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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 2 Kas›m

8 Kas›m

Üniversitelerde yaflad›¤›m›z bask›lar›n
birinci dereceden sorumlulu¤unu tafl›yan, 

bask›lardan, soruflturma teröründen, 
gerici, anti-demokratik, anti-bilimsel e¤itim-

den 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

Gençlik Federasyonu’ndan

Gençli¤e 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 hhareket ssaati: 21.00,  Yer: TRT önü

Ankara’da buluflma ve TBMM’ye gidifl:
Tarih: 2 KASIM 2006, Saat 10.00
Buluflma YYeri: Yüksel Caddesi

TAYAD’l› Aileler’den
Halk›m›za Ça¤r›

● BORAN vve HHAZ‹RAN 
YAYINCILIK 

25. ‹‹STANBUL 
K‹TAP FFUARI'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 oto-
park›, Esenler otogar›/ Metro c-
4 ç›k›fl kap›s› / Havafl dura¤›)
önlerinden otobüs ile ücretsiz
ulafl›m imkan› vard›r. 

5 Kas›m
2001’de
Küçükar-
m u t l u
K a t l i -
a m › ’ n d a
katledildi.
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›. De-
falarca gözalt›na al›nd› y›lmad›. 4 Haziran 2001’de TAYAD’l›-
lar›n ikinci ölüm orucu ekibinde ölüm orucuna bafllad›. Abla-
s›yla birlikte bant takm›fllard›. Ablas›n›n ihanetine ra¤men o
yoluna devam etti...  

5 Kas›m 2001’de Küçükar-
mutlu Katliam›’nda katledildi.

K›rflehir’de Gazi Üniversitesi
E¤itim Fakültesi’nde ö¤ren-
ciyken gençlik mücadelesin-
de yerald›. 1999'da ‹stan-
bul’da Kurtulufl gazetesinde
çal›flmaya bafllad›. 2000’de

ise F Tipi hapishaneler sorununun gündeme girme-
si üzerine, kendini tümüyle TAYAD’l›lar›n mücade-
lesine verdi. Bir TAYAD’l› olarak, ölüm oruçlar›na
gelinceye kadarki süreçte hemen tüm faaliyetler-
de yerald›.

Armutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir di-
renifl mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da
Armutlu oldu. 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler
Arzu GGÜLER Sultan YYILDIZ

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

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

13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporuyla Edir-
ne F Tipi Hapishanesi’nden tahliye edildi. Armutlu’da katledildi-
¤inde 8.5 y›ll›k tutsakl›¤›ndan sonra tahliye edileli henüz iki haf-
ta olmufltu.

O, devrimciydi. Direniflin içinden geliyordu. Tahliye olunca da
Armutlu’daki direniflçilerin yan›na koflmufltu. 

Bülent DDURGAÇ

5 Kas›m 2001’de Küçü-
karmutlu Katliam›’nda kat-
ledildi.

1981 Dersim Pertek Do¤rul-
tay Köyü do¤umluydu. Ço-
cuklu¤undan beri devrimcile-
ri, da¤daki gerillalar› tan›-
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. 

16 y›l boyunca hayat›n çeflitli alan-
lar›nda, faflizme karfl› halk›n iktida-
r› için kalemiyle, silah›yla, pankar-
t›yla, bedeniyle mücadele etti. 

‹stanbul Hasköy Lisesi’ndeyken ka-
t›ld› mücadeleye. 1985'de Marma-
ra Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu'nda örgütlenme çal›flmala-
r›nda yerald›. 1987'de Yeni Çözüm

dergisinde çal›flmaya bafllad›... Tutuklanmadan önceki
son görevi Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlulu¤u’y-
du. 5 Kas›m’da Armutlu Katliam›’n› duydu¤unda, hücre-
lerdeydi. Feda eylemiyle cevap verdi düflmana. 7 Kas›m
2001’de flehit düfltü. 

Nail ÇÇAVUfi

17 yafl›nda Gazi ayaklanmas›na
kat›ld›. Sonra örgütlü bir Cephe-
li oldu. Zaman içerisinde Gazi’de
sorumluluklar üstlendi. Milis ör-
gütlenmesinde 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 te-
reddüt etmeden çakt› kibriti. 7 Kas›m 2001’de fle-
hit düfltü.

Eyüp SSAMUR

Serdar KKARABULUT -- 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 Mühendis-
lik 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. Ha-
pishanelerde de yönetici olarak, temsilci olarak çeflitli görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev,
aln›na k›z›l bant› kuflanmakt›. 

Bar›fl KKAfi

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 mü-
cadelenin içindeydiler. Isparta’n›n ilerici, dev-
rimci, demokrat çevreleri, iki bin kiflinin ka-
t›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlad›lar onlar›.

Orhan VVeli 
SAYDEM‹R

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

1955 Bursa do-
¤umluydu Nec-
det. Lise y›lla-
r›nda devrimci-
lere sempati
duydu. 1974-
75 y›llar›nda
‹TÜ'de ö¤renci
gençlik müca-

delesinin ön saflar›nda yerini ald›.
Önce Liseli DEV-GENÇ, daha sonra
Bursa'da mahalli birimler örgütlen-
mesinin sorumlulu¤unu üstlendi.
Cuntadan bir süre önce Aybast›'da
k›r örgütlenmesinde görevlendirildi.
Devrimci hareketin k›r gerillas› gele-
ne¤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.

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

fidan olup yefleremem ey halk›m

sizler ad›m› anmad›kca

Özgürlük ölmekti 

vatan öldükçe özgürleflecekti

vatan art›k mutluydu

karanfil kokan kondular›yla

kondulardaki sevgi'ydi

öldükçe özgürleflen

özgürlefltikce ço¤alan 

ço¤ald›kça sarsan

Armutlu yang›n yeri

sönmeyen bir atefl

ve meflale

sard›, ayd›nlatt› Anadolu’yu

gördü Nail, Eyüp

o ateflin flavk›n›

Muharrem ile selamlad›k

atefl yal›mlar›n›

ateflin alaz›

yüreklerde flimdi

›fl›¤› parlayan sar› y›ld›zda

Bekir Baturu

ARMUTLU YANGIN YER‹

Ahmet
ARIÖZ

Necdet 
P‹fiM‹fiLER

4 Kas›m
1978’de ‹s-
tanbul fiehre-
mini’de faflist-
ler taraf›ndan
kaç›r›l›p iflken-
ceyle öldürül-
dü. Y›ld›z
DMMA’da DEV-

GENÇ saflar›nda mücadele ediyordu.
1956 do¤umluydu. 

Numan
KAYGUSUZ



T
AYAD’l›lar, tecriti kald›r›n hay-

k›r›fl›n› duyurmak için, geçen

hafta Bo¤az Köprüsü trafi¤ini kesti-

ler. Kimi gazetelere göre, 50-60 ki-

lometrelik kuyruklar olufltu ‹stanbul

yollar›nda. “‹stanbul kilitlendi”.

ATV, bu haberi verirken ilginç bir

söz kulland›: “‹stanbullular ma¤dur

oldu” diyordu spiker. Peki bu olay-

daki as›l “ma¤duriyet” nedir? ATV

haber müdürleri, eylemin nedenin-

den tek kelime bile sözetmeyip kop-

koyu ve bas›n ahlâk› aç›s›ndan da

ahlâks›zca bir sansürü sürdürerek

olaydaki as›l ma¤duriyeti de gizle-

mifl oluyordu. Sözkonusu olaydaki

as›l ma¤duriyet, 122 insan›n öldü-

rülmesi de¤il miydi? En büyük ma¤-

duriyet, binlerce insan›n F Tipi ha-

pishanelerin hücrelerinde insanl›k-

tan ç›kart›lmaya çal›fl›lmas› de¤il

midir? As›l ma¤dur edilenler, 7 y›l-

d›r sesleri bo¤ulan tutsaklar ve ya-

k›nlar› de¤il midir?

B
u kadar da de¤il. Soruna isterse-

niz ‹stanbullular aç›s›ndan ba-

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 kesil-

mesine neden olan olgudur. Tecrit

politikas›, tüm halk› ma¤dur eden

bir politikad›r. Bir halk›, hakk›n›

arayamaz hale getirmekten daha bü-

yük bir ma¤dur etme düflünülebilir

mi; ki tecritin amac› budur. 

