler büyük ailemizin birer ferdi
olarak 7 y›ld›r süren direniﬂimize
lay›k olaca¤›m›z›, kahraman ﬂehitlerimizden ö¤renmeye devam ederek halk›m›za zaferi arma¤an edece¤imizi söylüyoruz.” ifadelerine
yer verildi. ﬁiir dinletisi ve Grup
Sesleniﬂ'in direniﬂ türküleriyle devam eden anma, Antalya'da tecrite
karﬂ› mücadelenin de¤erlendirilmesi ile son buldu.
Samsun’da da 20 Ekim günü
Karadeniz Temel Haklar’da bir anma düzenlendi. Sayg› duruﬂunun ard›ndan yap›lan direniﬂe iliﬂkin konuﬂmada, Karadeniz Bölgesi’nden

Büyük Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen kahramanlara iliﬂkin bilgilere de yer verildi. ﬁiirlerin okundu¤u anmada
Selami Kurnaz, Eyüp Beyaz gibi kimi ﬂehitleri tan›yanlar›n anlat›mlar›
etkinli¤e
kat›lanlara
duygulu anlar yaﬂatt›¤›
kadar emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› kini daha

da art›rd›. Fidan Kalﬂen’in feda eyleminin canland›r›ld›¤› bir oyun sergilenen anma söylenen marﬂlar ve
direniﬂin kararl›l›¤› vurgulanarak
bitirildi.
Sar›gazi HÖC üyeleri de Sar›gazi Mezarl›¤›’nda düzenledikleri
anmada, “Umudu Fedalarla Büyütüyoruz” sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Öfkeli sloganlar›, s›k›l› yumruklar› ile TAYAD’l›lar bayramda Karacaahmet Mezarl›¤›’nda ﬂehitlerimizi and›lar.
Genç yaﬂl›, ana baba, eﬂ kardeﬂ tüm TAYAD’l›lar, ﬂehitlerimize verdi¤imiz sözü yerine getirme kararl›l›¤›n› bir
kez daha onlar›n baﬂucunda hayk›rd›lar. Anmada s›k s›k
Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin sloganlar da at›l›rken, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez slogan› büyük bir öfkeyle hayk›r›ld›
Büyük Direniﬂ’in 7. y›l›n›n selamland›¤›, ﬂehitlerin an›ld›¤› yerlerden biri de, direniﬂin d›ﬂar›daki
en uzun soluklu mevzisi olan Abdi
‹pekçi Park›’yd›. 21 Ekim günü
parkta bir aç›klama yapan HÖC Ankara Temsilcili¤i üyeleri, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› atarak, “Tecrite Karﬂ› Büyük Direniﬂ 7. Y›l›nda” pankart› açt›lar.
Murat Korkut taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, alt› y›l önceki “Ya zafer
ya ölüm” kararl›l›¤› hat›rlat›larak,
“Bu kararl›l›k ve zafere inançla bugüne gelindi” denildi. Direniﬂin neden baﬂlad›¤›n› anlatan Korkut, “Tecrit
sald›r›s› oligarﬂiye karﬂ› olan her türlü muhalefeti yok
etmek, halk› umutsuz, öncüsüz b›rakmak için gündeme
getirilmiﬂtir. Amaç ülkeyi egemenler için dikensiz gül

bahçesi yapmakt›r. 7. y›l›ndaki direniﬂ, Sevgi, Gülcan,
Behiç tecrit politikas›n›n amac›na ulaﬂamad›¤›n›n kan›t›d›r” diye konuﬂtu.
Son süreçte ayd›nlar›n, sanatç›, hukukçu, sendikac›lar›n
seslerini
yükseltmelerine
de dikkat çeken
Korkut; Bakanl›¤›n bu ça¤r›lar›
daha fazla duymamazl›ktan gelemeyece¤ini ifade etti. “Bizim ﬂehitlerimize verilmiﬂ bir zafer sözümüz var.” diyen
Korkut, bu sözü
yerine getireceklerini söyledi.

Direniﬂ
Park›ndan
Büyük
Direniﬂ’e
Selam
Olsun
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müﬂtük ondan. Hep dimdik ayakta
görece¤imizin umuduyla bakt›k.
Ama ﬂimdi Behiç eskisi gibi ayakta
karﬂ›layam›yor bizi, yavaﬂ yavaﬂ
eriyor zaman›n tüm ac›mas›zl›¤›nda. Yavaﬂ yavaﬂ eriyor bu bayram
sabah›nda.
22 Ekim'de, bir bayram günü Direniﬂ Evi'ndeyiz. ‹çerisi çok kalabal›k. Birazdan
Brüksel
Barosu'ndan
avukatlar, tecritin kald›r›lmas›
talebiyle aç›klama yapacaklar. Direniﬂ s›n›r tan›m›yor, Türkiye'den Avrupa'ya yay›l›yor ve dünyadaki tüm
direnenlerin ateﬂiyle daha da ›s›n›yor. Brüksel'den geliyor iki avukat.
200. günü aﬂan bu direniﬂin meslekleri aç›s›ndan öneminin fark›ndalar.

AÇLIK ve
BAYRAM

21 Ekim’de Sultanahmet Meydan›'ndan vargücüyle, yüre¤inde biriktirdi¤i olanca öfkesiyle bir ana
hayk›r›yordu: "Yar›n bayram ben
o¤lumu göremeyece¤im. 7 y›l oldu.
Yüre¤im yan›yor. Dilerim ki Adalet
Bakan›, milletvekilleri de evlatlar›n›n yüzünü göremesinler"...
21 Ekim'de o ana hayk›r›rken bir
meydanda, bir avukat 5 Nisan'da
baﬂlad›¤› açl›k yürüyüﬂünün 200.
gününe girmenin haz›rl›¤›ndayd›.
200 günlük onurlu açl›k yürüyüﬂünün coﬂkusu ve ma¤rurlu¤uyla karﬂ›l›yordu ziyaretine gelenleri. 200
gündür direniﬂe kesti Behiç. Her
gün heyecanla uyand›¤› yata¤›ndan
200 günün heyacan›yla uyand› erkenden. Yata¤›n›n baﬂucunda Fatma
gülen gözleriyle O'na bak›yor, 200.
gününün onurunu paylaﬂ›yordu.
Ne kadar çabuk geçiyor günler
de¤il mi? O'nun a¤z›ndan ilk 'ölüm
orucunday›m...' sözünü duydu¤umuzda konduramam›ﬂt›k ço¤umuz
ölümü O'na. Ayn› Fatma'ya konduramad›¤›m›z gibi. Ve 122'lere...
Ölüm düﬂüncesini hep uzak gör-

Behiç ayakta karﬂ›layam›yor
meslektaﬂlar›n›. Sa¤l›k durumunun
kötüleﬂmesi nedeniyle bas›n toplant›s›na da kat›lam›yor. Oysa ne çok
isterdi meslektaﬂlar›n› ayakta karﬂ›lamay›, onlarla birlikte "tecrit iﬂkencedir, tecriti kald›r›n" demeyi.
Ama 200 günlük açl›¤› ayakta kalmas›n› engelliyor. Bir radyo röportaj yapmak istiyor Behiç'le. 15 dakikal›k bir röportaj diyor muhabir.
Refakatçinin "15 dakika çok fazla"
sözleri içimizi yak›yor. Açl›k konuﬂuyor art›k. 200 gündür bu dille konuﬂuyordu asl›nda, ﬂimdi daha gür
açl›¤›n sesi.
Aç›klama bittikten sonra da kalabal›k da¤›lm›yor. Bayramlaﬂmaya
gelenlerin bayram heyecan› ile direniﬂ coﬂkusu hakim hepsinin yüre¤inde. Bir halk›n küçük bir tablosu
yans›yor evin her karesine.
Yaﬂl› bir nine o¤luyla birlikte
gelmiﬂ elinde çiçeklerle, "avukat
o¤lumuz nerde, göremez miyiz
onu" diyerek. ‹lerlemiﬂ yaﬂ›na, tek
baﬂ›na yürümekte zorlanmas›na
ra¤men al›p ta yüre¤ini geliyor direniﬂçinin yan›na. Direnen onun evlad›. Tüm direnenleri evlad› bilmiﬂ bir
10
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ana O. Küçük ziyaretçiler de var, ›srarla görmek istiyorlar tüm yaramazl›klar›yla Behiç Abileri’ni. Ama
göremediler. Herkeste direniﬂçiyi
görememenin buruklu¤u var. Bir de
destek açl›k grevinde olanlar var,
herkesle ilgileniyorlar.
"Tecrite Son" yaz›l› önlü¤ü ve
elinde oyunca¤›yla küçük bir çocuk
dolan›p duruyor evde. Ad› Taha, annesiyle gelmiﬂ. Annesi Devran Karataﬂ açl›k grevinde. 28 yaﬂ›nda ﬁirinevler'den. “Tecitte yaﬂananlar›
biliyorum, okudum. Behiç Abi’nin
ve di¤er direniﬂçilerin göz göre göre ölüme yürümeleri... yani bütün
bunlar için bir ﬂeyler yapmak gerekiyor. Açl›k grevi yapmaktan baﬂka
elimden bir ﬂey gelmiyor. 123. 124.
insan ölmesin. Anneli¤im akl›ma
geldi¤inde Gülcan'› düﬂünüyorum.
Onun yerinde olsam ben de ayn›s›n›
yapard›m herhalde. Benim en büyük
idealim, bütün anneler de böyle düﬂünür, çocuklar›m› daha düzgün bir
ülkede yetiﬂtirmek. Gülcan bunun
için mücadele ediyor. Etraf›mdaki
insanlar benim bencil oldu¤umu,
çocu¤umu düﬂünmedi¤imi söylüyorlar. Ama ben o¤lumu, Gülcan'›n
k›zlar›n› düﬂünüyorum. Bütün çocuklar› düﬂünüyorum. Keﬂke daha
fazlas›n› yapabilsem. Bugün bayram ama de¤il. E¤er Adalet Bakanl›¤› sesimizi duyar tecriti kald›r›rsa
as›l bayram o zaman olacak" diyor.
Anneli¤in bütün erdemini taﬂ›yorlard› Gülsüman, ﬁenay, Sevgi...
Bütün dünya çocuklar›n› taﬂ›yorlard› kocaman yüreklerinde. Açl›ktan
ölen bebekleri de s›¤d›rm›ﬂlard› yüreklerine. ﬁimdi de Gülcan.... Bütün
dünya çocuklar› benimle diyor. Çocuklar›m›z adil bir dünyada yaﬂamal›, bunun için ben ölmüﬂüm çok
mu diyor açl›¤›yla Gülcan. Devran

da bu duygularla direniﬂin bir
ucundan tutmal›y›m demiﬂ ve Behiç Aﬂc›'n›n yan›nda açl›k grevine
baﬂlam›ﬂ. Devran'›n ard›ndan ‹lker'le sohbetimize devam ediyoruz. 20 yaﬂ›nda ‹lker. "Direniﬂi
uzun süredir biliyorum. Tecritin
kalkmas› için yap›lan birçok eylem ve etkinli¤e kat›ld›m. Ölüm
orucu onurlu bir eylem. Biz de
O’nun yapm›ﬂ oldu¤u fedakarl›¤a
destek veriyoruz. 5 gündür buraday›m. Tecrit politikas› devam etti¤i sürece Behiç Abi’yi de kaybedece¤iz. 122 insan hayat›n› kaybetti. Kaç bayram geçirildi 7 y›ld›r? Yan›baﬂ›m›zda bir insan
ölürken bugün bayram diyemiyoruz. Behiç Abi’ye verilecek en güzel bayram hediyesi tecritin kalkmas›d›r. Onurumuzu koruyabilmek için tecritin kalkmas› için çal›ﬂmal›y›z" diyerek ifade ediyor
düﬂüncelerini ‹lker.
Ertaç Özden 25 yaﬂ›nda, Ba¤c›lar'dan gelmiﬂ. Herkesin burada
olmas› gerekti¤ine inanarak, "Behiç Abi’yi ve di¤er insanlar›m›z›
kaybetmemek için herkes burada
olmal›. Herkesin yapabilece¤i bir
ﬂey var. Benim yapabilece¤im bu.
Tecrit sorunu biraz daha çabayla
çözülebilir. Tecrit ve ölüm oruçlar› çözülürse di¤er bayramlar bizim için çok daha güzel olacak.
ﬁu anda bayram bize bir ﬂey ifade
etmiyor. Yan› baﬂ›nda insanlar
ölürken bayram nas›l güzel olabilir ki" diyor. Duyars›z kalam›yor
yan›baﬂ›ndaki ac›lara, görmezden
gelemiyor, gelinmesine de anlam
veremiyor.
Direniﬂin 7. y›l›nda bir kez daha avukat›m›z Behiç Aﬂc›'n›n 200
günlük açl›¤›yla bütün okurlar›m›za ve herkese sesleniyoruz;
Tecritin can ald›¤› bayramlar›
bir daha yaﬂamayal›m. Ve zaferi
kazanmak için, 3 can›n yitip gitmesini önlemek için, tecrit iﬂkencesini kald›rmak için elimizden
geleni yapal›m. Bu sorunu sahiplenelim ve mutlaka ama mutlaka
kazanaca¤›m›z zaferimizin bayram›n› hep birlikte onurluca ve hakk›m›zca kutlayal›m.

D‹SK: Ölümlere son verin!

D‹SK
‹stanbul ﬁubeleri’nin baﬂkanlar›, 20 Ekim günü ziyarette bulundu. Evin önünde “F Tipi Cezaevleri
Kapat›ls›n!, Tecrit Bir ‹nsanl›k Suçudur” pankart›
açarak aç›klama yapan D‹SK ad›na konuﬂan, Genel
Sekreter Musa Çam, tecritin kiﬂinin iradesini k›rmak, düﬂüncelerinden vazgeçirmek için uyguland›¤›n› söyledi. “Bir imha politikas› ve a¤›r bir insan haklar› ihlali” olarak niteledi¤i tecritin derhal kald›r›lmas›n› isteyen Çam, “122
insan›n ölümü karﬂ›s›nda k›l›n› k›p›rdatmayanlara ﬂunu bir kez daha yüksek
sesle yineliyoruz: Bu ölümlere son verin!” diye konuﬂtu.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur!” sloganlar› atan sendikac›lar, daha sonra Aﬂc›’y› ziyaret ettiler. Musa Çam, Adalet
Bakanl›¤›’na mektup yazd›klar›n›, tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini kaydederek, “tecrite karﬂ› mücadelede yan›n›zday›z” derken; Aﬂc› ise, çözüm için daha somut ad›mlarla, eylemlerle Adalet Bakanl›¤›’n› daha çok s›k›ﬂt›rmak gerekti¤ini ifade etti.
◆ 18 Ekim’de Aﬂc›’y› ziyaret eden Eﬂber Ya¤murdereli, F Tiplerinin insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu kaydederek, “Bu sorun toplumun her kesiminin verdi¤i tepkilerle çözülecektir” dedi.
◆ Yazarlar Sendikas› Baﬂkan› Enver Ercan Erkan, 2.
Baﬂkan› Mustafa Köz ve ﬁair Arif Damar 22 Ekim’de Aﬂc›’y› ziyaret etti. Sa¤l›¤› nedeniyle ziyaretçilerini yatakta kabul eden Aﬂc›, ölüm orucunun ancak tecritin kald›r›lmas› ile
bitece¤ini ifade etti. ﬁair Arif Damar’›n s›cak ilgisi ile karﬂ›laﬂan Aﬂc›, direniﬂe, geliﬂmelere iliﬂkin bilgi verdi.
◆ BEKSAV yönetim kurulu üyeleri, 24 Ekim günü
Aﬂc›’y› ziyaret ettiler. BEKSAV ad›na konuﬂan Nurten Baydemir, Aﬂc›’n›n,
unutturulmak istenen tecriti yeniden kamuoyunun gündemine taﬂ›d›¤›n›
belirterek, “Biz de kurumlar›m›za düzenlenen bask›nlar›n ard›ndan yaﬂanan
tutuklamalar nedeniyle, tecrit sorununu yak›c› olarak hissediyoruz” dedi.

Aﬂc›’ya ödül Bu y›l 16.’s›
düzenlenen AT‹K-YDG Kültür-Sanat Festivali kapsam›nda jüri özel
ödülüne lay›k görülen Behiç Aﬂc›’ya, ödülü ﬁair Ruhan Mavruk ve
müzisyen Hilmi Yaray›c› taraf›ndan
18 Ekim’de sunuldu.
Ödül; “Kitlelerin arzular›na, kültür birikimlerine, sorunlar›na ilgi

duyan ve çözüm üretmeye çal›ﬂan,
bu u¤urda bedenini açl›¤a yat›rmaktan çekinmeyen insani tüm de¤erleri savunan dünyadaki ilk
avukat olan Behiç
Aﬂc› jüri özel ödülüne oy birli¤iyle lay›k
görülmüﬂtür!” denilerek takdim edildi.

Direniﬂçiden direniﬂçiye... “Bu ülke topraklar›n›n tarihi
zulmün ve baﬂkald›r›n›n tarihidir ayn› zamanda. Bu onurlu tarihin bir kesitindeki bir nefer olabilmenin onuru ve gururuyla direniﬂimizin 7 y›l›na giriyoruz. Yaﬂam›n her alan›nda onurumuza, çocuklar›m›z›n gelece¤ine yine
göz dikti emperyalizm. Ve biz bugüne kadar onur diyenler, hak diyenler, adalet diyenler dikildik yine bedenlerimizle zulmün karﬂ›s›na.
200 gündür sürdürdü¤ün kararl›l›¤›n›n zaferimizin garantisi oldu¤una
olan inanc›mla direniﬂini tekrar selaml›yorum. ﬁehitlerimizin önünde sayg›yla e¤iliyor, k›z›l bantl› aln›ndan öpüyorum.”

Gülcan Görüro¤lu’nun 200. günü vesilesiyle Behiç Aﬂc›’ya gönderdigi mesajdan
11
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ilaç olmak ve o ›ﬂ›¤›n sönmemesi
için “biz senin gözlerin oluruz” diyenler var Adana Direniﬂ Evi’nde.
Annesi diyaliz hastas› olan ﬁakirpaﬂa’dan bir genç, “Annem haftada 3 kez diyaliz makinesine ba¤lan›yor. Gülcan Abla’y› anlat›yorum, kararl›l›¤› ve inanc› karﬂ›s›nda annem de yaﬂama tutunuyor, ondan güç al›yor” diyor. Annesi ziyarete hiç gelememiﬂ, önceden de tan›m›yormuﬂ Gülcan’›...

ONLAR G‹B‹
BAKAB‹LMEK

“Gülcan bak üzerimdeki
h›rkay› yeni ald›m, nas›l?” diye soruyorum. “Seni ﬂu anda
çift görüyorum, ﬂimdi bir yorum yapamayaca¤›m” diyor
Gülcan. Onlarca sa¤l›k sorununa bir de “görme kayb› baﬂlang›c›” ekleniyor. Bunun t›p dilinde de
bir ismi var, ancak bu ismi bilenler,
bu evden uzaklar. Adana Tabip
Odas›, kap›s› onlarca kez çal›nmas›na ra¤men 173 gündür ne bir ziyarette bulundu ne de bir üyesini gönderdi. Gerçekten, Tabip Odas› “biz
de tecrite karﬂ›y›z” aç›klamas›nda
ne kadar samimiydi acaba!
Behiç Aﬂc›’n›n da ayn› sorunu
yaﬂad›¤›n› biliyoruz, Sevgi Saymaz’›n görme sorununu daha boyutlu yaﬂad›¤›n› ö¤rendi¤imizdeyse
ﬂaﬂ›rm›yoruz, kapal› mekanda, tecritte “do¤al” olan bir durum.
‹lerleyen günler direniﬂçilerin
gözlerine böyle yans›yor. Peki sadece onlar›n gözlerinde mi 7 y›ll›k direniﬂin yans›mas›. Direniﬂ, o kadar
çok kapal› gözü açt› ki 7 y›ld›r, bir
güneﬂ oldu, bir okula dönüﬂtü. Binlerce insana baﬂka bir bak›ﬂ aç›s›
sundu; kapitalizmin yozlu¤unun,
de¤ersizleﬂmenin, köleleﬂtiren tüketimin kültürünün dünyas›nda, baﬂka
de¤erlerle tan›ﬂt›rd›. Sahte olan› ortaya ç›kar›p, demokrat›n›n demokrat olup olmad›¤›n›, hukukçusunun,
ayd›n›n›n, sosyalistinin bu misyonlar›n içini ne kadar doldurdu¤unun
en önemli turnusolu haline geldi.
Yüzü ve vicdan› ayd›nl›¤a dönük, bir anan›n eriyen bedenine, ›ﬂ›¤› sönmeye yüz tutmuﬂ gözlerine

Kim elinden ne gelirse onu sunuyor direniﬂe. Yaﬂl› bir amcam›z
da, elinde tuttu¤u kontörü uzat›yor,
“yavrular›m gücüm buna yetiyor.
Keﬂke daha fazla katk› sunsam. Verin Gülcan k›z›ma, k›zlar›yla konuﬂsun” diyor. Gülcan’› görmek istiyor
ama sa¤l›k sorunu nedeniyle mümkün olmuyor, boynunu bükerek, ‘tamam’ diyor yaﬂl› amca ve eﬂi.
Bu iki yetmiﬂlik ziyaretçilerimizi u¤urlarken, tecritin sahiplerinin
televolelerle, uyuﬂturucu ve fuhuﬂla
batakl›¤›na çekti¤i milyonlarca gencimizi düﬂünüyoruz. Onlar›n bedenleri sa¤lam ama gözlerinde ﬂimdilik
perde çekilmiﬂ, 70’lik delikanl›lar›m›z ise, bedenlerini zor taﬂ›salar da,
gözleri parl›yor ‘Gülcan k›z›m›z’
derken.
“Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz” sesi giderek daha net duyuluyor. Yürüyüﬂ yap›yor mahalle halk›.
Gülcan’›n içi k›p›r k›p›r. U¤runa
ölüme yürüdükleri, onu anlamaya
devam ediyor çünkü. Tecritle devrimci tutsaklar› teslim almaya çal›ﬂanlar, kokuﬂmuﬂlu¤unu mahalleye
o kadar rahat sokamayacak. Slogan
sesleri giderek daha da gür geliyor...
Behiç Aﬂc›’n›n sesini Adana’ya
taﬂ›maya çal›ﬂan avukatlardan biri
çal›yor kap›m›z›. Adliyede tecritle
ilgili bir imza stand› açmak istemiﬂler. Buna izin vermeyen baro baﬂka12
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n›, yaklaﬂan baro seçimlerindeki demokrat bir aday› kastederek, “o solcu, o geldi¤inde imzalar›n›z› toplars›n›z” demiﬂ. B›rak›n ayd›n olmay›,
namuslu bir hukukçu olmay›, insan
olma erdemlerini taﬂ›mayan baro
baﬂkan›na avukatlar›n cevab›, “ölümün seçimleri beklemeyece¤i” oluyor. Adana Direniﬂ Evi, ﬁiﬂli oluyor
avukat misafirimizi u¤urlarken.
7 y›l önce bugünlerde ülke tarihinin dönüm noktalar›ndan birine
uyand› milyonlarca insan. ‹ﬂyerlerine, yaﬂama do¤ru akarken, hapishanelerden yükselen hayk›r›ﬂ›n fark›nda de¤illerdi belki milyonlar. O
günden, gelece¤in Türkiyesi’ne bakam›yorlard› belki de. Halk›n kurtuluﬂu için dört duvar aras›nda bedel ödeyenler, halk›n öncüleri ise
tüm bunlar›n bilinciyle, gözlerinde,
1984 ve 1996’n›n kahramanlar›n›n
›ﬂ›¤›yla bak›yorlard› gelece¤e.
7 y›l sonra, ayn› duygular› taﬂ›yor Adana’n›n bu emekçi semtindeki k›rm›z› iki katl› evdeki insanlar.
Hâlâ uyanamayan, gözlerine o ›ﬂ›¤›
yerleﬂtiremeyenler için ›ﬂ›k olmaya
devam ediyor Gülcan. Gözlerinin
sinirleri zay›flad›kça ›ﬂ›¤› art›yor
Gülcan’›n. Ve yurtd›ﬂ›ndan arayan
telefondaki ses, “ama yüre¤im orada at›yor. Ben de bir anay›m. Gülcan’›n sonuna kadar yan›nday›m”
diyor, daha fazlas›n› getiremiyor
gözyaﬂlar›na bo¤ulurken.
Tam 36 saat uykusuzluktan sonra Gülcan uykuya yeni dald›. Ölüme
yürürken okudu¤u “Toprak Ac›k›nca” kitab›, incelen bedeninin yan›na
düﬂmüﬂ. Yaz aylar›n›n s›caktan kavurdu¤u Çukurova’n›n ya¤mura
ac›km›ﬂ topra¤› bardaktan boﬂan›rcas›na ya¤an ya¤muru kana kana
içerken, yeni güne uyanmak üzere
biraz sonra 72 milyon insan. Ve yine bugünün sonunda da o milyonlar›n gelece¤i için eriyen bir anan›n
açl›¤› ile daha da körleﬂirken gözleri, baz›lar› da bu ›ﬂ›kla gerçe¤i görmeye baﬂlayacak.
Bir gün mutlaka Gülcan’›n yeﬂil
gözlerindeki güzellik saracak bu
topraklar›. Ve o yeﬂilin güzelli¤inde
filizlenecek hayat.

“BU D‹REN‹ﬁE DESTEK
OLMAK ONURDUR”
Gülcan Görüro¤lu’nun direniﬂi
200’lü günlere do¤ru yol al›rken, ziyaretler ve destek açl›k grevleriyle,
halk›n her kesiminden insanlar
omuz veriyor bu kavgaya, güç oluyor bu yürüyüﬂte Gülcan’a.
Daha önce de destek veren ﬁair
Hasan Biber, 19-21 Ekim aras›nda
iki günlük açl›k greviyle yeniden
destek verdi. 20 Ekim günü ise, 17
yaﬂ›ndaki Eray Sa¤lam, Mersin’den gelerek 4 gün sürecek açl›k
grevine baﬂlad›. Önlü¤ünü giydikten sonra görüﬂtü¤ümüz Sa¤lam,
“Gülcan Abla’n›n direniﬂine destek
olmak için, ölümlerin son bulmas›
için ben de deste¤e geldim. Gülcan
Abla gibi bir direniﬂçinin yan›nda
olmak insana gurur veriyor” ﬂeklinde duygular›n› belirtti. 21 Ekim’den
itibaren 5 günlük açl›k grevine baﬂlayan Özgür Yavuz da, “tecriti y›kmak için el ele verip mücadele etmeliyiz” ça¤r›s› yapt›.
Abdi ‹pekçi Park›’ndaki TAYAD’l› Aileler’den Mehmet ve ﬁerife Y›lmaz çifti 2 günlük destek açl›k greviyle Gülcan’›n yan›nda
yeral›rken, “Direniﬂçilerimizle onur
duyuyorum” sözleriyle duygular›n›
özetlediler. Bayram›n ilk günü ise,
yine Abdi ‹pekçi’den gelen TAYAD’l›lardan Semiha Eyilik nöbeti
devrald›. 24 Ekim günü de Mersin’den Nuray Ayd›n iki günlük açl›k grevi ile Nurcan’›n yürüyüﬂüne
omuz verdi.

KESK’den ziyaret
KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daﬂdemir baﬂkanl›¤›nda,
SES’ten Meryem Özsö¤üt, HaberSen’den H›d›r Yavuz,
BTS’den ‹lker Önal,
BES’ten
Hüseyin
Gölp›nar ve
SES Adana

ﬁb. Baﬂkan› Mehmet Antmen ile
BES Adana ﬁB. Baﬂkan› Sinan
Tunç’tan oluﬂan KESK heyeti, 11
Ekim günü Gülcan Görüro¤lu’nu
ziyaret etti. Eyleminin 160. gününde Görüro¤lu ile görüﬂen KESK heyeti ad›na Abdurrahman Daﬂdemir,
dayan›ﬂma duygular›n› ifade etmek
için geldiklerini kaydederek, tecritin alternatif düﬂünceye sald›r› oldu¤unu belirtti. Daﬂdemir, KESK olarak, buna karﬂ› durman›n devrimci
bir direniﬂ ve kararl›l›k gerektirdi¤ini düﬂündüklerini ve bu anlamda
büyük bedellerle süren bu kararl›
eylemi selamlad›klar›n› söyledi.
Görüro¤lu ise, ziyarete memnuniyetini dile getirdi.

20 Ekim y›ldönümü
Büyük Direniﬂ’in y›ldönümü,
Adana Direniﬂ Evi’nde de bir etkinlikle karﬂ›land›. 20 Ekim günü düzenlenen bu anlaml› etkinli¤e, Gülcan sa¤l›k sorunlar› nedeniyle kat›lamazken, Büyük Direniﬂ’in nedenleri ve tarihsel önemi üzerine konuﬂmalar yap›ld›. Fatma Koyup›nar’› anlatan bir filmin izlendi¤i etkinlikte marﬂlar›n yan›s›ra, Hasan
Biber de ﬂiirlerle yerald›.

‹nönü’den ﬁakirpaﬂa’ya...
Her hafta ‹nönü Park›’nda oturma eylemi yapan TAYAD’l› Aileler,
23 Ekim’de bayram›n ilk günü yine
‹nönü Park›’ndayd›lar. Aç›klamada
direniﬂ ve tecrit anlat›l›rken, Gülcan’›n bayram mesaj› okundu. Ankara Abdi ‹pekçi Park›’ndan destek
için Adana’ya gelen Mehmet Y›lmaz ve Semiha Eyilik’in de bir konuﬂma yapt›¤› oturma eyleminin ard›ndan, da¤›t›lan bildirileri okuyan,
aç›klamalar› dinleyen 10 kiﬂi, Gülcan’› ziyaret etmek için TAYAD’l›lar ile birlikte Direniﬂ Evi’ne geldi.
Direniﬂ Evi’nin bir baﬂka ziyaretçisi ise, 24 Ekim günü SHP Adana ‹l Baﬂkan› Sabahattin Öztaﬂ oldu.
13
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Direniﬂ
Evi’nde
bayramlaﬂma

Tecritin ve gözyaﬂlar›n›n
olmad›¤› nice bayramlara...
Mutlulu¤un, birlikteli¤in ve paylaﬂ›mlar›n doru¤a ç›kt›¤› günler olmuﬂtur bayramlar›m›z. Halklar›m›z›n Ramazan Bayram›’n› kutluyorum. Gönlüm isterdi ki bu bayrama ben de çocuklar›m›n yan›nda, sizlerle beraber
gireyim. Ama ﬂu anda ölüm orucu direniﬂimin 172. gününden sesleniyorum size. 7 y›ld›r F Tiplerinde uygulanan tecritin katletti¤i 122 insan›n ve
sakat b›rak›lan 600 insan›n aileleri bu
bayrama da gözyaﬂ›yla giriyor. Hapishane kap›lar›nda bayram› yine
gözyaﬂlar›yla karﬂ›layan binlerce ana
baba var. Ve sizler halk›m. Çocuklar›n›za yine istedi¤iniz gibi bir elbise
alamadan, cebine onu sevindirecek
bir harçl›k koyamadan karﬂ›l›yorsunuz bu bayram› da. Bizler F Tipler’indeki tecritten, açl›¤›m›zdan dolay› bu
bayrama gözyaﬂlar›yla girerken, bu
ülkeyi yönetenler ellerinde en pahal›
ve en güzel hediyelerle, en güzel yerlerde giriyorlar.
Avukat Behiç Aﬂc› ‹stanbul’da ve
Sevgi Saymaz Uﬂak Hapishanesi’nde demir parmakl›l›klar ard›ndaki
açl›¤›yla karﬂ›l›yor bu Ramazan Bayram›’n›. Tecrit kald›r›lmazsa bir sonraki bayram olan Kurban Bayram›’n›
biz göremeyece¤iz. 123. ölüm gerçekleﬂmeden tecritin kald›r›lmas› için
herkese daha fazla sorumlulu¤un
düﬂtü¤ü bu bayram gününde daha
fazla duyarl›l›k bekliyorum.
Halk›m›z›n Ramazan Bayram›’n›
kutluyor; mücadelemizle yarataca¤›m›z tecritin, açl›¤›n ve gözyaﬂ›n›n olmad›¤› nice bayramlar diliyorum.

Görüro¤lu’nun sa¤l›k nedeniyle görüﬂemedi¤i Öztaﬂ, “F Tipi hapishanelerdeki tecritin çözülmesi noktas›ndaki talepleriniz benim de taleplerimdir” dedi.

Adalet Bakan›

ba¤›rmaya devam edece¤iz.” sözleriyle ayd›nlar›n tavr›n› özetledi.
Daha
sonra
TMMOB’da bir de¤erlendirme toplant›s› yapan ayd›nlar, meclise
gittiler. Nurettin Güleç,
Kibar Arslan, Nihat
Genç, Fikret Baﬂkaya,
Halil Özbolat, Efkan
ﬁeﬂen, Bayar ﬁahin, Sennur Sezer
ve Avni Sa¤lam ayr› ayr› heyetler
halinde, milletvekilleri Sinan Yerlikaya, Ahmet Ersin, Süleyman Gündüz, M. Ali Özbolat, Algan Hacalo¤lu, Atilla Kart ve Yüksel Çorbac›’yla görüﬂtüler.

Ayd›nlarla, sanatç›larla,
barolarla yüzleﬂmekten

Niye Kaçar?
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, 19
Ekim günü, Adalet Bakanl›¤›’yla ve
milletvekilleriyle görüﬂmek üzere
Ankara’dayd›lar. Geçen haftaki say›m›zda da aktard›¤›m›z gibi, Adalet Bakanl›¤›’n›n kap›lar›, bu ülkenin ayd›n ve sanatç›lar›na kapal›yd›.
Bilgesu Erenus, Sennur Sezer,
Nihat Genç, Efkan ﬁeﬂen ve Fikret
Baﬂkaya’dan oluﬂan heyet Adalet
Bakan›’yla görüﬂmek üzere bakanl›¤a girerken, di¤er ayd›n ve sanatç›lar, Bakanl›k önünde polis çemberi içinde beklediler. Bekleyiﬂ k›sa
sürdü. Heyet ad›na konuﬂan Erenus’un aç›klamas›, nedenini ortaya
koyuyordu. Adalet Bakan› yoktu,
ancak tüm bakanl›klarda oldu¤u gibi, yerine bakacak kimse de yoktu!
Nihat Genç ise, cebinden kimli¤ini ç›kar›p sallayarak, “bu kimli¤i
devlet bana verdi. Ben bu devletin
vatandaﬂ›y›m. Devletin kendi vatandaﬂ›na sayg›s›zl›k yapt›¤›n› ve bir
iktidar organ›n›n bu kadar ciddiyetsiz davranmas›n› anlayam›yorum.
Bizi adeta kap›lar›ndan defettiler”
ﬂeklinde konuﬂtu ve Adalet Bakan›’n›n ve hükümetin ölümlere karﬂ›
vurdumduymazl›¤›na vurgu yapt›.

Adalet Bakan› duymamaya
çal›ﬂsa da biz onun kulaklar›na tekrar tekrar ba¤›rmaya
devam edece¤iz Bu yaklaﬂ›m›n
ﬂimdiye kadar varolan yok sayma
politikas›n›n bir devam› oldu¤unu
kaydeden Fikret Baﬂkaya da, “Tecriti ve ölümleri yokmuﬂ gibi görmenin bir baﬂka yan› da bu.” dedi. Bu
k›sa aç›klaman›n ard›nda Sennur
Sezer, “Biz ›srarc› olaca¤›z ve Adalet Bakan› duymamaya çal›ﬂsa da
biz onun kulaklar›na tekrar tekrar

Bu görüﬂmelerde özellikle milletvekillerinin birço¤unun, bu ülkede 122 insan›n can›na malolan ve
halen süren bir sorun hakk›nda yeterince bilgi sahibi olmad›klar› görülürken, bunun bir yan›n› sansür
oluﬂtursa da, en önemli yan›n›n
meclisin ülkesinin sorunlar›na karﬂ›
duyars›zl›¤›yd›. Milletvekilleri “ellerinden geleni yapacaklar›n›, önerge vereceklerini, partilerini bu konuda zorlayacaklar›n›” söylerken,
ayd›nlar heyeti daha sonra meclisten ayr›larak, Ankara Baro Baﬂkan›
Vedat Ahsen Coﬂar ile görüﬂtüler.
Baro baﬂkan›, “sorunun ne derece önemli oldu¤unun fark›nda oldu¤unu, elinden geleni yapaca¤›n›, en
k›sa zamanda bakanla yeniden temasa geçece¤ini” söyledi. Ayd›nlar
ise, “Behiç’in ölüme gidiﬂinin ülkemizin savunmas›z kald›¤›n›n ac› bir
kan›t›” oldu¤unu ifade ettiler ve bunun ayn› zamanda bir insanl›k ay›b›
oldu¤unun alt›n› çizdiler.
Ankara’dan ayr›lan ayd›nlar,
tekrar geleceklerini, bu sorunu çözmek için çok çaba sarfedeceklerini
vurgulad›lar.