B
o¤az Köprüsü’nün trafi¤e kesil-

mesi, tutsak yak›nlar›n›n a¤›r

sansüre karfl› buldu¤u bir yoldur. Ni-

tekim, tutsaklar, tutsak yak›nlar› ve

devrimciler, 7. y›la giren direnifl sü-

reci boyunca, onlarca, hatta yüzlerce

eylem biçimiyle tecrit sorununu

gündeme tafl›d›lar. Türkiye tarihinin

en koyu sansürlerinden birini, yara-

t›c›l›klar›yla, iradeleriyle, cesaretle-

riyle ad›m ad›m parçalad›lar. Halk,

hiçbir zaman çaresiz kalmaz. Bir yol

kapan›rsa, baflka yollar aç›l›r, bir

yöntem geçersizleflirse, baflka yön-

temler bulunur. Ve tüm bu eylem bi-

çimlerine yönelik olarak bu ülkenin

iktidar›n›n, medyas›n›n söyleyebile-

ce¤i tek bir kelime yoktur. Çünkü,

sansürü ve tecriti uygulayan kendi-

leridir. Halk› çaresiz b›rakmaya çal›-

flanlar, halk›n buldu¤u çareleri tart›-

flamaz ve elefltiremezler. Tecrit poli-

tikas› sürdü¤ü müddetçe demokra-

tik, 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 an-

lamda hiçbir zaman asla bir t›kan›k-

l›k yaflamaz. 

F
akat oligarflinin tecrit politika-

s›nda aç›k bir t›kan›kl›k yafland›-

¤› aflikard›r. Tecrit uygulamas›, 7. y›-

l›na girdi. Bugüne kadar, baflvurul-

mad›k herhangi bir yöntem kalma-

d›. Katliamdan rüflvete, psikolojik

savafl yöntemlerinden cezalara ka-

dar, tecriti kabul ettirmek için tüm

yöntemler en üst boyutlar›yla uygu-

lanm›flt›r. Sonuç: Devrimcilerin dü-

flüncelerini böyle –ve baflka herhan-

gi bir biçimde– de¤ifltiremeyecekle-

ri aç›kt›r. AKP’nin tecritteki ›srar›,

ABD’nin Irak’› iflgaldeki ›srar› gibi-

dir. F Tipleri’ndeki tecritte de,

Irak’taki iflgalde de, art›k karfl›lar›n-

daki gücü teslim alma amac›na ula-

flamayacaklar› belli olmufltur. Tecrit

ve iflgal, direniflle “zafer” kazan›la-

bilece¤i sonucunun halklar taraf›n-

dan görülmesini engellemek için

sürdürülmektedir... 

E
vet, kilit nokta budur; emperya-

lizm, Irak’tan çekilirse, ony›l-

lard›r unutturmak için o kadar çaba

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. 

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

17  Kutlanacak bir fleyimiz olsun

19  Türkiye gençli¤i!

21  Söz gençlikte: “fienlikler sempatizan     

kazanmak için uygun zemin oluflturuyor”

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

26  Tecrit uygulayan tüm iktidarlara karfl› 

birleflmeliyiz

29  ‘Filistin direnifli de¤iflimler gösterir ama 

hep sürer’

30  Yenilgi itiraflar›

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

34  20 milyon insan açl›ktan ölmek üzere

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

39  Karadolap halk› yozlaflmaya ve çetelere izin

vermeyecek

40  Halk›n Cephesi: Koordinasyonu kim, nas›l 

da¤›tt›?

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

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

selamlan›yor 

46  Dünya: Avrupa’da ›rkç›l›k

47  Yakanlar katledenler görevlerinin bafl›nda, 

adalet er geç tecelli edecek

49  AKP, ‹srail ve ABD’nin yan›nda...

50  Kazak-Türk iflçilerinin çat›flmas›

- Not Düflüyoruz
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sarfettikleri “Vietnam sendromu”

yeniden hortlayacak; bu sonuç ise,

emperyalist cepheyi korkuturken,

halklar cephesine moral verecektir.

Direnen bir halk, güçler dengesin-

deki korkunç farkl›l›klara ra¤men,

emperyalizmi bir kez daha alt etmifl

olacakt›r. Oligarflinin tecrit politika-

s›nda da ayn› ihtimaller geçerlidir.

“Devlet taviz vermez” düflüncesini

kitlelerin kafas›na katliamlarla sok-

maya çal›flan oligarfli, bu düflünceyi

zay›flatacak bir sonuçtan kaçabildi-

¤i kadar kaçmaya çal›fl›yor. 

O
ligarfli, tecrit politikas›n›n iflas›

sonucunda, F Tipi hapishaneler

aras›nda iflkenceli sevkler yapmak,

tutsaklara uygulad›¤› mektup, ziya-

ret yasaklar›n› art›rmak gibi yön-

temlere baflvurman›n d›fl›nda hiçbir

fley yapamaz durumdad›r... Tutsak-

lar cephesinden ise; tutsaklar›n ta-

lepleri, bafllang›çtaki taleplerine gö-

re daralm›flt›r. Baz› talepler gündem

d›fl› kalm›flt›r. Bunlar, direniflin bü-

tünü aç›s›ndan tali olan yanlard›r.

Emperyalizme ve faflizme karfl› di-

renifl diye bir sorunu ve gelene¤i ol-

mayanlar›n bunu anlamas› zordur.

Burada esas olan, emperyalizmin,

oligarflinin tecrit sald›r›s›n›n karfl›s›-

na afl›lamaz bir barikat kurulmufl ol-

mas›ndad›r. 122 flehitle, hayat›n her

alan›nda ödenen baflka büyük be-

dellerle, fedakarl›klarla, cüret ve

kararl›l›kla örülmüfltür bu barikat.

Dünya tarihine geçecek, dünya tari-

hinde efline rastlanmayan öyle bir

kararl›l›k sergilenmifltir ki, sonuçta,

aciz, çaresiz kalan ve t›kanan oli-

garflidir. 7. y›l›ndaki direnifl, ideolo-

jik, politik zaferi çoktan kazanm›fl-

t›r. 7 y›ll›k tecritin ard›ndan hücrele-

rinde devrimi ve sosyalizmi savun-

maya devam eden tutsaklar bu zafe-

rin 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 dire-

nifl aras›ndaki “denge” durumu da

iflte bu noktada ortaya ç›km›fl ve ha-

len sürmektedir. 

B
u durumun afl›lmas›n› sa¤laya-

cak tek unsur, tecrite karfl› mü-

cadelenin geliflmesi, güçlenmesi, et-

ki ve bask› gücünü art›rmas›d›r.

Tecrit hücreleri ve daha genel ola-

rak Guantanamo ve F Tipi statüsü,

esas olarak tüm emperyalist ve ifl-

birlikçi güçlerin, el birli¤iyle oturt-

maya çal›flt›klar› bir statüdür. Böyle

bir statünün oturmas›na neden ola-

cak tek fley, direniflsizliktir. Büyük

Direnifl, iflte bu noktada, kopkoyu

sansüre ra¤men, tüm dünyada yan-

k›s›n› bulmufl, tecrit gerçe¤ini teflhir

etmifltir; bugün CPT gibi emperya-

list AB kurumlar›n›n aç›kça ve

herfleyiyle tecriti savunamaz nokta-

ya gelmesindeki as›l etken budur.

Guantanamo’daki açl›k grevleri de

benzer bir sonucu yaratm›fl, bu sta-

tünün sessiz onayc›lar›, karfl› ç›k-

mak zorunda kalm›flt›r. Söylemek

istedi¤imiz fludur ki; iflgallerle, tec-

ritlerle oturtulmaya çal›fl›lan statü-

lerin panzehiri direnifl, sadece dire-

nifltir. Bugün tecrite karfl› direnifl

aç›s›ndan oluflan “denge” durumu-

nu bozacak olan da direniflin güç-

lendirilmesidir. Tüm örgütlü halk

güçleri, tecrit konusunda daha so-

mut ve etkili bir tav›r gelifltirme so-

rumlulu¤uyla karfl› karfl›yad›rlar. 

T
ecrit konusunda çözüm için

ad›m atmakla yükümlü olan si-

yasal güç ise, elbette AKP iktidar›-

d›r. AKP, art›k iktidar›n›n ilk döne-

minde oldu¤u gibi “Genelkurmay

karfl› ç›k›yor”, “bu bir devlet politi-

kas›, biz bir fley yapamay›z”, “örgü-

tün amaçlar› farkl›” gibi, hiçbir ge-

rekçeye ve demagojiye s›¤›namaz.

AKP, siyaset sahnesine di¤er ikti-

darlardan farkl› söylemlerle ç›km›fl-

t›r. Zulme karfl› söylemden  iktidar-

lar›n “sorun çözme yeri” oldu¤u

söylemine kadar, di¤er düzen parti-

leriyle aras›na bir mesafe koyarak

iktidar basamaklar›n› t›rmand›.

Ama üç y›l› aflk›n süredir, tecrit po-

litikas›n›n sürdürücüsü de AKP’dir.

AKP de iktidarda “devlet politika-

s›”na tabi olup di¤er düzen partile-

rinden farks›z oldu¤unu göstermifl-

tir. Tecrit politikas›n›n do¤rudan ve-

ya dolayl› sonucu olarak yaflanan

onlarca ölümün sorumlusu hiç tar-

t›flmas›z biçimde AKP’dir. Bundan

sonra yaflanabilecek her ölümün so-

rumlusu da yine tart›flmas›z, AKP

olacakt›r.  

A
KP iktidar›, düzen islamc›l›¤›-

n›n hiçbir flekilde, düzenin poli-

tikalar› d›fl›na ç›kamayaca¤›n›n, dü-

zen islamc›l›¤›n›n “demokrat” ola-

mayaca¤›n›n da bir kez daha kan›t-

lanmas› olmufltur. ‹slamc› kesim ge-

nel olarak bafl›ndan itibaren F Tipi

hapishanelere ciddi, kararl› ve kitle-

sel bir karfl› ç›k›fl içinde olmam›flt›r.

Klasik islamc› düflünce ve refleks

içinde, bu politikan›n devrimcilere

yönelik oldu¤unu düflünmüfl ve izle-

meyi tercih etmifllerdir. AKP’nin ik-

tidar olmas›yla birlikte de istisnalar

d›fl›nda islamc› kesimin sesi de ke-

silmifltir. Oysa tecrit, gerek F Tipi

hapishaneler boyutuyla, gerekse de

hayat›n di¤er alanlar›na yans›yan

boyutuyla, düzenle flu veya bu nok-

tada çeliflkisi olan her güce karfl›,

önünde sonunda uygulanacakt›r. Ya

düzene muhalefetten vazgeçecekler,

ya da tecritin hedefi, ma¤duru ola-

caklard›r. Bu çerçevede, muhalif is-

lamc› güçler de tecrit konusundaki

çat›flmada taraf olmal›d›rlar; de¤il-

se, bertaraf olacaklar› aç›kt›r. 

O
nurla, gururla, güvenle yaz›yo-

ruz; emperyalistler ve iflbirlik-

çileri, dünya veya ülke tarihi aç›s›n-

dan en büyük sald›r›lara, katliamla-

ra baflvurmalar›na ra¤men, halklar›,

devrimcileri teslim alamam›fllard›r.

Irak’›n iflgalindeki sonuçsuzluk ve-

ya 19-22 Aral›k Katliam›’ndaki so-

nuçsuzluk, 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› hapishane-

lerdeki pilot uygulamalar›yla tecrit-

teki çözümsüzlü¤ünü ortaya koyu-

yor. Halklar› emperyalist müdahale

güçlerini alk›fllayan çaresizler y›¤›-

n›na çevirmek, devrimcilerin siyasi

olarak cenazelerini kald›rmak iste-

yenler, her yerde, her koflulda farkl›

farkl› geliflen direnifllerimize çarpt›-

lar. Kuflatma henüz sürüyor. fiimdi

daha büyük bir direniflle, halk güç-

lerinin, solun daha genifl birlikteli-

¤iyle, bu kuflatmay› tamamen par-

çalamal›y›z. 
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Büyük Direnifl’in 7. y›la girmesi

nedeniyle TAYAD’l› Aileler taraf›n-

dan ülke genelinde çeflitli eylem ve

etkinlikler düzenlendi. “Tecrite

Son” talebinin öne ç›kt›¤› eylemler-

de, Büyük Direnifl selamland› ve

kararl›l›k bir kez daha hayk›r›ld›. 

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

Bugüne dek  tecritin kald›r›lma-

s› için birçok eylem biçimine bafl-

vuran 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 zu-

lüm devam ederken, üç can›m›z ko-

flar 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 ba-

fl›nda gelen tecriti sürdürdüklerini

hayk›rd›lar. Kimileri bayram tela-

fl›ndayken onlar yak›nlar›na, evlat-

lar›na, efllerine, kardefllerine, bay-

ram hediyesi olarak tecritin kald›r›l-

mas›n› sunmak istiyorlar. Bunun

için yaz k›fl demeden bayram bilme-

den ‘Tecrite Son’ diye hayk›r›yorlar.

24 Ekim günü Saat 15.15’te 2.

Köprü’ye gelen TA-

YAD’l›lar, trafi¤i tü-

müyle bloke ettiler.

Ölüm orucunu sür-

düren 3 direniflçinin

sesini hayk›ran TA-

YAD’l›lar yapt›klar›

konuflmalarla, daha

do¤rusu ç›¤l›klar›

ile, 123. ölüm olma-

s›n dediler. 

25 kiflilik grup

10x15 m ebat›nda “F

Tipi Hapishanelerde

Tecrite Son” yaz›l›

pankart› Fatih Sultan

Mehmet Köprü-

sü’nden afla¤›ya sar-

k›tt›. Pankart bo¤az›n her yan›ndan

okunabilirken, polisin müdahalesi

gecikmedi. Köprü koruma ve trafik

polislerinin müdahalesine direnen

TAYAD’l›lar eylemlerini sürdürdü-

ler. Cop ve gazla müdahale edilen

bu ilk grup yaka paça gözalt›na al›-

n›rken, bu kez ikinci bir grup TA-

YAD’l› harekete geçti. “Tecrite

Son” slogan› b›rak›ld›¤› yerden

devral›nd›, daha gür hayk›r›ld›, bu

gerçe¤i sansürle bo¤mak isteyenle-

rin planlar›n› bozmak için. 

‹kinci grup da köprü trafi¤ini ka-

pat›rken, köprüye ç›kan ana yollar-

da 30-40 km’lik kuyruklar olufltu¤u

ö¤renildi. 

Polisler köprüden sark›t›lan pan-

kart› 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 engelle-

meye çal›flt›¤› TAYAD’l›lara cop-

larla, gaz bombalar›yla gerçekleflen

sald›r› da onlar›n sesini k›smaya

yetmedi. Çok say›da TAYAD’l› ya-

ralanmas›na karfl›n, yere yüz üstü

yat›r›lan TAYAD’l›lar ayn› slogan›

hayk›rmaya devam ediyorlard›.

Özellikle trafik polislerinin, TA-

YAD’l›lar› engelleyememeleri üze-

rine, floförlere “ezin geçin” fleklinde

konuflmalar› dikkat çekti. 

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-

durun, Tecrite Son, Yaflas›n Ölüm
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‘Tecrite Son’ Sloganlar›yla 
Zafer Kararl›l›¤›yla Karfl›land›

77.. YY›› ll

✭ Meflalelerimizi, kah-
ramanlar›n alev topu
bedenlerinden tutufltur-
up ayd›nlatt›k karanl›k-
lar›

✭ Mezarbafllar›nda bir
kez daha zafer andlar›
içtik s›k›l› yumruklarla

✭ Ülkenin meydanlar›n-
da, köprülerde, parklar-
da, sokaklarda 7. y›l›
selamlarken bir kez da-
ha ‘Tecrite Son’ sesimiz
yank›land›. 

✭ Bu sesi dikkate alma-
yanlar 70 y›l da geçse
duymaya devam ede-
cekler. Bafle¤meyen
iradeyle bir nesil daha
büyüyecek bu direniflin
içinde. O¤ullar›m›z, k›z-
lar›m›z dalgaland›racak
bayraklar›m›z›...



Orucu Direniflimiz” sloganla-

r›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 po-

lisleri de azg›nca sald›rarak

bu gruptan da 15 kifliyi gözal-

t›na ald›lar. 

Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda

TAYAD’l›lar halen gözalt›nda tutu-

lurken, HÖC’lüler 25 Ekim günü

‹kitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde

Pazar Pazar› Caddesi’ni molotoflar-

la trafi¤e kapatarak, gözalt›lar› pro-

testo ettiler ve ‘TAYAD'l› Aileler

Serbest B›rak›ls›n’ pankart› ast›lar. 

Direniflçiler Onurumuzdur
Direniflin 7. y›l›n›n selamland›¤›,

tecrite son verilmesi ça¤r›s›n›n yi-

nelendi¤i tek eylem elbette Fatih

Sultan Mehmet Köprüsü’nün kesil-

mesi de¤ildi. Gerek ‹stanbul, gerek-

se de Anadolu kentlerinde her hafta

yap›lan oturma eylemlerinde de bu

hafta vurgu direniflin 7. y›l› olurken,

direnifli sürdüren “Behiç Aflc›, Sevgi

Saymaz ve Gülcan Görüro¤lu Onu-

rumuzdur” sloganlar› hayk›r›ld›.