Kaç›ﬂ suçluluktand›r Adalet
Bakanl›¤›’n›n kap›lar›n›n kapal› olmas›, iktidar›n ayd›nlarla, sanatç›larla, barolarla, sendikac›larla yani
bu ülkenin demokratik kamuoyu ile
yüzleﬂmekten kaç›ﬂ›n›n ironik bir
örne¤idir.
14
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Dinleyip
ö¤renecekleri
“yeni”
bir sorun yok ortada. Her zaman yapt›klar› gibi “oyalama” taktiklerine baﬂvurabilecekleri, devlet bürokrasisinin klasikleﬂmiﬂ geçiﬂtirme yöntemlerini uygulayabilecekleri bir durum
da sözkonusu de¤il.
Çünkü o kap›n›n arkas›ndakiler,
sorunu ve izledikleri politikan›n sonuçlar›n› iyi biliyorlar. Behiç Aﬂc›’n›n da dile getirdi¤i gibi, uygulad›klar› politikay› kendilerinden baﬂka ç›k›p aç›kça savunabilecek hiç
kimse kalmad›. Sadece, 19 Aral›k’›n meﬂhur katliam tertipçisi, eski
Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, uzat›lan mikrofonlara F
Tiplerini savunabiliyor. Ne bas›nda,
ne baﬂka kurumlarda F Tipleri üzerine güzellemeler dizecek tek bir örnek dahi bulam›yorlar.
Ancak “her kaç›ﬂ›n” bir sonu
mutlaka vard›r. Tecrit zulmünün sahipleri de; Türkiye halk›n›n talebini
dile getirenlerden, zulme son verin
diyenlerden, ayd›nlar, hukukçular,
sendikalar, demokratik kitle örgütlerinden daha fazla kaçamayacak.

AKP’liler ve AKP’yi destekleyenler;

Bu zulme karﬂ›
tavr›n›z› aç›klay›n
Sorunun do¤rudan muhattab›
Adalet Bakanl›¤›’d›r, ancak hiçbir
AKP milletvekili ve yöneticisi bu
sorunun ortaya ç›kard›¤› ölümlerin
sorumlulu¤undan kendini azade
tutamaz. Adalet Bakanl›¤›’n›n 122
insan›n can›n› alan bir politikay›
uygulamaya devam etmesi, ölümleri ve sorunu görmezlikten gelmeye devam etmesi karﬂ›s›nda
susan tüm AKP’liler bir biçimde
ONAY VER‹YORLAR demektir.
Bu zulme ONAY VERMEYEN tüm
AKP’lileri, tav›rlar›n› aç›klamaya,
Cemil Çiçek’e bu zulmü kim ad›na, neden sürdürdü¤ünü sormaya
ça¤›r›yoruz.

Brüksel’den hukukçu heyeti:

Adalet Bakan› Ad›m Atmal›
22 Ekim günü Brüksel Barosu ad›na Behiç
Aﬂc›’y› ziyaret eden, Uluslararas› Demokratik
Hukukçular Derne¤i’nden Avukat Jan Fermon
ile Belçika ‹nsan Haklar› Birli¤i’nden avukat
Georges Beathier, tecritin kald›r›lmas› ça¤r›lar›n›n dikkate al›nmas›n› istediler.
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi üyesi
Avukat Taylan Tanay ile birlikte 23 Ekim’de
Direniﬂ Evin’de bir bas›n toplant›s› düzenleyen
hukukçular, Adalet Bakanl›¤›’n› ad›m atmaya
ça¤›r›rken, Behiç Aﬂc› sa¤l›k durumu nedeniyle bas›n toplant›s›na kat›lamad›. Avukat Jan Fermon, Avukat Behiç Aﬂc›’n›n ölüm orucunda oldu¤unu ö¤renince duyars›z kalamad›klar›n› ifade ederek, “Bir insan hayat›n› böylesine bir tehlikeye at›yorsa burada önemli bir sorun var demektir. Behiç Aﬂc›’n›n istedi¤i ﬂey, Adalet Bakanl›¤›’n›n bir karar alarak onu uygulamas›d›r.
Kendisi bize at›lacak ad›mlar konusunda öneriler iletti. Biz bakanl›¤›n biran önce sivil toplum örgütleriyle görüﬂmesini istiyoruz” diye konuﬂtu.
Belçika ‹nsan Haklar› Birli¤i’nden Georges Beathier de, ayn› zamanda
Brüksel Barosu taraf›ndan görevlendirildi¤ini kaydederek, meslektaﬂlar›n›n
ölüm orucunda olmas›n›n “düﬂündürücü” oldu¤unu belirtti. Beathier, “hayat› tehlikeye giren meslektaﬂ›m›z›n kurtar›lmas› için Türkiye’nin insan haklar›
ve hukuk alan›nda ad›m atmas› gerekir. Tecrit sisteminin kald›r›lmas› için beraber çal›ﬂaca¤›z.” diye konuﬂtu. Brüksel Barosu’nun tecrite karﬂ› ‹stanbul
Barosu Baﬂkan›’na bir mektup yazd›¤›n› kaydeden Beatier, “gelecek günlerde di¤er Avrupa barolar›n›n da ayn› ﬂeyi yapaca¤›na kuﬂkum yok.” dedi. Beatiher son olarak, Aﬂc›’n›n eylemine duyduklar› sayg›y› ifade ederken, Taylan Tanay da, Bakanl›¤›n görmemezlikten gelmeye devam edemeyece¤ini
hat›rlatt›.
Belçika’dan gelen heyet, tecrit sorununa iliﬂkin çeﬂitli demokratik kitle örgütü ve hukukçularla da bir dizi görüﬂmelerde bulundular.
türküler söyledi¤i
etkinlikte, z›lg›tlar aras›nda k›nas› yak›lan Behiç
Aﬂc›, zafere olan inanc›n› ifade etti.
Gün gün direniﬂiyle ördü¤ü 200
günün onuruyla k›nas›na gelen misafirleri karﬂ›layan Aﬂc›, sayg› duruﬂu ve ﬂiirlerin ard›ndan bir konuﬂma yapt›. Gülcan Görüro¤lu’nun
mesajla Behiç Aﬂc›’n›n yan›nda
yerald›¤› etkinli¤e coﬂku ve onur
hakimdi. Direniﬂin 7. y›l› ve Aﬂc›’n›n 200. günü ile ilgili konuﬂmalar›n yap›ld›¤› etkinlikte, Behiç Aﬂc› da düﬂüncelerini ifade etti.

200. Gün

Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂinin 200.
gününe girmesi nedeniyle, 21 Ekim
günü Direniﬂ Evi’nde bir etkinlik
düzenlendi. Sar›gazi Temel Haklar
Derne¤i Müzik Grubu, ‘Umut Ya¤muru’ ve Grup Yorum Korosu’nun

Alanlarda çözece¤iz
“Asl›nda 7 y›lda söylenmesi ge15
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reken her ﬂeyi 122 ﬂehit söyledi. Direniﬂin kendisi zaten söylüyor, anlatmaya devam ediyor. Ben derim
ki; b›rakal›m onlar yine anlatmaya
devam etsinler. Biz kendi iﬂimize
bakal›m. Çözmemiz gereken bir sorun var. Tecrit. Çözebilece¤imizi
gördük. Belki bize düﬂen, bu görevimizi yerine getirmek. Nerede, çözece¤imizi de biliyoruz. Buralarda
çözemeyece¤imiz çok aç›k. D›ﬂar›da çözece¤iz, sokakta çözece¤iz,
alanlarda çözece¤iz. ‹nan›yorum ki
tecriti kald›rmak sizlerin elinde.
Bunu bizlerin görmesi ya da görmemesi problem de¤il. Ama ﬂunu bence unutmamal›s›n›z, bir sorumlulu¤unuz var. Bu sorumlulu¤umuz hapishanelerdeki tutsaklar›m›za karﬂ›d›r, direniﬂin kendisine karﬂ›d›r, 122
ﬂehide karﬂ›d›r. Bu çok büyük bir
güçtür. Dünya tarihindeki bir ilki
yaratan güçtür. Biz bu güçle alanlarda yerimizi ald›¤›m›zda tecriti
çözebilece¤imize inan›yorum.

Adalet Bakan›
insanlardan kaç›yor
Son olarak belki ﬂunu görmek
gerekir. ﬁu an geldi¤imiz noktada
asl›nda direnen yer de¤iﬂtirdi. Adalet Bakan› direniyor. Ve Adalet Bakanl›¤›’n›n durumu emin olun, ﬂu
an çok kötü. ‹nsanlardan kaç›yor.
Toplum önüne ç›kam›yor, halk önüne ç›kam›yor. Hiçbir yere ç›kam›yor; barolara gidemiyor, üniversitelere gidemiyor, halk›n karﬂ›s›na ç›kam›yor. Bizim anl›m›z ak, baﬂ›m›z
dik. Her tarafa ç›kabiliyoruz.
Ne diyelim hem Bakan’a kolay
gelsin, hem bize. Bakan’a kolay
gelsin. Böyle bir gücün karﬂ›s›nda
durmak çok zordur! Ama ›srar ediyor. Çözülmesi mümkünken, çözmeyip bunu yaﬂamay› tercih ediyor.
Kendisi bilir. Bize kolay gelsin, büyük bir gücümüz var. Harekete geçirmedi¤imiz bir güç bu. Bunu harekete geçirmeliyiz. Alanlar›, meydanlar› biz kazanmal›y›z. Ve gerek
bugün, gerekse yar›n biz de olabiliriz F Tipi hapishanelerde. Tutsaklar›m›za bu zaferi hediye edebiliriz.
Hepinize baﬂar›lar diliyorum.”

‹stanbul Barosu’nun ‘Direniﬂi B›rak’
Ça¤r›s›na Behiç Aﬂc›’dan Cevap
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› 20
Ekim 2006 tarihli bir aç›klama yaparak, benden ölüm orucu eylemini
b›rakmam› istemiﬂtir. Baro Baﬂkanl›¤› aç›klamas›nda; “Devletin ölüm
oruçlar›n›n ve açl›k grevlerinin sona erdirilmesi için gerekeni yapaca¤›, tutuklular›n özgürlük alanlar›n›n geniﬂletilmesi için gerekenin yap›laca¤›, infaz rejiminin iyileﬂtirilmesi için gereken çaban›n gösterilece¤i” belirtilmiﬂ, bundan sonra tecrite karﬂ› mücadelede Adalet Bakanl›¤›’n›n sözlerinin takipçisi olacaklar›n› da belirterek benden de
sürdürdü¤üm ölüm orucu eylemimi
sona erdirmemi istemiﬂlerdir.
Elbette barolar›n tecrite karﬂ›
mücadele etmesi olumluluktur. Bir
yönüyle de varl›k nedenlerinden biridir. Halk›n sorunlar›na hiçbir baro
arkas›n› dönemez. ‹nsanl›k sorununa hiçbir baro arkas›n› dönemez. Bu
nedenle asl›nda ‹stanbul Barosu asli görevini yapmaktad›r.

Ölüm orucunu
b›rakmam mümkün de¤il
Bize yapt›klar› ölüm orucunu b›rakmam›z gerekti¤i yönündeki ça¤r›ya gelince. Bu ça¤r›n›n eksik bilgi

ile yap›ld›¤›n› düﬂünüyorum. Bu
ça¤r›n›n temeli Adalet Bakanl›¤›’n›n “hapishanelerde iyileﬂtirmeler” yapaca¤›d›r. Aç›klamaya
göre Adalet Bakanl›¤› bir aç›klama
yapm›ﬂ ve F Tipi hapishanelerde
iyileﬂtirmeler yapaca¤›n› da belirtmiﬂtir. Ancak bu “iyileﬂtirmelerin”
neler oldu¤u aç›k olarak belirtilmemektedir. Hapishaneler tarihini biraz inceleyen herkes bilir ki yap›lan
her ﬂey “iyileﬂtirme” için yap›lm›ﬂt›r. F Tipleri “ iyileﬂtirme” için aç›lm›ﬂt›r, tecrit “iyileﬂtirme” için uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r, tecrit infaz
kanunu ile “iyileﬂtirme” için daha
da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bütün bu eksiklikler aç›k ve net olarak Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan giderilmeden
ölüm orucunu bitirmem mümkün
de¤ildir.

“‹yileﬂtirmelerin” neler
oldu¤u aç›klanmal›d›r
Aç›klamadan anlaﬂ›l›yor ki Adalet Bakanl›¤› hapishaneler üzerinde
çal›ﬂmakta ve bir proje haz›rlamaktad›r. Öyle ise bu proje nedir? Yap›lmas› düﬂünülen “iyileﬂtirme”ler nelerdir? Bu “iyileﬂtirme”ler aç›k olarak aç›klanmal›d›r. “‹yileﬂtirme”ler

uykusuzluk, mide bulant›s›, her iki ayakta yanma,
vücudun de¤iﬂik yerlerinde ortaya ç›kan iltihaplar gibi rahats›zl›klar bulunmaktad›r. Tansiyon:
115-75 Nab›z: 68 Ateﬂ: 36.2 Kilo: 57

tutuklu ve hükümlülerin mekân tecritine iliﬂkin taleplerini karﬂ›lamakta m›d›r? Yoksa Bakanl›k daha önce
yapt›¤› manevralarda oldu¤u gibi
spor salonlar›n›n kullan›m›, kütüphanelerin kullan›m› m› tart›ﬂ›lacakt›r? Bilinmelidir ki spor salonu kullan›m›, kütüphane kullan›m› tecrite
iliﬂkin sorunlar de¤ildir. 21. yüzy›l
infaz rejimleri gere¤i art›k hapishaneler 20 kiﬂilik ko¤uﬂlar ﬂeklinde de
yap›lsa spor salonu ve kütüphane
yap›lmaktad›r. Çünkü bu tesisler
içerideki insanlar›n entelektüel ihtiyaçlar› içindir. Tecrite karﬂ› bir araç
de¤ildir. Bu nedenle Bakanl›k bu tür
manevralar yapmadan mekân tecritini nas›l kald›raca¤›n› aç›klamal›.
Ve unutulmamal›d›r ki bu tür eksik bilgilerle yap›lan ‘b›rak›n’ ça¤r›lar› sadece Adalet Bakanl›¤›’na,
üzerinde politikalar geliﬂtirebilece¤i
zeminler sa¤lamaktad›r. Nitekim 19
Aral›k’tan önce yap›lan b›rak›n ça¤r›lar› Bakanl›¤a Hayata Dönüﬂ Operasyonu’nu yaparken demagoji malzemesi olmuﬂtur. Bu nedenle bu tür
ça¤r›lar›n eksik bilgilerle yap›lmamas›n›, sonuçlar›n›n a¤›rl›¤›n›n sorumlulu¤u da düﬂünülerek öneririm.
E¤er Bakanl›k bizlerin ve içeridekilerin yaﬂam›na de¤er veriyorsa
yapmay› düﬂündü¤ü iyileﬂtirmeleri
aç›klamal›d›r.
21 Ekim

Av. Behiç AﬁCI

Ölüme izin vermeyece¤iz

Adana Barosu’nun aymazl›¤›

Aﬂc›’n›n direniﬂinin 200. gününde
yaz›l› aç›klama yapan Tecrite Karﬂ›
Dayan›ﬂma Komitesi, çözüm yönündeki ça¤r›lara Adalet Bakan›’n›n
kulak t›kamaya devam etti¤ini kaydetti. Aﬂc›’n›n sa¤l›k durumuna iliﬂkinse, ﬂu bilgiler verildi:

Adana Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi avukatlar›n›n, imza masas› açmas›na, Adana Baro Baﬂkan› ‹smet Altu¤ taraf›ndan izin verilmedi. Komite
üyelerinin talebini, “komite Adana Barosu’nun ad›n› kullanamaz. Avukat Behiç Aﬂc›’n›n talepleri
mesle¤i ilgilendirmez” diyerek reddeden Baro, hukuktan, müvekkil hakk›n› aramaktan ne
anlad›¤›n› da ortaya koymuﬂ oldu. Müvekkilin hakk›n› savunmaya de¤il, cüzdan›n›n
ﬂiﬂkinli¤ine bakt›¤› anlaﬂ›lan bu hukukçu
anlay›ﬂ›n› da sorguluyor Aﬂc›’n›n direniﬂi.
Bu aymazl›¤a karﬂ›n 19-20 Ekim günlerinde adliye binas›nda imza masas›n› açarak,
Aﬂc›’n›n taleplerinin mesle¤i ilgilendirdi¤ini
anlatmakla kalmad›lar, Baro’nun tutumunu da k›nad›lar.

Göz sinirlerinde zay›flama, sol gözde hafif görme kayb›, vucutta ödem
baﬂlang›çlar›, ba¤›rsak hareketlerinde a¤›rl›k ve tuvalete ç›kma süresinin uzamas›, kab›zl›k, yürürken
denge bozuklu¤u, aﬂ›r› yorgunluk,

‹stanbul Barosu taraf›ndan Baro
Han’da tahsis edilen 6. kat 601
No'lu odada çal›ﬂmalar›n› sürdürecek olan komite, “bu tablonun ölüm
tablosuna dönüﬂmesine izin vermeyece¤iz. Avukat Behiç Aﬂc›'n›n sesi
olmaya ve bu sesi daha gür hayk›rmaya devam edece¤iz” kararl›l›¤›n›
bir kez daha ilan etti.
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29 Ekim
Cumhuriyet
‘Bayram›’

Önce ba¤›ms›zl›¤› yeniden kazanmal›, sonra
halk›n cumhuriyetini kurmal›y›z ki;

KUTLANACAK B‹R ﬁEY‹M‹Z OLSUN!
29 Ekim kutlamalar›na iliﬂkin
bas›na, televizyonlara yans›yan görüntüleri düﬂünün; ço¤unlukla tören
k›tas› biçiminde giyinmiﬂ askeri birlik resimleridir.
Oysa ne ilgisi var askerle?
Cumhur’un bayram› bu.
Cumhuriyetin bayram›.
Peki neydi cumhuriyet?
“Halk›n seçti¤i temsilciler arac›l›¤›yla yönetime kat›ld›¤›” bir yönetim biçimi.
Peki öyle mi oluyor? Ülkemizde
halk yönetime kat›l›yor mu?..
Biraz tarihe uzan›p, sonra bu sorunun cevab›na dönelim.
83 y›l önce, Türkiye devletinin
bir cumhuriyet oldu¤u ilan edildi.
Kimilerine göre erken bir iland›
bu, kimileri ise, hilafet ve saltanat›n devam›n› savunuyordu. Hem
halk› kontrol etmek için halife gibi,
sultan gibi, herkesin ulaﬂamayaca¤›
yükseklikteki makamlar ﬂartt›; halk›
ancak onlar zaptedebilirdi.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na önderlik
eden kadro, dinlemedi bu itirazlar›.
Çünkü bu kadro biliyordu ki; hilafetin ve padiﬂah›n ordusu iﬂgal ettirmiﬂti ülkeyi; ‹zmir’i o kadar kolay
iﬂgal etmelerinin nedeni, padiﬂah
ordusunun iﬂgal güçleriyle yanyana
yürümesi de¤il miydi?
Emperyalizme kafa tutmak ise,
baﬂka bir iradenin, Anadolu halk›n›n iradesini yans›tan bir ordunun
kurulmas›yla mümkün olmuﬂtu.
Öyleyse, ba¤›ms›zl›¤› korumak,
Cumhuriyet’e geçmekle s›k› s›k›ya
ba¤l›yd›.

Gericilik, ister saltanatç›, ister
hilafetçi, ister ayd›n görünümlü
olsun, hep emperyalizme çal›ﬂ›r! Y›l 1919’du. Anadolu’nun du-

rumunu konuﬂmak için toplanan bir
kongrede ﬂunlar deniyordu: “Laf
itibariyle manda ve istiklal birbirine mani ﬂeyler de¤il”..
“Biz ‹stanbul’da kendimiz için
bütün eski ve yeni Türkiye hudutlar›n› ﬂamil olmak (kapsamak) üzere
geciçi bir Amerikan mandas›n› ehven-i ﬂer olarak görüyoruz.” (Kutsal ‹syan, sy. 28, 35)
Amerikan mandas›n› “ehven-i
ﬂer“ olarak savunuyordu zaman›n
ayd›n›. Bu sözlerin sahibi olan Halide Edip Ad›var, emperyalist iﬂgal
karﬂ›s›nda umutsuzlu¤a kap›lan ayd›nlardan biridir. ‹ﬂgal karﬂ›s›nda
tek çözümün Amerikan mandas›
istemek oldu¤unu savunuyor bu
umutsuzlukla. Bu fikrinde yaln›z da
de¤il.
“Bütün devletler bizi tamamen
müstakil b›rakacaklar›n› söyleseler
bile, yine müzaharete (yard›ma)
muhtac›z. ... 450-500 milyon borcumuz var. Bu paray› kimse kimseye
ba¤›ﬂlamaz. Sonra yan›baﬂ›m›zda
bizi taksim etmeyi emel edinmiﬂ hükümetler var. Onlar›n ihtiraslar›na
karﬂ› mahvuloruz. Paras›z, ordusuz
ne yapabiliriz.”
Anadolu iﬂgal alt›ndad›r. Halk
onuruna, namusuna yönelik sald›r›lara, katliamlara maruz kalmaktad›r.
Manday› isteyen ayd›n, iﬂgal alt›ndaki halka güvenmemektedir. Bir
ülkenin kendi iradesiyle düze ç›kabilece¤ini inanmamaktad›r.
ﬁimdilerde belki unutulmuﬂ bir
kavramd›r, hat›rlatal›m: Manda,
“baz› az geliﬂmiﬂ ülkeleri kendi
kendilerini yönetecek bir düzeye
eriﬂtirip ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂturuncaya kadar milletler Cemiyeti ad›na
yönetmek için baz› büyük devletlere
vekillik verilmesi”dir.
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra, uluslararas› hukukta
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bir statü olarak saptanm›ﬂt›r ve iﬂte
iﬂgal alt›ndaki Anadolu’da padiﬂahç›lar, hilafetçiler ve baz› ayd›nlar
bunu savunmaktad›r.
Ad›var ve arkadaﬂlar›n›n Amerika’y› tercih etmelerinin nedeni ise,
di¤er iﬂgal devletlerinden farkl› olarak ABD’nin halk›n iyili¤i için
“mandater” olmak istedi¤ini düﬂünmeleriydi.
Avrupa’ya karﬂ› ABD’yi ye¤ tutuyorlard›. “Filipinler gibi vahﬂi bir
memleketi bugün kendi kendini idareye kadir asri bir makine haline
getirdi¤i” için ABD’yi övüyorlard›.
Bu tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› yer,
Sivas Kongresi’dir. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n en önemli kararlar›n›n al›nd›¤›, savaﬂa yön veren o kongre, günlerce “tam istiklal mi, yoksa manda
m›” tart›ﬂmalar›na sahne olmuﬂtur.
Tart›ﬂmay› yürüten sivil veya asker ayd›nlardan baz›lar›, mandac›l›¤› “müzaharet” (yard›m etmek, arka
ç›kmak) diyerek yumuﬂatmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Savaﬂ›n bu ordu ve
halkla, bu olanaklarla kazan›lamayaca¤›n› düﬂünmekte, kongre üyelerini, iﬂgal karﬂ›s›nda mutlaka baﬂka bir ülkenin yard›m›n›n al›nmas›na ikna etmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Bunlar, “15-20 y›l diﬂimizi s›k›p
Amerika’ya katland›ktan sonra ba¤›ms›zl›¤›n Amerika taraf›ndan
bahﬂedilece¤ine” inanmaktad›r. Bu
inan›ﬂtakiler, iﬂgal güçleriyle de çat›ﬂmamay›, hatta ‹stanbul hükümetini desteklemeyi dahi savunmaktad›rlar zaten.

Zafer, her manada “tam ba¤›ms›zl›kç›”lar›nd›r. Manda tart›ﬂmalar›, Sivas Kongresi boyunca sürse
de, tart›ﬂman›n galibi, “tam ba¤›ms›zl›¤›” savunanlard›r. Savaﬂ, buna
göre ﬂekillenmiﬂtir.
4 y›l süren savaﬂ boyunca Halide

Edip gibi sonradan savaﬂ›n içinde
yeralanlar da oldu; ama bunu görmeleri de ancak halk›n savaﬂ›n›n
güçlenmesinin sonucunda olmuﬂtur.
Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu’daki örgütlenme ve savaﬂ yayg›nlaﬂt›. ‹ngiliz, Frans›z, Amerikan
mandac›l›¤›n› hayal edenlere karﬂ›,
ba¤›ms›zl›k için yola ç›k›p dövüﬂenler kazand›.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in
ilan edilmesiyle, ba¤›ms›z ve saltanats›z bir ülkenin temelleri at›ld›.
Yoksul, sömürülen, iﬂgal alt›ndaki bir halk›n isyan›d›r Kurtuluﬂ
Savaﬂ›. Emperyalizmin üstün askeri
ve ekonomik gücüne karﬂ›n, halk›n
fedakarl›¤›n›n, cesaretinin eseridir.
Bu anlamdad›r ki, Cumhuriyet,
binlerce ﬂehit, büyük fedakarl›klarla
ilan edilmiﬂtir. Ve bugün, “buruk bir
an›”d›r 29 Ekim. Ba¤›ms›zl›¤›n para karﬂ›l›¤›nda sat›ld›¤›, emperyalist
tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin mutlak
saltanat›yla yönetilen bir ülkede,
baﬂka türlü de olamaz zaten.

“Mandadan baﬂka çaremiz
yoktur”dan, “Ya AB, ya barbarl›k”a! Manda ve himaye tart›ﬂmalar›n›n Sivas Kongresi’nde bertaraf
edilmesinin üstünden 87 y›l geçmiﬂ
durumda. Ama tart›ﬂma hâlâ sürüyor asl›nda.
“Ya AB ya barbarl›k” diyen Pamuklar’›n savundu¤u anlay›ﬂ, Halide Edip Ad›var’›n savundu¤undan
farkl› de¤il. Ahmet Altanlar’›n,
AB’yle modernleﬂece¤imizi söyleyen burjuva politikac›lar›n söyledikleri, Sivas Kongresi’ndeki mandac›lar›n ﬂu sözlerinin tekrar›d›r:
“Milletin refah ve geliﬂmesini
temin, halk›, köyleri, asri bir halk
haline koyabilecek bir hükümet nazariyesine ve tatbikat›na ihtiyac›m›z
var. Bunda laz›m gelen para, ihtisas
ve kudrete sahip de¤iliz Amerika bu
hususta çok iﬂimize geliyor” sözleriyle, bugün AB için söylenenler ayn› zihniyetin ürünü de¤il mi? AB’siz
yapamay›z, IMF’siz yapamay›z diyenlerin zaman›n Amerikan, ‹ngiliz
muhiplerinden fark› var m›?

1920’lerde nas›l, “manda ba¤›ms›zl›¤›n ihlalidir” diyenler, halka gerçe¤i anlatanlar idiyse, bugün
de “AB üyeli¤i, ABD müttefikli¤i
ba¤›ml›l›kt›r” diyenler gerçe¤i söylemektedir. Dün nas›l her türlü mandaya hay›r deyip “tam ba¤›ms›zl›k”
isteyenler kurtuluﬂun yolunu göstermiﬂse, bugün de “ABD’ye, AB’ye,
NATO’ya, IMF’ye hay›r” diyerek
“Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist
Türkiye” diyenler, kurtuluﬂ yolunu
gösteriyor.
Ve o günlerde nas›l savaﬂ›, halka
güvenip kurtuluﬂu kendi güçlerinde
arayanlar, kan-can bedeli savaﬂanlar
kazand›ysa, bugün de öyle olacakt›r. Tekrar emperyalistlerin boyunduru¤una sokulan ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için Marksist-Leninistler savaﬂ›yor. Biliyoruz ki, kendi ayaklar›
üstünde duran demokratik bir ülke,
ancak tam ba¤›ms›zl›k koﬂullar›nda
gerçekleﬂecektir. Refah ve özgürlük, ba¤›ms›zl›kla mümkündür.

“Esir bir milletin çocuklar› olarak yaﬂamak yerine, kahramanca ölmek ﬂayan› tercihtir”!
29 Ekim, ülkemizi emperyalizme
satanlar›n bayram› olamaz. Bu yüzden, 29 Ekim’de meydanlara ç›k›p
nutuk atan tüm burjuva politikac›lar›n, tüm “mülki erkan”›n sözleri riyakarcad›r.
Ne diyordu Sivas Kongresi’ndeki bir delege:
“Bir milletin istiklal haklar›n›
aramas›ndan ve bu yolda gerekiyorsa son damla kan›n› ak›tmas›ndan
daha tabi ne tasavvur edilebilir. ﬁerefsiz, istiklalsiz esir bir milletin çocuklar› olarak yaﬂamak yerine efendice ve kahramanca ölmek elbetteki
ﬂayan› tercihtir.”
Biz iﬂte bu kültürle anti-emperyalist, anti-oligarﬂik savaﬂ› sürdürüyoruz. Bu savaﬂ, ba¤›ms›zl›¤› kazanacak, cumhuriyeti “halk›n cumhuriyeti” yapacakt›r.
Türkiye tarihi aç›s›ndan cumhuriyetin ilan› ba¤›ms›zl›kla eﬂde¤erdir. Anadolu'yu yar›-sömürge hale
getiren, iﬂgal alt›na sokan Osmanl›
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hanedan›ndan ve padiﬂahl›k yönetiminden kopuﬂtur.
Aradan geçen y›llarda, cumhuriyete "resmen" bir ﬂey olmad›; Türkiye hâlâ "cumhuriyet"le yönetilen
bir ülke. Ancak iktidar sahipleri uygulad›klar› politikalarla, ülkemizi
yeniden emperyalizme ba¤›ml› hale
getirdiler. Ba¤›ms›zl›k ortadan kalkarken, cumhuriyetin içi tümüyle
boﬂald›.
Padiﬂahl›¤a, bir hanedan›n saltanat›na karﬂ›, cumhuriyetin ilan› tarihsel olarak büyük ve ileri bir
ad›md›. Görünürde temsili bir sistem olsa da, önce küçük-burjuva
diktatörlü¤ü taraf›ndan, sonra demokrasicilik oyunu içinde, halk›n
iradesi çok çeﬂitli yöntemlerle çarp›t›lm›ﬂt›r elbette. Çarp›t›lmaktad›r.
Esas olarak, Lenin’in de dedi¤i gibi,
gerçek bir “demokratik cumhuriyet”, kapitalizmle mant›ksal olarak
çeliﬂir. Zenginle yoksulu “resmi
olarak” eﬂitleyen cumhuriyet, kapitalizm koﬂullar›nda gerçek bir eﬂitli¤i hiçbir zaman sa¤layamaz.
Bugün, Anadolu insan›n›n kan›,
can› pahas›na kazan›lan ulusal ba¤›ms›zl›¤›n esamesi okunmad›¤› gibi, halk›n iradesi’nin de esamesi
okunmuyor. 1923 Ekimin’de Cumhuriyetin haz›rl›¤› yap›l›yordu.
2006 Ekimin’de ise durum budur.
‹ﬂte bu nedenle, 29 Ekim’de ne ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan, ne cumhuriyet
aç›s›ndan kutlanacak bir ﬂey yoktur.
Önce ba¤›ms›zl›¤› yeniden kazanmal›, ard›ndan halk›n cumhuriyetini inﬂa etmeli ki, kutlanacak bir
cumhuriyetimiz, bir ba¤›ms›zl›k
bayram›m›z olsun.

Tüm ulus ve milliyetlerden, tüm inançlardan,
halk›n tüm s›n›f ve katmanlar›ndan

Türkiye Gençli¤i!

birer “hapishaneye” çevrildi¤i ﬂeklinde yapabiliriz ve bunda en küçük
bir abart› bile olmaz. Çünkü ö¤renciler, birer tutsak olarak görülmekte,
okullar hapishane mant›¤›yla yönetilmektedir. YÖK’ün atad›¤› yöneticiler de hapishanenin müdürleri,
gardiyanlar›d›r. Kendilerini bilim
ö¤retmekle, üreten, yaratan beyinler
yetiﬂtirmekle de¤il, gençli¤i zapt-u
rapt alt›na almakla görevli saymaktad›rlar.
Fakat, kurulan bu sisteme ra¤men, gençli¤i istedikleri noktaya getiremediler. 1981’den bu yana çeyrek as›r geçti. Çeyrek as›rda gençlik
çok büyük bask›lara maruz kalsa da,
üniversitelerde ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, dayan›ﬂman›n, halk için
bilimin sesi duyulmaya devam etti.

Türkiye, 12 Eylül Cuntas› döne- YÖK, 12 Eylül’dür.
minde ﬂekillendirilen bir yönetimle YÖK, sömürü ve zulümdür.
yönetilmektedir. Özü itibariyle 12
YÖK, eﬂitsizlik,
Eylül devam etmektedir ve devam
adaletsizliktir.
eden bu yönetimin bir parças› da
YÖK’tür. YÖK, faﬂizmin üniversite- YÖK, ö¤rencinin söz, karar
lerdeki kurumlaﬂmas›d›r.
hakk›n›n gasb›d›r.
YÖK’ün kurulmas›, cuntan›n ilk
yapt›¤› iﬂlerden biridir. Üniversite- YÖK, bilgisizlik, e¤itimsizlik,
kültürsüzlüktür.
lerdeki bu faﬂist düzen, 6 Kas›m
1981’den bu yana sürüyor.
YÖK’e boyun e¤erek
YÖK, 25 y›ld›r, defalarca tart›ﬂ- yaﬂamak, kiﬂiliksizli¤i, bu
ma gündemine girmiﬂ olmas›na, çeﬂitli düzen partileri taraf›ndan alçak düzenin çarklar›nda
“YÖK’te reform” vaatleri verilmiﬂ bir diﬂli olmay›
olmas›na karﬂ›n, YÖK düzeni sürdü- kabul etmektir.
Soruﬂturuyorlar, Ama Surülmüﬂtür; çünkü oligarﬂinin YÖK’e YÖK, hepimizin sorunudur. çumuz Yok! Bugün üniversiteleihtiyac› devam etmektedir.
rin en yo¤un çal›ﬂan bölümleri, “di12 Eylül Cuntas›, halk›n üzerine Boyun e¤meyelim,
siplin” soruﬂturmalar›yla ilgili koçöken bir karabasand›. YÖK de bu karﬂ›s›na dikilelim!
misyon ve kurullard›r. Dekanlar,
karabasan›n üniversitelerin üzerine
rektörler, prof’lar adeta iﬂlerini güçinen bölümüdür. Bu karabasan, suslerini b›rakm›ﬂ, “savc›l›k, yarg›çl›k”
turmak istedi Türkiye’nin üniversioyunu oynamaktad›rlar. Peki netelerini. Yani bu ülkenin ayd›nlar›n›
den?
susturmak istedi. Gençli¤ini sindirMesele, gençli¤in teslim al›namek istedi. YÖK; bunu sa¤layacak
mam›ﬂ
olmas›ndad›r. Bunun için busistemin ad›yd›. Bu sistemi oturtmak
gün
hâlâ
pervas›z, hukuksuz bir “soiçin, onbinlerce ö¤renci okullar›ndan
ruﬂturma”
terörü estiriyorlar, bunun
at›l›p, iﬂkencelerden geçirilip, tutukiçin
hala
ÖGB’lerle
hapishanelerilan›rken, ilerici, demokrat ö¤retim
nin
zulmünü
pekiﬂtirme
peﬂindeler.
üyeleri de tam bir faﬂist terör operasGençli¤in
hiçbir
suçu
yoktur
soruﬂyonuyla tasfiye edildiler.
turulacak. Varsa e¤er tek suçu, hala
Ö¤rencisi, ö¤retim üyesi, profeYÖK yönetimini baﬂ›ndan defedesörü, dekan›, rektörüyle, üniversitede
memiﬂ olmas›d›r. Tarih, ülkemiz
söz ve karar hakk›n›n sahibi olmas›
gençli¤ini yarg›layacaksa, iﬂte bundan yarg›layacakt›r.
gerekenlerin önüne YÖK’ün anti-demokratik duvarlar›
örüldü. Art›k yaln›z emperyalizm ve oligarﬂik diktatörYÖK, Tek Tip Olmam›z› Dayat›yor! Peki
lük söz sahibi olacakt› üniversitelerde. Yönetim kadenas›l
bir “ö¤renci tipi” istiyor YÖK? Yalaka, köleleﬂmiﬂ,
meleri, oligarﬂinin kuklas› olmay› kabul eden bilim adasinmiﬂ,
düzene isyan› b›rak›n, itiraz› bile düﬂünemez ham› müsvetteleri taraf›ndan doldurulacakt›.
le gelmiﬂ, “birey” olarak ç›karlar› ve kayg›lar› için herBugün, anl› ﬂanl› profesörlerin, dekanlar›n bile gerkesi ve her ﬂeyi satmaya haz›r bir tip yetiﬂtirmek istiyor
çekte yönetim üzerinde söz hakk› yoktur. YÖK’ün düYÖK.
zeniyle, emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiyaçlar›yla çeYÖK’ün eski baﬂkanlar›ndan Kemal Gürüz ﬂöyle
liﬂkiye düﬂtükleri an, çeﬂitli biçimlerde tasfiye edilirler.
diyordu. "Kurallar aç›k... Adam gibi okumak isteyen
gelir, istemeyenler gider. ... Kim eylem yaparsa, üniverYÖK Hapishanesi’nde Teslim Olmak Ya sitelerin huzurunu bozarsa gidecek. Ö¤renci, ö¤renciliDa Olmamak! Ö¤rencilere karﬂ› uygulanan politika- ¤ini bilecek." Ö¤rencinin ö¤rencili¤ini bilmesi, hakk›n›
n›n özü bellidir. Üniversiteler, YÖK’le birer “k›ﬂla”ya
aramaktan, söz ve karar hakk›ndan vazgeçmiﬂ ö¤renci
dönüﬂtürülmüﬂtür. Bugün bu benzetmeyi kampüslerin
demektir. ‹radesi olmayan ö¤renci demektir. Dünyaya
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ve faﬂizmle uzlaﬂmazl›¤›n›n ifadesidir.
6 Kas›m eylemleri, DEVGENÇ’le baﬂlat›lm›ﬂ ve DEVGENÇ önderli¤inde gelenek1989’dan bu yana, her 6 Kas›m’da selleﬂtirilmiﬂtir. Ödenen bedellere ra¤men hiç eksilmeyen bir
YÖK; boykotlarla, mitinglerle,
kararl›l›kla yarat›ld› bu gelegösterilerle protesto ediliyor...
nek.
6 Kas›m, bir mücadele gelene¤i
Elbette mücadele sadece 6
Kas›m’la s›n›rl› de¤ildir. Ama 6
oldu¤u kadar, gelece¤imize sahip
Kas›mlar’›n özel bir yeri oldu¤u
ç›kma tavr›d›r.
Halk›na, Ülkesine Yada aç›kt›r. Gençli¤i susturma,
rarl› Bir Gençlik, YÖK’e
kampüslere hapsetme politikalaKarﬂ› Olan Gençliktir! Üniversite gençli¤i ayd›n r› y›lmayan, sinmeyen bu politikayla boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r.
bir gençliktir. Ülkesinin, halk›n›n ondan bekledi¤i ayd›n
Bu, halen uygulamakta olduklar› tüm bask› politikalar›n› ve yöntemlerini de boﬂa ç›kartabilece¤imizi gösteren
tavr›d›r. Bu ise, Gürüzler’in istedi¤i tipte bir ö¤renci olbir olgudur.
may› kabul etmemektir. Üniversitelerimizin devrimci,
ayd›n damar› hiç kurutulamad›. 25 y›ld›r hiç susmayan
seslerin içinde en güvenli, en güçlü ses hiç kuﬂkusuz
Ö¤renci arkadaﬂlar; kendimize güvenelim. birDEV-GENÇ’in sesidir. Bu ses, y›llard›r her 6 Kas›m’da
birimize güvenelim. Türkiye’nin dört bir yan›ndan Andaha yüksek perdeden hayk›r›yor taleplerini.
kara’ya toplan›p YÖK’e karﬂ› taleplerimizi hayk›ral›m.
Bulundu¤umuz her yerde YÖK’e karﬂ› eylemleri yük6 Kas›mlar, yani YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümleri,
seltelim. Üniversitelerin ticarileﬂtirilmesine de, hapisha1980’lerin sonlar›ndan beri, üniversitelerdeki mücadelenelerdeki tecrite de ayn› güçle karﬂ› ç›kal›m. YÖK’ün
nin en önemli günlerinden biri olmay› sürdürüyor. Bu
istedi¤i kal›plara girmeyece¤imizi gösterelim.
gençli¤in 12 Eylül düzeniyle, YÖK’le, emperyalizmle
ve ülkesine ve üniversitesine
ve her ﬂeyi “bana ne” diyen
ö¤renci demektir. Bu listeyi
uzatabiliriz. Onlar›n -YÖK’çülerin- niyetleri de, icraatleri de
ortada. Esas mesele, ö¤renci
gençli¤in böyle bir “ö¤renci”
olmay› kabul edip etmeyece¤indedir.
Üniversitelerdeki
kavga, bugün bu noktada dü¤ümlenmektedir.