‹stanbul Sultanahmet Meyda-

n›'nda 22 Ekim günü de tutsak mek-

tuplar›n› okuma ve oturma eylemi

yapan TAYAD'l›lar, Türkçe ve ‹n-

gilizce pankartlarla, "F Tipi Hapis-

hanelerde Tecrit, Sald›r› ve Yasak-

lar Sürüyor, Tecrite Son" dediler.

Direniflçilerin resimlerinin tafl›nd›¤›

eylemde konuflan TAYAD Baflkan›

Mehmet Güvel, 7 y›ld›r tutsaklar›n

tecrit iflkencesi alt›nda tutuldu¤unu

belirterek, "Tecrit bir Nazi yöntemi-

dir" dedi. Ard›ndan, Kand›ra F Ti-

pi'nden Gökhan Gündüz'ün tecriti

anlatan mektubu Emekli-Sen 2

No'lu fib. Baflkan› Hasan Kaflk›r ta-

raf›ndan hücre içinde okundu. 

Tutsak anas› Melek Akgün ise

Adalet Bakanl›¤›'na seslenerek,

"Yar›n bayram ve ben o¤lumu göre-

meyece¤im. Biz evlatlar›m›z› göre-

miyoruz inflallah onlar da evlatlar›-

n›n yüzünü hiç göremezler. Her ge-

ce beddua ederek yat›yoruz analar

olarak. Analar›n ah›n› alanlar ayak-

ta kalamazlar" dedi. 

‹stanbul’daki bir baflka eylem de

Liseli Gençlik taraf›ndan gerçeklefl-

tirildi. Sar›gazi Liseli Gençlik, 20

Ekim günü Sar›gazi Mehmetçik Li-

sesi ç›k›fl›nda bir yürüyüfl yapt›. 

Okul önünde toplanarak “F Tip-

lerinde Tecrite Son - Sar›gazi Liseli

Gençlik” yaz›l› pankartla yürüyüfle

geçen gençler, jandarman›n durdur-

ma giriflimlerine ra¤men yürüyüfle

devam ettiler. Sloganlarla Demok-

rasi Caddesi’ne gelen liseliler, yap-

t›klar› aç›klamada, “Bizler Sar›ga-

zi’nin halk›n devrimci de¤erlerine

kültürüne sahip ç›kan gençli¤iyiz.

Sar›gazi Liseli Gençlik çat›s› alt›n-

da birlefliyor, tecrite ve siyasi ikti-

dar›n 12 Eylül kal›nt›s› tüm faflist

bask›lar›na ve terörüne karfl› müca-

dele ediyoruz” diye seslendiler. 50

liselinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-

run, Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-

miz, Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-

hede” sloganlar› at›ld›.

Adana HÖC Temsilcili¤i, 170

gündür Ölüm Orucu’nda olan Gül-

can Görüro¤lu’nun direnifli sürdür-

dü¤ü fiakirpafla Mahallesi’nde 20

Ekim günü meflaleli yürüyüflle 7. y›-

l› selamlad›. 

Sa¤l›k Oca¤› önünde bafllayan

yürüyüflte “7. Y›l›nda Tecrite Karfl›

Direnifli Selaml›yoruz” pankart›

aç›l›rken, direniflçilerin resimleri ta-

fl›nd›. “Yaflas›n Ölüm Orucu Direni-

flimiz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun” sloganlar› at›lan yürüyüfl

boyunca balkonlardan alk›fllarla,

arabalar›yla geçenlerin kornalarla

destek oldu¤u görülürken, Trafo

Dura¤›’nda yap›lan aç›klamada,

tecrite karfl› mücadeleye destek ça¤-

r›s›nda bulunuldu. Behiç Aflc›, Sev-

gi Saymaz ve Gülcan Görüro¤-

lu’nun ölüm s›n›r›na yaklaflt›-

¤›n› belirten HÖC’lüler, “Bu

insanlar›n tek bir iste¤i var,

tecritin kald›r›lmas›. Hepimi-

zin gelece¤i için büyük bedel-

lerle verilen bu mücadeleye

destek olal›m, tecriti kald›ra-

l›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, ölümler-

den AKP iktidar›n›n sorumlu oldu-

¤u ifade ettiler. “F Tipi Hapishane-

lerde 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›r-

d›k. Defalarca kez sald›r›ya u¤ra-

d›k, yerlerde sürüklendik, gözalt›na

al›nd›k, tutukland›k. Ölümler dur-

durulana kadar da Ankara’ya yürü-

mekten vazgeçmeyece¤iz. 30

Ekim’de tecritin kald›r›lmas›, ölüm-

lerin durdurulmas› talebiyle yine

Ankara’ya yürüyece¤iz” dedi. ESP

ve DHP üyelerinin de destek verdi-

¤i eylemde direniflçiler onurumuz-

dur fliar› hayk›r›ld›. 

Samsun TAYAD’l›lar da her

hafta düzenledikleri oturma eylem-

lerinde, bu hafta 7. y›l› selamlad›lar.

21 Ekim günü Süleymaniye Geçi-

di’nde yap›lan eylemde “Tecrite

Son” pankart› aç›l›rken, Hasan To-

¤an, “ezilen, ezenden mutlaka hak-

k›n› alacakt›r” diye konufltu. Eylem

esnas›nda, yak›n›n›n adli bir dava-

dan F Tipi’nde kald›¤›n› belirten bir

bayan, TAYAD’l›lara destek vere-

rek, çevrede eylemi izleyenleri, sa-

dece izlemekle kalmamal›s›n›z flek-

linde 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 oru-

cunun 7. y›la girdi¤i halka duyurul-

du. Niyazi Harnubo¤lu taraf›ndan

yap›lan aç›klamada, Büyük Direni-

fl’in emperyalizm-oligarfli cephesi

ile halk›n cephesi aras›ndaki bir ira-

de savafl› oldu¤u kaydedilerek, “Bu

topraklarda bu irade savafl› sürü-

yor. Aln› k›z›l bantl›lar 7. y›l›na gi-
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Adana



ren direnifllerine devam ediyorlar”

denildi. Aç›klaman›n ard›ndan fliir-

ler okundu, Arapça ve Türkçe tür-

küler söylendi. Halka yönelik ko-

nuflmalar yapan TAYAD’l›lar, bildi-

riler da¤›tarak bu direniflin dünya-

n›n dört bir yan›nda süren emperya-

lizme 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 duyu-

ruldu. 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 hafta-

d›r tecriti protesto ettikleri K›fllahan

Meydan› oldu. 22 Ekim'de K›fllahan

Oteli önünde aç›klama yapan Zü-

leyha 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 karan-

filler da¤›t›larak direnifl anlat›ld› ve

7. y›lda tecrite karfl› birlikte müca-

dele ça¤r›s› yap›ld›. 

Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 22

Ekim günü Hozat Garaj›’nda dü-

zenledi¤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 dire-

nifli 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:

20 Ekim günü Samsun’un

birçok merkezi bölgesine yaz›lama-

lar yap›ld›. Ayn› gün Bulvar Cadde-

si’nde toplu olarak bildiriler da¤›t›l-

d›. Öte yanadn 19 Ekim’de yasal

afiflleri asan TAYAD’l›lara “para

cezas›” kesilerek tecriti halk›n ö¤-

renmesini engellemeye çal›flan po-

lis, Hasan To¤an’› da “mahkeme ta-

limat›” bahanesi ile k›sa süre gözal-

t›na ald›. 

21 Ekim günü Adana E-5 Kara-

yolu üzeri fiakirpafla Kavfla¤›’nda

bulunan üstgeçide ve kent merke-

zinde bulunan Atilla Alt›kat Köprü-

sü üzerine, “7. Y›l›nda Tecrite Karfl›

Direnifli Selaml›yoruz” yaz›l› pan-

kartlar as›larak direnifl selamland›.  

HÖC’lülerin ‹stanbul Sar›gazi

Merkezi’ne 20 Ekim günü ast›¤›

“‹rade Savafl›nda 7. Y›l… Ölüm Or-

cu Sürüyor” yaz›l› pankart saatlerce

as›l› kald›. 24 Ekim günü de Sar›ga-

zi Liseli Gençlik taraf›ndan “F Tip-

lerinde Tecrite Son” yaz›l› pankart

as›ld›. TAYAD’l›lar 20 Ekim günü

Mecidiyeköy merkezinde toplu ola-

rak bildiri da¤›t›m› yapt›lar. 2500

bildirinin da¤›t›ld›¤› etkinlikte poli-

sin keyfi tutumuna prim verilmedi. 