Birtan Davas›nda
Oyalamaya Devam
15 y›l önce iﬂkencede katledilen DEV-GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ davas›na 20 Ekim günü
Ankara 12. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ‹ﬂkenceci katil polisler Hasan Cavit
Orhan ve ‹brahim Dedeo¤lu’nun kat›ld›¤› duruﬂmada Altunbaﬂ’›n avukatlar›ndan Elvan
Olkun ve Oya Ayd›n da haz›r bulundu.
Mahkeme, aralar›nda Ahmet Taﬂtan’›n oldu¤u
dosya ile Dedeo¤lu’nun oldu¤u iki dosyan›n birleﬂtirilmesine karar verirken, duruﬂma 10 Kas›m’a ertelendi. Mahkeme ç›k›ﬂ› aç›klama yapan Ankara
Temel Haklar üyeleri ise, bir kez daha Birtan’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istediler.
Aç›klamay› yapan Semiha Eyilik, iﬂkencecilerin AKP iktidar› taraf›ndan korundu¤unu kaydederek, “Bu topraklarda da bir gün yüzü halka dönük
bir iktidar, halk için adalet olacakt›r. Bu inançla bu
davay› izlemeye, iﬂkencenin ve iﬂkencecinin karﬂ›s›nda; halktan ve hakl›dan yana taraf olmaya devam edece¤iz” dedi.

Mizgin’i katledene özgürlük
‹nfaz› soruﬂturana dava
Batman'da 5 Eylül 2006 günü bir arac›n özel timler taraf›ndan taranmas› sonucu, iki HPG’linin yan›s›ra dokuz yaﬂ›ndaki Mizgin Özbek de katledilmiﬂ ve devlet “yanl›ﬂl›kla
kaza sonucu öldürüldü¤ünü” aç›klam›ﬂt›. Anne Saniye Özbek'in de yaraland›¤› olaya iliﬂkin infazc›lar hakk›nda henüz
bir dava açmayan yarg›, olay› araﬂt›rarak rapor haz›rlayan
DKÖ’ler ve olay› yazan bas›n hakk›nda soruﬂturma açmakta gecikmedi.
Soruﬂturma kapsam›nda raporda imzas› bulunan Batman
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Sedat Özevin, ‹HD ﬁube Baﬂkan› Saadet Becerikli, Mazlum-Der ﬁube Baﬂkan› Mehmet
ﬁat ile Batman Barosu’ndan Ahmet Sevim ve Bengi Y›ld›z'›n ifadeleri al›nd›. Suç duyurusunun SUÇLULAR taraf›ndan, (infaz› yapan jandarma) yap›ld›¤› ö¤renilirken, bir
baﬂka soruﬂturma da Mizgin'in ölümünü haber yapan Batman Ça¤daﬂ ve Batman Postas› Gazeteleri’ne yönelik sürdürülüyor.
DKÖ’lerce haz›rlanan raporda, öldürülenlerin sa¤ yakalanabilme ihtimalinin güçlü oldu¤una; resmi aç›klamalar›n
aksine araçtakilerin bomba att›¤›n› do¤rulayacak bir bulguya rastlanmad›¤›na; Mizgin ve ailesinin yaﬂam hakk›n›n korunmad›¤›na; Mizgin'in cans›z bedeninin saçlar›ndan tutularak sürüklendi¤ine ve öldürülen di¤er iki kiﬂinin cesetlerinin
de sürüklenip otomatik silahlarla tarand›¤›na yer verilmiﬂti.
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S öz g ençlikte:

turma ve okuldan atmalarla, üniversitedeki devrimci-demokrat
unsurlar›n
tasfiyesini
amaçlamaktad›rlar. Hiçbir hak talebi için örgütlenemez, demokratik talepleri için
mücadele edemez bir gençlik yaratmak için vard›r YÖK. Örgütlü
olan kesimleri de soruﬂturmalarla
sindirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Mesela Bal›kesir'de 11, YTÜ'de
1, ‹stanbul Üniversitesi’nde 13 ö¤renci okullar›ndan demokratik talepleri u¤runa mücadele ettikleri
için at›lm›ﬂlard›r. Afiﬂ asmak, bildiri da¤›tmak, bas›n aç›klamas›na
kat›lmak, 1 May›s mitingine kat›lmak suçlamalar›yla verilmiﬂtir bu
cezalar. Ayn› ﬂekilde yüzlerce ö¤renci de uyar›dan uzaklaﬂt›rmaya
kadar cezalar alm›ﬂlard›r. En traji
komik olan› ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi ve ‹Ü. ö¤rencisi olan
Günay Da¤'›n "okula bol miktarda
yiyecek soktu¤u" iddias›yla ald›¤›
uyar›(!) cezas› olsa gerek.
‹ktidar özellikle gençli¤in örgütlenmesinin arac› olabilecek
tüm kanallar› kapamay› amaçlamaktad›r. Bahar ﬂenliklerinin ve
genel olarak tüm ö¤renci ﬂenliklerinin yasaklanmas›, üniversitede
devrimci faaliyet yürüten ö¤rencilere aç›lan soruﬂturmalar bu politikan›n bir parças›d›r. Bu politika,
‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤rencilere fiziki müdahale boyutuna kadar yükselmiﬂtir. ÖGB’ler (özel güvenlik birimleri) afiﬂ asmak isteyen ö¤rencilere müdahale edip
afiﬂlerine sald›rmaktad›r.
Yasaklarla ve cezalarla yönetmeyi adet haline getirmiﬂ olan faﬂizm, gençli¤in bulundu¤u her
alan› daraltmay›, onlar› tecrit etmeyi, yanl›zlaﬂt›rmay› bu sayede
örgütlenme olanaklar›ndan mahrum b›rakmay› hedeflemektedir.
Valili¤in ﬂenlikleri yasaklama karar›ndaki mant›k da bu noktaya
tekabül etmektedir.
GATS (hizmet alanlar›n›n özelleﬂtirilmesi) anlaﬂmas›n›n yürürlü¤e konulmas›ndan bugüne geliﬂen

"ﬁenlikler sempatizan kazanmak
için uygun zemin oluﬂturuyor"
Baﬂl›ktaki cümle ‹stanbul il genelindeki üniversitelerde, bahar
ﬂenliklerini yasaklayan ‹stanbul
Valili¤i aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r.
Aç›kças› üzerinde pek yorum yapmaya gerek b›rakmayacak ﬂekilde
ö¤renci gençli¤e düﬂmanl›¤›n› ortaya koymuﬂtur "say›n" vali. Güya "ideolojik gruplar" ﬂenliklerde
örgütlenme, propaganda yapma
ve sempatizan kazanma olana¤›
buluyorlarm›ﬂ. Gençli¤in örgütlenmesi ve devrimcileﬂmesi o kadar
çok uykular›n› kaç›r›yor olacak ki
ﬂenlikleri bile yasak eylemiﬂler.
"‹dari cezalar ve soruﬂturmalar
sayesinde ideolojik ö¤renci gruplar›n›n eylemlerinde genel olarak
bir azalma meydana geldi."
Bu cümle ise "ö¤renci olaylar›"
konusundaki engin bilgi ve tecrübesini aktaran emniyet genel müdürlü¤ü aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r. Ne kadar da birbirine benziyor
öyle de¤il mi? Tüm egemenlerin
ve onlar›n bekçi köpekli¤ini yapanlar›n ortak hayalidir zaten tam
teslim olmuﬂ, düﬂünmeyen bir
gençlik yaratmak. Bunun için y›llard›r uygulamad›klar› metod,
gençli¤i y›ld›rmak için yapmad›klar› bask› kalmad›. Üniversitelerden att›lar, cezalar verdiler, soruﬂturmalar açt›lar, faﬂistleri, polisleri
üzerimize sald›lar.
Bu günlerde emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n tekrardan
gençli¤e ve onun devrimci mücadelesine yönelik topyekün bir sald›r›ya geçti¤ini görmekteyiz. ‹ktidar›n asl›nda bak›ﬂ aç›s›n› birebir
yans›tan bu aç›klamalar da son
dönemde gençlik üzerinde yo¤unlaﬂan soruﬂturmalar, cezalar ve
okuldan atmalarla süren sald›r›lar›
bunun en aç›k kan›t›d›r.
Üniversite gençli¤i üzerinde,
kuruldu¤u günden itibaren faﬂist
bir bask› arac› olan YÖK disiplin
yönetmeli¤ine dayand›r›lan soruﬂ-
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ve bugün yetkin mühendislik, mimarl›k yasas›yla , e¤itimin özelleﬂtirilmesi tasar›lar›yla son noktalar› konulmakta olan sürecin sanc›s›z geçebilmesi için, bu noktada
tepki gösterebilecek, sorunun ilk
elden muhatab› olan gençli¤in sindirilmesi gerekmektedir.
Geçen sene ‹.Ü yemekhanesinin özelleﬂtirilmesine karﬂ› yap›lan eylemden dolay› onlarca ö¤renciye ceza verilmesi, bu çerçevede kavrand›¤›nda, sald›r›daki
hukuksuzluk ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. Faﬂist iktidar ve onun üniversitelerdeki kurumu YÖK'ün üniversite gençli¤ini y›ld›rmak, onlar› örgütsüzleﬂtirmek için yapmayaca¤›
ﬂey yoktur. "Ah ﬂu ö¤renciler olmasayd›, milli e¤itimi ne güzel idare ederdik" bak›ﬂ aç›s›n›n karﬂ›m›za ç›kmad›¤› bir alan bulamay›z.
‹ktidar son dönem sald›r›lar›nda daha bir pervas›z hareket etmektedir. Hiçbir hukuki gerekçe
dahi aramadan son sürat politikalar›n› uygulamaktad›r. YTÜ Rektörü’nün ö¤rencilere aç›ktan "verilen cezalar idari mahkemeden dönerse bir daha ceza veririm" diyebilmesi bu pervas›zl›¤› kan›tlamaktad›r.
Devrimci Gençlik, ‹stanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nün umduklar› üzere bu sald›r›lardan y›lmayacakt›r. Ne soruﬂturmalar ne
de yasaklamalar, gençli¤in devrimci mücadelesinin önünü kesemeyecektir. Bu sald›r›y› daha fazla
örgütlenerek, daha çok mevzi kazanarak aﬂabiliriz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
Üniversitelerde yaﬂad›¤›m›z
bask›lar›n birici dereceden sorumlulu¤unu taﬂ›yan, bask› ve gerici,
anti-demokratik, anti-bilimsel e¤itimden sorumlu olan YÖK'tür. Bu
yüzden hedefimiz YÖK'tür, Ankara’d›r. Gençlik Federasyonu olarak
6 Kas›m'da; soruﬂturmalara,
YÖK'ün yaratmak istedi¤i Tek Tip
ö¤renci modeline karﬂ›, paral› e¤itime ve tecrite karﬂ› YÖK'ün
önünde olaca¤›z. Bir kez daha
YÖK'süz, demokratik bir üniversite ve halk için bilim, halk için e¤itim sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z.

Gençlik Federasyonu

FKF’den...

...Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in
MERKEZ‹
Örgütlenmeleri
‹YÖD Baﬂkan›'n›n polis taraf›ndan haz›rlanan bir komployla tutuklanmas› sonucunda dernek de kapat›ld›. ‹YÖD’ün kapat›lmas›, çal›ﬂmalar› etkilemedi. Gençlik içinde
‹YÖD çevresinde oluﬂturulan örgütlenme, hiçbir aksakl›k göstermeden
anti-faﬂist mücadeleyi, akademikdemokratik mücadeleyi yönlendirmeye devam ediyordu. Ayn› anda
yeni bir derne¤in kuruluﬂ çal›ﬂmalar› da baﬂlat›lm›ﬂt› zaten.
Art›k her koﬂulda örgütlenmeyi
sürdürmeyi ö¤renmiﬂ, demokratik
alanda da tecrübe kazanm›ﬂ DEVGENÇ’liler, h›zla yeni bir dernek
örgütlenmesine
giriﬂtiler
ve
‹YÖD’ün yerine ‹stanbul DEVGENÇ kuruldu.
Yeni örgütlenmelere, pek çok
ayr›ﬂma ve saflaﬂmaya tan›kl›k edecek olan 1978, faﬂist sald›r›lar›n da
giderek t›rmand›¤›, kitlesel katliamlara yöneldi¤i bir dönemdi. DEVGENÇ bu dönemde de militan tavr›n› sürdürerek, faﬂist iﬂgallerin k›r›lmas› ve sald›r›lar›n püskürtülmesi için anti-faﬂist mücadeleyi yükseltmiﬂtir.
30 Mart 1978’de DEVGENÇ’liler K›z›ldere’nin y›ldönümünde Taksim Meydan›’nda bir
korsan gösteri yapt›lar. Bu gösterinin politik anlam› çok büyüktü. Tasfiyecilikle sorunlar›n büyüdü¤ü bir
kesitte, DEV-GENÇ’liler tav›rlar›n›
en net biçimde ortaya koyuyorlard›.
Bu tav›r al›ﬂ gerekliydi. Çünkü,
faﬂist terör karﬂ›s›nda gençli¤in direniﬂini örgütleyen DEV-GENÇ’liler, ayn› zamanda DY tasfiyecili¤ine karﬂ› mücadelede de aktif olarak
yer al›yorlard›. ‘78 1 May›s’›nda

Devrimci Yol içinde ayr›l›k büyük ölçüde su yüzüne ç›kt›; 1 May›s Taksim alan›nda Mahir ÇAYAN'›n portresinin mi,
Devrimci Yol pankart›n›n
m› önde taﬂ›naca¤› üzerine ç›kan tart›ﬂma, temelde THKP-C’yi savunup
savunmama tart›ﬂmas›n›n

5. Bölüm:

‘DEV-GENÇ’‹
YAﬁATACA⁄IZ’
bir yans›mas›yd› ve bu tart›ﬂmada
‹stanbul DEV-GENÇ, tavr›n› tart›ﬂmas›z biçimde Cephe çizgisinden
yana koydu.

Tasfiyecilerin Federasyonu
Devrimci Yol hareketindeki tasfiyecilik, örgütsel düzlemde kendini
en aç›k biçimde Devrimci Gençlik
Dernekleri Federasyonu (DGDF)'de
gösterdi. DGDF tüzü¤ü ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanmam›ﬂt›,
fiilen kapat›lm›ﬂ duruma düﬂen
DGDF’nin yerine yeni bir örgütlenmeye gidilecekti. 1978’in 24 Haziran›nda, yeni federasyon kurma çal›ﬂmalar›n› ve sorunlar› tart›ﬂ›p nas›l
bir örgütlenmeye gidilece¤ini karara ba¤lamak amac›yla, Ankara, ‹stanbul ve çeﬂitli ﬂehirlerdeki DEVGENÇ kadrolar›n›n kat›ld›¤› bir
toplant› yap›ld›. Toplant›da devrimci bir örgütlenmeye yönelik öneriler
reddedilirken tasfiyeci dayatmalarda bulunuluyordu. Bir k›s›m DEVGENÇ’liler toplant›dan ayr›ld›lar.
Ancak toplant›n›n zaten göstermelik bir toplant› oldu¤u çok geçmeden anlaﬂ›ld›. Öyle ki, Ankara'daki toplant›ya ‹stanbul'dan kat›lan temsilciler, ‹stanbul'a döndükten
hemen sonra, gazetelerden Tüm
Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Tüm DEV-GENÇ) is22
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miyle yeni bir federasyonun kurulmuﬂ oldu¤unu ö¤rendiler. Tasfiyeciler “kendi” federasyonlar›n› kurmuﬂlard›.
“Yeni Federasyon tart›ﬂmalar›”
sürerken, onlar yeni federasyonun
baﬂvurusunu yapm›ﬂlard› bile. Burjuva ayak oyunlar›nda üstlerine
yoktu tasfiyecili¤in. Ama bu tür
ayak oyunlar›n›n devrimci bir geliﬂmeyi engelleyebildi¤i de hiçbir yerde görülmemiﬂti. DEV-GENÇ’liler,
1973’ten itibaren bu sürecin her
aﬂamas›nda hep aç›k, dürüst oldular.
Fakat tasfiyecilik ayn› davran›ﬂ›
gösteremezdi. Çünkü teoride ve
pratikte bir görünürde savunduklar›,
bir de tasfiyeci niyetleri vard›, bunun tabii sonucu ikiyüzlülükler, aldatma ve oyalamalard›. Ankara hizbi sorumlular›, Tüm DEV-GENÇ’in
kuruluﬂuna iliﬂkin eleﬂtirileri, bir
yandan yanl›ﬂl›k olmuﬂ gibi manevralarla savuﬂtururken, bir yandan da
örgütsel tasfiyeyi sürdürüyordu.
Sonras›ndaki geliﬂmeler, 1978
A¤ustos’unda yay›nlanan DEVGENÇ 1. say›s›nda ﬂöyle anlat›l›r:
“Toplant›n›n terkinden sonra
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde
DEV-GENÇ birimlerinde federasyonla ilgili tart›ﬂmalar› kararlaﬂt›rd›k. Tasfiyecilerin kurduklar› Tüm
DEV-GENÇ'in kurulmas›ndaki sa¤l›ks›zl›klar› aç›klad›k.(...) Bu çal›ﬂmalar›m›z sonucunda devrimcilerle
beraber tav›r alan bir çok DEVGENÇ biriminde uyanan genel kan›
devrimci bir tarzda yeniden örgütlenmemizin gereklili¤i oldu. Bu alanda hemen çal›ﬂmalar baﬂlat›larak ‹stanbul'da 8 Temmuz günü DEVGENÇ KURULTAYI topland›.
Kurultayda... ‹stanbul, Elaz›¤,
Konya, Tekirda¤ DEV-GENÇ'ten
baﬂka Eskiﬂehir, Çanakkale, Bursa, Babaeski, Uzunköprü, Samsun,
‹zmir, Ankara, K›rﬂehir, Malatya
ve bunun gibi bir çok il ve ilçeden
DEV-GENÇ'lilerin yapt›¤› konuﬂmalarla DEV-GENÇ'in yeniden kurulmas› kararlaﬂt›r›ld›. Kurultaya
1500 civar›nda DEV-GENÇ delegesi ve temsilcisi kat›ld›. Kat›lanlar›n
ortak karar› üzerine ‹st. DEV-

GENÇ, Elaz›¤ DEV-GENÇ, Tekirda¤ DEV-GENÇ, Konya DEVGENÇ Devrimci Gençlik Federasyonu’nu oluﬂturma çabalar›na baﬂlayarak DEV-GENÇ kuruldu.”
Gerçekte bu ayr›ﬂma ve yeni örgütlenme, siyasal ve örgütsel anlamda daha geniﬂ kapsaml› bir ayr›l›¤›n
gençlik örgütlenmesi düzeyindeki
yans›mas›yd›. Türkiye solundaki bu
tarihsel ayr›l›kta ve yeni bir devrimci hareketin yarat›lmas› sürecinde,
DEV-GENÇ’liler yine belirleyici ve
tarihsel bir rol oynuyorlard›.
‘78 1 May›s’› ile netleﬂmeye
baﬂlayan süreçte DY tasfiyecili¤i
mahkum edilmiﬂ, yeni bir örgütlenmeye yönelinmiﬂti. Bu yeni örgütlenmenin ad› Devrimci Sol’du ve
DEV-GENÇ kadro ve militanlar›
da, mücadelelerini art›k Devrimci
Sol önderli¤inde sürdüreceklerdi.
Anadolu’nun her yan›ndan 1500
DEV-GENÇ’linin kat›l›m›yla toplanan kurultay›n sonucunda Devrimci
Gençlik Federasyonu (DGF) kurulurken, A¤ustos ay›nda da DEV-

GENÇ Dergisi yay›nlanmaya baﬂland›. Derginin ilk say›s›n›n kapa¤›nda ﬂu slogan yaz›yordu:
“DEV-GENÇ'i yaﬂataca¤›z!”
DEV-GENÇ’liler, bundan sonraki pratiklerinin her aﬂamas›nda bu
sözün gere¤ini yerine getirdiler. O
günden bu yana yaﬂamaya devam
etti DEV-GENÇ!.. Öyle ki, Devrimci Gençlik Federasyonu (DGF veya
daha bilinen ad›yla DEV-GENÇ),
bugüne kadar uzayan bir kesintisizli¤i temsil etmektedir.

DEV-GENÇ, Tasfiye
Edilemeyecek Bir Olgudur
DY tasfiyecili¤i, bu devrimci ayr›ﬂma ve örgütlenmeyi kabullenmek
istemedi baﬂta. ‹stanbul'da ö¤renci
yurtlar›nda, Tüm-Der, TÖB-Der gibi kitle örgütlerinde fiili sald›r› ve
provokasyonlara giriﬂti. Oligarﬂinin
gerici faﬂist bas›n› kullanarak provokasyon ortam› haz›rlama çabalar›na, DY de hizipçilik h›rs›yla alet
oluyordu. ‹stanbul’da Kad›rga Yur-

‹YÖKD, ‹YÖD ve
‹st. DEV-GENÇ,
il düzeyinde
merkezi gençlik
örgütlenmeleri
olarak gençli¤in
mücadelesinde
çok tarihi roller
oynad›lar. Bu
örgütlenmeleri
sürece damgas›n› vuran
örgütlenmeler
haline getiren
ona önderlik eden DEV-GENÇ anlay›ﬂ› ve gelene¤idir. DEV-GENÇ çizgisinin baﬂar›s› o kadar etkilidir ki, çeﬂitli revizyonist ve oportünist gruplar
taraf›ndan kurulan birim derneklerde bile bir süre sonra DEV-GENÇ'liler
yönetime gelir. ‹TÜ-DER ve DEMAKD'da böyle olmuﬂtur örne¤in. Ama
bu ikisinin d›ﬂ›nda GEMÜD, MAMAD, GSD, YOD, GTB, GAHAD, MYÖD,
UESYO-DER, AYDID, ‹YTÖD, G‹YO-DER gibi ‹YÖKD, ‹YÖD veya ‹st.
DEV-GENÇ’in yönetimindeki onlarca birim derne¤i, ‹stanbul gençli¤inin
devrimci önderlikle ﬂekillenen mücadelesinin çap›n› göstermektedir.
‹YÖKD, ‹YÖD ve ‹st. DEV-GENÇ, toparlay›c›, örgütleyici, yönlendirici
misyonlar›n›n yan›nda, devrimci kadrolar›n yetiﬂti¤i yerlerdir ayn› zamanda. Dursun Karataﬂ'›n önderli¤inde Devrimci Sol'u oluﬂturacak kadrolardan Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, Sabahat Karataﬂ, Sinan Kukul,
Ahmet Faz›l Özdemir, bu örgütlenmeler içinde çal›ﬂm›ﬂ, yönetim kurullar›nda yeralm›ﬂlard›r.
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du’nu basarak oradaki devrimcilere
sald›rmas›, ard›ndan daha büyük bir
güçle yurdu “iﬂgale” kalk›ﬂmas› gibi provokatif tav›rlar bunun örne¤iydi. Ama tasfiyecili¤in sald›r› ve
provokasyonlar› içinde herhalde en
çarp›c›s› çeﬂitli bölgelerde DEVGENÇ ad›n› “kulland›rtmama”
tavr›na girmesiydi.
Mümkün müydü? O ismi tarihe
kanlar›yla yazanlara böyle bir yasak
konulabilir miydi? Tasfiyecilik
DGF karﬂ›s›nda "bunlar yasal de¤il" diyerek düzenin savc›lar›ndan
medet uman bir acizlik sergilerken,
DEV-GENÇ militan mücadele çizgisinde ilerlemeye devam ediyordu.
DEV-GENÇ'i tasfiye etmek mümkün de¤ildi. Çünkü DEV-GENÇ
yaln›zca bir dernek, yaln›z yasal bir
federasyon de¤ildi hiçbir zaman.
DEV-GENÇ bir tarihti; bir mücadele anlay›ﬂ›, bir devrimcilik tarz›, gelenekti. DEV-GENÇ'i tasfiye edemezlerdi, çünkü, yasal bir DEVGENÇ'in olmad›¤› koﬂullarda da o
gençli¤in, emekçi halk›n mücadelesinde varolmaya devam ediyordu.

Faﬂist Teröre Karﬂ›
DEV-GENÇ
‹stanbul, Konya, Tekirda¤ ve
Elaz›¤ DEV-GENÇ’in kurucu üyesi
olduklar› Devrimci Gençlik Federasyonu (DGF), faﬂist sald›r›lar›n
ortas›nda kurulmuﬂtu adeta.
74’te baﬂlayan sald›r›larda, 75
Mart’›na kadar 30’a yak›n ilerici iﬂçi ve ö¤renci katledildi. Ne var ki,
sonraki y›llarda bu dönem çok “yumuﬂak” bir dönem olarak kalacakt›.
1975 Mart'›nda 1. Milliyetçi Cephe
(MC) Hükümeti kuruldu. Süleyman
Demirel (AP), Necmettin Erbakan
(MSP), Alpaslan Türkeﬂ (MHP) ve
Turan Feyzio¤lu'nun (DP) partileri
taraf›ndan kurulan faﬂist MC’nin
as›l amac› yükselmekte olan devrimci mücadeleyi ne olursa olsun
engellemektir.
MC’nin kuruluﬂuyla birlikte, terör ve demagojiye dayal› sindirme,
pasifikasyon politikalar›n›n daha
azg›n bir biçimde uygulamaya konuldu¤u bir dönem oldu. Ki bu dö-

“Evet, bugün belki faﬂiznem esas olarak 12 Eylül’e kadar da
sürmüﬂtür. Bunun karﬂ›s›nda halk›n
anti-faﬂist barikat›n› örgütlemesi
gerekenler ise, sürece hizmet etmeyen tart›ﬂmalardan ve geçmiﬂin miras›n›n hovardaca sömürülmesi
"u¤raﬂ"›ndan baﬂlar›n› alamayacak
durumdayd›lar.
1976-77 ö¤renim y›l›nda sald›r›lar iyice boyutlanm›ﬂt›r. Faﬂistler
tüm okullarda birden sald›r›ya geçmiﬂlerdir. 1977'ye gelindi¤inde Ankara, ‹stanbul gibi büyük kentlerdeki yüksekokullarda yo¤unlaﬂan sald›r›lar giderek Gaziantep, Erzurum
gibi kentlere ve ortaö¤renim kurumlar›na da yay›lm›ﬂt›r.
DEV-GENÇ bu sald›r›lar karﬂ›s›nda hiç bir dönem politikas›z kalmad›, sürekli orta uzun vadeli programlar ç›kararak, faﬂist terörün etkisini ad›m ad›m k›rd›.
Mesela 1977-78 ö¤renim y›l›
baﬂlad›¤›nda, DEV-GENÇ, program›n›n oda¤›na faﬂist iﬂgallere ve
sald›r›lara karﬂ› mücadelenin yükseltilmesini koymuﬂtur. Bu program›n iki ana baﬂl›¤› vard›: Bir, 197677'de baﬂlayan iﬂgal k›rma kampanyas›n› devam ettirmek ve iki, iﬂgalin
k›r›ld›¤› okullarda örgütlü bir antifaﬂist güç yarat›p, ayn› zamanda kitlelerin akademik-demokratik taleplerine sahip ç›karak bu talepler için
mücadeleyi geliﬂtirmektir.
Solun baz› kesimleri "Sosyal-faﬂist", "Maocu bozkurt" çat›ﬂmas›
içinde enerjilerini birbirleriyle mücadelede harcarken, TKP paralelindeki ‹GD, T‹P paralelindeki Genç
Öncü, TS‹P paralelindeki GSD,
Sosyal Emperyalizm savunucular›n›n oluﬂturdu¤u YDGF, Kurtuluﬂ
(KSD) paralelindeki DÖB gibi
birçok gençlik örgütlenmesi ise izleyicisi olduklar› sa¤, pasifist anlay›ﬂlar nedeniyle sürecin gerisinde
kal›rken, DEV-GENÇ bu çizgisini
hayata geçirmiﬂtir.
DEV-GENÇ, 1977-78 ö¤retim
y›l› boyunca tüm faﬂist sald›r›lara
militan cevaplar verdi. Okullarda
iﬂgallerin k›r›lmas›n› örgütledi. O
y›l›n sonunda karﬂ› karﬂ›ya kal›nan
faﬂist sald›r› ise, sürecin art›k nas›l

min sald›r›lar›na karﬂ›
güçlü bir anti-faﬂist direniﬂi örgütledi¤imiz için
oligarﬂi bizi yarg›l›yor;
ama bu tarih, önünde
bizlerin hakl›l›¤›n› asla
gölgelemez. ... Devrimci
Gençlik 12 Eylül öncesi
faﬂizme karﬂ› yürütülen
anti-faﬂist mücadelenin ön saflar›nda yerald› ve bugün bizler, gençli¤imizin bu
mücadelesinden ancak gurur duyar›z.
Devrimci Gençli¤in mücadele tarihinde, anti-faﬂist iﬂgaller vard›r, sokak çat›ﬂmalar› vard›r, boykotlar, yürüyüﬂler, gösteriler vard›r.
Devrimci Gençli¤in eylemlerinin her biri, Devrimci Gençli¤in cesaret, azim ve
kararl›l›¤›n›n, halk›n mücadelesine olan ba¤l›l›¤›n›n eseridir. Ve bunlar›n tümü
ülkemiz gençli¤inin ﬂanl› mücadele tarihini oluﬂtururlar. Biz bu tarihe ba¤l›y›z
ve bu tarihin her koﬂuldaki savunucusuyuz.”
(Devrimci Sol Ana Davas›'ndaki Savunma'dan - Hakl›y›z Kazanaca¤›z, syf. 93-94)
geliﬂece¤ini herkese aç›kl›kla gösterecekti.
24 Aral›k 1978’deki Maraﬂ
Katliam›, devrimci çizginin faﬂist
teröre karﬂ› devrimci ﬂiddet ve misilleme çizgisinin ne kadar kaç›n›lmaz oldu¤unu da gösteriyordu herkese. Esas olan faﬂist terörün planlar›n› bozacak bir mücadele hatt›yd›. DEV-GENÇ, Maraﬂ Katliam›
karﬂ›s›nda baﬂta ‹stanbul olmak
üzere birçok ilde gerçekleﬂtirdi¤i
gösteri ve iﬂgallerle katliam›n karﬂ›s›na dikildi. Katliam›n ard›ndan s›k›yönetimin ilan edilmesi üzerine,
“S›k›yönetim Halka Karﬂ›d›r” ﬂiar›yla mücadeleyi sürdürdü.
S›k›yönetimle birlikte federasyon da kapat›ld›. Ama, yukar›da da
de¤inildi¤i gibi, DEV-GENÇ mücadelesini yasal derneklerle s›n›rlamam›ﬂt›. Bu anlamda farkl› biçimlerde
de olsa, DEV-GENÇ örgütlenmesi
hemen hiçbir da¤›n›kl›¤a u¤ramadan devam ettirildi.

DEV-GENÇ’in Yeri Hep Ayn›
1979 y›l›nda iyice azg›nlaﬂan faﬂist terör ayd›nlardan, bilim adamlar›na kadar tüm kesimleri hedef almaya devam etmiﬂtir.
Okullarda, yurtlarda, mahallelerde DEV-GENÇ halk›n içerisinde
mücadelenin en önündedir. Faﬂist
teröre karﬂ› illegal, askeri örgütlen24
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meler de gerçekleﬂtiren DEVGENÇ, kendi mücadelesini di¤er
halk kesimlerinin mücadelesinden
ayr› görmemektedir. Bu konudaki
DEV-GENÇ anlay›ﬂ›, gençlik örgütlenmeleri aras›ndaki en önemli
ayr›m noktalar›ndan biridir.
DGF'nin kuruluﬂunun ard›ndan
yay›nlanmaya baﬂlayan DEVGENÇ Dergisi’nde ﬂöyle deniyordu. "Ülkemizde... s›n›f mücadelesi
her geçen gün daha da keskinleﬂip
yeni yeni boyutlar kazanmaktad›r.
DEV-GENÇ'in yeri bu somut mücadele içinde halk›n›n yan›nda yeralmak olmal›d›r. Üniversitelerde, gecekondu mahallelerinde, fabrikalarda, köylerde verilen mücadele
devrimci gençli¤in mücadelesinden
kopuk ondan ba¤›ms›z bir mücadele
gibi de¤erlendirilemez. Aksine devrimci gençli¤in mücadelesi bu mücadelelerle bütünlük gösteren onun
ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.
DEV-GENÇ bu mücadeleler bütünü
içerisinde bizzat yeralarak gençli¤in kendili¤indenci olan mücadelesini bilinçli iradi bir mücadele haline çevirmekle yükümlüdür." (DEVGENÇ, Say›: 1, A¤ustos 1978, s.8)
DEV-GENÇ bir yandan okullar›
faﬂist iﬂgallerden kurtarmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan gecekondu semtlerinde nöbetler tutuyor, halk›n can
güvenli¤ini savunuyordu. DEVGENÇ bu dönemde yüzlerce milita-

n›n› ﬂehit verdi. Gençli¤in faaliyet
alan›, önce okullar›n çevre bölgelerini, giderek daha uzak bölgeleri
kapsayarak geniﬂlemiﬂti. Ülkemizin
ayd›n insanlar› olma misyonunu
DEV-GENÇ çat›s› alt›nda üstleniyordu gençlik.