Eskiflehir Gençlik Derne¤i üye-

leri Çarflamba Halk Pazar›’nda bin-

lerce bildiri ile halka tecriti anlat›r-

ken, Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi

üyelerinin bildiri da¤›t›m› polis sal-

d›r›s›na maruz kald›. 

19-20 Ekim’de Bülbül ve fiehit-

ler Mahalleleri’nde 2 bine yak›n bil-

diri da¤›tan ö¤rencilerden Senem

Pehlivan, Dilek Aslan, Talip Akbu-

lut ve Burcu Kaçmaz, 21 Ekim günü

yine fiehitler Mahallesi’nde bildiri

da¤›t›rken, onlarca sivil ve resmi po-

lisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Keyfi ola-

rak bildirilere el konulmas›na karfl›

koyan ö¤renciler yaka paça gözalt›-

na al›nd›lar. 

Ö¤ren-

ciler savc›-

n›n “pik-

n i k t e y i m

yar›na ka-

dar gözal-

t›nda tu-

tun” keyfi-

li¤ine kar-

fl›n, avukat-

lar›n itiraz›

s o n u c u

Sulh Ceza

Mahkeme-

si taraf›n-

dan serbest

b›rak›ld›lar. 
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Direniflin 7. y›l› ‹zmir’de de me-

flaleli 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” slo-

gan› 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 et-

kinli¤ine halk yo¤un ilgi gösterdi. ‹leri K›z›laltun’un aç›l›fl konuflmas›n› yap-

t›¤› 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› din-

diremez. Zafer 122’ler gibi emperyalizme boyun e¤memek onlar gibi diren-

mektir. Bu görkemli direniflin 7. y›l›n›n zafer getirmesi umudu ve dile¤iyle

Büyük Direnifli ve direniflçilerini selaml›yoruz” ifadelerine yer verildi. Yüz-

lerce bildiri da¤›t›lan etkinlikte yasad›fl› kamera çekimi yapan polis de halka

teflhir edildi. 

Malatya



Büyük Direnifl’in alt› y›ll›k yü-

rüyüflünü 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, de-

mokrasi ve sosyalizm kavgas›na ad-

lar› 122 kahraman olarak yaz›lan di-

renifl flehitleri düzenlenen çeflitli et-

kinliklerle 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 Öz-

gürlükler Cephesi taraf›ndan düzen-

lenen anma etkinli¤ine kat›lan 500

kifli, “Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-

hede, Zaferi fiehitlerimizle Kazana-

ca¤›z, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-

fla Kadar Savafl, Yaflas›n Ölüm Oru-

cu Direniflimiz”

s logan la r ›y l a

umudun ad›n›

hayk›rd›lar.

Mezar l ›¤ ›n

giriflinde olufltu-

rulan kortejin en

önünde Büyük

Direnifl’in flehit-

lerinin resimle-

rinin bulundu¤u

bir  pankart ye-

ral›rken, arka-

s›ndan k›z›l bay-

raklar›yla 30 ki-

flilik sancak eki-

bi yürüdü. Dire-

nenlerin sesini

alanlara tafl›-

makla kalma-

yan, 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›la-

d›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›l-

maz bir iradeyle Büyük Direnifli-

miz’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. 

Tarih zorbal›¤a karfl› 

direnenleri asla yok saymaz

Oligarflinin direnifli k›rmak için

baflvurmad›k yöntem b›rakmad›¤›n›

ancak baflaramad›¤›n› kaydeden Tu-

ran konuflmas›n› flöyle sürdürdü: 

“Yedi y›l boyunca bedenlerini

açl›¤a yat›rarak kendini feda eden-

leri, inançlar›na sahip ç›kanlar› yok

sayma, unutturma politikas›na bafl-

vurdular. Ve bugün koyu bir sansür-

le gizlenmeye çal›fl›lan ölümler, sa-

katlanmalar devam ediyor. Tarih

bask› ve zorbal›¤a karfl› direnenleri

asla yok saymaz. 7 y›ld›r süren bu

direnifl, zulme karfl› boyun e¤me-

menin, 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, TA-

YAD Baflkan› Mehmet Güvel de bir

konuflma yaparken, s›k s›k slogan-

larla flehitler selamland›. Mezarlara

karanfiller b›rakan, sayg› nöbetleri-

ne duran HÖC’lüler, daha sonra ye-

niden kortej oluflturarak sloganlarla

ve ‘Bize Ölüm Yok’ marfl›n› söyle-

yerek mezarl›ktan ayr›ld›lar. 

Bize Ölüm Yok

Ankara’da ise, HÖC Temsilcili¤i

ayn› gün Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda

bulunan; Ümüfl fiahingöz, ‹rfan Or-

takç›, ‹smet Kavakl›o¤lu ve Melek

Birsen Hoflver’in mezarlar› bafl›n-

dayd›lar. 122 flehidin resimlerinin

yerald›¤› bir pankart tafl›yan

HÖC’lüler mezarlara karanfiller b›-

rak›rken, direnifle iliflkin konuflma-

lar 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› ba-

fl›nda anma düzenleyen HÖC'lüler,

“fiehitlerimizin açt›¤› yolda kararl›-

l›kla yürüyen boranlar›m›z, zaferi

kimin kazanaca¤›n›n kan›t›d›r" de-

diler. “Devrim fiehitleri Ölümsüz-

dür" pankart› aç›lan anmada, “Yafla-

s›n Ölüm Orucu Direniflimiz, Kah-

ramanlar Ölmez Halk Yenilmez"

sloganlar› at›ld›. 

Antalya'da 21 Ekim günü An-

talya Gençlik Derne¤i binas›nda ya-

p›lan anmada 122 flehit için sayg›

8
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Onlarla yaratt›k
bu destan›

7 y›ld›r süren bu direnifl,
zulme karfl› boyun e¤me-
menin, de¤erlerine sahip

ç›kman›n, ›srar›n, kararl›l›-
¤›n, kazanaca¤›na olan te-
reddütsüz inanc›n direnifli-
dir. Bizim direniflimizdir.



duruflunda bulunan HÖC’lüler, 7

y›ld›r süren direniflin teslim olmama

gelene¤ini büyüttü¤ünü ifade etti-

ler. 122 flehide, yüzlerce gaziye ka-

fl›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 flehit-

lerimizden ö¤renmeye devam ede-

rek halk›m›za zaferi arma¤an ede-

ce¤imizi söylüyoruz.” ifadelerine

yer verildi. fiiir dinletisi ve Grup

Seslenifl'in direnifl türküleriyle de-

vam eden anma, Antalya'da tecrite

karfl› mücadelenin de¤erlendirilme-

si ile son buldu. 

Samsun’da da 20 Ekim günü

Karadeniz Temel Haklar’da bir an-

ma düzenlendi. Sayg› duruflunun ar-

d›ndan yap›lan direnifle iliflkin ko-

nuflmada, Karadeniz Bölgesi’nden

Büyük Direnifl’te flehit düflen kahra-

manlara iliflkin bilgilere de yer ve-

rildi. fiiirlerin okundu¤u anmada

Selami Kurnaz, Eyüp Beyaz gibi ki-

mi 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 ey-

leminin canland›r›ld›¤› bir oyun ser-

gilenen anma söylenen marfllar ve

direniflin kararl›l›¤› vurgulanarak

bitirildi.

Sar›gazi HÖC üyeleri de Sar›-

gazi Mezarl›¤›’nda düzenledikleri

anmada, “Umudu Fedalarla Büyü-

tüyoruz” sloganlar›n› hayk›rd›lar.

9
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Büyük Direnifl’in 7. y›l›n›n se-

lamland›¤›, flehitlerin an›ld›¤› yer-

lerden biri de, direniflin d›flar›daki

en uzun soluklu mevzisi olan Abdi

‹pekçi Park›’yd›. 21 Ekim günü

parkta bir aç›klama yapan HÖC An-

kara Temsilcili¤i üyeleri,  “Kahra-

manlar Ölmez Halk Yenilmez, Hal-

k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan-

lar› atarak, “Tecrite Karfl› Büyük Di-

renifl 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” denil-

di. 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 ka-

n›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 duy-

mamazl›ktan ge-

lemeyece¤ini ifa-

de etti. “Bizim fle-
hitlerimize veril-
mifl bir zafer sö-
zümüz var.” diyen

Korkut, bu sözü

yerine getirecek-

lerini söyledi. 

Direnifl 
Park›ndan
Büyük 
Direnifl’e 
Selam 
Olsun

Öfkeli sloganlar›, s›k›l› yumruklar› ile TAYAD’l›lar bay-
ramda Karacaahmet Mezarl›¤›’nda flehitlerimizi and›lar.
Genç yafll›, ana baba, efl kardefl tüm TAYAD’l›lar, flehit-
lerimize 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, Kahraman-
lar Ölmez Halk Yenilmez slogan› büyük bir öfkeyle hay-
k›r›ld›



21 Ekim’de Sultanahmet Mey-

dan›'ndan vargücüyle, yüre¤inde bi-

riktirdi¤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 yürüyüflü-

nün coflkusu ve ma¤rurlu¤uyla kar-

fl›l›yordu ziyaretine gelenleri. 200

gündür direnifle kesti Behiç. Her

gün heyecanla uyand›¤› yata¤›ndan

200 günün heyacan›yla uyand› er-

kenden. 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¤u-

muzda konduramam›flt›k ço¤umuz

ölümü O'na. Ayn› Fatma'ya kondu-

ramad›¤›m›z gibi. Ve 122'lere...

Ölüm düflüncesini hep uzak gör-

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›¤›n-

da. Yavafl yavafl eriyor bu bayram

sabah›nda.

22 Ekim'de, bir bayram günü Di-

renifl Evi'ndeyiz. ‹çerisi çok kalaba-

l›k. Bi-

r a z d a n

Brükse l

B a r o -

s u ' n d a n

a v u k a t -

lar, tecri-

tin kald›-

r › l m a s ›

talebiyle aç›klama yapacaklar. Dire-

nifl s›n›r tan›m›yor, Türkiye'den Av-

rupa'ya yay›l›yor ve dünyadaki tüm

direnenlerin atefliyle daha da ›s›n›-

yor. Brüksel'den geliyor iki avukat.

200. günü aflan bu direniflin meslek-

leri aç›s›ndan öneminin fark›ndalar. 

Behiç ayakta karfl›layam›yor

meslektafllar›n›. Sa¤l›k durumunun

kötüleflmesi nedeniyle bas›n toplan-

t›s›na da kat›lam›yor. Oysa ne çok

isterdi meslektafllar›n› ayakta karfl›-

lamay›, onlarla birlikte "tecrit ifl-

kencedir, tecriti kald›r›n" demeyi.

Ama 200 günlük açl›¤› ayakta kal-

mas›n› engelliyor. Bir radyo röpor-

taj yapmak istiyor Behiç'le. 15 daki-

kal›k bir röportaj diyor muhabir.

Refakatçinin "15 dakika çok fazla"

sözleri içimizi yak›yor. Açl›k konu-

fluyor art›k. 200 gündür bu dille ko-

nufluyordu asl›nda, flimdi daha gür

açl›¤›n sesi. 

Aç›klama bittikten sonra da ka-

labal›k da¤›lm›yor. Bayramlaflmaya

gelenlerin bayram heyecan› ile dire-

nifl 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 dire-

niflçinin yan›na. Direnen onun evla-

d›. Tüm direnenleri evlad› bilmifl bir

ana O. Küçük ziyaretçiler de var, ›s-

rarla görmek istiyorlar tüm yara-

mazl›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, an-

nesiyle gelmifl. Annesi Devran Ka-

ratafl açl›k grevinde. 28 yafl›nda fii-

rinevler'den. “Tecitte yaflananlar›

biliyorum, okudum. Behiç Abi’nin

ve di¤er direniflçilerin göz göre gö-

re ölüme yürümeleri... yani bütün

bunlar için bir fleyler yapmak gere-

kiyor. 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 dü-

flünür, çocuklar›m› daha düzgün bir

ülkede yetifltirmek. Gülcan bunun

için mücadele ediyor. Etraf›mdaki

insanlar benim bencil oldu¤umu,

çocu¤umu düflünmedi¤imi söylü-

yorlar. Ama ben o¤lumu, Gülcan'›n

k›zlar›n› düflünüyorum. Bütün ço-

cuklar› düflünüyorum. Keflke daha

fazlas›n› yapabilsem. Bugün bay-

ram ama de¤il. E¤er Adalet Bakan-

l›¤› 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›yorlar-

d› kocaman yüreklerinde. Açl›ktan

ölen bebekleri de s›¤d›rm›fllard› yü-

reklerine. fiimdi de Gülcan.... Bütün

dünya çocuklar› benimle diyor. Ço-

cuklar›m›z adil bir dünyada yafla-

mal›, bunun için ben ölmüflüm çok

mu diyor açl›¤›yla Gülcan. Devran
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D‹SK: Ölümlere son verin! D‹SK

‹stanbul fiubeleri’nin baflkanlar›, 20 Ekim günü zi-

yarette 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 vazge-

çirmek için uyguland›¤›n› söyledi. “Bir imha politikas› ve a¤›r bir insan hak-

lar› 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!” slogan-

lar› atan sendikac›lar, daha sonra Aflc›’y› ziyaret ettiler. Musa Çam, Adalet

Bakanl›¤›’na mektup yazd›klar›n›, tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini kaydede-

rek, “tecrite karfl› mücadelede yan›n›zday›z” derken; Aflc› ise, çözüm için da-

ha somut ad›mlarla, eylemlerle Adalet Bakanl›¤›’n› daha çok s›k›flt›rmak ge-

rekti¤ini ifade etti.

◆ 18 Ekim’de Aflc›’y› ziyaret eden Eflber Ya¤murdereli, F Tiplerinin in-

sanl›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 Afl-

c›’y› ziyaret etti. Sa¤l›¤› nedeniyle ziyaretçilerini yatakta ka-

bul 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.

Direniflçiden direniflçiye... “Bu ülke topraklar›n›n tarihi

zulmün ve baflkald›r›n›n tarihidir ayn› zamanda. Bu onurlu tarihin bir kesi-

tindeki bir nefer olabilmenin onuru ve gururuyla direniflimizin 7 y›l›na giri-

yoruz. Yaflam›n her alan›nda onurumuza, çocuklar›m›z›n gelece¤ine yine

göz dikti emperyalizm. Ve biz bugüne kadar onur diyenler, hak diyenler, ada-

let 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 say-

g›yla e¤iliyor, k›z›l bantl› aln›ndan öpüyorum.”

Gülcan Görüro¤lu’nun 200. günü vesilesiyle Behiç Aflc›’ya gönderdigi mesajdan

Aflc›’ya ödül Bu y›l 16.’s›

düzenlenen AT‹K-YDG Kültür-Sa-

nat Festivali kapsam›nda jüri özel

ödülüne lay›k görülen Behiç Afl-

c›’ya, ödülü fiair Ruhan Mavruk ve

müzisyen Hilmi Yaray›c› taraf›ndan

18 Ekim’de sunuldu. 

Ödül; “Kitlelerin arzular›na, kül-

tür birikimlerine, sorunlar›na ilgi

duyan ve çözüm üretmeye çal›flan,

bu u¤urda bedenini açl›¤a yat›rmak-

tan çekinmeyen insa-

ni tüm de¤erleri sa-

vunan dünyadaki ilk

avukat olan Behiç

Aflc› jüri özel ödülü-

ne oy birli¤iyle lay›k

görülmüfltür!” deni-

lerek takdim edildi.

da bu duygularla direniflin bir

ucundan tutmal›y›m demifl ve Be-

hiç Aflc›'n›n yan›nda açl›k grevine

bafllam›fl. Devran'›n ard›ndan ‹l-

ker'le sohbetimize devam ediyo-

ruz. 20 yafl›nda ‹lker. "Direnifli

uzun süredir biliyorum. Tecritin

kalkmas› için yap›lan birçok ey-

lem 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 bura-

day›m. Tecrit politikas› devam et-

ti¤i sürece Behiç Abi’yi de kaybe-

dece¤iz. 122 insan hayat›n› kay-

betti. Kaç bayram geçirildi 7 y›l-

d›r? Yan›bafl›m›zda bir insan

ölürken bugün bayram diyemiyo-

ruz. Behiç Abi’ye verilecek en gü-

zel bayram hediyesi tecritin kalk-

mas›d›r. Onurumuzu koruyabil-

mek için tecritin kalkmas› için ça-

l›flmal›y›z" diyerek ifade ediyor

düflüncelerini ‹lker. 

Ertaç Özden 25 yafl›nda, Ba¤-

c›lar'dan gelmifl. Herkesin burada

olmas› gerekti¤ine inanarak, "Be-

hiç 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 oruçla-

r› çözülürse di¤er bayramlar bi-

zim için çok daha güzel olacak.

fiu anda bayram bize bir fley ifade

etmiyor. Yan› bafl›nda insanlar

ölürken bayram nas›l güzel olabi-

lir ki" diyor. Duyars›z kalam›yor

yan›bafl›ndaki ac›lara, görmezden

gelemiyor, gelinmesine de anlam

veremiyor. 