12 Eylül’e kadar DEV-GENÇ
Aç›k bir tek dernek kalmamas›na ra¤men, DEV-GENÇ örgütlülü¤ü kesintisiz sürdü. ‘74-80 sürecine
damgas›n› vuran anti-faﬂist mücadele olmuﬂtur. Bu süreç içerisindeki
hemen hemen her eylemde DEVGENÇ’in önderli¤ini görmek mümkündür.
Bu dönemin DEV-GENÇ aç›s›ndan bir de¤erlendirmesini yap›lacak
olursa, k›saca ﬂu söylenebilir: DEVGENÇ çat›s› alt›nda binlerce, onbinlerce genç, faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mücadelenin en ön saflar›nda yerald›. '71 silahl› mücadelesinin b›rakt›¤› devrimci mirasa sahip ç›kan yeni bir gençlik kuﬂa¤› ﬂekillendi. Bu gençlik h›zla militan bir
karakter kazanarak, ihtilalci bir ruhla önemli görevler üstlendi.
DEV-GENÇ önderli¤inde gençli¤in akademik-demokratik ve siyasal talepli mücadelesi yükseltilirken, Devrimci Hareket, bu dönemde gençli¤in mücadelesini di¤er
halk s›n›f ve tabakalar›n›n mücadelesiyle birleﬂtirmeye, gençli¤i ezilen ve sömürülen halkla kaynaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Bunda da büyük mesafeler katedildi.
Faﬂizmin halk› teslim almay›
amaçlayan stratejisinin boﬂa ç›kar›lmas›nda devrimci gençli¤in son derece önemli bir rolü olmuﬂtur. Faﬂist
iﬂgaller k›r›lm›ﬂ, faﬂist sald›r›lar püskürtülmüﬂtür. Anti-faﬂist bilincin
yayg›nlaﬂmas› ve giderek tüm halk
kesimlerinin faﬂizme karﬂ› mücadelede daha aktif bir tav›r tak›nmas›nda, gençli¤in anti-faﬂist eylemleri ve
mücadelesinin pay› büyüktür. 12
Eylül’le birlikte ise DEV-GENÇ de
ülke çap›ndaki örgütlenmesi aç›s›ndan önemli darbeler ald›. Art›k süreç
farkl› geliﬂecekti...
- sürecek -

Soruﬂturmalar Protesto Edildi!
Ö¤renci gençlik, Ankara’da 19 Ekim günü yapt›¤› bir eylemle, son günlerde giderek yo¤unlaﬂan “soruﬂturma terörü”nü protesto etti.
Ankara Gençlik Derne¤i, Demokratik Gençlik Hareketi, Ekim Gençli¤i,
EHP Gençli¤i, Kurtuluﬂ Partisi Gençli¤i, Marksist Bak›ﬂ, Özgür E¤itim
Platformu, Sosyalist Gençlik Derne¤i, Tüm ‹GD ve TKP’li ö¤rencilerin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen eylemde, ö¤renciler, Sakarya Caddesi’nde toplanarak Gima önüne yürümek istedi. Burada yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik ö¤renci grubunun önü polis taraf›ndan kesildi. Polisin abluka alt›na ald›¤› ö¤renciler
sürekli olarak “YÖK Polis Medya, Bu Abluka Da¤›t›lacak”, “Soruﬂturmalar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla ablukaya boyun e¤meyeceklerini hayk›rd›lar.
Kararl›l›klar›yla polis barikat›n› aﬂan ö¤renciler, Gima önüne kadar sloganlarla yürüyerek burada bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
Aç›klamada “soruﬂturma”lar›n nas›l bir bask› unsuru olarak kullan›ld›¤›
anlat›larak, ﬂöyle denildi: “Durum öylesine pervazs›z bir hal alm›ﬂt›r ki;
kafalar› DGM hâkimleri gibi çal›ﬂan soruﬂturmac› Ö¤retim Üyeleri, Terörle Mücadele Polisleri gibi davranmaya baﬂlam›ﬂlard›r.”
Ö¤renciler, sonuç olarak ise ﬂöyle dediler: “E¤er gençlikten beklenen
düﬂünmeyen, sorgulamayan, çevresinde olup bitenlere tepki göstermeyen
bireyler olmak ise buradan ilan ediyoruz ki bizler; kesinlikle buna tabi olmayaca¤›z ve düﬂüncelerimizi sonuna kadar savunmaya devam edece¤iz.”

KTÜ’de Sivil-Resmi Faﬂist Sald›r›
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, 19 Ekim’de faﬂistler ‹nﬂaat Fakültesi kantininde oturan dört devrimci-demokrat ö¤renciye sald›rd›. Bunun üzerine ç›kan kavgaya okulun güvenli¤inden(!) sorumlu ÖGB'ler de kat›larak
devrimci-demokrat ö¤rencilere faﬂistlerle beraber sald›rmaya baﬂlad›.
Sald›r›y› duyan devrimci-demokrat ö¤rencilerin toplanmaya baﬂlamas›
üzerine ÖGB ve faﬂistler geri çekildi. Bu kez gelen jandarma U¤ur TAﬁKIN, Süleyman GÜLTEK‹N, Kureyﬂ GÖÇMEN ve Bar›ﬂ SÜMBÜL adl›
devrimci-demokrat ö¤rencileri gözalt›na ald›. Ö¤renciler gözalt›nda “okulun her yan›nda görüldü¤ü” söylenen TAYAD bildirileri nedeniyle sorgulanmak istendiler. Yine yasal olan bu bildiriler nedeniyle o an arkadaﬂlar›
için kap›da beklemekte olan Elif ALTUNKAYA da keyfi olarak gözalt›na
al›nd›. Faﬂistlerin sald›r›s› da¤›t›lan bildiriler bahane edilerek jandarma taraf›ndan sahiplenildi.
Ö¤renciler ayn› günün akﬂam› serbest b›rak›l›rken, KTÜ ö¤rencileri 20
Ekim'de yine ‹nﬂaat Fakültesi'nde toplanarak sald›r›y›, ÖGB ve jandarman›n durumunu teﬂhir eden bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. Ö¤renciler buradan
adliyeye giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundular.

Kocaeli’de Tan›ﬂma Toplant›s›
Kocaeli Gençlik Derne¤i, 19 Ekim günü ‹zmit Boran
Kafe’de bir tan›ﬂma toplant›s› düzenledi. Üniversiteyi
yeni kazanan ö¤rencilere Gençlik Derne¤i’ni anlatmak,
kaynaﬂmay› sa¤lamak amac›yla yap›lan toplant›da, dernek üyesi ö¤renciler çeﬂitli konuﬂmalar yapt›lar.
Daha sonra, sohbetler, YÖK’e ve 6 Kas›m’a dair konuﬂmalarla devam etti. Tan›ﬂma toplant›s› Grup ﬁimal’in müzik dinletisiyle sona erdi.
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TAYAD taraf›ndan geçti¤imiz hafta düzenlenen
‘Uluslararas› Tecrit ve Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu’na kat›lanlar yapt›klar› konuﬂmalar, sunduklar› tebli¤lerle tecrite karﬂ› ç›kt›lar. Biz de kat›l›mc›lardan; Filistinle dayan›ﬂma derne¤i (Hollanda)
üyesi Aurora, ‹talya’dan Floransa Eyaleti Yeniden
Yap›lanma Komünist Partisi Baﬂkan› Sandro Targetti ve Pedagog Paola Cecch›, Yunanistan Tabibler Odas› Dr. Antonis Karavas, Lübnan Khiam Rehabilitasyon Merkezi Sekreteri Mohammed Safa ve
Ürdün’den Arap Direniﬂ Birli¤i üyesi Hisham Gustani ile yapt›¤›m›z görüﬂmelerden kesitler sunuyoruz.

Tecrit uygulayan
tüm iktidarlara
karﬂ› birleﬂmeliyiz
Onlar›n
yaﬂamas› için
mücadele
etmeliyiz

Sandro Targetti (‹talya/ Floransa Eyaleti Yeniden Yap›lanma Komünist Partisi Baﬂkan›)
Türkiye’ye 6 kere geldim. 2 kere
Kürt sorunu için geldim 4 kere de
tecrit sorunu için. ﬁimdi de, tecrite
karﬂ› çal›ﬂma görevimi devam ettirmek, tecrite karﬂ› mücadeleye destek vermek için geldim. Ayn› zamanda hem güçlü hem de dramatik
mücadele biçimi olan ölüm orucunun son bulmas› için mücadele etmek için geldim.
Geçen seneki sempozyuma da
kat›lm›ﬂt›m. Bu sene daha olumlu
de¤iﬂiklikler vard›, mesela birçok
avukat, Av. Behiç Aﬂc› için dayan›ﬂmas›n› ifade ediyor. Belki Türk hükümetinin talepleri kabul edebilece¤ini ve tecriti kald›rabilece¤ini düﬂündüm. Çünkü biliyorsunuz tecrit
hem insan haklar› ihlalidir hem de
tutsaklar› yoketmeye çal›ﬂan uygulamad›r. Ayn› zamanda bunun baﬂka
yönü vard›r, bu da toplumsal mücadeleyi ezmek için toplumsal mücadele edenleri korkutmak için kullan›lan bir uygulamad›r
Tecrite karﬂ›, tecrit uygulanan
ülkelerin birleﬂtirilmesi gerekir. Çe-

ﬂitli ülkelerde çeﬂitli biçimlerde tecrit var, ayr›mc›l›k var. Bütün bu tecrit olan ülkelerin birleﬂmesi ile birlikte mücadele etmesi laz›m. Avrupa taraf›na geldi¤iniz zaman, parlamentoya bask› yapmak laz›m. Çeﬂitli partiler üzerinde ve kamuoyuna
tecriti taﬂ›mak laz›m ki tecrit bu ﬂekilde ortadan kalks›n. Avrupa Türkiye’den demokrasi garantisi istiyor, tabiki Avrupa’ya çok güvenilmez. Çünkü Avrupa F Tiplerini
önerdi ve destekledi. Ama Avrupa’ya ﬂu söylenebilir; Türkiye’den
demokratik garanti istiyorsunuz, o
zaman hapishanelerdeki tecriti kald›rman›z gerekir. Çünkü orda demokrasi ile ilgili olmayan sistem
var. Mesala siz sendikal haklar›,
toplumsal haklar› savunuyorsunuz,
o zaman hapishanelerdeki tecritin

de kalkmas›n› savunmal›s›n›z. Ve
siz kendinizi demokrat zannediyorsunuz, 1 May›slar’› kutlamakla demokrat olunmaz. Avukatlar›n ve
Behiç Aﬂc›’n›n taleplerini dinlemelisiniz ve tecrit için Türkiye’ye bask› yapmal›s›n›z dememiz laz›m ve
bunun için çal›ﬂmam›z laz›m
Direniﬂi sürdürenlere büyük bir
sayg› duyuyorum, dayan›ﬂmam› sunuyorum. Onlar›n bu direniﬂi dramatik, hem gerçekten en büyük en
uçta direniﬂ. Bunun için çok etkili
ve çok anlaml› direniﬂ biçimi. Bunun için de bizim çok büyük bir görevimiz var. Onlar ölmek için yapm›yorlar bunu, di¤er insanlar›n yaﬂam› için yap›yorlar. Bunun için,
tecritin kald›r›l›p onlar›n yaﬂamas› için mücadele etmemiz gerekiyor.

Mohammed Safa (Lübnan Khiam Rehabilitasyon Merkezi Genel
Sekreteri)

Direnenleri
yüreklerinden
öpüyorum

TAYAD’›n geçen y›l ve ‹talya’da,
Fransa’da yapm›ﬂ oldu¤u sempozyumlara da kat›ld›m. Bundan sonra da gelece¤im. Çünkü art›k dünyada tecrit, F Tipi hapishaneler herkesin sorunudur,
sadece Türkiye’nin de¤il. Her y›l geliﬂimde, bu sempozyumlar daha güçleniyor. Karﬂ›m›zdaki ﬂehitler tablosuna bakt›¤›mda Filistin ve Lübnan ﬂehitlerini görüyorum. Hiçbir fark yok. Bir Arap olarak Türkiye’deki tecrit
sorunu benim sorunumdur. Bu sempozyumlar› dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde yapmal›y›z, böyle bir öneri sunaca¤›m. Ben her sempozyuma heyecanla kat›l›yorum. Duygulanarak kat›l›yorum.
Ben sizin direniﬂinize aﬂ›k oldum. Eﬂsiz bir direniﬂtir, etkilenmemek elde de¤il. Ve dayan›ﬂmak çok önemli, onlar bizi birbirimizden tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlar. Öldürerek, savaﬂ açarak, hapishanelerle. Ama bizim onlara
tecrit uygulamam›z gerekiyor. Eylemlerle, açl›k grevleri ve de¤iﬂik direniﬂlerle. Ama bu direniﬂ onlara karﬂ› verilebilecek en güçlü direniﬂtir. Direnenleri yürekten selaml›yorum. Yüreklerinden öpüyorum. Biz kazanaca¤›z diyorum. Dünyan›n her yerinde direnenler kazanacak.
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Dr. Antonis Karavas (Yunanistan Tabipler Odas›)
Türkiye’deki ölüm oruçlar›ndan
2001 y›l›ndan bu yana haberdar›m.
Yunanistan’daki Türkiyeli mülteciler ölüm oruçlar› baﬂlad›¤›nda orada çok aktif bir kampanya yapt›lar.
Bu vesileyle ö¤rendik, zaten Yunan
kamuoyu, sol çevreler, demokrat
çevreler ve sendikalar bu konuda
geniﬂ bilgi sahibidirler. Platform
toplant›lar›, mitingler, çeﬂitli toplant›lar vs. çok say›da yap›ld›.
Direniﬂe sayg› duyuyorum. Yüzü aﬂk›n insan›n öldü¤ü bu ölüm
orucu eylemi, insanl›k d›ﬂ›
muameleye karﬂ› bir protesto eylemidir. Buna son
verilmesi çok kolayd›r. Bu

Direniﬂçiler
binlerce insan›n
mücadele iradesini
temsil ediyorlar

hükümetin elindedir. Talepleri çok
basit ve çok demokratik taleplerdir.
Bunlar kabul edildi¤inde zaten bu
eylem bitecektir. Tecritin devam ettirilmesindeki amaç toplumu cezaevlerindeki vahﬂetle terörize etmek
ve demokratik mücadeleyi engellemek diye düﬂünüyorum.
Mücadelelerine sayg› duyuyoruz. 7 y›ld›r bu mücadelenin sürmesi bu insanlar›n davaya ve mücadeleye olan ba¤l›l›¤›n› gösteriyor. Ayr›ca bunlar, ülkede yaﬂayan binlerce
insan›n mücadele iradesini temsil
ediyorlar. ‹nsan tahammülünü çok
aﬂan bir eylemdir. Buna ra¤men bu
arkadaﬂlar mücadelenin baﬂar›s›
için bu eyleme devam ediyorlar.
Bizim ülkemizde devlet tecriti
defalarca denemiﬂtir. ‹ç savaﬂtan
kaynakl› cunta döneminde ve son
dönemde, küçük bir silahl› örgüt
yakaland› 17 Kas›m Örgütü, bunu istismar ederek tecrit sistemini
cezaevlerine getirmeye çal›ﬂt›.
Fakat gerek tutuklular›n direniﬂi,
gerek de Yunan kamuoyunun

hassasiyeti neticesinde baﬂar›l› olamad› henüz. ﬁu anda cezaevlerinde
böyle bir uygulama yok.
Çok iyi haz›rlanm›ﬂ bir sempozyumdu. Türkiye’den ve uluslararas›
kat›l›m vard›. Bu çal›ﬂmalarla bu
sorunun böylece çözümlenebilece¤ine inan›yorum.
Ölüm orucu direniﬂçilerine, tutsak ﬂehit ailelerine söyleyece¤imiz
ﬂey budur. Kendileriyle dayan›ﬂma
halindeyiz. Ben Yunanistanl› demokratik kuruluﬂlar›n temsilcisi
olarak da burda bulunuyorum. Deste¤imizi sunuyoruz. Onlara baﬂar›lar diliyoruz. Tüm yaﬂad›klar› emperyalizmin sald›r›lar›d›r. Tecrit te
öyle. Hepimiz karﬂ›y›z elbette.
Bizde de terör bahanesiyle terörle mücadele yasalar› ç›kar›l›yor ve
haklar›m›z gasbediliyor. Mücadele
halindeyiz, tüm dünyada terörle
mücadele bahanesiyle sald›r›lar var.
Ve tabii direniﬂ de var her yerde.
Çünkü direnerek kazan›lacak. Emperyalizme karﬂ› her yerden direnilecek, direniyoruz da.

kuﬂak oldular. Fakat halen Hollandal› kabul edilmiyorlar. Topluma entegre olamad›klar› söyleniyor.
Esas sorun ise Fasl› olmalar›.
Geçen y›l Paris’teki tecritle
ilgili sempozyuma kat›lm›ﬂt›m.
Tabii ki böyle bir sempozyuma
Burdaki
kat›lmaktan çok memnunum.
tecriti
Çünkü birçok konuyu aç›yor. Ayr›ca ﬂundan da memnunum. Saduyurmak
dece hapishanelerdeki tecritten
hepimizin
söz etmiyor. Yani ülkelerin tecrit
olmas›, baz› örgütlerin tecrit
sorumlulu¤u
edilmesi. Özellikle kara listeleri
biliyorsunuz. Filistin’de olanlar›
da biliyorsunuz. Hamas yasal bir ﬂekilde seçimleri kazand›. ﬁimdi dünyadan çok uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar
Filistin’i. Hizbullah ülkesini savundu ama Avrupa’da
kara listede olan bir örgüt. Mesela DHKP-C de öyle.
Bask›lara karﬂ› ç›k›yor ama tecrit ediyorlar.
Türkiye’de yap›lmas› önemli çünkü bask›lar aç›s›ndan bir yo¤unlu¤un yaﬂand›¤› bir ülke. Hem dünyadan
insanlar›n buraya gelip bask›lar› aç›klamas› iyi oluyor,
hem de dayan›ﬂmam›z› sunuyoruz.
Ölüm orucu direniﬂini sürdürenlere, ﬂehit-tutsak yak›nlar›na dayan›ﬂmam›z› sunuyoruz. Buradaki sorunu
duyurmak hepimizin sorumlulu¤u. Hepimiz dünya geneline yay›lan bask›ya karﬂ› direnmeli, birleﬂmeliyiz.

Aurora (Hollanda’da faaliyet yürüten Filistin
ile dayan›ﬂma örgütü Aidoun üyesi.)
Ölüm oruçlar›n› ilk, BBC’den duydum. Baz› yoldaﬂlar hapishanelerde öldü¤ü zaman BBC onlarla ilgili
haberler verdi. ‹lk 1-2 y›ldan sonra ölüm orucuyla ilgili hiçbir ﬂey duymad›k. Yani 3 y›ld›r Avrupa’da hiçbir
haber duymad›k biz. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girmesini istiyorlar, bu yüzden Avrupa da sessiz kald› ve
bize göre olumsuz bir ﬂeyde, gerçe¤i görme anlam›nda
iyi bir rol oynad›. Asl›nda Avrupa bu bask›larda gerçekten iyi bir rol oynamak isteseydi, Türk hükümeti üzerinde bask› yap›p bunlar› durdurabilirdi. Mesela, tan›nm›ﬂ bir Türk yazar›n mahkemesi vard› ve Avrupa bu
konuda çok bask› yapt›. Mahkemesi iyi sonuçland›. Yani Avrupa hiçbir ﬂey yapm›yor ama bu medyada
yeral›rsa ve Avrupal›lar da bundan konuﬂursa, Avrupa
Birli¤i de bu konuda bir ﬂeyler yapmak zorunda kalacak. Ben Avrupal› bir yoldaﬂ›n›z olarak, Avrupa bas›n›yla ve hem de Avrupal› politikac›larla iliﬂki içerisinde olman›z gerekiyor diye düﬂünüyorum.
Bizim ülkemizde tecrit politikas›, Arap-müslüman
ülkelerden gelenlere yönelik var. Geçmiﬂ y›llara oranla
bu ülkelerdeki durumlar gittikçe kötüleﬂiyor. Avrupal›lar, sadece benim ülkem de¤il, Kuzey Avrupal›lar bir
düﬂman yaratt›lar müslümanlara karﬂ›. Müslüman ülkelerden gelenleri tehlikeli görüyorlar. Özellikle benim
ülkemde geniﬂ bir Fasl› nüfusu var ve çocuklar› 3. 4.
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Böyle bir
direniﬂin önünde
konuﬂmak
kolay de¤il
Paola Cecch› (‹talya-Pedagog)
Türkiye’de yaﬂananlar›n fark›nday›m. Ölüm orucunu uzun y›llard›r
biliyorum. Özellikle 11 Eylül sonras› ülkemizde, bizim kendi insanlar›m›za Türkiye’deki de olsa bir direniﬂten bahsetmek oldukça zorlaﬂt›.
Y›llar boyunca bu kadar insan›m›z›n ölmüﬂ olmas›ndan çok üzgünüm. Bu kolay de¤il. Ac›lar›n› yaﬂad›k. Burada, direnenlerin yan›nda
olmaktan mutluluk duyuyorum.
Gördüklerimden ç›kard›¤›m, insanlar›n hiçbir ﬂey yemeden yaﬂamas›
gerçekten inan›lmaz bir kavga. Bu
kavgaya çok sayg› duyuyorum.
Ama böyle bir direniﬂin önünde konuﬂmak da çok kolay de¤il.
Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂe baﬂlad›¤›n› duydu¤umda çok ﬂaﬂ›rd›m, etkilendim. Ama bir anlamda çok ta
ﬂaﬂ›rmad›m. Çünkü onun müvekkilleriyle iliﬂkileri çok farkl›. Güçlü
sevgi ba¤lar›yd›. Daha önce tan›ﬂt›¤›m›zda görmüﬂtüm. Benim içimde
ukde kalan ﬂey dil bilememem. Onu
aray›p konuﬂamamam oldu.
Benim ülkemde de tecrit var.
Son bir y›ld›r siyasi tutsaklara yöne-

Dr. Hisham Bustani (Direnen Araplar Birli¤i)
Öncelikle deste¤imi sunuyorum. Ayr›ca bunu ölüm orucu de¤il, yaﬂam orucu olarak kabul
Yaﬂam orucu
ediyorum. Çünkü insanlar bask›
olarak
ve sömürüye karﬂ› dik duruyorlar,
baﬂe¤miyorlar ve hâlâ yaﬂ›yorlar.
kabul ediyorum
Ayn› zamanda Arap Bölgesi’nde de direniﬂ devam ediyor.
Türkiye hapishanelerinde devam eden bu direniﬂi di¤er direniﬂlerden ayr›
görmüyorum. Nas›l Lübnan’da ABD ve ‹srail baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›ysa, Türkiye de ayn› ﬂekilde baﬂaramayacak. Hepsi bir bütün, bir bütünün parçalar› bu direniﬂler. Bu direniﬂ Irak’taki, Filistin’deki ve Lübnan’daki direniﬂin
bir devam›d›r. Onlar halklara baﬂe¤diremeyecekler. Bu kavgada her zaman
birlikte oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Asl›nda dünyan›n her yerindeki hapishaneler ayn›, hepsinin mant›¤› ﬂudur. Yeni bir insan, düﬂünmeyen, sorgulamayan bir insan yaratmakt›r. Bu
bak›m›yla Türkiye’deki direniﬂ dünyada tek. Bu, insan›n yeniden ﬂekillendirilmesine karﬂ› bir direniﬂ.
lik ciddi yapt›r›mlar baﬂlad›. Hemen
her hapishanede tecrit politika olarak uygulan›yor. ﬁu kesin; aram›zdaki ba¤lar› çok güçlendirmek durumunday›z. Tecrit politikas›n› uygulayan tüm iktidarlara karﬂ› güçlü
bir duruﬂ sergilemeliyiz. Bu benim
bir düﬂüm ve olaca¤›na inan›yorum.
Defalarca TAYAD’l›lar bizim
oraya geldiler. Biz onlar› a¤›rlad›k.
Kendileriyle bir iliﬂkimiz var zaten.
Onlara Türkiye’de yap›lan sald›r›lar› ö¤rendi¤imizde biz de hissettik.
‹çimiz yan›yor, öfkeleniyoruz.
Ocak’ta TAYAD’l›lar›n u¤rad›¤›
sald›r›lar› duydu¤umuzda sadece

ben de¤il onlar› tan›yan kurumlar
üzüldük, destek sunmak istedik.
Hatta ben 82 mektup yazarak de¤iﬂik kesimlere yollad›m. TAYAD
için.
Avrupa’n›n baﬂka yerinde oldu¤u gibi, ‹talya’da Türk bir sol grup
yok ama biz var›z. Ve kap›m›z her
zaman aç›k. Birlikte çal›ﬂmaya da
aç›¤›z. Birlikte çal›ﬂmaktan yan yana olmaktan her zaman mutlu olaca¤›z TAYAD’la. ﬁehitlere ve direniﬂçilere duygular›m› daha önce belirtmiﬂtim. Onlara sayg› duyuyorum. Selaml›yorum onlar› ve inançlar›n›.

r›n temsilcileriyle, tecrit sorunuyla ilgili diyalo¤a ça¤›rmas› için bu günlerde azami bask› yapmaya ça¤›r›yoruz” denildi.
Ölümlerin durdurulmas›n›n mümkün oldu¤una ve
Behiç Aﬂc› ile birlikte oluﬂan kamuoyuna dikkat çekilen aç›klamada, “art›k Türk yetkililerinin bilmezden
gelemeyece¤i bir seferberlik büyümüﬂtür. Bugün hapishanelerdeki tecriti ortadan kald›rmak mümkündür”
ifadelerine yer verildi. Tecritin “tutsaklar› toplumsal
yaﬂam alanlar›ndan yoksun b›rakarak, insan›n y›k›m›n› amaçlayan fiziki ve psikolojik iﬂkencenin modern bir
ﬂekli” olarak tan›mland›¤› aç›klamada, baﬂta ‹talyan olmak üzere Avrupa kamuoyuna seslenilerek, “‹nsan
haklar›n›n s›n›rlar› yoktur, Siz de hapishane tecritine
hay›r diyebilirsiniz! Ölüm orucundaki Av. Behiç Aﬂc›’n›n, Gülcan Görüro¤lu’nun ve Sevgi Saymaz’›n yaﬂamlar›n› kurtaral›m!” denildi.

‹talya’dan ‘tecrite son’ ça¤r›s›
Tecrit ve Tecrite Karﬂ› Uluslararas› Sempozyum’a
‹talya’dan kat›lan heyet, 17 Ekim günü Toscana Eyalet Meclisi’nde bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, “Av.
Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n ölmesine izin vermeyelim” ça¤r›s› yapt›.
Birlik ‹çin Yeﬂiller Partisi, Yeniden ‹nﬂaa Komünist Partisi ve pedagog Paola Cecchi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tüm siyasi güçlere, sosyal demokratlara, sendikal örgütlere, ‹talyan Meclisi, Senato ve Avrupa Milletvekillerine, ‹talyan Hükümeti, Adalet Bakan›
ve D›ﬂiﬂleri Bakanlar›’na, insan haklar› kuruluﬂlar›na
seslenilerek, “alt› y›ll›k mücadele ve ölüm orucuna iliﬂkin duyarl› olmaya, Türkiye Hükümeti ve Adalet Bakan› üzerinde, avukatlarla, hukukçularla, siyasi tutsakla28
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Arap Direniﬂ Birli¤i Yetkilisi Bustani:

bu yüzden.
Ama tabii ki
bu
üzücü
politik manzara direniﬂin bitece¤i
anlam›na gelmiyor. Tarihin gerçekli¤i ﬂunu bize gösteriyor; direniﬂ dura¤an de¤ildir, kendi içinde de¤iﬂimler gösterir ama hep sürer.
1970’lerde ulusalc› sol bir çizgi hakimdi, günümüzde islamc› bir çizginin hakim oldu¤unu görüyoruz.
ﬁu an öylesine önemli bir tarihsel
anday›z ki, Filistin halk› hiçbir ﬂekilde bir bar›ﬂ›n olamayaca¤›n›, bar›ﬂ söyleminin sahte oldu¤unu ve
yan›baﬂ›nda böyle siyonist bir devletle bar›ﬂ içinde yaﬂaman›n mümkün olmad›¤›n› görüyor. Buna kimse inanm›yor.

‘Filistin direniﬂi de¤iﬂimler
gösterir ama hep sürer’
TAYAD’›n düzenledi¤i tecrite karﬂ› uluslararas› sempozyumun konuklar›ndan biri de,
Arap Direniﬂ Birli¤i kurucular›ndan Dr.
Hisham Bustani idi. Bustani’ye Filistin direniﬂini ve El Fetih-Hamas çat›ﬂmas›n› sorduk.
◆ Gazze’de durum nedir?
Dr. Hisham BUSTAN‹: Oradaki ana sorun, direniﬂ güçlerinden biri olan Hamas’›n parlamentoda olmay› kabul etmesidir. -Parlamento
Oslo Süreci ürünü. Zaten bunu Arafat da imzalam›ﬂt›.- Hamas daha önce ‹srail’i hiçbir ﬂekilde tan›mad›¤›n› söylüyordu ama böyle bir hükümete girmekle, ‹srail’i tan›m›ﬂ oldu
dolayl› olarak. Özellikle baﬂka bir
sorun; iﬂgal alt›ndayken hem devrim için, hem de devlet için bir ﬂeyler yapabilmek sorunu. Çünkü zaten
iﬂgal var. ‹srail güçleri asl›nda Hamas’› çekmeye çal›ﬂ›yorlar ve bunu
da bir oranda baﬂar›yorlar. Hamas
bir anlamda ‹srail’i tan›ma yolunda
belli bir yolu ald›. El Fetih de onu
oraya do¤ru itmeye, Hamas’› davay› satma yoluna sokmaya çal›ﬂ›yor.
Olay basit bir imza olay› de¤ildir.
Arafat 1970’lerde uluslararas›
topluma ﬂöyle sesleniyordu: “Benim zeytin dal›m› elimden atmama
müsade etmeyin.” Bu, siyonistlerle
bar›ﬂa haz›r›m anlam›na geliyor.
Arafat asl›nda Filistin devriminin
içinde bir engel oluﬂturdu. Ve de¤iﬂik faktörler aras›nda Arafat’›n yaratt›¤› bürokrasinin yans›malar›n›
görüyoruz, çeliﬂkiler oluﬂuyor
‹srail katliamlar› bayramda da sürdü.
23 Ekim’de Beyt
Lahya bölgesinde
tanklarla sald›r› düzenleyen ‹srail ordusu,
Filistin Halk Direniﬂ Komiteleri yetkilisinin yan›s›ra, beﬂ akrabas›n› ve
komﬂular›n› da katletti.

◆ Gazze’de direniﬂ nas›l örgütleniyor? Hamas ve El Fetih’e
ra¤men mi direniﬂ var?
Sadece böyle ele al›rsak bu yap›y› biraz basitleﬂtirmiﬂ oluruz bence.
Çünkü onlarca örgüt var Fetih’in
içerisinde. Baz›lar› özerk, bunlar›n
farkl› e¤ilimleri olabiliyor. Ben Fetih derken politik önderli¤inden
bahsediyorum. Dolay›s›yla El Fetih’in içerisinde direniﬂi örgütleyen
örgütleri de, karﬂ› olanlar› da görebilirsiniz. ‹slami Cihad, islamc› ama
o yap›n›n içerisinde en ilerici tavr›
gösteren örgüt. ‹srail’i hiçbir ﬂekilde tan›m›yor ve Oslo anlaﬂmas›na
girebilecek hiçbir ﬂeyi kesinlikle
kabullenmiyorlar. FHKC gibi direniﬂe destek sunanlar var. Ama onlar
daha küçük kal›yor. Gelecekte Hamas’ta bölünme olaca¤›n› düﬂünüyorum. Direniﬂ yanl›s› olan belli
güçler ayr›lacak, kalanlar bu bürokratik yap› içerisinde devam edecek.
Elbette Gazze’de yaﬂanan sald›r›lar çok ciddi sald›r›lard›r. Direk
evler bombaland›. Çok ciddi bir
korku yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Bunun
da etkileri var direniﬂi destekleyen
güçler içerisinde.
◆ ﬁu an Hamas ile Fetih aras›ndaki çat›ﬂmada durum ne?
El Fetih yönetimi ve paral› asker
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grubu, ﬂu anda Hamas’›n tereddütlü tavr›n› k›rmak için, asl›nda ‹srail’in savaﬂ›n›
veriyorlar. Uzlaﬂmak
için. Mahmud Abbas
gibileri ‹srail için savaﬂ› yürütüyorlar. Aynen Lübnan’da devlet yanl›s› güçlerin, Frans›z yanl›s› ya da Amerikan
yanl›s› gruplar›n ç›karlar›n› savunmas› gibi. ﬁu anda Hamas kriz içerisinde, tereddütü bundan kaynaklan›yor. Bir yandan direniﬂe karﬂ›y›m
diyemiyor, bir yandan ‹srail’i tan›yorum diyemiyor. Bir yandan mali
zorluklar yaﬂ›yor. Ateﬂkes ﬂart› olarak 1967 öncesi s›n›rlara çekilme
önerisi yapt›, bu dolayl› da olsa ‹srail’i tan›ma anlam›na geliyor.
Filistin’de iki temel güç görüyorum. Hamas ve El Fetih... Bu krizin
çözümü de bunlar›n tavr›na ba¤l›.
◆ Di¤erlerinin etkisi yok mu?
Etkileri az. Politik konum üzerine ahlaki etkileri var. Ama somut
bir etkileri yok. Çünkü ana ak›mlar
Fetih ve Hamas, di¤erleri sönük. ‹slami Cihad gibi güçlü bir örgüt bile
böyle bir krizi etkileyemiyor. Devlet çözülsün gitsin, iﬂgal yüzünü en
aç›k haliyle göstersin ve direniﬂ
tüm canl›l›¤›yla hareketlensin. Filistin davas› için yap›labilecek en
güçlü ﬂeylerden birisi bu olur bence.
◆ Hapishaneler, tutsaklar sorunu Filistin için önemli. Peki, F
Tiplerinde yaﬂananlara iliﬂkin
tutsaklar›n, halk›n bilgisi var m›?
Ben 2000 y›l›ndan beri haberdar›m, o görüntüler bizi çok etkiledi.
19 Aral›k’tan sonra da bilgi alma
ﬂans›m oldu, ama normal insanlar
19 Aral›k’tan sonraki olaylardan habersiz. Sorun iletiﬂimsizlik. Hep
Avrupa’yla temasa geçmeye çal›ﬂ›yoruz ama kendi aram›zdaki temasa
ayn› duyarl›l›kla bakm›yoruz san›r›m. Ama inan›yorum ki benim buraya gelmem, sizin farkl› ülkelere
gitmeniz, bu iletiﬂimsizli¤i k›racakt›r. Yoksa halklar olarak her zaman
birbirimizin yan›nday›z.

Yenilgi ‹tiraflar›
Güçlü olan emperyalizm de¤il, direnen halklard›r. Silahlanm›ﬂ Irak
halk› bu gerçe¤i bir kez daha ispatl›yor. ‘‹kinci Vietnam’› aç›kça itiraf
eden Amerikan emperyalizmi Irak
halk›na yenilmiﬂtir. ﬁimdi bütün
hesaplar ‘Irak’tan kurtulma’ üzerinedir, ancak onlar için ‘Irak’tan
onurlu ç›k›ﬂ’ olmayacak!
5 Haziran 2003’te Katar'da ABD
askerlerine seslenen ABD Baﬂkan›
ﬂöyle diyordu: “Sizleri gördü¤üme
sevindim ve tabii uzun zamand›r ac›
çeken Irak halk› da sevindi. ABD sizi büyük bir tehdidi ortadan kald›rman›z ve bask› alt›ndaki insanlar›
özgürleﬂtirmeniz için göreve gönderdi ve görev tamamland›.”
Irak halk› sevinmedi¤ini silahl›
silahs›z her biçimde gösterdi¤i gibi,
görevin “tamamlanmad›¤›” da art›k
herkesçe biliniyor. O günden bu yana Irak’ta tek konuﬂan güç olan direniﬂ, geçen hafta Bush’u da konuﬂturdu: “Irak Vietnam gibi”.

“Irak Vietnam gibi”
Bir Tv program›na kat›lan Bush,
gazeteci Friedman'›n 'Irak'ta durum
Vietnam'daki Tet taarruzuyla örtüﬂüyor' yorumuna hak vererek, ilk
kez Vietnam benzetmesini en üst
düzeyde yapm›ﬂ oldu.
1968’deki baﬂkanl›k seçimi öncesi Komünist gerillalar›n baﬂlatt›¤›
Tet taarruzu, askeri aç›dan baﬂar›s›z
olsa da, iﬂgalcilerin yenilebilece¤ini
göstermiﬂ ve ABD cephesinde büyük moral bozuklu¤u yaratarak, dönemin ABD Baﬂkan› Lyndon Johnson’un tekrar aday olmayaca¤›n›
aç›klamas›yla sonuçlanm›ﬂt›. ABD
ordusu iﬂgalin baﬂlamas›ndan 10 y›l
sonra da, 1975'te tam bozguna u¤ram›ﬂ halde Vietnam'dan kaçm›ﬂt›.
Bush ilk kez Irak-Vietnam ba¤›
kurarken, daha sonra bu itiraf› düzeltmek için çeﬂitli aç›klamalar ya-

p›ld›, “zafere kadar çekilmeyece¤iz” gibi beylik laflar edildi. Ancak
ortaya ç›kan baﬂka geliﬂmeler ve itiraflar, bu benzetmenin o anda
Bush’un bir gaf› olmad›¤›n›, ABD
emperyalizminin iç tart›ﬂmalar›n›n
d›ﬂa vurumu oldu¤unu gösterdi.

‹flas eden stratejiler ve
Irak’tan ç›k›ﬂ aray›ﬂlar›
Irak’ta demokrasi kurmaktan, istikrar› sa¤lamaktan söz eden ABD
yönetiminin ç›k›ﬂ yolu arad›¤› anlaﬂ›ld›. Daha ‹ngiliz Genelkurmay
Baﬂkan›’n›n Irak’tan derhal çekilelim aç›klamas›n›n yank›lar› sürerken, Irak Çal›ﬂma Grubu’nun haz›rlad›¤› ve bas›na s›zan rapor bu aray›ﬂ› yans›tt›.
George W. Bush'un onay›yla
Kongre taraf›ndan kurulan ve baﬂ›na Cumhuriyetçi eski D›ﬂiﬂleri Bakan› James Baker’›n getirildi¤i grubun raporu, Irak tart›ﬂmalar›n› daha
da alevlendirdi. Rapor özetle, mevcut durumun sürdürülemez oldu¤unu, Irak stratejisinin iflas etti¤ini
belirtiyor ve çeﬂitli öneriler getiriyordu. 'Sonuna kadar kararl› devam
etme' üzerine oturan Amerikan politikas›n› kesin biçimde reddeden ve
uygulanamaz oldu¤unun kan›tland›¤›n› ortaya koyan raporun getirdi¤i
bütün öneriler, “kuyru¤u k›st›r›p
kaçma” d›ﬂ›nda alternatif aray›ﬂ›n›
yans›t›yor. Ancak yine tüm önerilerin kendi içindeki açmazlar›, raporu
haz›rlayanlar›n asl›nda bir alternatif
bulunmad›¤› neticesine varmalar›na
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neden oluyor. Bugün aç›kça ifade
edilmese de “Irak'tan önﬂarts›z ayr›lmal›y›z” düﬂüncesi her geçen gün
daha yayg›nl›k kazan›yor. En ironik
olan› ise, “demokrasi götürmek”
için iﬂgal edilen ülkede, “istikrar”
ad›na “cunta” ya da “güçlü bir diktatör” seçene¤inin dahi tart›ﬂ›lmas›.
Irak Çal›ﬂma Grubu'nun ortaya koydu¤u seçeneklere bak›ld›¤›nda tümünün de, ABD politikalar›n›n
iflas›n›n itiraf› anlam›na geldi¤i görülecektir. ‹ﬂte bunlardan birkaç›:
“Irak'ta demokrasi hedefini b›rak›n. Ba¤dat'› istikrarl› hale getirip
direniﬂe siyasi çözüm bulun.” “‹ran
ve Suriye ile iﬂbirli¤i yap›n.” “Öncelik Amerikan can kay›plar›n›n
azalt›lmas›d›r. ABD askerleri aﬂamal› olarak Irak d›ﬂ›ndaki üslere
çekilmeli.” Ki, benzeri bir aç›klama
da, ABD eski D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Richard Holbrooke’dan geldi. Holbrooke “çözüm” olarak,
“ABD kuvvetlerinin Kürt bölgesine
çekilmesini” önerdi.
“ﬁimdiki durumun devam›n›
tümden reddediyoruz” diyen Irak
Çal›ﬂma Grubu’nun raporundaki ﬂu
tespit durumu daha aç›k ifade ediyor: 'B›rak kaç' ile 'taksim' olas›l›klar› var. ‹lkinde askerlerin tümden çekilmesiyle a¤›r kayb› ve utanç
verici duruma düﬂülmesi tehlikesi
var. ‹kincisinde ülke kuzeyde Kürtler, güneyde ﬁiiler ve ortada Sünniler olmak üzere üç özerk bölgeye
bölünür. Ama çok say›da ﬁii ortada
kalaca¤›ndan yine tehlike var.”
Görülece¤i gibi, hiçbir çözüm,
iﬂgalcilerin içinde bulundu¤u durumdan ç›kmas›n› sa¤lam›yor.
Vietnam benzetmeleri, Irak’tan
kaç›ﬂ yolu arand›¤› tart›ﬂmalar› her
ne kadar Beyaz Saray taraf›ndan
“bilahare” yap›lan aç›klamalarla
yalanlanmaya çal›ﬂ›lsa da, Bush’un
kendisi de Irak'tan ç›k›ﬂ stratejisiyle
ilgili “de¤iﬂikli¤e gidilebilece¤ini”
söyleyerek, Vietnam benzetmesinin
durup dururken yap›lmad›¤›n› söylemekteydi. The Times’›n dile getirdi¤i gibi, Bush'un taktik de¤iﬂikli¤inden kast› ise, 'dünyaya en az
acz görüntüsü vererek çekilmenin

yollar›n› aramak't›r.
T›pk› Vietnam'daki gibi ayr›lma
zaman› gelip çatt› m› henüz net olmasa da, Ekim ay›nda Irak'ta iﬂgalden bu yana en fazla kayb›n› vererek, 86 askerinin cesedini taﬂ›yan
ABD'nin direniﬂ karﬂ›s›nda büyük
açmaz içinde bulundu¤u kesin. ﬁu
ana kadar 2800'ü aﬂk›n askerini
kaybeden ABD ve orta¤› ‹ngiltere’nin, “güvenlik sorumlulu¤unu”
Irak ordusu ve polisine devretmek
yönündeki sab›rs›zl›¤›n›n nedeni
de, bu tart›ﬂmalara bak›ld›¤›nda daha net anlaﬂ›l›yor.
Direniﬂ karﬂ›s›ndaki aczi tüm
dünyan›n gözleri önüne serilen iﬂgalcilerin, direniﬂten dolay› Suriye
ve ‹ran’› suçlamas› da, o büyük teknolojik gücü, devasa silahlar›na
ra¤men, halklar karﬂ›s›nda ne denli
güçsüz olduklar› gerçe¤ini, iflas
eden stratejilerini gizleme telaﬂ›ndand›r. Ba¤dat Büyükelçisi Zalmay
Halilzad ile birlikte 24 Ekimde bas›n toplant›s› düzenleyen, Irak'taki
ABD güçleri komutan› general
George Casey, sadece “siyasi kararl›l›¤a sahip olmamas›” nedeniyle
Irak hükümetini suçlamakla kalm›yor, ayn› zamanda ‹ran ve Suriye’yi
“silahl› gruplara destek vermek ve
ülkedeki istikrar› baltalamakla” itham ediyordu. Yani, direnen bir
halk yoktu, d›ﬂ güçler ve beceriksiz
Irakl›lar vard›!
‹ﬂgalciler bir an önce Irak’› iﬂbirlikçi hükümet ve kukla orduya devretmeyi planlarken, onlar da ABD
ve ‹ngiltere’de yaﬂanan politik geliﬂmelerden duyduklar› pani¤i gizleyemiyorlar. Zira, ABD ve ‹ngiliz
kamuoyunda iﬂgalin baﬂar›s›zl›¤›
daha aç›k tart›ﬂ›l›r hale gelir ve siyasi sonuçlar yarat›rsa, bu tekellerin
hükümetlerinin de iﬂgali daha uzun
vadede sürdürmesi zorlaﬂacakt›r.
Tony Blair’in Irak Baﬂbakan
Yard›mc›s› Berham Salih ile, ‹ngilizler’in iﬂgalindeki güneyin kontrolünü 12 ay içinde Irak'a devredip
çekilme gündemiyle yapt›¤› toplant› sonras› konuﬂan Salih'in, “ABD
ile Britanya Irak'› b›rak›p kaçamaz” aç›klamas› bu pani¤in adeta

‘Demokrasi’ dediler, enkaz yaratt›lar
Irak’ta “Diktatörlü¤ü y›k›p özgürlük ve demokrasi getireceklerdi.” Hatta kimilerine göre getirmiﬂlerdi bile, ﬂimdi bunun inﬂaa süreci baﬂlam›ﬂt› ve
“Biz de isteriz” diye, emperyalizme
müdahale ça¤r›s›nda bulunuyorlard›.
‹ddia ve söylem buydu.
Peki Irak’ta biçimsel anlamda dahi böyle bir demokrasi var m›? Yok!
Peki ne var? Mezhep çat›ﬂmalar›.
Yoksulluk ve ülkenin kaynaklar›n›n
emperyalist tekellerce ya¤malanmas›. Çürümüﬂ iﬂbirlikçi yöneticilerin
yolsuzluklar›. ‹ﬂsizlik, can güvenli¤inin olmay›ﬂ›...
‹ﬂgalin baﬂlad›¤› 2003'ten bu yana
sivil kay›plar›n say›s›n›n 655 bini aﬂt›¤›, bir ‹ngiliz sa¤l›k örgütü taraf›ndan geçen hafta aç›kland›.
Irak'a temel hizmetlerin götürülmesi için yollanan 20 milyar dolar›n
ortadan kayboldu¤u, yani ABD tekelleri ile iﬂbirlikçileri taraf›ndan çal›nd›¤› ortaya ç›kt›. Son yolsuzluk ise,
Savunma Bakanl›¤›’nda ortaya ç›kan
2 milyar dolarl›k yolsuzluk oldu.
Sa¤l›k sistemi tamamen çöktü. ‹ﬂgalle birlikte 34 bin doktordan 18 bini
ülkeyi terk etti. 2 bin doktor, 164 hemﬂire öldürüldü. Ölen çocuklar›n yüzde
70'i ishal gibi kolayca tedavi edilebilir
hastal›klara kurban gitti. 2003'ten sonra do¤an 270 bin çocu¤a ba¤›ﬂ›kl›k
için aﬂ› yap›lamad›. Halk›n yüzde 68'i
temiz içme suyundan, yüzde 19'u kanalizasyon sisteminden yoksun. Elektrik günde 4 saat veriliyor.
E¤itim sistemi üniversitelerden
baﬂlamak üzere çökmüﬂ durumda.
Ö¤retim üyeleri kaç›r›l›yor, katledilibir d›ﬂavurumu oldu.
Nitekim, ‹ngiltere’de Blair ve
partisi çöküﬂü daha erken yaﬂad›.
Seçimlerin yaklaﬂt›¤› Amerika’da
da Cumhuriyetçi Parti için durum
farks›z. Bush’un Cumhuriyetçi Partisi’nin son 14 y›l›n en düﬂük düze31
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yor, ortaö¤retimde ö¤retmen yok,
çocuklar okullara
gidemiyor.
BM Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i'ne göre, 26
milyon nüfuslu
Irak'ta 1.6 milyon
kiﬂi ülkeden kaçt› ve 1.5 milyon kiﬂi
de ülke içinde mülteci konumuna
düﬂtü. Ve bu rakamlar sürekli art›yor.
‹ﬂgalden beri Irak'› terk edenlerden
500 bininin Ürdün'e, 450 bininin Suriye'ye s›¤›nd›¤› belirlendi. Mezhep
çat›ﬂmalar›n›n ya da bir baﬂka deyiﬂle iç savaﬂ›n aç›k belirtisi olan göç
hareketinin, ‹srail'in 1940'larda Filistinlileri sürmesinden sonra Ortado¤u'da ki en büyük uzun süreli nüfus
hareketlerinden biri oldu¤u belirtiliyor. Nüfusun yüzde 60'› ise iﬂsiz.
Mezhep çat›ﬂmas› ise art›k gizlenemeyecek bir gerçek. Günde ortalama 100 kiﬂi bu nedenle ölüyor. ‹ﬂgalciler batakl›ktan kurtulma formülleri
aras›nda “Irak’› üçe bölmeyi” de tart›ﬂ›rken, asl›nda fiili olarak bu bölünme gerçekleﬂmiﬂ durumda. Kuzey’de
Kürtler, Güneyde ﬁii, Orta Irak’ta
Sunni yap› giderek belirginleﬂiyor.
Bu parçalanma direniﬂ aç›s›ndan
da bir güçsüzlü¤ü oluﬂtururken, kökenleri Irak’›n yap›s›na dayan›yor.
Emperyalizm taraf›ndan suni olarak
çizilen s›n›rlarla biraraya getirilmiﬂ
Irak, bir ulus olma özelliklerini hiçbir zaman taﬂ›mad›, bugün aﬂiretler
ve dini temeldeki bölünmeler de bu
tarihsel geliﬂimden ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak bu gerçek, mezhep çat›ﬂmalar›n›n iﬂgalle birlikte zemininin
yarat›ld›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
‹ﬂte iﬂgalcilerin yaratt›¤› Irak’›n
özet bir tablosu!
yine inmesi ve Bush'a deste¤in yüzde 38'e kadar düﬂmesi, do¤rudan
Irak batakl›¤›n›n yans›mas› oldu.
Washington Post gazetesi, “Irak savaﬂ›nda temel bir strateji de¤iﬂikli¤i
beklenildi¤ini” yazarken, gerek
Cumhuriyetçi gerekse de Demokrat

Partili senatörlerin “böyle gitmez”
diyen aç›klamalar› her gün bas›na
yans›maya baﬂlad›. D›ﬂ ‹liﬂkiler
Konseyi Baﬂkan› Richard Haass’in,
“Irak stratejisinin baﬂar› ﬂans›
yok.” aç›klamas›, ABD politik çevrelerinin ortak düﬂüncesi diye de
okunabilir.

Direniﬂ hesaplar› bozdu
Güçlü olan halklard›r
Kuﬂkusuz iﬂgalcilerin hesab› çok
baﬂkayd›. Irak’ta istedikleri iﬂbirlikçi bir hükümet kuracaklar, devleti
yeniden buna göre inﬂaa edecekler
ve BOP politikalar›n› di¤er ülkelere
taﬂ›yacaklard›. “Uluslararas› meﬂruluk” gibi tart›ﬂmalar› da bir kenara
b›rakarak, yalanlar üzerine kurulu
kampanyalarla, “teröre karﬂ› savaﬂ”
söylemleriyle iﬂgal ettiler ülkeyi.
ﬁimdi, itiraflar silsilesi yaﬂan›yor
adeta. ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkilisi Alberto Fernandez’in, Irak'ta
"aptalca ve kibirlice davran›ld›¤›” itiraf› da bunlardan biriydi. Yine
Fernandez’in “El Kaide d›ﬂ›nda
herkesle görüﬂmeye haz›r” olduklar›n› aç›klamas›, gelinen noktay›
özetliyordu.
Nitekim ‹ngiliz The Times gazetesinin üst düzey Irakl› ve Amerikal› kaynaklara dayand›rd›¤› haberine
göre, ABD askeri yetkilileri geçen
hafta Ürdün'ün baﬂkenti Amman'da
Irakl› direniﬂ gruplar›yla en az iki
gün boyu ateﬂkes pazarl›¤› yürüttüler. Benzeri görüﬂmeler Mukteda
Sadr ile Irak Baﬂbakan› Nuri el-Maliki aras›nda yap›ld›¤› da yine yans›yan bir baﬂka bilgi.
‹ﬂgalcilerin bütün masa baﬂ›
hesaplar› direniﬂ taraf›ndan bozulmuﬂtur. Küreselleﬂme sarhoﬂu
tekeller, halklar›n direniﬂi gerçe¤ine çarpt›lar ve “bald›r› ç›plaklar›n” gücüne tüm dünya bir kez
daha tan›kl›k etti, ediyor.
‹ﬂgalin politik ve askeri yetkililerinin a¤z›ndan son günlerde yans›yan itiraflar›n bir süre sonra yerini
daha aç›k “çekilme” tart›ﬂmalar›na
b›rakmas› kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r.
Tablo, yans›yandan çok daha vahimdir emperyalizm aç›s›ndan.

Ba¤dat’ta da kontrol
direniﬂçilerde
Daha geçen y›l, “Irak’tan aﬂamal› olarak çekileceklerini” aç›klayan
Amerika, b›rak›n askerini azaltmay›, aksine art›rmak zorunda kald›.
Kuzey Irak d›ﬂ›nda, ne Sünni
bölgelerine ne de ﬁiiler’in yaﬂad›¤›
Güney’de iﬂgal güçleri ya da Irak
ordusunun hiçbir denetimi bulunmuyor. Sünni direniﬂçiler, Ramadi
gibi eyaletlerin sokaklar›nda devriye gezerken, ﬁii Sadr milisleri Ameriye'de oldu¤u gibi, kentlerin denetimlerini ele geçiriyorlar. Daha çarp›c› örnek ise, ülkenin baﬂkentinin
dahi kontrol edilemiyor oluﬂudur.
ABD askeri sözcüsü Org. William Caldwell, El Cezire’ye yapt›¤›
aç›klamada, “Ba¤dat’› güvenli k›lmakta baﬂar›s›z olduklar›n›” itiraf
etti, Irak ordusu ile birlikte geçen ay
baﬂlat›lan operasyonun sonuç vermedi¤ini söyledi. ABD’nin, Ba¤dat’taki 12 bin ek iﬂgal gücüne ra¤men çat›ﬂmalar yüzde 22’lik bir art›ﬂ gösterdi. Ülkenin baﬂkenti, iﬂgal
karargah› ve hükümet binalar›n›n
bulundu¤u “yeﬂil bölge” d›ﬂ›nda,
ﬁii ve Sünni farkl› milis güçlerince
kontrol edilen onlarca küçük ﬂehre
bölünmüﬂ durumda. ﬁii semtlerinde
Sadr'a ba¤l› Mehdi Ordusu, Sünni
semtlerinde direniﬂçi gruplar›n hakimiyeti var.

Direniﬂ meydan okuyor
‹ﬂgalciler cephesinde “batakl›ktan nas›l kurtuluruz”un tart›ﬂmas›
yap›l›rken, direniﬂ aç›kça iﬂgali geriletiyor ve meydan okuyor. Birçok
kentin denetimi direniﬂçilerin elinde
bulunuyor.
21 Ekim’de El Cezire televizyonuna konuﬂan Baas Partisi’nden bir
yönetici, geliﬂmeleri de¤erlendirdi¤i aç›klamas›nda, ABD’nin Irak’tan
“ﬂerefli bir ç›k›ﬂ” arad›¤›n›, direniﬂçilerin ise müzakerelere haz›r oldu¤unu, ama silah b›rakmayacaklar›n›
duyurdu. Baasl› direniﬂçi ﬂunlar›
söylüyor: “Partimiz ve di¤er direniﬂ
örgütleri, Amerikal›larla müzakereye haz›r. ‹ﬂgalci, ç›k›ﬂ ar›yor. Dire32
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niﬂ ise, düﬂman masaya oturana veya aﬂa¤›lay›c› bir yenilgi alana dek
savaﬂmaya kararl›d›r”.
Baas’›n müzakerelere baﬂlamak
için önkoﬂullar› ise ﬂöyle s›raland›:
“ABD iﬂgalinden sonra ç›kar›lm›ﬂ tüm yasalar›n iptali, direniﬂçilerin Irak halk›n›n tek temsilcisi
olarak tan›nmas›, yabanc› güçlerin
çekilmesiyle ilgili bir takvimin
onaylanmas›.”
Direniﬂin aç›k güç ve moral üstünlü¤üyle yap›lan bu aç›klamalardan bir baﬂkas› da, Baas liderli¤indeki direniﬂin sözcüsü Salah Muhtar taraf›ndan yap›ld›. Eski Vietnam
elçisi olan Muhtar, direniﬂin yüzde
90’›n›n Baas’›n liderli¤inde oldu¤unu, aﬂiretlerin Baas’tan yana tav›r
ald›¤›n›
belirterek,
direniﬂin
“Irak’ta iktidar› ele almak için
bütün haz›rl›klar›n› tamamlad›¤›n›” söyledi. ABD iﬂbirlikçilerinin
ülkeden ayr›lmaya baﬂlad›¤›n› kaydeden sözcü, “Çünkü direniﬂ, iﬂgali
sona erdirme noktas›na geldi ve
Ba¤dat’› kontrol ediyor” dedi.
Baas’›n baz› Kürt gruplar›n›n da
dahil oldu¤u bir Milli Cephe kurma
karar› ald›¤›n› söyleyen Muhtar, 10
Ekim’de, Irak’taki en büyük ABD
askeri üssü olan “Forward Base Falcon”a düzenlenen sald›r›n›n da, uygulamaya koyduklar› “ABD birliklerine a¤›r kay›plar verdirme” takti¤inin parças› oldu¤unu dile getirdi.
Direniﬂ kaynaklar›, söz konusu sald›r›da 300’den fazla ABD askeri,
CIA ajan› ve tercüman›n öldü¤ünü,
165 kiﬂinin a¤›r, 39 kiﬂinin hafif yaraland›¤›n›, Irak ordusundan da 122
askerin öldü¤ünü, 90’›n›n yaraland›¤›n› duyurdular. Amerikal› bir
muhalif site de, ölen 300’e yak›n
Amerikal›’n›n isimlerini yay›nlayarak direniﬂçileri do¤rulad›. ABD ise
sald›r›y› do¤rulamakla birlikte, kay›plar›n› inkar etti.
Amerikan emperyalizminin Irak
stratejisinin iflas etti¤i tart›ﬂmas›zd›r. Ama sadece iflas eden Irak politikas› da de¤ildir. Irak iﬂgalinin de
önemli bir yer tuttu¤u, 'küresel terörle savaﬂ' politikas›d›r temellerinden sars›lan.

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birlikte
Mücadele Ça¤r›s›
ADANA - Temel Haklar Dernekleri, yozlaﬂmaya karﬂ› halk› uyarmak,
e¤itmek, mücadeleye katmak için çeﬂitli etkinlik ve eylemler düzenliyor. ‹stanbul’un gecekondular›nda yo¤unlaﬂan yozlaﬂma karﬂ›t› faaliyetler, Anadolu kentlerinde de sürüyor. Zira, yozlaﬂma sadece ‹stanbul de¤il, tüm ülkede, her kentte halk› kuﬂatan önemli bir sorun haline gelmiﬂ durumda.
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar da bu faaliyetlere, 21 Ekim günü düzenledi¤i
bir yürüyüﬂle kat›ld›.
Mahallede son dönemde artan h›rs›zl›k olaylar›na karﬂ› düzenlenen eylemde, “Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz” pankart› taﬂ›nd›. Eylemde konuﬂan Dernek Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, baﬂta h›rs›zl›k olmak üzere, esrar,
hap, fuhuﬂ olaylar›nda her geçen gün art›ﬂ oldu¤unu kaydederek, “Buna ra¤men bu sorunu kimse çözmemektedir.” dedi. H›rs›zl›ktan, çetelerden, fuhuﬂtan rahats›z olanlar olarak bu sorunlar› çözmenin halka düﬂtü¤ünü söyleyen
B›ld›rc›n, düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›n›n bilinçli oldu¤una dikkat çekerek ﬂunlar› söyledi:
“Yozlaﬂmadan, düzen kültüründen kaynakl› gençlerimiz her gün batakl›¤a saplan›rken, can ve mal korkusuyla uykusuz kalarak sorunlar›m›z›n hiçbiri çözülmeyecektir. Bu sorunlar› çözmesi için oy verilen AKP’nin de çözme gibi bir amac› yoktur. Onun tek amac› koltu¤unu sa¤lama almak. O halde çözmek bize düﬂüyor. Bunun ilk yolu da beraber hareket etmemiz. Yüz binin üzerinde nüfusu olan bir mahalle birlik olursa çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur.”
B›ld›rc›n’›n ﬁakirpaﬂa halk›na birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla Emekçiler Caddesi boyunca yürüyen kitleye kat›l›mlar olurken, çok say›da insan›n alk›ﬂlarla deste¤ini ifade etti¤i görüldü.

Kumarhaneye izin yok!
GAZ‹ MAHALLES‹ - Cepheli devrimcilerin emekçi mahallerinde batakl›klara yönelik eylemleri sürüyor. Kumar oynatan, uyuﬂturucu satan, fuhuﬂ bata¤›n› yayan
yerlere yönelik önce çeﬂitli biçimlerde uyar›lar yapan Cepheliler,
uyar›n›n dikkate al›nmamas› durumunda, devrimci ﬂiddetle bu tür
yerleri pislik yayamaz hale getiriyorlar.
Bunun son örne¤i Gazi Mahallesi’nde yaﬂand›. Gazi Mahallesi’nde kumar oynatan bir kahvehane, 22 Ekim akﬂam› Cephe taraf›ndan bas›larak da¤›t›ld›.
Gazi Son Durak meydan›nda
"Kars'l› Ali'nin kahvehanesi” olarak tan›nan ve yine kumar oynatt›¤› tüm mahalle halk› taraf›ndan bilinen pislik yuvas›n› basan Cephe-

liler, kumarhaneyi da¤›tarak kullan›lamaz hale getirdiler.
Edinilen bilgilere göre, söz konusu yerin sahibi, daha önce Cepheliler taraf›ndan “kumar oynatmamas›” yönünde uyar›lm›ﬂ, ancak
buna ra¤men kumar oynatmaya,
emekçi halka zarar vermeye devam
etmiﬂtir.
Bunun üzerine, 22 Ekim saat:
23.30 civar›nda kumar oynatan
kahvehane yaklaﬂ›k 120 kiﬂilik fularlarla yüzünü kapatan Cepheli
grup taraf›ndan bas›l›rken, “Gazi'de Kumar ‹stemiyoruz!", "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede",
"Yaﬂas›n Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi" sloganlar› at›ld›.
Bask›n s›ras›nda, Gazi halk›n›n
sloganlar ve alk›ﬂlarla eyleme destek verdi¤i görüldü.
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Dikmen Temel Haklar

Kampanya Sürüyor
Dikmen Temel Haklar’›n “Yaﬂanabilir Bir Mahalle ‹çin Haklar›m›z› ‹stiyoruz” slogan›yla baﬂlatt›¤›
kampanya imza standlar›yla sürüyor.
18 Ekim günü otobüs ve dolmuﬂ
duraklar›nda imza toplanan kampanyan›n taleplerinden “ek otobüs
ve dolmuﬂ seferi konulmas›” talebini halk sahiplendi. Ö¤le saatlerinde
ise, Dikmen ‹lker 1. Cadde esnaflar›ndan imza topland›. Esnaflara dergimizin sat›ﬂ› da yap›l›rken, mahallede yaﬂanan sorunlar üzerine bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

Temel Haklar
Derneklerinden
‹ftar Yemekleri
Halk›n de¤er ve geleneklerine
sahip ç›kan Temel Haklar Dernekleri, halk›n dayan›ﬂmas›n› güçlendirmek amac›yla Ramazan ay›n›n son
haftas›nda iftar yemekleri verdiler.
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde, Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde faaliyet yürüten Anadolu Temel Haklar’da, Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’da düzenlenen iftar yemeklerinde halk dayan›ﬂmas›
üzerine sohbetler edilirken, 1 May›s
Mahallesi’nde ayr›ca yoksul ailelere yönelik süren kampanya çerçevesinde toplanan erzak ve ö¤rencilere
okul malzemeleri ulaﬂt›r›ld›.
Adana’da verilen yemekte konuﬂan ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Esnaf
Komisyonu üyesi ‹lhan Sar›o¤lu,
“mahalle halk›n›n ve esnaf›n›n dayan›ﬂmas›n›
sa¤lamak için
biraraya geldik” diyerek,
esnaflara yönelik, yozlaﬂmaya karﬂ› halkla
birlikte mücadele etme ça¤r›s› yapt›.

20 milyon insan
açl›ktan ölmek
üzere!
20 Ekim tarihli gazetelerde yerald› bu
baﬂl›k. Baﬂl›¤›n dile getirdi¤i korkunç gerçek,
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün aç›klad›¤› raporda yeral›yor. Peki böyle
bir durum tespit edildi¤inde, gazetelerde böyle baﬂl›klar yerald›¤›nda dünyan›n aya¤a
kalkmas› gerekmez mi?
En az›ndan büyük yard›m kampanyalar› aç›lmas› gerekmez mi?..
Bu soruya yeniden dönmek üzere, durumun vehametini gösteren
rakamlara bakal›m önce.
Dünya G›da Program› ve Dünya
Sa¤l›k Örgütü, aç›klad›¤› raporlarla,
Afrika k›tas›n›n birçok ülkesinin
kurakl›kla yüz yüze kald›¤›na dikkat çekti ve Afrika'da 40 milyonu
aﬂk›n kiﬂinin açl›kla karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤unu, Malawi, Zimbabwe,
Zambiya, Lesotho, Swaziland ve
Mozambik'te 20 milyon kiﬂinin açl›ktan ölmek üzere oldu¤unu belirttiler.
Ülkeler somutunda durum ﬂöyle:
Etiyopya: Bu y›l açl›k tehlikesi
10-14 milyon insan› etkileyecek.
Kurakl›k, çorakl›k ve ekinlerin tahrip olmas›, sorunu daha da vahimleﬂtirmiﬂ durumda. 1 milyon kiﬂi,
ölümcül derecede açl›k tehlikesi alt›nda.
Zambiya: Yaklaﬂ›k 3 milyon kiﬂi aç; acilen 174 bin ton g›da yard›m›na ihtiyaç var. Ülkede nüfusun
yüzde 20'si de HIV virüsü taﬂ›yor.
Malawi: 3.3 milyon kiﬂi aç.
Acil, 208 bin ton g›da yard›m›na ihtiyaç var. Nüfusun yüzde 19.5’u
HIV virüsü taﬂ›yor.

bölümü, yine halklar›n
do¤rudan gerçekleﬂtirdikleri yard›mlard›r.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, ülkeler, halklar
aras›ndaki her türlü dayan›ﬂmay› sinsice, ad›m
ad›m yokediyor. Halklar›n birbirine güveninin alt›n› oyuyor böylece.
Dünyay›, 20 milyon
insan›n açl›ktan ölümünün seyredildi¤i bir dünya
haline getiriyor. Kan›ksatmak istiyor açl›ktan
ölümleri. “Küreselleﬂme”nin haydutlu¤unu kan›ksatmak istiyor.

Zimbabwe: Son 20 y›lda ülke
neredeyse hiç ya¤mur almad›. Korkunç bir kurakl›k hüküm sürüyor ve
6.7 milyon insan aç!
Besbelli ki, böylesi her büyük
felakette oldu¤u gibi, en çok çocuklar ölüm tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yad›r. BM’ye ba¤l› örgütler, Moritanya’da da açl›¤›n çok ciddi bir sorun
oldu¤unu ancak bu sorunun “uluslararas› kamuoyu taraf›ndan dikkate al›nmad›¤›n›” belirtiyorlar.
Evet, baﬂtaki soruya dönüyoruz
yine. Duyars›z olan, sorunu dikkate
almayan kimlerdir? Ve açl›ktan
ölüm gibi bir sorun karﬂ›s›nda böyle bir tablo nas›l ortaya ç›kmaktad›r?
Hat›rlay›n; ülkelerin baﬂ›na deprem, kas›rga gibi çok büyük felaketler geldi¤inde devletler “yard›m”
toplant›lar› yap›yorlar. Ve hat›rlay›n, bu toplant›larda “söz verilen”
yard›m miktarlar›n›n yerine getirilmemesi art›k “normal” kabul edilir
olmuﬂtur. Böylesi toplant›larda verilen sözlerin yüzde 20’sinin yerine
getirilmesi “iyi bir oran” olarak görülmektedir. Mesela Endonezya’da,
‹ran’da yaﬂanan son büyük depremlerde yine böyle oldu; halklar kendi
kaderleriyle baﬂbaﬂa b›rak›ld›. Gerçekleﬂtirilen yard›mlar›n en büyük
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Ve sanmay›n ki,
açl›k o kadar uza¤›m›zda!.. ‹ﬂte Açl›¤›n
ﬁehri: Diyarbak›r!
Afrika’yla ilgili bu raporlar›n ve
rakamlar›n gazetelerde yay›nland›¤›
gün, bir gazetede de ülkemizin büyük ﬂehirlerinden birine dair rakamlar vard›.
Ve o rakamlar bize ﬂöyle diyor:
Diyarbak›r’da nüfusun yüzde 80’i
açl›kla mücadele ediyor. (25 Ekim,
Ülkede Özgür Gündem)
Sarmaﬂ›k Yoksullukla Mücadele
ve Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i
taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada, Diyarbak›r’da 1 Milyon 80 bin kiﬂinin
yani, nüfusun yüzde 80.7’sinin açl›k
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤› tespit edildi.
Türk-‹ﬂ uzmanlar›, en son olarak
ülkemizdeki açl›k s›n›r›n› 583 YTL
olarak aç›klam›ﬂlard›. Diyarbak›r’da nüfusun yüzde 80.7’si de,
400 YTL’nin alt›nda bir gelirle yaﬂamaya mahkum edilmiﬂ durumda.
Bu gece Etiyopya’da, Moritanya’da açl›ktan kaç kiﬂi ölecek? Kaç
kiﬂi ölecek bu gece Diyarbak›r’da?..
Açl›k, daha ne kadar zaman “ölüm
nedeni” olmaya devam edecek. Ve
dünya böyle bir adaletsizli¤e daha
ne kadar tahammül edebilecek? Daha ne kadar bir avuç az›nl›k, milyarlarca yoksul ço¤unlu¤a hükmedecek? Daha ne kadar?.

hayat›n
içindeki

teori

Açl›k ve
Kapitalizm
Merhaba sevgili okurlar›m›z!
Konumuz açl›k. Dergimizde de göreceksiniz, geçen hafta yay›nlanan
bir rapor, “Afrika’da 20 milyon kiﬂi
açl›ktan ölmek üzere” diyordu. Bir
baﬂka rapor, yeryüzünde, her gün 24
bin kiﬂinin açl›ktan öldü¤ünü söylüyordu. Her biri insan› “bu nas›l bir
dünya?” diye isyan ettirecek rakamlar ve gerçekler bunlar. Açl›k, bir
di¤er biçimiyle zaten gündemimizde. Üç direniﬂçi, açl›¤›n koynunda
gün gün ölüme yürüyorlar bildi¤iniz gibi. Ve asl›nda bu iki “açl›k”
meselesi, birbirinden ba¤›ms›z da
de¤il. Fakat biz bu sohbetimizde
esas olarak ilk örnek verdi¤im boyutu ele alaca¤›z. Kat› bir gerçek
olarak sürekli önümüzde duran açl›k sorununu de¤iﬂik aç›lardan iﬂleyelim diye düﬂündük.

Mazlum: San›r›m bir çerçeve
çizmemizde yarar var. Niye derseniz, asl›nda “açl›k” öyle “ucu aç›k”
bir konu ki, esas›nda tüm kapitalizmi ele almay› gerektirecek kadar da
kapsaml›.
Keza, bu konuda açl›¤›n tan›m›ndan tutun da açl›¤›n nedenlerine
kadar bir dizi farkl› görüﬂ ve tart›ﬂma sözkonusudur. Dünya halklar›n›n önemli bir bölümünü aç b›rakan
nedenler neler? Mesela, dünya kaynaklar›n›n yetersizli¤i mi? Veya
dünya nüfusunun çok artmas› m›?
Yoksa, tar›m›n kötü yönetilmesi
mi?.. Bunlar›n herbirine ayr›nt›l›
olarak giremeyecek olsak da, en
az›ndan açl›¤›n tan›m› ve nedenlerini somutlayabiliriz. Açl›¤›n kapitalizmle nas›l bir neden-sonuç iliﬂkisi
içinde varoldu¤unu iﬂleyebiliriz.

Dünyan›n sorunu ‘açl›k sorunu’
de¤il, ‘emperyalizm ve
sömürgecilik sorunu’dur.
Kemal: Evet, çerçevemiz bu
olabilir. Ama önce isterseniz bu konuda mevcut dünya, hatta k›saca da
ülkemiz tablosunu bir özetleyelim.