Direniflin 7. y›l›nda bir kez da-

ha 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 git-

mesini önlemek için, tecrit iflken-

cesini kald›rmak için elimizden

geleni yapal›m. Bu sorunu sahip-

lenelim ve mutlaka ama mutlaka

kazanaca¤›m›z zaferimizin bayra-

m›n› hep birlikte onurluca ve hak-

k›m›zca kutlayal›m.



“Gülcan bak üzerimdeki

h›rkay› yeni ald›m, nas›l?” di-

ye soruyorum. “Seni flu anda

çift görüyorum, flimdi bir yo-

rum yapamayaca¤›m” diyor

Gülcan. Onlarca sa¤l›k soru-

nuna 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 ziya-

rette bulundu ne de bir üyesini gön-

derdi. 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 Say-

maz’›n görme sorununu daha bo-

yutlu yaflad›¤›n› ö¤rendi¤imizdeyse

flafl›rm›yoruz, kapal› mekanda, tec-

ritte “do¤al” olan bir durum.

‹lerleyen günler direniflçilerin

gözlerine böyle yans›yor. Peki sade-

ce onlar›n gözlerinde mi 7 y›ll›k di-

reniflin yans›mas›. Direnifl, o kadar

çok kapal› gözü açt› ki 7 y›ld›r, bir

günefl oldu, bir okula dönüfltü. Bin-

lerce insana baflka bir bak›fl aç›s›

sundu; kapitalizmin yozlu¤unun,

de¤ersizleflmenin, kölelefltiren tüke-

timin kültürünün dünyas›nda, baflka

de¤erlerle tan›flt›rd›. Sahte olan› or-

taya ç›kar›p, demokrat›n›n demok-

rat olup olmad›¤›n›, hukukçusunun,

ayd›n›n›n, sosyalistinin bu misyon-

lar›n içini ne kadar doldurdu¤unun

en önemli turnusolu haline geldi. 

Yüzü ve vicdan› ayd›nl›¤a dö-

nük, bir anan›n eriyen bedenine, ›fl›-

¤› sönmeye yüz tutmufl gözlerine

ilaç olmak ve o ›fl›¤›n sönmemesi

için “biz senin gözlerin oluruz” di-

yenler var Adana Direnifl Evi’nde. 

Annesi diyaliz hastas› olan fia-

kirpafla’dan bir genç, “Annem haf-
tada 3 kez diyaliz makinesine ba¤-
lan›yor. Gülcan Abla’y› anlat›yo-
rum, kararl›l›¤› ve inanc› karfl›s›n-
da annem de yaflama tutunuyor, on-
dan güç al›yor” diyor. Annesi ziya-

rete hiç gelememifl, önceden de ta-

n›m›yormufl Gülcan’›... 

Kim elinden ne gelirse onu su-

nuyor direnifle. Yafll› bir amcam›z

da, elinde tuttu¤u kontörü uzat›yor,

“yavrular›m gücüm buna yetiyor.
Keflke daha fazla katk› sunsam. Ve-
rin Gülcan k›z›ma, k›zlar›yla konufl-
sun” diyor. Gülcan’› görmek istiyor

ama sa¤l›k sorunu nedeniyle müm-

kün olmuyor, boynunu bükerek, ‘ta-

mam’ diyor yafll› amca ve efli. 

Bu iki yetmifllik ziyaretçilerimi-

zi u¤urlarken, tecritin sahiplerinin

televolelerle, uyuflturucu ve fuhuflla

batakl›¤›na çekti¤i milyonlarca gen-

cimizi düflünüyoruz. Onlar›n beden-

leri 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 ‹stemiyo-

ruz” sesi giderek daha net duyulu-

yor. Yürüyüfl yap›yor mahalle halk›.

Gülcan’›n içi k›p›r k›p›r. U¤runa

ölüme yürüdükleri, onu anlamaya

devam ediyor çünkü. Tecritle dev-

rimci 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 istemifl-

ler. Buna izin vermeyen baro baflka-

n›, yaklaflan baro seçimlerindeki de-

mokrat bir aday› kastederek, “o sol-

cu, o geldi¤inde imzalar›n›z› toplar-

s›n›z” demifl. B›rak›n ayd›n olmay›,

namuslu bir hukukçu olmay›, insan

olma erdemlerini tafl›mayan baro

baflkan›na avukatlar›n cevab›, “ölü-

mün seçimleri beklemeyece¤i” olu-

yor. Adana Direnifl Evi, fiiflli oluyor

avukat misafirimizi u¤urlarken. 

7 y›l önce bugünlerde ülke tari-

hinin dönüm noktalar›ndan birine

uyand› milyonlarca insan. ‹flyerleri-

ne, yaflama do¤ru akarken, hapisha-

nelerden yükselen hayk›r›fl›n fark›n-

da de¤illerdi belki milyonlar. O

günden, gelece¤in Türkiyesi’ne ba-

kam›yorlard› belki de. Halk›n kur-

tuluflu için dört duvar aras›nda be-

del 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 semtinde-

ki 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 ora-

da at›yor. Ben de bir anay›m. Gül-

can’›n sonuna kadar yan›nday›m”

diyor, daha fazlas›n› getiremiyor

gözyafllar›na bo¤ulurken. 

Tam 36 saat uykusuzluktan son-

ra Gülcan uykuya yeni dald›. Ölüme

yürürken okudu¤u “Toprak Ac›k›n-

ca” kitab›, incelen bedeninin yan›na

düflmüfl. Yaz aylar›n›n s›caktan ka-

vurdu¤u Çukurova’n›n ya¤mura

ac›km›fl topra¤› bardaktan boflan›r-

cas›na ya¤an ya¤muru kana kana

içerken, yeni güne uyanmak üzere

biraz sonra 72 milyon insan. Ve yi-

ne bugünün sonunda da o milyonla-

r›n gelece¤i için eriyen bir anan›n

açl›¤› ile daha da körleflirken gözle-

ri, baz›lar› da bu ›fl›kla gerçe¤i gör-

meye bafllayacak. 

Bir gün mutlaka Gülcan’›n yeflil

gözlerindeki güzellik saracak bu

topraklar›. Ve o yeflilin güzelli¤inde

filizlenecek hayat.
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Gülcan Görüro¤lu’nun direnifli

200’lü günlere do¤ru yol al›rken, zi-

yaretler ve destek açl›k grevleriyle,

halk›n her kesiminden insanlar

omuz veriyor bu kavgaya, güç olu-

yor 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, Mer-

sin’den gelerek 4 gün sürecek açl›k

grevine bafllad›. Önlü¤ünü giydik-

ten 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” fleklin-

de duygular›n› belirtti. 21 Ekim’den

itibaren 5 günlük açl›k grevine bafl-

layan Özgür Yavuz da, “tecriti y›k-

mak için el ele verip mücadele et-

meliyiz” ça¤r›s› yapt›. 

Abdi ‹pekçi Park›’ndaki TA-

YAD’l› Aileler’den Mehmet ve fie-

rife Y›lmaz çifti 2 günlük destek aç-

l›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 TA-

YAD’l›lardan Semiha Eyilik nöbeti

devrald›. 24 Ekim günü de Mer-

sin’den Nuray Ayd›n iki günlük aç-

l›k grevi ile Nurcan’›n yürüyüflüne

omuz verdi. 

KESK’den ziyaret
KESK Genel Sekreteri Abdur-

rahman Dafldemir baflkanl›¤›nda,

SES’ten Meryem Özsö¤üt, Haber-

Sen’den H›-

d›r Yavuz,

BTS’den ‹l-

ker Önal,

B E S ’ t e n

H ü s e y i n

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. günün-

de Görüro¤lu ile görüflen KESK he-

yeti ad›na Abdurrahman Dafldemir,

dayan›flma duygular›n› ifade etmek

için geldiklerini kaydederek, tecri-

tin alternatif düflünceye sald›r› oldu-

¤unu belirtti. Dafldemir, KESK ola-

rak, buna karfl› durman›n devrimci

bir direnifl ve kararl›l›k gerektirdi¤i-

ni düflündüklerini ve bu anlamda

büyük bedellerle süren bu kararl›

eylemi selamlad›klar›n› söyledi.

Görüro¤lu ise, ziyarete memnuniye-

tini dile getirdi. 