Özlem: Önce ﬂunu belirtmek
gerekir ki, sohbetimizin en baﬂ›nda
aktar›lan Afrika’daki durum yeni
bir olgu de¤il. Afrika'dan, bacaklar›
incecik, kar›nlar› kocaman çocuklar›n resimleri, ben kendimi bildim
bileli yeral›r gazete sayfalar›nda.
Y›llard›r ayn› ve son 15 y›lda durum daha da vahimleﬂmiﬂtir. Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m Örgütü
FAO’nun dünya çap›nda yapt›¤› belirlemelere göre, dünya'da 800 milyon kiﬂi açl›k nedeniyle ölümle
pençeleﬂiyor. Dünya Bankas›'n›n
yay›nlad›¤› bir araﬂt›rmaya göre de
1 milyardan fazla insan açl›k s›n›r›nda yaﬂamaktad›r. Son yap›lan baz› araﬂt›rmalarda ise, 1.4 milyar kiﬂinin açl›k çekti¤i belirtilmektedir.
Farkl› raporlara göre, rakamlar
birkaç yüz milyon az ya da fazla olsa da, 1 milyar› aﬂk›n insan›n açl›k
s›n›r›nda oldu¤u ortada. Yani dünya
nüfusunun alt›da biri.
Açl›¤›n en yo¤un biçimde yaﬂand›¤› yerler s›ralamas›nda tahmin
edilece¤i gibi Afrika ülkeleri baﬂta
geliyor. 2000 baﬂ›ndaki bir araﬂt›rmaya göre ilk s›rada Gine-Bissau
var; 1.1 milyonluk nüfusun yüzde
87'si açl›k s›n›r›n›n alt›nda. Günde 1
dolar›n alt›nda bir gelirle yaﬂamaya
çal›ﬂ›yorlar. Bak›n bu rakam çarp›c›; Gine-Bissau’da ortalama yaﬂam
süresi 38! Evet, 38.
Dünyan›n “açl›k listesi”nin ilk
s›ralar›nda yeralan Zambiya, Nijer,
Nepal, Hindistan, Kenya, Uganda,
Ruanda, Moritanya, Zimbabve gibi
ülkelerde de yaﬂam süresi 50’yi aﬂm›yor hiç.
Hindistan, 1 milyara yak›n nüfusunun yar›s› açl›k s›n›r›nda olan bir
ülke olarak, en fazla aç insan›n ya35
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ﬂad›¤› ülke durumunda.
Dedi¤imiz gibi rakamlar, açl›k
listesindeki s›ralamalar, zaman zaman k›smen de¤iﬂse de, bu sonuçlar, emperyalist düzenin halklar
üzerinde yaratt›¤› y›k›m›n bir göstergesi, emperyalizmin art›k gizleyemedi¤i gerçeklerdir.

Mazlum: “Açl›k tehlikesi” ile
karﬂ› karﬂ›ya olan ülkelerin tümünün emperyalizmin sömürgesi durumundaki ülkeler olmas› kuﬂkusuz
bir rastlant› de¤ildir. Hepsi, emperyalizmin yeralt› ve yerüstü zenginliklerini gaspetti¤i ülkelerdir... Keza, açl›¤›n kitlesel olarak 1990’lar›n
baﬂ›ndan bu yana art›ﬂ göstermesi
de rastlant›sal de¤il elbette.
Bir gazete baﬂl›¤›: "Sudan'da
hergün yüzlerce kiﬂi açl›ktan hayat›n› kaybediyor."
Sayfada açl›ktan kaburgalar› tek
tek say›lacak duruma gelmiﬂ, derileri sarkm›ﬂ, kemikleri erimiﬂ çocuklar›n ve kad›nlar›n foto¤raflar›
yer almaktad›r... Bir damla süt için
annesinin deriden ibaret gö¤sünü
emmeye çal›ﬂan bir bebe; sandviç
yiyen BM askerinin önünde sürünen ve çaresizce askere bakan bir
çocuk... Bunlar da Sudan'daki açl›k
tablosunun foto¤raflar›d›r.
Diyarbak›r'da "yard›m da¤›tan"
kamyondan kar›nlar›n› doyurmak
için bir ﬂeyler almaya çal›ﬂan insanlar›n görüntülerini veya Bursa'n›n
çöp da¤lar› aras›nda açl›¤›n› gidermek için yiyecek toplayan bir çocu¤un kamyonun döktü¤ü çöplerin alt›nda kalarak ölmesini ekleyin bu
foto¤raflara.
Emperyalizmin bir yeni-sömürgesi olarak ülkemiz de bu gerçe¤in
d›ﬂ›nda de¤il tabii. Tar›m Bakanl›¤›
ile FAO, bir süre önce ülkemizin
“açl›k haritas›n›” ç›karm›ﬂlard›.
Bu haritada, l4 milyon kiﬂinin açl›k
s›n›r›nda oldu¤u tespiti yap›l›yor.

“ Açl›k tehlikesi” ile karﬂ› karﬂ›-

Yani her yüz kiﬂiden otuzbeﬂi açl›k
s›n›r›nda yaﬂ›yor ülkemizde.
Düzen politikac›lar›, bu rakamlara itiraz edip, olabildi¤ince küçük
göstermeye çal›ﬂ›yorlar. 5 de¤il de 3
milyon olsa ne farkeder? Zaten bir
ülkenin “açl›k haritas›”n›n ç›kar›lmas› bile o ülke için yeterince utanç
vericidir. Keza geçenlerde aç›kland›, Fakir Fukara Fonu'na aç›z, muhtac›z diye baﬂvuranlar›n say›s› 5
milyonu aﬂm›ﬂt›r.
Ülkemizin yeralt› ve yerüstü
kaynaklar› yüz milyonlar› besleyebilecek kapasitede olmas›na ra¤men
nas›l ç›k›yor böyle bir sonuç? Sorunun can al›c› noktas› bu tabii ki.

Kemal: Bu konuda çok yerleﬂik bir deyim vard›r; “aç mezar›
yok” denir. Çünkü insanlar, çal›ﬂabildikleri veya dilenebildikleri sürece, açl›ktan ölmezler. “Yeterince iﬂ
vb. olmay›nca, insan dilenebildi¤i
ya da çal›ﬂabildi¤i sürece açl›ktan
ölmez, bu yüzden yoksulun ald›¤›
baﬂl›ca özellik h›rs›zl›k ve dilenciliktir." Bugün açl›ktan ölümlerden
sözedilebiliyorsa, demek ki, ülkeler
ve insanlar o hale getirilmiﬂtir ki,
dilenecek bir ortam ya da çalacak
bir ﬂey bile kalmam›ﬂt›r... Bu noktada ekonomik, sosyolojik olarak “açl›¤›n” nas›l tan›mland›¤›na de¤inelim isterseniz.

Özlem: Bu konuyu tespit etti¤imizde, konu oldukça çarp›c› geldi
bana. Açl›k, çok sözetti¤imiz bir olgu ama biraz bak›nca üzerinde pek
fazla da derinlemesine durmad›¤›m›z› gördüm. ﬁimdi bu konuda ç›kard›¤›m çeﬂitli tan›mlar› sunmak
istiyorum önce.
“Açl›k, besin ihtiyac›n›n karﬂ›lanmad›¤› durumdur” diyor bir tan›m.
Bir raporda da "En temel g›da
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayan insanlara aç" denïlirken, "Temel yaﬂam standartlar› için gerekli olan
temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayanlara yoksul" deniliyor.
Buradaki tan›m, sosyolojik ve
ekonomik gerçekli¤e oldukça ya-

k›nd›r. Açl›k, do¤rudan fiziki bir
durumu dile getirirken, yoksulluk
biraz daha sosyal bir olgu mahiyetine bürünmektedir. Açl›¤› belirleyen
temel olgu “beslenme” iken, yoksullu¤u belirleyen unsurlar ise konut, yakacak, yiyecek, giyecek, sa¤l›k, e¤itimdir.
Bu ayr›ma karﬂ›n, yoksullu¤un
alt s›n›rlar›yla açl›k aras›nda esas›nda o kadar kal›n bir çizgi olmad›¤›n› da belirtmek gerekir. Keza, tüm
ülkeleri kapsayacak bir genellemeden ziyade, döneme, ülkeye göre
ﬂekillenen tan›mlar daha gerçekçidir. Mesela, Avrupa’daki yoksulluk
s›n›r›yla, Afrika’daki yoksulluk s›n›r›n›n ifade etti¤i düzeyler farkl›d›r.
Fakat bu farkl›l›klardan önce
ﬂunlar› da belirtelim: Beslenme, insan›n evriminde ve toplumsal yaﬂam›nda büyük bir öneme sahip. Bu
konuda bir kaç teoriye, olguya daha
de¤inmek istiyorum.
Psikolojide, insan davran›ﬂlar›
incelenirken, “vücudun besin stokunun yeterli çizginin çok alt›na
düﬂmesi halinde”, tüm dengelerinin
bozulaca¤›, düﬂüncenin her ﬂeyden
vazgeçip besin içgüdüsünde yo¤unlaﬂaca¤› belirtilir. Ki genel ve do¤al
olan da budur. ‹nsanl›k, her ﬂeyden
önce, yeterince doymakla baﬂlam›ﬂt›r. ‹nsan›n ilk eylemi, kendini doyurma eylemidir. Bütün insansal
de¤erler, bu ilk eylemin üstünde
yükselir. Aç›kt›r ki, doymayan insan, ne üreyebilir, ne çal›ﬂabilir, ne
de düﬂünebilir.
Beslenme sorunu, tarih boyunca
da birçok olay›n yönlendiricisi olmuﬂtur. Göçler ço¤unlukla k›tl›ktan
bollu¤a do¤ru yap›lm›ﬂ, birçok savaﬂlar açl›k sonucu ç›km›ﬂt›r. Bazen
k›tl›ktakiler bolluktakilere sald›rm›ﬂ, bazen de bolluktakiler k›tl›ktakilerin sald›r›lar›n› baﬂtan önleme
gerekçesiyle onlara sald›rm›ﬂlard›r.
Bugün de bir aç›dan bak›ld›¤›nda, yaﬂananlar›n bu gerçeklere çok
da uzak olmad›¤› görülebilir. Tabii
kapitalizm ve emperyalizmle birlikte tüm bunlar›n temelindeki etkenlerin de¤iﬂti¤ini hesaba katarak yap36
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ya olan ülkelerin tümünün emperyalizmin sömürgesi durumundaki ülkeler olmas› kuﬂkusuz bir rastlant› de¤ildir. Hepsi, emperyalizmin yeralt› ve yerüstü zenginliklerini gaspetti¤i ülkelerdir... Keza,
açl›¤›n kitlesel olarak 1990’lar›n baﬂ›ndan
bu yana art›ﬂ göstermesi de rastlant›sal
de¤il elbette.
mak gerek bu benzetmeleri.

Mazlum: Marks, Grundrisse
adl› kitab›nda, bu olgular›n tarih
içindeki de¤iﬂimini anlatmak için
“Açl›k, açl›kt›r ama çatal b›çakla
yenen piﬂmiﬂ etle giderilen açl›k, ellerden, t›rnak ve diﬂlerden yararlanarak parçalanan ve yutulan çi¤ etle giderilen açl›ktan farkl›d›r.” ﬂeklinde bir benzetme yapar.
Özlem: Devrimci Sol Dergisi’ndeki bir yaz›da da bu konuda
ﬂöyle diyordu: "Ekonomik ve sosyal
anlamda yoksullu¤u do¤ru tan›mlamak önemlidir. Yoksulluk sadece yiyecek hiçbir ﬂey bulamay›p aç kalmak, baﬂ›n› sokacak bir yeri olmay›p sokakta kalmak de¤ildir... Yoksulluk bir yaﬂam tarz›, bir ruh hali,
toplumsal yaﬂam›n bütünü içinde
bir konum olarak ﬂekillenmektedir.
Evde TV, buzdolab› var ama kaç
günde bir et yiyebildikleri, ne kadar
süt içebildikleri meçhuldür... Bunlar›n her biri adaletsizliktir ve onlar›n
yoksullu¤unun ifadesidir." (Say›:l3)
Kemal: ﬁimdi ben bu tan›m›
bir baﬂka aç›dan devam ettirece¤im.
Asl›nda asgari ücret denilen ﬂey de,
bir baﬂka aç›dan açl›k s›n›r›n› tan›mlar. Kapitalizm, bir aç›dan bak›ld›¤›nda açl›kla çeliﬂir; çünkü kapitalizmde esas olan, iﬂçiye ölmeyecek kadar ücret vermektir.
Kapitalizmin ilk dönemleri bu
konuda çok ç›plak bir ﬂekilde böyle
ﬂekillenmiﬂtir. ‹nsan vücuduna ne
kadar azot, karbon girerse insan›n
ölmeyece¤i hesaplanm›ﬂ, ücretler
ona göre belirlenmiﬂtir. Kapitalist
ekonomide, beslenme, tüketimin
özel bir biçimidir ve bununla insan,

kendi vücudunu yeniden üretir.
O dönemlerde günde 12-14-16
saat çal›ﬂt›r›l›yordu iﬂçiler ve buna
ra¤men, kapitalistler “yemek molas›” vermek zorunda kalmaktan ﬂikayetçiydi. Bir kapitalist ﬂöyle der:
“Sabah 6'dan akﬂam 9'a kadar çal›ﬂmaya izin veren bir madde ... bizim çok iﬂimize gelirdi ama bu çal›ﬂma saatleri hiç uygun de¤il. Makinelerimiz ö¤le yeme¤i saatinde
hep duruyor." (Kapital, C.1, syf.
244)
Çünkü kapitalist esas›nda bu ö¤le yeme¤i meselesini, “t›pk› buhar
kazan›na su ve kömür atar, pamu¤a
sabun katar, çarklara ya¤ koyarm›ﬂ
gibi -yani sanki iﬂ araçlar› yard›mc›
malzeme ile beslenmiﬂ gibi-” görüyor.
Dolay›s›yla, e¤er iﬂçi, birﬂey
üretecekse, beslenmelidir. De¤ilse,
açl›ktan ölmesinin kapitalist için bir
mahzuru yoktur. Hem ekonomik
de¤er bak›m›ndan mahzuru yoktur,
hem burjuva ahlâk›, aç›dan! Bugün
Afrika’n›n, Asya’n›n yoksullar› açl›ktan ölebilir. Çünkü, bu aç kitlelerin büyük bölümü, üretim sürecinin
d›ﬂ›na sürülmüﬂ kitlelerdir. Bu anlamda da, dünyam›zda her gün 24
bin kiﬂinin açl›ktan ölmesi, kapitalist ekonominin kurallar›yla çeliﬂmemektedir.

Mazlum: O halde ﬂunu da ekleyelim: Bilindi¤i gibi, kapitalistin
“kâr›” dedi¤imiz olay esas olarak
“art›k de¤er”dir. Art›k de¤eri,
emekçinin, kendi emek gücünün
de¤erini ürettikten sonra fazladan üretti¤i de¤er olarak tan›mlayabiliriz
k›saca. Emekçinin kendi emek gücünü yeniden üretmesi ise onun asgari düzeyde beslenmesi demektir.

E ¤er iﬂçi, birﬂey üretecekse, bes-

lenmelidir. De¤ilse, açl›ktan ölmesinin
kapitalist için bir mahzuru yoktur. Hem
ekonomik de¤er bak›m›ndan mahzuru
yoktur, hem burjuva ahlak aç›dan! Bugün Afrika’n›n, Asya’n›n yoksullar› açl›ktan ölebilir. Çünkü, bu aç kitlelerin büyük bölümü, üretim sürecinin d›ﬂ›na sürülmüﬂ kitlelerdir.

Bu aç›dan kapitalistin s›n›rlar›
vard›r: art›k-de¤eri belli bir oran›n
üzerine ç›karamaz; birincisi, çal›ﬂma süresini insan›n yeniden çal›ﬂmas› için gerekli bir uyku süresi
ay›rmak gerekti¤i için mesela 16 saatin üstüne ç›karamaz; asgari ücreti
de belli bir noktan›n alt›na düﬂüremez.
Fakat bu ölçüler, dikkat edilirse,
üretim sürecinin içindeki emekçiler
için geçerlidir. Fakat bugün “iﬂsizlik” diye de tarif etti¤imiz, üretim
sürecinin d›ﬂ›nda çok geniﬂ kesimler, yüzmilyonlar vard›r. Açl›k ve
açl›ktan ölümler de iﬂte bu kesimlerde gündeme gelmektedir.

Kemal: Evet, asgari ücretle açl›k s›n›r› çok yak›nd›r birbirine Asgari ücretten açl›¤a uzanabilen bu
süreç, gerçekte iﬂçilerin kapitalizm
taraf›ndan nas›l köleleﬂtirildi¤ini de
gösterir bize.
Bak›n yine Kapital’den bir not
aktaraca¤›m. Amerikal› köle sahipleri, kapitalizmin iﬂçileri köleleﬂtirme biçimine bakarak kendi köleciliklerini ﬂöyle savunuyorlar: "Ço¤umuzun düﬂüncesi ﬂudur ki, biz,
genç kad›nlar›m›z›, zorlama arac›
olarak kamç› ﬂak›rt›s› alt›nda de¤il
de, açl›¤›n zulmü alt›nda öldürmeye çal›ﬂ›rken, do¤uﬂtan köle sahibi
olan ve hiç de¤ilse kölelerini iyi
besleyen, daha az çal›ﬂt›ran ailelere
böylesine ﬂiddetle sald›rmaya hakk›m›z yoktur." (Kapital, c.1, syf.
250)
Yine Kapital aktar›yor. Bir gazete, köle sahiplerini aforoz eden kiliseyi ﬂöyle eleﬂtiriyor: "[Rahip] köle
sahiplerini aforoz ediyor ama
Londral› otobüs ﬂoförleri ile biletçilerini bir köpek ücreti ile hiç ac›madan günde 16 saat çal›ﬂt›ran say›n
kiﬂilerle birlikte dua etmektedir."
Marks bu ba¤›ml›l›¤› ﬂöyle özetliyor: “Romal› köle prangaya vurulurdu, ücretli emekçi, sahibine, görünmeyen ba¤larla ba¤lan›r. Ba¤›ms›zl›k görüntüsü, iﬂverenin devaml› olarak de¤iﬂmesi ve bir de,
bir sözleﬂmenin (varsay›lan hükümleri) ile sa¤lan›r ve sürdürülür.”
37
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(Kapital C. 1, s. 548)

Özlem: Ben biraz bugüne gelerek devam edeyim. Zaman zaman
ﬂöyle
sözler
duyar›z: Sadece
ABD'nin silaha yat›rd›¤› para ile
tüm dünya çap›nda açl›k sorununun
halledilmesi mümkün. Fransa, Almanya, ‹ngiltere gibi di¤er emperyalist ülkelerin silaha yat›rd›¤› trilyonlar› da hesaba katarsan›z, böyle
bir sorunun çözümünün hiç zor ve
imkâns›z olmad›¤› görülür... Evet,
bunlarda do¤ruluk pay› var. Ama
bütün mesele de buradad›r. Çünkü
bu “keﬂke”li, “olsa”l› temenni, kapitalizmin do¤as›na, emperyalizmin
varoluﬂ biçimine ayk›r›d›r.
Kald› ki, yoksulluk ve giderek
açl›k, art›k Afrika’dan, Asya’dan taﬂ›p, bizzat emperyalist ülkelerin
kendi baﬂkentlerine kadar uzanmaya baﬂlayan bir olgudur. Buna ne
denecek o zaman?
Emperyalistler, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›n›n ard›ndan sömürü ve
sömürgecili¤in dizginlerini koyuverdiler bilindi¤i gibi. Bu anlamda
da dünya halklar› üzerindeki sömürüyü katbe kat artt›r›rken, kendi
emekçi halklar› üzerindeki sömürüyü de art›r›yorlar. Ony›llard›r sömürgelerden elde etti¤i kârlardan
kendi halk›na verdi¤i/vermek zorunda kald›¤› "pay›", ﬂimdi alabildi¤ine küçültme politikalar› izliyorlar.
Almanya’n›n Harzt ad› verilen kararlar› gibi... Ücretlilerin sa¤l›k paras›ndan kesintiler, emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesi, iﬂten ç›kmalarda
tazminatlar›n k›s›tlanmas› gibi hak
gasplar›n› içeren “ekonomi paketleri”, emperyalist ülkelerin bir ço¤unda son on y›l içinde uygulanmaya
baﬂland›.
Bunun sonucunda ne oldu? Daha
geçen ay Almanya’da yap›lan bir
araﬂt›rma, eski dengelerin alt üst oldu¤unu gösteriyordu. SDP taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre “yoksulluk ve cehaletin kol gezdi¤i alt
s›n›f›n say›s› 6 milyona yükseldi”.
Özellikle do¤u eyaletlerinde halk›n
yüzde 20’si alt s›n›fa mensup...
ABD'de benzeri k›s›tlamalar yüzün-

Y ugoslavya'da bugün 2 milyon kiﬂiden her y›l 40 bin çocuk daha 1 yaﬂ›na gelmeden ölüyor. Dünyan›n en
büyük metropollerinden New
York'ta onbinlerce aç ve evsiz insan
var sokaklarda. Bu sonuçlar daha da
yo¤unlaﬂacakt›r.
Burada ﬂuna da dikkat çekmekte
yarar var; açl›k, hiçbir yerde, tek
baﬂ›na ortaya ç›kan bir olgu de¤il.
Açlar ayn› zamanda sa¤l›k hizmetlerinden yoksun demektir, sosyal,
kültürel hizmetlerden yoksun demektir. 1.4 milyar olarak ifade edilen bu kesim, ayn› zamanda e¤itim
hakk›ndan mahrum demektir. Bu
yoksunluklar›n d›ﬂ›nda dahas› da
var; açl›¤›n oldu¤u her yerde, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu yayg›nlaﬂ›yor demektir.
Açl›k ve fuhuﬂ tarihin hemen her
döneminde yanyana olmuﬂtur. Ve
bugün açl›¤›n en yo¤un yaﬂand›¤›
k›ta, ayn› zamanda 8-10 yaﬂ›ndaki
çocuklar›n fuhuﬂ sektöründe kullan›lmak üzere kaç›r›ld›¤› k›tad›r...

Mazlum: Fakat burjuvaziye
göre, asl›nda suçlu Afrika halk›d›r.
Açl›¤›n nedeni, Afrikal›la’r›n, Asyal›lar’›n çok çocuk yapmalar›d›r.
Bu teori, Malthusçuluk diye bilinir. Evet, ﬂimdi biraz da açl›k konusundaki çeﬂitli burjuva aç›klamalara
bakal›m.
Bir Papaz olan Malthus'a göre
insan nüfusu do¤umlar nedeniyle
h›zla artarken, besin üretimi ayn›
h›zla artmamaktad›r. Bu nedenle
do¤umlar› k›s›tlamak gerekir. ‹nsanlar›n ölümüne yol açan savaﬂlar,
salg›n hastal›klar, cinayetler vb. bu
aç›dan yararl›d›r ve engel olunmamal›d›r. Malthusculu¤un özeti, ona
göre, “sefalet de, açl›k da, savaﬂ da
kapitalizmin suçu de¤ildir; bunlar
do¤a yasalar›n›n zorunlu¤uyla olmaktad›r. Mukadderdir, hiçbir güç
bunlar› önleyemez, devlet bu konuya boﬂuna müdahale etmemelidir...” Malthus’un bu düﬂüncesi, liberalizme gönderme yaparak “b›rak›n›z ölsünler” ﬂeklinde özetlenmiﬂtir.
Asl›nda birçok burjuva ekonomisti, Malthus'un bu düﬂüncelerine
do¤rudan veya örtük olarak kat›l›r.
“Azalan verim yasas›” ad›yla teori-

leﬂtirmiﬂlerder bu düﬂünceyi. Topra¤›n veriminin sürekli azald›¤› ve asla yeniden eski haline getirilemeyece¤i teorisiyle, nüfus artt›kça hayat
standartlar›n›n düﬂmesinin zorunlu
oldu¤unu savunmuﬂlard›r. O kadar
ki baz› burjuva ekonomistler, modern bilimin, hastal›klara karﬂ› mücadelede elde etti¤i sonuçlar›n, üretimdeki geliﬂmeleri aﬂt›¤›n› söyleyerek, adeta t›bb›n insan yaﬂam›n›
uzatmas›na da karﬂ› ç›kmaktad›rlar.
Tabii asl›nda bu geliﬂmiﬂ t›p tekniklerinin s›radan emekçi halk kitleleri
için kullan›lmas›n› gereksiz görüyorlar. Burjuvazi bilindi¤i gibi, bu
tür görüﬂlerinin devam› olarak,
özellikle sömürge, yeni-sömürge ülkelere do¤um kontrolü dayatmas›nda bulunmaktad›r. Ki bu temelde
geliﬂtirilen burjuva teoriler de “Yeni Malthusçuluk” olarak adland›r›lmaktad›r. Eski Malthusçulukun
“b›rak›n›z ölsünler” politikas›, yeni
Malthusçuluk’ta “b›rakmay›n do¤urmas›nlar” halini alm›ﬂt›r. Fakat
temeldeki mant›k ve amaç ayn›d›r.
Eski veya yeni Malthusçuluk
ve ayn› çizgideki teorilerde, hayat
standart›n› düﬂürenin, topra¤› verimsizleﬂtirenin ve insanlar› aç b›rakan›n, kapitalist ekonomi oldu¤u
gizlenmektedir.
Topra¤›n veriminin gittikçe azalmakta oldu¤u, topra¤a verimlili¤inin yeniden kazand›r›lamayaca¤›
gibi teorilerin bilimd›ﬂ› oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Zaten halen dünya üzerinde henüz ekilmemiﬂ 400 milyon
hektar› aﬂk›n bir toprak vard›r. Ama
en önemlisi, dünyadaki besin sorununu, açl›k sorununu sadece topra¤a ba¤lamak, anti-bilimsel bir yaklaﬂ›md›r. Belirtti¤imiz gibi, kapitalizmin, emperyalizmin açl›ktaki sorumlulu¤unu gizlemeye hizmet eder
bu da.
Sorun sadece yetersiz üretimde
de¤il; üretimden baﬂlayarak, da¤›t›m, bölüﬂüm, herﬂey sorundur. Ve
bu sorunun ad› da kapitalizmin ekonomi politi¤i ve emperyalizmin politikalar›d›r.

Kemal: Evet, baﬂta denildi¤i
gibi, açl›k ve beslenme sorunu, in38
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nin yiyecek yardımına ihtiyacı oldu¤u
belirtiliyor. Ve sadece bu olgu bize, açl›k,
yetersiz beslenme sorununun kayna¤›n›
göstermeye yetiyor. Rusya’da da bugün
açlardan sözediliyor. Sosyalizm döneminde, SSCB yurttaﬂlar› açl›k diye bir ﬂeyi tan›m›yorlard›. Sosyalizm y›k›ld›ktan
sonra tan›ﬂt›lar açl›kla.

san›n insanlaﬂmas›ndan baﬂlan›p,
art›k-de¤ere, oradan emperyalizmin
küreselleﬂme politikalar›na kadar
uzat›labilecek bir konu. Baz› somut
rakamlarla toparlamak istiyorum yine.
86 ülke kendisi, kendi halk›na
yetiﬂecek ürün yetiﬂtirememekte ve
bu ülkelerin dıﬂarıdan gerekli ürünleri alacak parası da bulunmamakta.
Bu ülkelerin yarısı Afrika'da ve bu
ülkelerin hepsi sömürge ve yeni-sömürge. Ama ﬂu çok daha çarp›c› bir
olgudur; Yugoslavya'da bugün 2
milyon kiﬂinin yiyecek yardımına
ihtiyacı oldu¤u belirtiliyor. Ve sadece bu olgu bize, açl›k, yetersiz
beslenme sorununun kayna¤›n› göstermeye yetiyor. Rusya’da da bugün
açlardan sözediliyor. Sosyalizm döneminde, SSCB yurttaﬂlar› açl›k diye bir ﬂeyi tan›m›yorlard›. Sosyalizm y›k›ld›ktan sonra tan›ﬂt›lar açl›kla. Yeryüzünde, teknoloji bu kadar geliﬂmiﬂken, yeryüzünün kaynaklar› bu kadar bolken, gerçekte
açl›k diye bir ﬂeyin olmamas› gerekir; ama bugün var; çünkü emperyalizm, baz› ülkeleri üretemez, kendi kendini yönetemez, kendi zenginliklerini kullanamaz hale getiriyor. Bugün dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u açl›k, kölecilik döneminde,
feodalizm döneminde k›tl›klar›n sonucunda karﬂ› karﬂ›ya kal›nandan
tümüyle farkl› nitelikte bir açl›kt›r.
Bu iradi yarat›lan bir açl›kt›r ve yaratan da emperyalizmdir. Dolay›s›yla, dünyada açl›k sorununun çözümü, FAO’nun, UN‹CEF’in göstermelik kampanyalar›ndan de¤il, bizzat “emperyalizm ve sömürgecilik
sorunu”nun çözümünden geçiyor.

Karadolap halk› yozlaﬂmaya
ve çetelere izin vermeyecek
Okul önlerinde lise ça¤›ndaki
genç k›zlar›m›z›n çeteler taraf›ndan
kaç›r›larak fuhuﬂa zorlanmas› ile
gündeme gelen Alibeyköy-Karadolap Mahallesi halk›, yozlaﬂmaya,
çetelere karﬂ› mücadeleyi ancak
kendi gücüyle, devrimcilerin yol
göstericili¤inde verebilece¤ini ö¤reniyor ve ö¤retiyor.
Çetelere, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa
karﬂ› fiili tav›r almakla yetinmeyen
halk, bir bütün olarak düzenin kültürel kuﬂatmas›na karﬂ›, kendi kültürüne sahip ç›kma ça¤r›s› yapan
devrimcilere kulak veriyor. Bunun
en güzel örne¤i, 25 Ekim günü düzenlenen
“YOZLAﬁTIRMAYA
KARﬁI KEND‹ KÜLTÜRÜNE
SAH‹P ÇIK” ﬂenli¤i oldu.
Yozlaﬂt›rmaya Karﬂ› Karadolap
Halk ‹nisiyatifi taraf›ndan, mahallede bulunan Yeni P›nar Dü¤ün Salonu’nda yap›lan ﬂenli¤e 3 bin kiﬂi kat›ld›.
Yine ayn› adla gençler aras›nda
düzenlenen futbol turnuvas›n›n
ödüllerinin de verildi¤i ﬂenli¤e, Nurettin Güleç, Metin Kahraman ve

Grup Yorum Korosu türküleri ile
kat›ld›lar.
Yedi saatten fazla süren ﬂenlik
ödül da¤›t›m› ile baﬂlarken, daha
sonra, inisiyatifi oluﬂturan demokratik kitle örgütlerinin ortak haz›rlad›¤› konuﬂma, Temel Haklar’dan
‹brahim Halil ﬁahin taraf›ndan yap›ld›.
ﬁahin, mahallede artan yozlaﬂmaya dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda,
tüm yoksul emekçi mahallelerinde
1980’den bu yana ad›m ad›m geliﬂen
yozlaﬂt›rmaya vurgu yapt›. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ gibi ﬂeylerin birer sonuç
oldu¤unu ifade eden ﬁahin, as›l yozlaﬂt›rman›n, “halk›m›z›n geçmiﬂten
bugüne yaratt›¤› ilerici, birleﬂtirici,
dayan›ﬂmac›, üretken kültürel-ahlâki
de¤erlerinin içinin boﬂalt›l›p-bozularak, bunun yerine; halka ait olmayan
yoz-kozmopolit, üretmeden tüketen,
gerici yani her ﬂeyin parayla al›n›p
sat›ld›¤› piyasa kültürünün geçirilmesidir” diye konuﬂtu.
Düzenin yozlaﬂt›rma ve halk›
bölüp parçalama araç, yöntem ve
politikalar›na örnekler verilen ko-

nuﬂmada, gençlerin yaﬂad›¤› yabanc›laﬂman›n yozlaﬂman›n önünü açt›¤› ifade edildi. Konuﬂmada, Yozlaﬂt›rmaya Karﬂ› Karadolap Mahallesi
Halk ‹nisiyatifi’nin de mevcut tablonun bir ihtiyac› olarak ç›kt›¤› vurgulan›rken, bu yap› içinde halk›n
tüm kesimlerinin yeralabilece¤ine,
kendi sorununa sahip ç›kabilece¤ine ve çözümüne katk› sunabilece¤ine dikkat çekildi.
ﬁahin, ‹nisiyatifin faaliyetlerine
iliﬂkin bilgi verirken, sorunlar› tümüyle çözme gibi bir durumun da
olamayaca¤›na özellikle vurgu yaparak, bunun nedeninin mevcut düzen oldu¤unu ve bu düzen sürdükçe, yozlaﬂman›n bir biçimde sonuçlar›yla karﬂ›laﬂ›laca¤›n› söyledi.
Mücadele ça¤r›s› yap›lan konuﬂman›n ard›ndan Pir Sultan Abdal
Derne¤i Eyüp ﬁube Baﬂkan› da bir
konuﬂma yaparken, ard›ndan s›ras›yla sanatç›lar türkülerini seslendirdiler. Sahne alan sanatç›lar yozlaﬂmaya karﬂ› yürütülen çal›ﬂmalara
desteklerini ifade ettiler. Nurettin
Güleç, Metin Kahraman ve Grup
Yorum Korosu ayr›ca tecritin kald›r›lmas› için ölüm orucunda olan Av.
Behiç Aﬂc› ile dayan›ﬂmalar›n› vurgulay›p, “türkülerimizi Behiç Aﬂc›
için de söylüyoruz” dediler. ﬁenli¤e
yo¤un olarak gençlerin kat›lm›ﬂ olmas› ise, bir di¤er olumlu yan›yd›.

HALKLARIMIZA, DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA
ESP ve HÖC olarak bir süredir baz› çal›ﬂma
alanlar›m›zdaki arkadaﬂlar›m›z aras›nda yaﬂanan
sorunlar› devrimci sorumluluk ve dostluk iliﬂkileri
çerçevesinde de¤erlendirdik. Yaﬂanan olumsuz
geliﬂmelerin nedenleri ve bunlar› giderme yöntemleri konusunda kendi aram›zda yapmam›z gereken
tart›ﬂmalara, görüﬂmelere elbette ihtiyaç vard›r.
Bunu yap›yoruz, titizlikle yapmay› sürdürece¤iz.
Halklar›m›za ve devrimci ve demokratik kamuoyuna vurgulamak isteriz ki; HÖC ve ESP kendi sorunlar›n› kendi aralar›nda çözecek sorumlulu¤a, güvene ve ciddiyete sahiptir. Devrimci kültürümüz ve
sorumlulu¤umuz bu türden sorunlar› hem çözebile-

cek, hem de bunlar›n nüksetmemesini sa¤layabilecek düzeydedir. Buna inan›yoruz, kendimize ve birbirimize güveniyoruz.
Devletin bu türden sorunlar› kullanarak geliﬂtirmek isteyece¤i provakasyon ve tahrik giriﬂimlerine
f›rsat vermeyece¤imizi vurgulamak istiyoruz.
Halklar›m›z, devrimci ve demokratik kamuoyunun da bu güveni ve inanc› paylaﬂmalar›n› umut
ediyor, devrimci bir örnek yaratma yolundaki çabam›z› paylaﬂmalar›n› diliyoruz.
25 Ekim 2006
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halk›n
Cephesi
ABD emperyalizminin 11 Eylül
2001’den sonra Irak’a yönelik iﬂgal
operasyonu baﬂlad›¤›ndan bu yana
ülkemizdeki anti-emperyalist mücadelede özel ve önemli bir yeri olan
Irak’ta Savaﬂa (‹ﬂgale) Hay›r Koordinasyonu da¤›ld›.
ABD’nin iﬂgaline kadarki süre
içinde Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu, iﬂgalden sonra ise Irak’ta
‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu ad›yla,
yüzlerce eyleme öncülük yapan Koordinasyon, 18 Ekim 2006’da son
toplant›s›n› yapt›.
Biz, içinde yerald›¤›m›z tüm birliklere de¤er veririz. Onu geliﬂtirmeye, büyütmeye, kal›c›laﬂt›rmaya
çal›ﬂ›r›z. Emek veririz. Böyle oldu¤u için de, bu birliklerin yaﬂayaca¤›
her olumsuz geliﬂme bizi üzer. Koordinasyon’un da¤›lmas› da bizi üzmüﬂtür. Bunu Türkiye solu aç›s›ndan bir olumsuzluk, bir kay›p olarak
görüyoruz.
Koordinasyon, ne yaz›k ki, baz›lar›n›n karﬂ› ç›kmas› nedeniyle,
kendi varl›¤›na son veren bir aç›klama da yapamam›ﬂt›r. Bu anlamda,
okurlar›m›za ve halk›m›za bu geliﬂmeyi aç›klamay› da kendi görevimiz say›yoruz.
Bu k›sa dergi yaz›s› içinde Koordinasyonun tüm sürecini de¤erlendirmemiz elbette mümkün de¤ildir.
Ancak Koordinasyonun nas›l da¤›t›ld›¤›n› k›saca da olsa özetleyece¤iz.
Bizim için bu noktadan sonra
esas olan, bu süreçten ç›kar›lacak
sonuçlar›, Türkiye solunun Koordinasyonu aﬂacak daha ileri birlikleri
için birer tecrübeye dönüﬂtürmektir.

Reformizmin
Bozgunculu¤undan
Oportünizmin
Da¤›t›c›l›¤›na
Savaﬂa (‹ﬂgale) Hay›r Koordinasyonu, kuruldu¤u süreçte, Türki-

Koordinasyonu
Kim, Nas›l Da¤›tt›?
ye Solu’nun hemen hemen tüm kesimlerini kapsayan bir birlik niteli¤indeydi. Keza, s›n›rl› da olsa antiemperyalist baz› islamc› çevreleri
de kaps›yordu. Ve bu yan›yla da
Türkiye Solu’nun tarihinde bir ilk
oldu¤u söylenebilir.
Koordinasyon’daki ilk ayr›l›k,
ÖDP reformizminin bozgunculu¤udur. 2003 May›s’›nda ÖDP, D‹SK,
Bar›ﬂ Giriﬂimi ve ayn› anlay›ﬂtaki
çeﬂitli gruplar, bozguncu bir tav›rla
ayr›ld›lar Koordinasyon‘dan. Esasen reformizmin o dönem as›l amac›, ayr›lmaktan çok Koordinasyon’u
da¤›tmakt›. ÖDP resmi olarak da
bunu önermiﬂti.
Ancak buna izin vermedik. Reformistler ayr›ld›, bozgunculuk
planlar› bozuldu. Koordinasyonu
sürdürmeyi baﬂard›k.
Ancak Koordinasyon süreç içinde asgari anlamda bir iﬂlevi yerine
getirirken, kendini yenilemeyi, zenginleﬂtirmeyi baﬂaramad›. Çeﬂitli
gruplar, -ki bunlar bugün da¤›t›lmas›nda etken olan gruplard›r- Koordinasyon’u geliﬂtirecek ve geniﬂletecek, ülke çap›na yayacak önerilere
›srarla karﬂ› ç›kt›lar (ya bir “Cephe”ye dönüﬂürse korkusu vard› kimilerinde) ve bu noktaya gelindi.
Solun kendi elleriyle yarat›p, yine kendi elleriyle y›kt›¤› anti-emperyalist bir mevzidir Koordinasyon. Peki sol, hangi mant›kla, önce
yaratm›ﬂ ve sonra y›km›ﬂt›r?
Ömrü mü dolmuﬂtu? Mücadelesine konu olan süreç mi bitmiﬂti?
Hay›r, bunlar›n hiçbiri sözkonusu
de¤ildi. Da¤›t›c›lar›n da böyle bir
iddias› olmad›... Öyleyse as›l sebep
neydi?
Türkiye halklar›n›n son beﬂ y›ll›k anti-emperyalist mücadelesine
damgas›n› vuran bir örgütlülük,
kendini, böyle sonland›rmamal›yd›
40
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elbette. Sunulan gerekçeleri ve geliﬂmeleri aktaraca¤›z, ancak sonda
söylenecek olan› baﬂtan söyleyelim
biz: Grupçu ç›karlar, bir kez daha
devrimin genel ç›karlar›n›n önüne
geçmiﬂtir.

Ayr›l›k Mizahidir!
Evet, Koordinasyon’u kendini
la¤vetmeye götüren ayr›l›klar› tan›mlayabilecek en uygun kelime bu
olsa gerek.
Bütün k›yamet, Sar›gazi’de çeﬂitli sol gruplar taraf›ndan düzenlenen bir festivale Koordinasyon’dan
bir konuﬂmac› gönderilip gönderilmemesi üzerine kopmuﬂtur.
Tart›ﬂman›n nas›l somutland›¤›na gelece¤iz tekrar; ancak bu “ayr›l›k nedeni”ne bakan herkes, en baﬂta “ne ilgisi var?” diye soracakt›r.
Herkes aç›kça görecektir ki, bu gerekçenin, Koordinasyon’un varl›k
nedeniyle, mücadele alan›yla, bugüne kadarki prati¤iyle bir ilgisi yoktur.
Evet, HÖC, Sar›gazi’de bir festivalin örgütlenmesine önayak olmuﬂtur. O zamana kadar böyle bir
çal›ﬂmalar› olmayan di¤er sol gruplar ise, bu festivale karﬂ› “alternatif”
bir festival örgütlemeye soyunmuﬂlard›r.
‹ﬂte bu “alternatif” festivale Koordinasyon ad›na konuﬂmac› gönderilmesi istenmiﬂtir. HÖC, bu festivalin “kendisine karﬂ› örgütlenmiﬂ
bir etkinlik” oldu¤unu belirterek,
buna karﬂ› ç›km›ﬂ, kendisine karﬂ›
bir yan taﬂ›yan bir etkinli¤e kendisini temsilen bir konuﬂmac› gönderilmesine onay vermeyece¤ini belirtmiﬂtir.
Koordinasyon yeni bir örgütlenme de¤ildir. Oturmuﬂ gelenekleri,
kurallar› vard›r. Koordinasyon’da
esas olan gündemine gelen her so-

runda uzlaﬂma yolunu bulmakt›r.
Dört y›ld›r süren geleneklerine göre, böylesi durumlarda bir tek grup
bile karﬂ› ç›karsa, bir tek grup herhangi bir konunun kendisi için “ilkesel” oldu¤unu belirtirse, Koordinasyon o konuda karar almaz. Sar›gazi özelinde de böyle olmuﬂtur.
Ancak tüm bunlar›n ard›ndan,
Partizan, “konuﬂmac› gönderilmesinin” kendileri için “ilkesel” oldu¤unu belirtip bu sorunu tekrar Koordinasyon’un gündemine getirdi. Konunun konuﬂuldu¤u daha önceki
toplant›larda böyle bir “ilke”den sözetmemiﬂti Partizan hiç. Zaten etmesi de abes olurdu...
Partizan bu “ç›k›ﬂ›” yapt›ktan
sonra süreç hiç kimsenin hiçbir ﬂeyi
do¤ru dürüst tart›ﬂamad›¤› bir “h›zla” geliﬂti. ‹lkedir deyip baﬂka bir
ﬂey demeyen Partizan, meseleyi
“Koordinasyondan ayr›lmaya” getirdi.
Tüm üyeler, Partizan’a, mevcut
durumun Koordinasyon’un gelenekselleﬂmiﬂ bir kural› oldu¤u, bugüne kadar onlarca konunun bu ﬂekilde sonuçland›r›ld›¤›n› ve bunda
kendilerinin de onay›n›n oldu¤una,
ama buna ra¤men e¤er bu kural› tart›ﬂmak istiyorsa, veya Koordinasyon’a iliﬂkin baﬂka tart›ﬂmak istedikleri yanlar varsa bunlar›n tart›ﬂ›labilece¤ini söylediler.
Ama bütün bunlar Partizan için
bir anlam ifade etmiyordu.
K›sacas› Partizan “konuﬂmac›
gönderilmesi bizim için ‹LKE meselesidir” deyip, gönderilmiyorsa, ayr›l›yoruz diyerek Koordinasyon’daki da¤›lmay› baﬂlatt›.

Ben de, Ben de, Ben de...
Sorun bu noktada da s›n›rl› kalmad›. Bundan sonra tabir-i caizse
“ben de, ben de, ben de...” aﬂamas›na gelindi.
Önce DHP, ard›ndan ESP ve
Odak, peﬂpeﬂe “Biz de ayr›l›yoruz”
dediler. O kadar ki, baz›lar›n›n
(Odak’ç›lar›n) tart›ﬂ›lan konularda
kimin ne dedi¤inden haberi bile
yoktu, ama ayr›l›yordu iﬂte. DHP ve

ESP’nin nas›l bir gerekçe getirdikleri bile
tam olarak anlaﬂ›lamad›. DHP tüm koordinasyonu “liberallik”le suçlay›p öyle
gidiyordu, ama eleﬂtirilerini anlatma zahmetine bile katlanm›yorlard›.
E¤er gerekçeleri
“köklü”, kapsaml› ve
Partizan’dan farkl› idiyse, niye böyle hemen “biz de ayr›l›yoruz” tavr›na girdiklerinin cevab› meçhuldü.
Ayr›l›k nedenleri temelsiz ve s›¤d›r;
gerekçelerini kapsaml› bir tart›ﬂma
konusu bile yapmaktan kaç›nmalar›, bunun göstergesidir.
Gerek Partizan, gerekse de DHP,
birli¤in kapsam›ndan, süreklileﬂmesinden esas olarak fazla hoﬂnut de¤illerdir. Arkadaﬂlar›n savunduklar›
siyasi çizgi, bu tür birliklerden uzak
durmay› savunmuﬂtur genel olarak.
“Cephe”ye varacak hiçbir oluﬂuma
evet dememe tav›rlar› vard›r. Onlar,
bugüne kadar “birlik”le ilgili tüm
tart›ﬂma ve oluﬂumlarda, ayn› ﬂablonla yeralm›ﬂlard›r. Bu anlay›ﬂlar›
nedeniyle de esas olarak bu tür uzun
vadeli birliklerden genel olarak
uzak durmay› tercih etmiﬂlerdir.
Koordinasyonu da bu yan›yla kendileri için bir “yük” olarak görmüﬂ
olsalar gerek.
ESP ise son dönemde iyice y›pranm›ﬂt›. Ardarda özeleﬂtiriler yapmak durumunda kal›yor, ancak özeleﬂtirilerine yolaçan tav›r ve kültürü
de de¤iﬂtirmeye bir türlü yanaﬂm›yordu. Konuﬂmac› gönderip göndermeme “krizi”, ESP için de adeta
bir f›rsat oldu. “Halklar›n Kardeﬂli¤i ‹nisiyatifi” gibi, daha çok Kürt
milliyetçili¤ine endeksli birlikler,
ESP için ﬂu an öncelikli tercihlerdir.
Bunlar›n ötesinde ise tabii esas
sorun, bu gruplar›n birli¤in gerektirdi¤i sorumlulu¤u, ciddiyeti, eme¤i, disiplini sürdürememeleridir.
HÖC’e ve asl›nda kendi d›ﬂlar›ndaki herkese karﬂ› grupçu, rekabetçi
yaklaﬂ›mlar› da bu ayr›l›¤›n bir di¤er yan›d›r.
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Koordinasyon’un kalan üyeleri,
ayr›lan bu gruplarla tekrar bir tart›ﬂma zemini oluﬂturmak için ›srarl›
bir çaba gösterdiler, ancak bu çaban›n karﬂ›l›k görmedi¤i noktada, Koordinasyon’un varl›¤›na son verme
e¤ilimi a¤›r bast›.

Üzüm Yemek ya da
Ba¤c›y› Dövmek!
Ayr›lan gruplar ise, her türlü tart›ﬂmaya s›rtlar›n› dönen bu tav›rlar›yla, Koordinasyonu yaﬂatmak, sol
içi birliklerin daha do¤ru bir iﬂleyiﬂe kavuﬂmas›n› sa¤lamak gibi bir
kayg›lar› olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir.
E¤er “biz HÖC’le birlikte olmak
istemiyoruz” demiﬂ olsalard›, bu hiç
kuﬂkusuz daha anlaﬂ›labilir ve daha
tart›ﬂ›labilir bir gerekçeydi. Ancak
hiçbiri bunu demedi.
E¤er sorun HÖC’le birlikte olamamak idiyse, baﬂka platformlarda
HÖC’le birlikteydiler; o platformlarda nas›l birlikte olunacakt›. Buna
hiçbiri cevap veremedi.
Dahas›, e¤er mesele, Koordinasyon’un y›llard›r süren bir iﬂleyiﬂ kural› ise, o kural ve o çerçevede oluﬂan gelenekler, masaya yat›r›l›r, gerekirse kurallar ve gelenekler de¤iﬂtirilirdi. Ne HÖC’ün ne de di¤er
gruplar›n, tart›ﬂma süreci boyunca
buna bir itiraz› olmad›.
Kurallar, birlikleri yaﬂatmak, geliﬂtirmek, iﬂ yapmas›n› sa¤lamak
içindir; buna hizmet etmeyen kurallar elbette tart›ﬂ›l›r da, de¤iﬂtirilir
de... Ama belirtti¤imiz gibi hiçbiri
bunu yapmad›. Böyle bir tart›ﬂmaya
girmediler. Bu do¤rultuda en küçük
bir çaba göstermediler.

Aceleleri vard›, ne olursa olsun
ayr›lmay› kafalar›na koymuﬂlard›.
Bu yüzden ne herhangi bir özeleﬂtiri, ne bir kural de¤iﬂikli¤i, ne Koordinasyon’un tüm sürecine iliﬂkin bir
muhasebe yapma önerisi, hiçbir ﬂey
onlar›n düﬂüncesini de¤iﬂtiremezdi.
Böyle bir birli¤i da¤›tanlar; e¤er
bu birli¤in siyasi misyonu konusunda samimi iseler, onun yerine bir
ﬂey örgütlenmesini de gündemlerine al›rlar. Peki bu gruplar, Koordinasyonu da¤›t›p yerine yeni bir ﬂey
mi koyacaklard›? Hay›r!
Peki Koordinasyon “tarihi olarak” ömrünü doldurmuﬂ, siyasi olarak gereksizleﬂmiﬂ miydi?
En az›ndan bu gruplardan hiçbiri böyle bir görüﬂ ortaya koymad› ﬂu
ana dek.
O halde Koordinasyonu ya düzelterek yaﬂatmak veya onu y›k›p
yerine daha iyisini kurmak tart›ﬂ›lmal›yd›. Böyle bir tart›ﬂma yap›lamad› ne yaz›k ki. Varsa yoksa Sar›gazi’ye konuﬂmac› gönderip göndermemeyi tart›ﬂt›lar; ne Sar›gazi’ymiﬂ, ne festivalmiﬂ, ve ne kadar
önemliymiﬂ ki, solun en uzun vadeli birliklerinden birini da¤›tabildi.

Koordinasyon, art›lar›
ve eksileriyle bizimdir
Koordinasyon hiç kuﬂkusuz,
baﬂlang›ç noktas›ndan bugüne oldukça daralm›ﬂt›. Biz bu durumu
çok daha önce tespit ederek, bunu
aﬂmak için say›s›z öneriler yapt›k,
tart›ﬂmalar açt›k. 13 Nisan 2003 tarihli Ekmek ve Adalet Dergisi’nde
yeralan bir yaz›n›n baﬂl›¤› ﬂöyleydi:
“Koordinasyon Kendini Geliﬂtirmeli, Dönüﬂtürmelidir!.. ”
Keza, zaman zaman Koordinasyonun yerel ayaklar›n›n oluﬂturulmas›, gündem olarak kendini geniﬂletmesi do¤rultusunda da önerilerimiz olmuﬂ, ancak bunlar, solun birlik olarak daha fazla sorumluluk alt›na girmeme anlay›ﬂ›na çarpm›ﬂt›r.
Platform belli bir doygunlu¤a ulaﬂm›ﬂt›r; daha ileri gidemiyordur; o
zaman oturulur tart›ﬂ›l›r.
Nitekim Koordinasyon somu-

tunda da bunun yap›lmas› gerekiyordu. Ancak, reformizmin ayr›l›ﬂ›ndan sonra yeniden geniﬂlemek,
zenginleﬂmek için kafa yormak yerine, kimileri, “flamam› nas›l öne
ç›kar›r›m” kavgas› içinde olmakla
yetindi. Küçük düﬂünmenin, grupçu
davranman›n klasik bir sonucuydu
elbette bu tav›rlar da.
Ancak bu durum da, Koordinasyon’un anti-emperyalist mücadelede Türkiye halk›n›n en önemli mevzilerinden biri oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyordu.
Koordinasyon, Türkiye solu
için, birincisi, anti-emperyalist mücadele aç›s›ndan, ikincisi, solun çeﬂitli kesimlerini biraraya getirmesi
aç›s›ndan, üçüncüsü, Solu d›ﬂ›ndaki
çeﬂitli güçlerle bir araya getirmesi
aç›s›ndan, dördüncüsü, solun kendi
iç iliﬂkilerinde önemli bir tecrübe
olmas› aç›s›ndan tarihi bir tecrübe
olarak tarihimize yaz›ld›.... Ve kuﬂkusuz reformizmin bozgunculu¤uyla, oportünizmin zamana yay›lan
tasfiyesi de bu sürecin bir parças›
olarak kaydedilmiﬂ oldu tarihe.
Koordinasyon, “Sol içi demokrasi” aç›s›ndan da kuﬂku yok ki,
zengin bir tecrübe birikimi yaratm›ﬂt›r. Herkesin kendini dayatt›¤›
yerde ortak iﬂ yap›lamayaca¤›n›,
birlik ve ittifaklar›n ayn› zamanda
taviz vermek oldu¤unu herkese çok
aç›k biçimde göstermiﬂtir.
Ve yine son aﬂamas›nda yaﬂan›lan geliﬂmeler herkese göstermiﬂtir
ki; bir birli¤e hayat veren, sadece
ka¤›t üzerindeki kurallar›, tüzükleri
de¤il, o birlikte yeralanlar›n birbirlerine ve birli¤e karﬂ› samimiyetleri, ciddiyetleri, isteklilikleridir. En
mükemmel tüzükler bile, kaç›p gitmeyi kafas›na koymuﬂ herhangi bir
gücü o birlikte tutmaya yetmez.
Birlik ciddi bir iﬂtir. Sürekli bir
disiplin, sürekli bir emek gerektirir.
Sürekli bir sorumluluk yükler.
Bir yan›yla da tüm sola tutulan
bir ayna iﬂlevi görür. Güç veya güçsüzlük, orada bir ﬂekilde gözükür.
Orada ucuz keskinliklerin, emek
harcamaks›z›n reklamc›l›¤›n yeri
olmaz, böyle yapmaya kalk›ﬂan ç›42
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karsa da –ki zaman zaman ç›km›ﬂt›r–, çok uzun süreli olamaz. Birlikten kaçanlar, iﬂte bir yan›yla da bunlardan kaçmak isterler. Kimseyle
ortak iﬂ yapmayacak, kimseye karﬂ›
bir sorumluluk üstlenmeyecek, gücünün ﬂu veya bu biçimde görülmesine vesile olacak zeminlerde bulunmayacak...
Elbette bu anlay›ﬂ, kimilerine böyle bir “özgürlü¤ü” sa¤layabilir, ama
halklar›n gücünü birleﬂtirmeye, solu
ortak bir güç olarak faﬂizmin karﬂ›s›na dikmeye, sürecin görevlerini daha
etkili bir ﬂekilde yerine getirmeye hizmet etmez.
Türkiye solunun olumsuz geleneklerinden biridir; çeﬂitli gruplar, örgütsel veya siyasal olarak güçsüzleﬂtiklerinde daha çok birlik yanl›s› olurlar; solun genelinin ﬂu veya bu nedenlerle güç kayb›na u¤rad›¤› dönemlerde birliklerin daha yak›c›, kaç›n›lmaz
bir ihtiyaç haline geldi¤i do¤rudur,
buna kimsenin bir itiraz› da olamaz
elbette. Ama güçlenildi¤inde de yine
ayn› ﬂekilde “birlikten”, daha tam bir
deyiﬂle halk› emperyalizm ve oligarﬂi
karﬂ›s›nda birleﬂtirecek türde “cephe”
anlay›ﬂ›nda olmak gerekir. Solda iﬂte
bu yoktur veya zay›ft›r. Birçok grup,
birlik sorununu politik olarak dar ve
kendisiyle s›n›rl› düﬂünmektedir.
Soldaki mülkiyetçili¤in, benmerkezcili¤in, reklamc›l›¤›n ve grupçulu¤un birlik alan›ndaki tezahürü, kendini “küçük olsun benim olsun”, benim
olmayacaksa hiç olmas›n ﬂeklinde ortaya koymaktad›r.
Evet, Irak’ta Savaﬂa (‹ﬂgale) Hay›r
Koordinasyonu da sonuçta reformizmin ve oportünizmin bu birlik anlay›ﬂ›n›n kurban› olarak tarihteki yerini
ald›. Daha da geniﬂletilebilecek, süreklileﬂtirilebilecek bir birlik, y›k›ma
sürüklendi.
Umuyoruz ders ç›kar›l›r. Kendi
ad›m›za, bu olumsuzlu¤a ra¤men,
Koordinasyon tecrübesini daha ileri
birliklerin s›çrama tahtas› yapmay›
hedefleyece¤iz. Türkiye halklar›n›n
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik cephesi, küçük hesaplar›, grupçuluklar›
aﬂa aﬂa gerçekleﬂecektir. Bundan hiçbir kuﬂkumuz yoktur.

Ülkemizin geçen haftaki en önemli
gündemlerinden biri, iki “seri katil”di. ‹ki kiﬂi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin ve Ankara’da üç gün içerisinde yedi kiﬂiyi
öldürdükten sonra yakaland›lar.
Yedi öldürme olay›n›n da ayn› kiﬂiler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu¤unun ortaya
ç›kmas›yla bir “seri katil”
söylemidir baﬂlad›.
Ve o andan itibaren de toplum, günlerce ”Seri katil
kimdir”, “seri katillerin
özellikleri nedir” diye antibilimsel, saçma sapan tart›ﬂmalar içine çekildi.
Hemen tüm bas›n, sözleﬂmiﬂçesine
Oliver Stone’un ‘Katil Do¤anlar’
adl› filmiyle benzeﬂtiriyordu olay›.
Stone’un filmi esas›nda “ﬂiddet
kültürünü besleyen medyay› eleﬂtiriyor”du; ama akl› evvel gazetecilerin bufilmden hareketle olay›
ba¤lad›¤› yer, bu tür insanlar›n
(seri katillerin) do¤uﬂtan böyle oldu¤uydu.
Hat›rlanaca¤› gibi, bir süre önce,
bilim adam› müsvetteleri, “suç
genini” bulduklar›n› aç›klam›ﬂlard›.
Gen teknolojisi konusunda uzman
de¤iliz kuﬂkusuz; ama ﬂunu çok
iyi biliyoruz ki, “suç geni” diye bir
gen yoktur. Bu burjuvazinin, kapitalizmin suçlar›n› gizlemek için
geçmiﬂten beri baﬂvurdu¤u bir
tezdir.

Daha insan›n “genom haritas›” ç›kar›lmadan önce de, burjuva “bilim adamlar›”, suçlulu¤un do¤uﬂtan oldu¤una dair tezler ileri sürmüﬂlerdir. Esas›nda bu tezler, gen
teknolojisiyle izah edilmeye çal›ﬂ›lsa da, dincili¤in en baya¤› hurafelerinden bir fark› yoktur. Ertu¤rul Özkök de, ülkemizdeki “seri katil” meselesini ele ald›¤› 26
Ekim tarihli yaz›s›nda, bu hurafelere gayet inanm›ﬂ olarak, “seri
katillerin genetik yap›s›nda normal
insanlardaki gibi “XY” kromozo-

akla hemen Amerika geliyor. En
çok “seri katil”! ç›kan ülke ABD.
“Seri katil” geni olanlar hep Amerika’da do¤uyor olmad›¤›na göre,
sadece bu olgu bile, ortada ekonomik, sosyolojik, kültürel bir incelemenin gerekli oldu¤unu göstermeye yeter. Bir toplum nas›l bu
hale gelir, nas›l içinden böyle insanlar ç›kart›r, bunlar›n tart›ﬂ›lmas›
gerekti¤ini gösterir.
E¤er “bizde de ABD’deki gibi bu
tür olaylar s›klaﬂt›” ise, demek ki
ciddi bir sorun var.
ABD, y›llard›r bu tür
olaylar›n en çok yaﬂand›¤› ülkelerin baﬂ›nda geliyor. Demek ki biz “Küçük
Amerika” olmaya
as›l ﬂimdi yaklaﬂ›yoruz. Menderes, çok
istemesine ra¤men
ülkemizi “Küçük Amerika” haline
getirememiﬂti; ama onun devamc›lar›, bu noktaya getiriyorlar ad›m
ad›m. 1950’den bu yana, ülkemizi
yöneten DP’nin devamc›s› partiler, ülkemizin sömürgeleﬂmesinde
oldu¤u kadar, bu kültürel bozulmada da sorumludurlar.
“Bat›’ya göre”, ülkemizde bu tür
olaylar›n oran›n›n düﬂük oldu¤unu
söylüyor uzmanlar. Ama son sürat
“bat›l›laﬂmakta” oldu¤umuza göre, aradaki bu fark›n da k›sa sürede kapat›laca¤›n› söylemek kahinlik de¤ildir. O halde bu olayda
“seri katillerin gen yap›s›n›” tart›ﬂmak yerine, “bat›ya benzeme”yi,
“bat›l›laﬂma” ad›na, emperyalizmin yoz kültürünü almak tart›ﬂ›lmal›d›r. “Suç geni” saçmal›klar›yla
bu tür olaylar›n artmas› engellenemez.

“Seri Katil”ler
‘Suçlu Gen’ler!
mu de¤il de, XYY” kromozomu
oldu¤unu yaz›yordu. Burjuvazinin
düﬂüncesinin temeli metafiziktir,
böyle oldu¤u için de, dinle çok
karﬂ›tm›ﬂ gibi görünse de, kendi
hurafelerini üretir o da. Hele ki,
sorun, toplumdaki kötülüklerde
kapitalizmin ve emperyalizmin rolünü gizlemekse, bu noktada kitleleri aldatmaksa, mucizelerden
astrolojiye kadar her ﬂeyi kullan›r
burjuvazi.
Suç ve suçlunun oluﬂumu konusunda toplumsal koﬂullar›n rolünü
inkar etmek üzere koﬂullanm›ﬂ
burjuva düﬂünce, örne¤in yoksullu¤un da “yoksullar›n kendi suçu”
oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir yüzy›llard›r. Belki yak›nda bir bilim adam› müsvettesi de ç›k›p “yoksulluk
geni”ni bulduklar›n› aç›klar.
Bilindi¤i gibi “seri katil” denilince

Kumar Vergisine
AKP İndirimi

al›nan vergileri düﬂürmeye çal›ﬂt›¤›n› ortaya koyuyordu.
“Gelir” sa¤lama ad›na, içilen suya bile vergi koyan,
okul arazilerini bile satan Maliye Bakanlı¤ı, “atç›l›¤› geliﬂtirme” bahanesiyle at yarıﬂlarından al›nan vergileri düﬂürmeye çal›ﬂ›yor.
Düﬂünün, iﬂin içinde nas›l bir “bit yeni¤i” var ki, AKP
bir kumar türünden al›nan vergiyi düﬂürüyor.
Acaba at yetiﬂtiricileri ve hipodrom kumarlar›n› düzenleyenler aras›nda kimler var AKP’li? Veya; acaba
AKP’liler sözkonusu çevrelerden vergi indirimi karﬂ›l›¤›nda ne alacak?..

Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r, üç hafta önce,
72. say›m›zda, AKP’nin haz›rlad›¤› “Belediye
Gelirleri Kanunu Tasar›s›”nda, adeta Deli Dumrul misali, AKP’nin her ﬂeyi vergilendirmek istedi¤ini haber vermiﬂtik.
Geçen hafta okudu¤umuz bir haber, her ﬂeyi vergilendirmekte bu kadar kararl› olan AKP’nin, at yar›ﬂlar›ndan
43
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7.

di. 21 Ekim’de Liege kentinde
çok say›da afiﬂin yan›s›ra, ertesi günü AP önüne as›lan pankart›n ayn›s› bir köprüye as›ld›.
ALMANYA’n›n Duisburg,
Dortmund, Köln, Mannheim
gibi kentlerinde çok say›da

FRANSA’da direniﬂçilerin resimlerinin yerald›¤› afiﬂlemeler
yayg›n ﬂekilde yap›l›rken Fransa
TAYAD Komite’nin 9 Ekimde ast›¤› ve AB’nin sorumlulu¤una dikkat
çeken iki adet pankart› bir hafta boyunca merkezi bir alana bakan bir
bina
üzerinde
as›l› kald›.
Paris Nanterre Barosu ile yap›lan görüﬂme
sonucunda, baBinlerce kilometre uzakta, bir yürek çarp›ﬂ› ronun ‹stanbul
kadar yan›baﬂ›nday›z direnen vatan›m›z›n Barosu’na mektup yazmas› karar› al›n›rken,
avukatlar nezdinde baﬂlat›lan imza
pankartla AB’nin tecrite onay›na
kampanyas›na da 30’u aﬂk›n Frandikkat çekilirken, afiﬂler ve da¤›t›s›z avukat imza koydu. 20-22 Ekim
lan bildirilerle direniﬂ anlat›ld›. Bir
aras›nda 17 kiﬂinin üç günlük açl›k
hafta süren etkinliklerde üç günlük
grevi yapt›¤› Fransa’da, 21 ekim
açl›k grevi ile direniﬂçilerin açl›¤›na
günü ise Paris'in en merkezi yerleortak olundu. Ayr›ca, bir haftal›k
rinden birinde stand kurularak, açkampanyan›n son günü olan 22
l›k grevi binlerce bildiri da¤›t›larak
Ekim günü, Almanya’n›n çeﬂitli
sürdürüldü. 22 Ekim’de de Türkiyekentlerinde bulunan demokratik kurumlarda ﬂehitler için anma etkinlilerin yo¤un yaﬂad›¤› Strasburg St.
likleri gerçekleﬂtirildi.
Denis semt meydan›nda bir aç›klama yap›larak tecrit protesto edildi.
AVUSTURYA TAYAD KomiAyn› gün saat 18.00 den itibaren
te’nin yürüttü¤ü kampanya dahilinbaﬂlayan ve Anadolu Kültür ve Dade Viyana ve Graz ﬂehirlerinde as›yan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan düzenlan pankartlarla Büyük Direniﬂ selenen Y›ld›zlar Kuﬂand›k konser etlamland›. Yine pankartlar›n as›ld›¤›
kinli¤inde de, direniﬂin en ön saflaInsbruck kentinde bir haftal›k açl›k
r›nda yeralan avukat Behiç Aﬂc›'n›n
grevi, afiﬂ, bildiri da¤›t›m› gerçekkonuﬂmas› sinevizyon gösterimi
leﬂtirildi. Linz ve Neunk›rchen ﬂeolarak sunuldu.
hirlerinde de kampanya kapsam›nda
HOLLANDA’da da kampanya
eylemlerle tecrit protesto edilirken,
AB onay›yla 122 insan›n katledildiCumartes› günü ise, Avusturya Ta¤ini anlatan pankartlar›n ve tecrite
yad Komite ile Uluslararas› tecritle
karﬂ› direniﬂi anlatan afiﬂlerin RotMücadele Komitesi taraf›ndan ortak
terdam’da as›lmas›yla baﬂlad›. Üç
bir panel düzenlendi. Avusturya’dagünlük açl›k grevine kat›l›m sa¤laki bir baﬂka eylem ise, baﬂkent Viyana’da ulusal parlamento önünn›rken, Anadolu Halk Kültür ve Sadeydi. 20 Ekim günü pankartlar› ve
nat Merkezi’nde de ölüm orucu diﬂehitleri simgeleyen tabutlar› ile
reniﬂinin 7. y›l›na girmesi dolay›parlamento önünde toplanan TAs›yla bir etkinlik gerçekleﬂtirildi.
YAD Komite üyeleri, k›z›l tabutlar›
Direniﬂin k›sa bir tarihi anlat›m›n›n
eylemden sonra parlamento önünde
yap›ld›¤› etkinlikte, direniﬂin siyasi,
b›rakarak, “AB’nin Onay› ve Finanideolojik ve ahlaki kazan›mlar› ele
sal Deste¤iyle Türkiye’de 122 ‹nsan
al›nd› ve s›n›flar mücadelesindeki
Öldü 600 ‹nsan Sakat Kald›. Tecriti
tarihsel misyonu ortaya konuldu.
Kald›r›n Ölümleri Durdurun“ yaz›l›
Direniﬂin yarat›c›lar›n›n selamlanpankart açt›lar. Eylem esnas›nda s›k
d›¤› etkinlik tecrite iliﬂkin oynanan
s›k “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂibir oyunla son buldu.
miz” sloganlar› at›ld›.
‹NG‹LTERE TAYAD Komite

Y › l Yurtd›ﬂ›nda eylemlerle

Büyük Direniﬂ’in 6.
y›l›n› bitirip 7. y›l›na girmesi, nedeniyleAvrupa ülkelerinde
ve Avustralya k›tas›nda eylem ve etkinlikler gerçekleﬂtiriliyor. Direniﬂi
bugüne taﬂ›yan kahramanlar›n an›ld›¤› eylemlerde, tecritin kald›r›lmas› bir kez daha gür bir sesle hayk›r›l›yor, direniﬂ selamlan›yor.
BELÇ‹KA’n›n baﬂkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Birli¤i’nin
komisyon binas› önünde toplanan
TAYAD Komite üyeleri, taﬂ›d›klar›
122 tabutla, Avrupa’n›n ölümlerdeki sorumlulu¤una dikkat çektiler. 20
Ekim günü gerçekleﬂtirilen eylemde, “Türkiye’de AB’nin Onay›yla
122 ‹nsan Öldü, 600 ‹nsan Sakat
Kald›. Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun”, “Ölüm Orucu 122 ﬁehit, 600 Gazi ile 7. Y›l›nda. Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankartlar› taﬂ›n›rken, sloganlarla direniﬂçiler selamland›. Schuman Meydan›’ndan AB Komisyon binas›
önündeki alana kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, burada bildiriler
da¤›t›larak konuﬂmalar yap›ld›. Direniﬂ gazilerinin de söz ald›¤› eylemde, Avrupa ülkelerinde yaklaﬂ›k
150 kiﬂinin üç günlük açl›k grevleri
yapaca¤› duyuruldu. Eylem esnas›nda TAYAD Komitee ad›na bir heyet de, Avrupa Parlamentosu’nda
çeﬂitli görüﬂmelerde bulunarak F
Tiplerine dikkat çekti.
Belçika’da ayr›ca; 18 Ekim günü
Avrupa Parlamentosu kap›s›na 7
metrelik pankart as›ld›. Tutsak Yak›nlar›’n›n ast›¤› iki adet pankartta,
Frans›zca, “Türkiye’de Avrupa Birli¤i onay› ile 122 ‹nsan Öldü, 600
‹nsan Sakat B›rak›ld›. Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l›yd›.
22 Ekim günü ise Bahkem'de direniﬂ ﬂehitleri için bir anma düzenlen-

selamlan›yor
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insan öldü" pankart› ve k›z›lbayraklar açt›lar. Yüzlerce bildirinin
da¤›t›ld›¤› eylemin ard›ndan,
Barfüsser Meydan›'na kadar sloganlarla ve bildiri da¤›tarak yürüyen Komite üyeleri, Basel’in
yan›s›ra Zürich, Winterthur, St.
Gallen, Langenthal, Chur gibi ﬂehirlerde de binlerce bildiri ve
afiﬂle direniﬂi duyurdular.
üyeleri, 19 Ekim günü ‹ngiltere Avrupa Komisyonu’na tecritin sonuçlar›na iliﬂkin bir dosya vererek, Avrupa’n›n bu iﬂkenceden deste¤ini
çekmesini istediler. Ertesi günü ise,
Uluslararas› Af Örgütü önünde, tabutlarla bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Tabutlar› Af Örgütü önünde omuzlar›nda tutan TAYAD‘l›lar, att›klar›
sloganlarla ölümlerin durdurulmas›,
tecrit iﬂkencesinin son bulmas›n› istediler ve bildiriler da¤›tt›lar. “Türkiye’de Avrupa Birli¤i’nin Onay›
ile 122 ‹nsan Öldü, 600 Kiﬂi Sakat
B›rak›ld›, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Uluslararas› Af Örgütü direktör yard›mc›s› Halya Gowan ile
görüﬂüldü. Gowan, “Bu ölüm oruçlar›ndan haberimiz var. Di¤erlerine
benzemiyor. Bunun için bir ﬂey yapam›yoruz.” itiraf›nda bulundu.
20-22 Ekim aras›nda Anadolu
Halk Kültür Merkez’inde Dayan›ﬂma Açl›k Grevi yapan TAYAD Komite üyeleri, 22 Ekim günü de düzenledikleri etkinlikle Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerini and›lar.
‹ngiltere’de de, Dolston Pazar›
ve tren istasyonuna pankartlar as›l›rken, aç›lan standlarda direniﬂ anlat›ld› ve tecritin kald›r›lmas› istendi. Çok say›da bildirinin da¤›t›ld›¤›
Londra’da afiﬂlerle de üç direniﬂçinin eylemi ‹ngiliz kamuoyuna duyuruldu.
‹SV‹ÇRE’de 7. y›l etkinlikleri
kapsam›nda bildiri da¤›t›m›, afiﬂleme gibi faaliyetlerin yan›s›ra, 20
Ekim günü Basel’de Parlamento
önünde gösteri ve yürüyüﬂ yap›ld›.
Marktplatz'da bulunan Parlamento
binas› önünde toplanan TAYAD
Komite üyeleri, "Türkiye'de tecrit
iﬂkencesine karﬂ› mücadelede 122

15 kiﬂinin kat›ld›¤› üç günlük açl›k grevi Basel Kültür Merkezi'nde
gerçekleﬂtirilirken, Büyük Direniﬂ’in kahraman ﬂehitleri için düzenlenen anmada, direniﬂçileri sahiplenmenin Avrupa cephesinde de
tecrite karﬂ› mücadeleyi yükseltmekten geçti¤ine vurgu yap›ld›.
YUNAN‹STAN’da 20 Ekim’de
Atina’da 5 ayr› yere direniﬂin 7. y›l›na girdi¤ini ve Avrupa’n›n ölümlerdeki sorumlulu¤unu ifade eden
pankartlar as›l›rken, ﬂehitler an›ld›.
Anma etkinlikleri sadece Avrupa’da da de¤ildi. AVUSTRALYA
k›tas›nda da Sydney TAYAD Komite üyeleri, üç günlük açl›k grevi,
pankartlar, afiﬂler, bildiriler ve gösterilerle kampanyaya kat›ld›lar. 19
Ekim günü, Tutsak yak›nlar› taraf›ndan ﬂehrin 2 ayr› bölgesine pankartlar as›ld›.
Sosyalist Birlik Örgütü binas›nda dört TAYAD Komite üyesi ve bir
Devrimci Demokrasi okuru açl›k
grevi yaparken, Avustralya solundan da ziyaretlerle destek geldi. Behiç Aﬂc›’y› ziyaret eden iki Sosyalist Birlik üyesi ise, izlenimlerini
aktard›lar ve Büyük Direniﬂ’in kendilerini çok etkiledi¤ini ve tecrite
karﬂ› mücadelede yer alacaklar›n›
söylediler.
Avustralya halk›na yüzlerce bildiri ile tecritin anlat›ld›¤› 22 Ekim
günü, Büyük Direniﬂ ﬂehitleri için
bir anma etkinli¤i de gerçekleﬂtirildi. Açl›k grevi yap›lan yerde gerçekleﬂtirilen anmada konuﬂan Mesut Eröksüz, devrimci iradenin teslim al›namad›¤›n› ifade etti. Grup
‹dil ve yerel sanatç› Ali Aytaç’›n da
türkü ve marﬂlar› ile kat›ld›¤› anmada, direniﬂi anlatan film gösterimleri yap›ld›.
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ABD'den
Direniﬂe Destek
Uluslararas› Tecrit ile Mücadele
Platformu UTMP'nin tecrite karﬂ›
mücadele ça¤r›s› dünyan›n birçok ülkesindeki kiﬂi ve kuruluﬂlara iletiliyor. Tecritin kald›r›lmas›n› isteyen,
direniﬂi destekleyen metne ﬂu ana kadar ABD, ‹rlanda ve ‹zlanda’dan çok
say›da kiﬂi ve kurum temsilcisi imza
att›. Adalet Bakanl›¤›’na da iletilen
metne imza atan kiﬂi ve kurumlardan
baz›lar› ﬂu ﬂekilde:
ABD’den; ‹rlanda Birlik Komitesi, Uluslararas› ‹nsan Haklar› Örgütü,
Hepimiz veya Hiç Birimiz isimli tutsak komitesi (Linda Evans), Adalet
ile Bar›ﬂ Koalisyonu üyesi Walter
Birdwell, Emekçiler Dünyas› Gazetesi yönetmeni John Catalinotto, ArapAmerikal› Seçmenler Koalisyonu
ad›na Ziad A. E. Jazairi, Jericho Movement (tutsaklar hareketi), ‹nsan
haklar› eylemcisi Lee Loe, Rothko
Chapel Halkla ‹liﬂkiler Müdürü Alice
M. McCarthy, Houston Üniversite
ö¤rencileri organizatörü Timothy J.
O'Brien, Güney’deki ‹nsan Haklar›
Organizatörler Konferans› Houston
organizatörü Trevor Palacio, Küba
Dayan›ﬂma Komitesi üyesi Melissa
Patrick, ‹dam Cezas›n›n Kald›r›lmas›
için Hareket organizatörleri Gloria
Rubac ve Njeri Shakur, Adalet ve
Birlik Komite üyesi Berta Silva, ‹lerici ‹sçi Örgütleme Komitesi Organizatörü David Smith ve Rona Smith,
Woodhead Köprü ‹ﬂgali Organizatörü
ve Savaﬂ De¤il Adalet için Houston
Koalisyonu Üyesi Robert Graham,
‹zlanda’dan; ‹nsan Haklar› Avukat›
Elias Davidsson, ‹rlanda’dan; Sendikac› Daisy Mules.

dünya
Avrupa’da Irkç›l›k
Irkç›l›k ve “aﬂ›r› milliyetçi ak›mlar›n giderek güçlenmesi”, son y›llarda
Avrupa’da en çok tart›ﬂ›lan konular
aras›nda yeral›yor. Kimi zaman Almanya’da Neonazi gruplar›n›n sald›r›lar›, kimi zaman Avusturya, Belçika,
Fransa, Hollanda gibi ülkelerde faﬂist
ve faﬂist e¤ilimli partilerin büyük oy
patlamalar› yapmas› bu tart›ﬂmalar›n
oda¤›nda yeral›yor. Hangi ülke merkezli olursa olsun yap›lan tüm bu tart›ﬂmalar›n ortak özelli¤i, daha do¤rusu
ortak çarp›tma noktas› ise, bu geliﬂimi
tekellerden ve onlar›n devletinden ayr› gösterme çabas›d›r.
Oysa ›rkç›l›k ve ›rkç› ak›mlar, devletlerin uygulad›klar› politikalardan ya
güç al›yor ya da do¤rudan devletler taraf›ndan “el at›nda tutmak” için geliﬂtiriliyor. Elbette bu k›sa yaz› kapsam›nda ›rkç› yükseliﬂin nedenlerini tart›ﬂma olana¤›m›z yok. Sadece Almanya, Fransa ve ‹ngiltere’den üç ‘not’
aktaraca¤›z.
Almanya’da orta ö¤retim kurumlar›nda ders aralar›nda yabanc› çocuklar›n kendi dillerini kullanmalar›na
getirilen yasak yayg›nlaﬂ›yor.
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te Roissy-Charles De Gaulle Havaliman›’n›n bagaj bölümünde çal›ﬂan Kuzey
Afrikal› 4 Müslüman iﬂçi, geçen a¤ustos ay›nda valili¤e ça¤r›larak, önce
dinleri ve ibadetleri hakk›nda ›rkç› sorulara cevap vermeye zorland›lar, ard›ndan havaliman›n›n gümrük ve bagaj bölümünde çal›ﬂmalar›n› sa¤layan
kartlar› ellerinden al›nd›. “Terörle Mücadele Merkez Birimi”nin raporlar›yla
verilen karar›n gerekçesi ise, “havaliman›n› çevreleyen 2 bin 500 hektarl›k
bölgenin emniyeti için tehdit oluﬂturmak” olarak gösterildi.
‹ngiltere'de 15 yaﬂ›ndaki 435 ö¤renci üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmaya
göre, beyaz ö¤rencilerin okullar›ndaki
her üç ö¤renciden biri, bir ›rk›n di¤erinden daha üstün oldu¤una inan›yor.
Her üç örnek de do¤rudan devletlerin uygulamalar› ya da izledikleri
politikalar›n (e¤itim gibi) do¤rudan
sonucu.

Alman Emekçiler Uyard›
Almanya’da sendikalar›n 21 Ekim günü beﬂ büyük kentte düzenledikleri eylemlere 210 bin iﬂçi kat›ld›. Hükümetin reform ad› alt›nda uygulad›¤›
emekçi düﬂman› politikalar› protesto eden emekçiler, emeklilik yaﬂ›n›n 67 olmas›n›, vergi ve sa¤l›k
politikalar›n›, sosyal k›s›tlamalar› eleﬂtiren pankartlar taﬂ›d›lar. Stuttgart’ta 50 bin kiﬂinin kat›ld›¤› gösteride konuﬂan, Sendikalar Birli¤i Baﬂkan› Michael
Sommer, hükümeti toplumun sesine karﬂ› vurdumduymaz olmakla eleﬂtirirken, Anadolu Federasyonu da emekçilerin yan›nda yerini ald›. Dortmund’ta 30 bin kiﬂiye seslenen IG Metall Baﬂkan› Jürgen Peters, yoksullu¤un artt›¤›n› dile getirdi.

ABD Destekli Uribe ‹ktidar›
Kay›p ve Katliamla Ayakta Duruyor
Kolombiya’da ‹nsan Haklar› Gözlemevi taraf›ndan yay›mlanan bir rapor, ABD taraf›ndan
aç›kça askeri, ekonomik olarak desteklenen hükümetin, ülkeyi kan gölüne çevirdi¤ini ve kay›p,
katliamlarla ayakta durdu¤unu ortaya koydu.
Amerikanc› Devlet Baﬂkan› Alvaro Uribe'nin
Temmuz 2002 ile A¤ustos 2006 aras›n› kapsayan baﬂkanl›¤› döneminde, 11 bin 84 kiﬂinin öldü¤ü ya da kayboldu¤u bildirildi. Raporda, her
gün ortalama 7,7 kiﬂinin kaç›r›ld›¤› ya da öldüFARC 42 y›ld›r
rüldü¤ü ortaya konuldu. Halk›n iktidar› için sa- halk iktidar› ve bavaﬂan FARC’a karﬂ› savaﬂ› ﬂiddetlendirme sö¤›ms›z Kolombiya
züyle seçilen Uribe'nin ilk dönemi boyunca keyiçin savaﬂ›yor
fi ya da hukuk d›ﬂ› infazlarda devletin do¤rudan
sorumluluk pay›n›n yüzde 60 artt›¤› belirtilen raporda, cinayet ya da insan kaç›rma olaylar›n›n sorumlular›n›n maskeleri
düﬂtü¤ünde ise devletin bu vakalardaki sorumluluk pay›n›n yüzde 74,5'e
kadar ç›kt›¤› kaydedildi. Devletin sa¤c› paramiliter gruplar›n faaliyetlerine göz yummakla, iﬂbirli¤i yapmakla suçland›¤› raporda, 2 A¤ustos 2002
ile 30 Haziran 2006 aras›nda en az 6 bin 912 kiﬂinin keyfi olarak gözalt›na al›nd›¤›, son 6 y›la ait verilerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda keyfi gözalt›lar›n
yüzde 241 oran›nda artt›¤›na iﬂaret edildi.

‹srail’den Fosfor ‹tiraf›
‹srail’in Lübnan sald›r›s›nda direniﬂ karﬂ›s›nda acizleﬂtikçe her türlü yasak silah da dahil kulland›¤› biliniyordu. ﬁimdi ‹srail’in kendisi de
fosfor bombas› kulland›¤›n› itiraf etti.
‹srailli Bakan Jacop Edery, parlamentodaki
bir soruﬂturma oturumu s›ras›nda, “‹srail ordusu,
Hizbullah ile savaﬂ s›ras›nda, aç›k alandaki askeri hedeflere yönelik sald›r›larda farkl› biçimlerde fosfor silahlar› kulland›” dedi¤i, ‹srail bas›n› taraf›ndan dünyaya duyuruldu.
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Tam beﬂ y›l
geçti üzerinden;
‹stanbul’un orta
yerinde, TV kameralar› önünde
gerçekleﬂtirildi
katliam. Kurﬂunlar,
bombalar
ya¤d›r›ld› gecekondular›n üzerine, ad› direniﬂle
an›lan Armutlu’ya teslimiyet
dayat›ld›. Direndi
Armutlu, direndi hücreler, direndi
hücrelerine kadar gecekondular...
*
Armutlu bir direniﬂ oda¤› haline
gelmiﬂ, sadece ülkemizin ezilen
yoksul halklar›na de¤il tüm dünyaya örnek olmaya baﬂlam›ﬂt›.
D›ﬂar›da TAYAD’l› Aileler, Gülsümanlar, ﬁenaylar, Zehralar ölüme
burada yatt›klar›nda, iktidar›n ölüm
orucu direniﬂini sessizlik içinde
bo¤ma hesaplar› daha baﬂtan bozuldu¤u gibi, daha da önemlisi, bu direniﬂin sadece tutsaklar›n de¤il tüm
halk›n direniﬂi oldu¤u eriyen bedenlerle somutluk kazanm›ﬂt›. Armutlu
Direniﬂi ölüm orucu direniﬂinin sesini tüm ülkeye, dünyaya duyurdu.
Özellikle iktidar›n direniﬂi tahliye
rüﬂveti ile k›rma hesab›na karﬂ›, tahliye edilen ölüm orucu direniﬂçilerinin Armutlu’da eylemlerini sürdürmeleri, bu mahalleyi Büyük Direniﬂ’in ön saflar›na ç›kard›.
Ak›n ak›n ‹stanbul’un ve ülkenin
dört bir yan›ndan emekçiler, ayd›nlar, gençler, kad›nlar Armutlu’ya
geliyor, Armutlu sokaklar› her gün
bir miting havas›n› yaﬂ›yordu.
‹talya’dan ‹rlanda’ya, Ameri-

Adalet er geç tecelli edecek!
ka’dan Fransa’ya dünyan›n birçok
yerinde ilericiler, bas›n kuruluﬂlar›
bu direniﬂ oda¤› arac›l›¤›yla Büyük
Direniﬂ’e tan›kl›k ettiler.
Armutlu’da direniﬂ sürdükçe, ne
tahliyelerle amaçlanan politikan›n
baﬂar› ﬂans› vard›, ne de F Tiplerinde gözlerden uzak tecrit hücrelerine
at›lan tutsaklar›n sesini bo¤mak
mümkündü.
‹ﬂte tüm bu nedenler, oligarﬂik
iktidar›n katliam karar› almas›na
yetti. Halk direnmemeli, direniﬂin
gücüne tan›k olmamal›, y›lg›nl›¤›,
korkuyu üzerinden atmamal›yd›.
Armutlu halka bu mesajlar› veriyordu. Öyleyse, yine Armutlu arac›l›¤›yla hava tersine çevrilmeliydi.
Vahﬂet tüm dünyan›n gözleri önünde, bir gece yar›s› de¤il, kameralar›n naklen yay›n›nda gerçekleﬂtirilmeli, gözda¤› tüm halk›n hücrelerine kadar ulaﬂmal›yd›. Büyük Direniﬂ sessizlik fesad›n›n kucaklar›na
f›rlat›l›p at›lmal›yd›.
Y›k›lmal›yd› bu direniﬂ kalesi.

2001’in 5 kas›m günü, Sabah
gazetesi "BURASI F‹L‹ST‹N
DE⁄‹L ‹STANBUL" manﬂetiyle do¤rudan Armutlu’yu hedef
göstererek yay›nland›¤›nda, katliamc›lar çoktan
haz›rl›klar›n› tamamlam›ﬂlard›
bile. Gecekondular›n üzerinde helikopterler uçuruldu. Düﬂman topra¤›n› iﬂgale gider
gibi geldiler Küçükarmutlu’ya.
Düﬂmand›lar halka, düﬂmand›lar direnenlere, düﬂmand›lar onura, baﬂe¤meyen namuslu yüreklere... Binlerce kaskl›, maskeli, sivil-resmi,
panzerli-yaya ama tümü silahl›
ölüm mangalar›yla kuﬂat›lan mahalle bomba ve kurﬂun ya¤muruna tutuldu.
Açl›¤›n ikiyüzlü günlerindeydi
kimisi, b›rak›n böyle bir sald›r›ya fiili olarak karﬂ› koymay›, yard›ms›z
yürüyecek durumlar› yoktu baz›lar›n›n. Ama faﬂizmin ahlâk› da yoktu,
onlar›n da üzerine ya¤›yordu bombalar. Direniﬂçileri korumak, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakla görevli devrimciler sokak sokak direndiler.
Ölüm orucunun ilk oda¤› olan
ﬁenay Hano¤lu’nun evinin yak›ld›¤› o gün Küçükarmutlu’da; Sultan
Y›ld›z, Bar›ﬂ Kaﬂ, Arzu Güler ve
Bülent Durgaç katledildiler. Katliam› protesto etmek, zulmün karﬂ›s›na bedenleriyle barikat kurmak için

Armutlu Katliam› bütün halka gözda¤›yd›, direniﬂi k›rmak, d›ﬂar›daki sesini susturmak içindi. Avukat Behiç Aﬂc› katliam›n ard›ndan düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, vahﬂeti teﬂhir ederken kullan›lan bombalar› sergiliyordu. 4 insan› katledenlere hiçbir dava açmayan yarg›, Aﬂc› hakk›nda
gerçe¤i ifﬂa etti¤i için soruﬂturma baﬂlatt›. Kuﬂkusuz, Aﬂc›’n›n ölüm
orucuna yatmas›nda etken olan onlarca olaydan biridir o gün tan›k olduklar› ve yüre¤ine s›¤d›ramad›¤› öfke. T›pk›, orada tutukland›ktan sonra Büyük Direniﬂ’te ölümsüzleﬂen Selma Kubat gibi. Behiç Aﬂc›, bugün
direniﬂin iradesinin yenilmezli¤inin kan›t› olarak ölüm orucunda.
O katliam›n emrini veren partiler eriyip tükendiler, katliam› yöneten ‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ise, paçavra gibi bir yana at›lmakla kalmad›, futbol maç› için gitti¤i Hollanda’da yedi¤i daya¤› dahi,
devletten avanta almak için kullanan, ‹stanbul’un gördü¤ü en yüzsüz
avantac› müdür olarak tarihe geçti.
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5 Kas›m katliam sald›r›s›ndan
birkaç saat sonra, ﬁenay Hano¤lu’nun evinin üzerinde aç›lan
bu pankart, yedinci y›la giren
direniﬂ kararl›l›¤›n›n o günkü
simgelerinden biriydi.

hapishanelerde ise, Nail Çavuﬂ,
Muharrem Çetinkaya ve Eyüp
Samur isimli tutsaklar kendilerini
feda ederek ﬂehit düﬂtüler. Böylece
5 Kas›m, zulmün tarihine 7 ﬂehitle
‘Armutlu Katliam›’ olarak geçerken, halklar›n tarihinde ise, zulmün
karﬂ›s›nda baﬂe¤mez bir kararl›l›¤›n, fütursuz bir cüretin ifadesi olarak ‘Armutlu Direniﬂi’ olarak yerini ald›.
Katliam sonras› barikatlar kurulan mahalleye ikinci kez 13 Kas›mda sald›rd› faﬂizm. Bu kez, yüzlerce
gündür aç olan ölüm orucu direniﬂçileri, refakatç›lar› yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›. Halk›n evini

gasbedip karakol yapt›lar.
*
Armutlu’da yaﬂanan katliam,
panzerlerin, kurﬂunlar›n, bombalar›n kullan›ld›¤›, evlerin yak›l›p y›k›ld›¤›, gaz maskeli ölüm mangalar›n›n kameralar önünde vahﬂet sergilemekten çekinmedi¤i aleni bir terördü. Ama bu terör ne 5 Kas›m’da
ne de 13 Kas›m’da bitmiﬂti.
Bütün devlet katliamlar›nda oldu¤u gibi, ﬂimdi yarg› aﬂamas› ile
devam etmeliydi terör. 19-22 Aral›k
Hapishaneler Katliam›’nda oldu¤u
gibi, katledenlere de¤il, katliamdan
sa¤ kurtulanlara dava aç›ld›.
Dört kiﬂiyi kimin katletti¤ini,
nas›l katletti¤ini her mahkemede
sordu TAYAD’l›lar. Davan›n Yarg›-

Zeynep Gültekin Ölümsüzdür
Mersin TAYAD’l› Aileler, bundan 12 y›l önce,
Arpaçbahﬂiﬂ Beldesi’nde, Ahmet Öztürk ile birlikte sloganlarla direnerek katledilen Zeynep Gültekin’i mezar› baﬂ›nda and›lar.
22 Ekim günü Zeynep Gültekin’in Akbelen
Beldesi’nde bulunan mezar› baﬂ›nda düzenlenen
anmada k›z›l bayraklar ve “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart› aç›ld›. ﬁiirlerin okundu¤u, marﬂlar›n söylendi¤i anmada, Zeynep’i anlatan
bir konuﬂma yap›ld›. Ayn› yerde bulunan Armutlu
ﬂehidi Bülent Durgaç’›n mezar›n› ziyaret eden TAYAD’l›lar burada da sayg› duruﬂunda bulundular.

S›d›ka Su’yu U¤urlad›k
18 Ekim günü kalp rahats›zl›¤›ndan kaynakl› yaﬂama veda eden, devrimci sanatç› Ruhi Su’nun eﬂi ve yoldaﬂ›, TKP’nin kurucular›ndan S›d›ka
Su, 20 Ekim günü Teﬂvikiye Camisi’nde k›l›nan ikindi namaz›ndan sonra
Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda Ruhi Su’nun yan›na defnedildi. Cenaze törenine kalabal›k bir grup kat›l›rken, TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi ve Grup
Yorum da O’nu u¤urlayanlar aras›ndayd›. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun
mezar› baﬂ›nda türküler söyledi¤i S›d›ka Su’nun tabutu karanfillerle donat›l›rken, Ruhi Su Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Torgun, S›d›ka
Su’nun gericili¤e, emperyalizme karﬂ› oldu¤una dikkat çekti.
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tay aﬂamas›nda ayn› soru bu ülkenin
en üst yarg› kurumuna yöneltildi.
Ama, katliamc›l›¤›n devlet politikas› oldu¤unu birkez daha ispatlamakta sak›nca görmeyen yarg› kurumlar›n›n bir cevab› olmad› bu sorulara.
Oligarﬂinin yarg›s› katliama sahip ç›kt›, katliamc›lar› kanatlar› alt›na ald›.
*
Armutlu ﬂehitleri için adalet isteyen sesimiz asla susmayacak. Ve o
adalet er geç tecelli edecek.
Barikatlar›ndaki
direniﬂiyle,
bombalar, kurﬂunlar aras›nda savunulan devrim ve sosyalizm kavgas›yla, yediden yetmiﬂe, analar›n babalar›n, eﬂlerin kardeﬂlerin, o¤ullar›n k›zlar›n, alevinin sünninin,
Kürt’ün Türk’ün, alt› ayl›k devrimci
Canan’›n kararl›l›¤› 25 y›ll›k devrimci Sevgi’nin halk sevgisi ile Armutlu Direniﬂi’ni hep yaﬂataca¤›z.
Vahﬂetin canl› yay›nda izlettirildi¤i, yoksullar›n tepesine bombalar›n ya¤d›r›ld›¤›, halk düﬂmanl›¤›n›n
mahkemelerde akland›¤› Armutlu
Katliam›’n› unutmayacak, unutturmayaca¤›z.

Temel Haklar Halk
Dayan›ﬂmas›n›
Örgütlüyor
Ramazan ay›n›n son günü olan
22 Ekim günü Eyüp Temel Haklar’da iftar yeme¤i verildi. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› iftar yeme¤ine gelenler aras›nda, derne¤e daha önce
hiç gelmemiﬂ insanlar›n a¤›rl›kta
olmas› dikkat çekerken, dayan›ﬂma
ve birlik üzerine sohbetler edildi.
Sar›gazi Temel Haklar da, Sultanbeyli’de 20 Ekim günü iftar yeme¤i verdi. 80 kiﬂinin kat›ld›¤› yemekte yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n geliﬂtirilmesi üzerine konuﬂmalar yap›l›rken, ayr›ca Temel
Haklar, dayan›ﬂma kampanyas›
çerçevesinde Sultanbeyli'de 13 aileye giyisi ve ev eﬂyas› yard›m›
yapt›.

AKP, ‹srail ve ABD’nin Yan›nda
Devrimciler Ortado¤u Halklar›n›n
AKP iktidar› siyonizmin ve
ABD emperyalizminin ç›karlar› için
Lübnan’a törenle asker gönderirken, anti-emperyalistler, devrimcidemokratlar bu iﬂbirlikçi karar› protesto etmeye, gerçekleri halka anlatmaya devam ediyorlar.

Tezkere Geri Çekilsin
Emperyalizme Ve Siyonizm’e
Karﬂ› Ankara Platformu, 18 Ekim
günü Gima önünde yapt›¤› eylemle,
Lübnan’a 2. grup askerin gönderilmesini protesto etti. “ABD ve ‹srail
ile Yap›lan Tüm Anlaﬂmalar ‹ptal
Edilsin! Tezkere Geri Çekilsin”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Katil
ABD Ortado¤u’dan Defol, Emperyalistler Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak” sloganlar› at›ld›.
HÖC’ün de yerald›¤› platform
ad›na aç›klamay› yapan ‹smail K›ran, emperyalizmin sald›r›lar›n›
pervas›zca sürdürdü¤ünü kaydederek, “Türkiye iktidar› da emperya-

lizmin sad›k bir uﬂa¤› olarak bu süreç boyunca emperyalizmin yan›nda olaca¤›n› ilan etmiﬂtir. En nihayetinde Ortado¤u’ya gönderdi¤i askerle katliama ve iﬂgale ortak olmaktad›r” dedi.
Halk›, bu iﬂbirlikçili¤e karﬂ›
halklar›n kardeﬂli¤ini savunmaya
ça¤›ran devrimciler aç›klaman›n ard›ndan bildiriler da¤›tt›lar.

Ortado¤u Halklar›
Yaln›z De¤ildir
HÖC’ün de içinde yerald›¤›,
Adana Ortado¤u Halklar›yla Dayan›ﬂma Platformu üyeleri de 19 Ekim
günü, Çakmak Caddesi giriﬂinden
‹nönü Park›’na kadar yürüyerek,
emperyalizmi ve ‹srail’in katliamlar›n› protesto ettiler.
Yürüyüﬂ boyunca “Direnen
Halklar Kazanacak, Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir, Kahrolsun ‹srail Siyonizmi, Bar›ﬂ Gücü ‹ﬂgal Gü-

cüdür, Lübnan’a Gitme Kardeﬂ Kan› Dökme” sloganlar› hayk›r›ld›.
Platform ad›na ‹nönü Park›’nda
aç›klamay› okuyan Hasan Kutlu,
emekçilerin iﬂsizli¤inin, yoksullu¤unun sorumlusu olan emperyalistlere yaranmak için iktidar›n her f›rsatta iﬂbirli¤ini devam ettirdi¤ini
ifade ederek, “efendilerinin hizmetine asker göndererek ba¤l›l›klar›n›
bir kez daha ispatlad›lar” dedi.
BM gücünün emperyalist politikalar› uygulamak için Lübnan’a
yerleﬂtirildi¤ini kaydeden Kutlu,
“BM iﬂgal gücüne asker vermek,
bütün Ortado¤u ezilen halklar›na
karﬂ›, onlar›n katillerinin saf›nda
yeralmakt›r” diye konuﬂtu.
Platform üyeleri, tezkerenin geri
çekilmesini, gönderilen askerlerin
geri ça¤r›lmas›n› isteyerek eylemlerine son verdiler.

mas›n›n önünde hiçbir engel kalmayacak. Bir baﬂka deyiﬂle AKP hükümeti,
kendi mahkemelerinin karar›n› bir kez
AKP emperyalist tekellere hizmette s›n›r tan›m›yor
daha boﬂa ç›karm›ﬂ olacak. Zira hat›rlanacakt›r; bu yasa daha önce ç›kar›lm›ﬂ,
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Bush’a “halletme” sözü verdiancak Cargill’in hukuki engelleri nedeniyle yasan›n za¤i Cargill'in ‹znik Gölü havzas›nda yapt›rd›¤› Karap›nar
man› dolmadan yararlanamam›ﬂt›. ﬁimdi zaten Cargill
M›s›r ‹ﬂleme Tesisi, yarg› kararlar› do¤rultusunda 20
için özel ç›kan yasa yine Cargill için uzat›lmak isteniEkim’de kapat›ld›. Bilindi¤i üzere, fabrika tar›m arazisi
yor.
üzerine kurulmuﬂtu.
Cargill olay›n› izlemeye devam edin. Bütün boyutlaUzun süredir türlü oyunlarla yarg› karar›n›n uygur›yla AKP hükümetinin niteli¤ini anlatan bir süreç yalanmas›n› engelleyen AKP iktidar›, ABD tatland›r›c› teﬂanmaya devam ediyor. Erdo¤an’›n orta¤› oldu¤u Ülker
kellerin saf›nda kendi ülkesine, yasalar›na, mahkeme
ile Cargill iliﬂkileri, tatland›r›c› kotas›n›n yükseltilmesi,
kararlar›na karﬂ› savaﬂ›n birinci aﬂamas›n› böylece kayaz geldi deyip bir daha yükseltilmesi, piyasay› bu tekelbetmiﬂ oldu.
lere teslim etmek için ﬂeker pancar› üreticisinin çan›na
Ancak anlaﬂ›lan o ki, AKP iktidar› pes etmeye pek
ot t›kanmas›, ﬂeker fabrikalar›n›n kap›s›na kilit vurulniyetli görünmüyor.
mas›, tar›m arazisi üzerine fabrika kurdurulmas›, bu hukuksuzluk el mecbur yarg›ya çarp›nca özel yasalar ç›AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaﬂao¤lu'nun
karmak için kollar›n s›vanmas›...
“Tar›m Arazileri Üzerine ‹zin Al›nmadan Kurulan Sanayi Tesislerinin ‹ﬂlemlerinin Tamamlanmas› için Ek Süre
‹zleyin, tekellere hizmette s›n›r tan›mayan, hele sözVerilmesine ‹liﬂkin Yasa Teklifi” bu takdire ﬂayan “kakonusu olan emperyalist bir tekelse, üstelik Bush bizzat
rarl›l›¤›n” son bir örne¤i olarak gündemde ﬂimdi.
konuyla ilgileniyorsa emir olarak alg›layan bir iktidar
neler yapar, görün. Ve düﬂünün; böyle bir iktidar kimin
TBMM Tar›m, Orman ve Köyiﬂleri Komisyonu'nda
ç›karlar› için yönetiyor bu ülkeyi?
kabul edilen teklifin yasalaﬂmas› halinde Cargill'in aç›l-

Cargill’i kurtarma operasyonu sürüyor
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not düﬂüyoruz

Kazak-Türk iﬂçilerin çat›ﬂmas›

Birbirinizle de¤il s›n›f
düﬂmanlar›n›zla çat›ﬂ›n!

✔ Taha Akyol’un Tarikatlar›
Eskinin faﬂisti, ﬂimdinin liberali Taha Akyol, tarikatlar
düzen için yararl› m›d›r yoksa zararl› m›d›r bir türlü karar veremedi. Kendi beyniyle de¤il, düzenin de¤iﬂik
süreçlerde duydu¤u ihtiyaçlarla düﬂününce böyle oluyor demek ki!
Milliyet yazar› Akyol’dan farkl› tarihlerdeki iki al›nt›:
1- “... PKK’n›n taban› varoﬂlardaki yoksul ‘iç göçmen’
Kürtlerdi... DHKP-C’nin de geniﬂ biçimde örgütlenmiﬂ,
belli bir kitle taban›na oturmuﬂ oldu¤u belli. Bunlar da,
varoﬂtaki yoksul ve ezik Alevi gençler de¤il midir? 28
ﬁubat ideolojisi bunu anlamaz ama düﬂünmek laz›m:
Tarikat ve cemaatlerle FP’nin siyasi çizgisi taraf›ndan
tutulmasa, varoﬂlardaki öfke sunni kesimde kendini
nas›l d›ﬂa vururdu acaba?” (6 Ocak 2001)
2- “...Toplumu rahats›z eden tarikatlar, çarp›k ﬂehirleﬂmeyle semiren hastal›kl› yap›lard›r.” (24 Ekim 2006)

Kazakistan’da ENKA ile bir Amerikan tekelenin ortakl›¤›ndaki petrol ar›tma tesisinde çal›ﬂan 1900’ü Türk,
beﬂ bine yak›n iﬂçi aras›nda yaﬂanan kavga, tekellerin
sömürü politikalar›na ve milliyetçili¤in yol açabilece¤i
sonuçlara ›ﬂ›k tutan bir örnek oldu. Kavgan›n nas›l baﬂlad›¤›na iliﬂkin rivayetler türlü türlü olsa da, net olan ﬂu:
Türk iﬂçiler Kazak iﬂçilerce “öldüresiye” dövüldü.
Kuﬂkusuz böyle büyük çapl› bir olay›n yaﬂanmas›, o
anda yaﬂanan bir “yemek fiﬂi alma s›ras›” ile aç›klanamaz. Edinilen bilgilere göre, bir Kazak iﬂçi bir Türk iﬂçisinin neredeyse sekizde biri kadar ücret almaktad›r.
Ayn› durum mühendisler için de geçerli. Bu farkl› uygulaman›n Kazak iﬂçilerin aﬂa¤›lanmas›na, onur k›r›c›
davran›ﬂlara varana kadar yans›mamas› ise düﬂünülemez. ‹ﬂte size bir neden!
Peki bu fark Türk iﬂçisinin ya da mühendisinin çok
daha yetkin olmas›ndan m› kaynaklan›yor? Hay›r!
Sovyetler Birli¤i’nin parçalanmas›ndan sonra ortaya
ç›kan cumhuriyetlerde emek korkunç derecede ucuz hale geldi, birçok bat›l› tekelin fabrikalar›n› bu ülkelere taﬂ›malar› da yine bu nedendendir. Kazak iﬂçiler, ayn›
yerde bu “ucuz eme¤in de ucuzu” olduklar› çarp›c›
gerçe¤ini, bir ﬂekilde yaﬂam›ﬂlard›r.
Kazaklar, milliyetçi, ›rkç› çevrelerin “Türki kardeﬂlerimiz” dedi¤i ve Sovyetlerin y›k›lmas›ndan sonra
“a¤abeylik” yapmaya soyundu¤u halklardan.
‹ﬂbirlikçi tekeller “Türki kardeﬂler” söylemiyle girdikleri bu ülkelerde hamasi milliyetçi nutuklar atarken,
korkunç bir sömürü ve talana da imza at›yorlar, kapitalizmin en azg›n döneminin, emekçi haklar›n›n en geri
sürecinin kurallar›yla giriyorlar. Elbette “Türk” kimli¤ini kullanarak as›l olarak ABD ya da Avrupa menﬂeili tekelleri taﬂ›d›klar›n› belirtmeliyiz.
Yaﬂanan çat›ﬂma iﬂte bu sürecin yaratt›¤› bir birikimin sonucudur. Bat›l› s›n›f kardeﬂlerine göre ucuz, Kazak iﬂçilere göre “pahal›” eme¤ini satarken, onlara kapitalist patronlar›n gözüyle “tepeden” bakan, kendine
“uygar”, ucuz emek sahibine “aﬂa¤›-geri” misyonlar›
biçen Türk iﬂçisi bir yanda. Öte yanda ise, milliyetçili¤in de etkisi ile öfkesini yanl›ﬂ yöne kanalize eden, düne kadar kapitalist sömürüyü tan›mazken bugün en azg›n biçimleriyle karﬂ›laﬂan Kazak iﬂçisi öte yanda. S›n›f
bak›ﬂ›n›n ve s›n›f ayr›m›n›n bir kenara itilip milliyet temelindeki ayr›m›n ön plana ç›kt›¤› her çat›ﬂma, emekçilerin zarar›na, tekellerin ç›kar›nad›r. Olmas› gereken
Kazak ve Türk iﬂçilerinin patronlara karﬂ› kardeﬂli¤idir.
Sermaye kesimlerinin “Türk kardeﬂli¤i”nin ne iﬂe
yarad›¤› ise, bugün çok daha nettir.

✔ TSK’n›n Töre Cinayeti E¤itimi
Genelkurmay kad›n haklar› ata¤› yapm›ﬂ. K›ﬂlalarda askerleri afiﬂlerle e¤itiyor, TV’lerde, gazetelerde bu “sosyal hizmetin” reklamlar› yapt›r›ld›. “Töre Cinayetine
Son” yaz›yor bir afiﬂte, bir baﬂkas›nda ise, “Yaﬂam
Hakk›na Sayg› Duy” yaz›yor. Afiﬂlerde baﬂka ﬂeyler de
var. “Bunlar› biliyor muydunuz?” diye dikkat çeken afiﬂ
ﬂöyle e¤itiyor Anadolu gençlerini: “Töre cinayetine
ömür boyu hapis... Üstelik bu cezan›n tümünü de hücrede geçirece¤ini biliyor musun?.”
Birincisi; e¤itim deyince tehdit ve gözda¤›ndan baﬂka
akl›na bir ﬂey gelmedi¤i ortada.
‹kincisi; hapishanelerde kad›nlar› diri diri yakarken kahkahalar atan özel timcileri de bu Genelkurmay e¤itmemiﬂ miydi? Bu ülkenin da¤›n› taﬂ›n›, köyünü kentini,
hapishanelerini kan gölüne çevirirken, “yaﬂam hakk›na
sayg›” ad›na m› yap›yordu?

✔ AKP ‘Yeﬂil H›rs›z’›n Koruyucusu
Gazetelerde çarﬂaf çarﬂaf resimler; Avrupa’da binlerce
emekçiyi doland›ran yeﬂil sermaye Y‹MPAﬁ’›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dursun Uyar, Almanya taraf›ndan
resmen aranmas›na ve uluslararas› arama karar› Türkiye’ye de iletilmesine karﬂ›n; Bakanlar Abdüllatif ﬁener, Mehmet Ali ﬁahin, Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu, Mehmet Elkatm›ﬂ ve Yozgat Valisi ile emniyet
müdürünün de bulundu¤u bir cenaze töreninde yanyanalar.
Biri halk›n inançlar›n› sümürerek soyup semirmiﬂ, ötekisi yine halk›n inançlar›n› sömürerek iktidar koltu¤una
oturmuﬂ; ayn› ya¤ma talan düzeninden beslenip birbirlerini koruyorlar.
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