20 Ekim y›ldönümü
Büyük Direnifl’in y›ldönümü,

Adana Direnifl Evi’nde de bir etkin-

likle karfl›land›. 20 Ekim günü dü-

zenlenen bu anlaml› etkinli¤e, Gül-

can sa¤l›k sorunlar› nedeniyle kat›-

lamazken, Büyük Direnifl’in neden-

leri ve tarihsel önemi üzerine ko-

nuflmalar yap›ld›. Fatma Koyup›-

nar’› anlatan bir filmin izlendi¤i et-

kinlikte marfllar›n yan›s›ra, Hasan

Biber de fliirlerle yerald›. 

‹nönü’den fiakirpafla’ya...
Her hafta ‹nönü Park›’nda otur-

ma 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, Gül-

can’›n bayram mesaj› okundu. An-

kara Abdi ‹pekçi Park›’ndan destek

için Adana’ya gelen Mehmet Y›l-

maz ve Semiha Eyilik’in de bir ko-

nuflma yapt›¤› oturma eyleminin ar-

d›ndan, da¤›t›lan bildirileri okuyan,

aç›klamalar› dinleyen 10 kifli, Gül-

can’› ziyaret etmek için TAYAD’l›-

lar ile birlikte Direnifl Evi’ne geldi. 

Direnifl Evi’nin bir baflka ziya-

retçisi ise, 24 Ekim günü SHP Ada-

na ‹l Baflkan› Sabahattin Öztafl oldu.

Görüro¤lu’nun sa¤l›k nedeniyle gö-

rüflemedi¤i Öztafl, “F Tipi hapisha-

nelerdeki tecritin çözülmesi nokta-

s›ndaki talepleriniz benim de talep-

lerimdir” dedi.

Direnifl 
Evi’nde 

bayramlaflma

Tecritin ve gözyafllar›n›n 
olmad›¤› nice bayramlara... 
Mutlulu¤un, birlikteli¤in ve payla-

fl›mlar›n doru¤a ç›kt›¤› günler olmufl-
tur bayramlar›m›z. Halklar›m›z›n Ra-
mazan Bayram›’n› kutluyorum. Gön-
lüm isterdi ki bu bayrama ben de ço-
cuklar›m›n yan›nda, sizlerle beraber
gireyim. Ama flu anda ölüm orucu di-
reniflimin 172. gününden sesleniyo-
rum size. 7 y›ld›r F Tiplerinde uygula-
nan tecritin katletti¤i 122 insan›n ve
sakat b›rak›lan 600 insan›n aileleri bu
bayrama da gözyafl›yla giriyor. Ha-
pishane kap›lar›nda bayram› yine
gözyafllar›yla karfl›layan binlerce ana
baba var. Ve sizler halk›m. Çocukla-
r›n›za yine istedi¤iniz gibi bir elbise
alamadan, cebine onu sevindirecek
bir harçl›k koyamadan karfl›l›yorsu-
nuz bu bayram› da. Bizler F Tipler’in-
deki tecritten, açl›¤›m›zdan dolay› bu
bayrama gözyafllar›yla girerken, bu
ülkeyi yönetenler ellerinde en pahal›
ve en güzel hediyelerle, en güzel yer-
lerde giriyorlar.

Avukat Behiç Aflc› ‹stanbul’da ve
Sevgi Saymaz Uflak Hapishane-
si’nde demir parmakl›l›klar ard›ndaki
açl›¤›yla karfl›l›yor bu Ramazan Bay-
ram›’n›. Tecrit kald›r›lmazsa bir son-
raki bayram olan Kurban Bayram›’n›
biz göremeyece¤iz. 123. ölüm ger-
çekleflmeden 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 ol-
mad›¤› nice bayramlar diliyorum.

“BU DD‹REN‹fiE DDESTEK 
OLMAK OONURDUR”



Tecrite Karfl› Sanatç›lar, 19

Ekim günü, Adalet Bakanl›¤›’yla ve

milletvekilleriyle görüflmek üzere

Ankara’dayd›lar. Geçen haftaki sa-

y›m›zda da aktard›¤›m›z gibi, Ada-

let Bakanl›¤›’n›n kap›lar›, bu ülke-

nin 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 bakan-

l›¤a girerken, di¤er ayd›n ve sanat-

ç›lar, Bakanl›k önünde polis çembe-

ri içinde beklediler. Bekleyifl k›sa

sürdü. Heyet ad›na konuflan Ere-

nus’un aç›klamas›, nedenini ortaya

koyuyordu. Adalet Bakan› yoktu,

ancak tüm bakanl›klarda oldu¤u gi-

bi, 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 vatan-

dafl›na sayg›s›zl›k yapt›¤›n› ve bir

iktidar organ›n›n bu kadar ciddiyet-

siz davranmas›n› anlayam›yorum.

Bizi adeta kap›lar›ndan defettiler”

fleklinde konufltu ve Adalet Baka-

n›’n›n ve hükümetin ölümlere karfl›

vurdumduymazl›¤›na vurgu yapt›.

Adalet Bakan› duymamaya
çal›flsa da biz onun kulakla-
r›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, “Tec-

riti ve ölümleri yokmufl gibi görme-

nin bir baflka yan› da bu.” dedi. Bu

k›sa aç›klaman›n ard›nda Sennur

Sezer, “Biz ›srarc› olaca¤›z ve Ada-

let Bakan› duymamaya çal›flsa da

biz onun kulaklar›na tekrar tekrar

ba¤›rmaya devam ede-

ce¤iz.” sözleriyle ay-

d›nlar›n tavr›n› özetledi.

Daha sonra

TMMOB’da bir de¤er-

lendirme toplant›s› ya-

pan 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 Yerli-

kaya, Ahmet Ersin, Süleyman Gün-

düz, M. Ali Özbolat, Algan Haca-

lo¤lu, Atilla Kart ve Yüksel Çorba-

c›’yla görüfltüler.

Bu görüflmelerde özellikle mil-

letvekillerinin birço¤unun, bu ülke-

de 122 insan›n can›na malolan ve

halen süren bir sorun hakk›nda ye-

terince bilgi sahibi olmad›klar› gö-

rülürken, bunun bir yan›n› sansür

olufltursa da, en önemli yan›n›n

meclisin ülkesinin sorunlar›na karfl›

duyars›zl›¤›yd›. Milletvekilleri “el-

lerinden geleni yapacaklar›n›, öner-

ge vereceklerini, partilerini bu ko-

nuda zorlayacaklar›n›” söylerken,

ayd›nlar heyeti daha sonra meclis-

ten ayr›larak, Ankara Baro Baflkan›

Vedat Ahsen Coflar ile görüfltüler. 

Baro baflkan›, “sorunun ne dere-

ce önemli oldu¤unun fark›nda oldu-

¤unu, elinden geleni yapaca¤›n›, en

k›sa zamanda bakanla yeniden te-

masa geçece¤ini” söyledi. Ayd›nlar

ise, “Behiç’in ölüme gidiflinin ülke-

mizin savunmas›z kald›¤›n›n ac› bir

kan›t›” oldu¤unu ifade ettiler ve bu-

nun ayn› zamanda bir insanl›k ay›b›

oldu¤unun alt›n› çizdiler. 

Ankara’dan ayr›lan ayd›nlar,

tekrar geleceklerini, bu sorunu çöz-

mek için çok çaba sarfedeceklerini

vurgulad›lar. 

Kaç›fl suçluluktand›r Adalet

Bakanl›¤›’n›n kap›lar›n›n kapal› ol-

mas›, iktidar›n ayd›nlarla, sanatç›-

larla, barolarla, sendikac›larla yani

bu ülkenin demokratik kamuoyu ile

yüzleflmekten kaç›fl›n›n ironik bir

örne¤idir. 

Din-

l e y i p

ö¤rene-

cekleri

“ y e n i ”

bir so-

run yok ortada. Her zaman yapt›kla-

r› gibi “oyalama” taktiklerine bafl-

vurabilecekleri, devlet bürokrasisi-

nin klasikleflmifl geçifltirme yöntem-

lerini uygulayabilecekleri bir durum

da sözkonusu de¤il. 

Çünkü o kap›n›n arkas›ndakiler,

sorunu ve izledikleri politikan›n so-

nuçlar›n› iyi biliyorlar. Behiç Afl-

c›’n›n da dile getirdi¤i gibi, uygula-

d›klar› politikay› kendilerinden bafl-

ka ç›k›p aç›kça savunabilecek hiç

kimse kalmad›. Sadece, 19 Ara-

l›k’›n meflhur katliam tertipçisi, eski

Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Su-

at Ertosun, uzat›lan mikrofonlara F

Tiplerini savunabiliyor. Ne bas›nda,

ne baflka kurumlarda F Tipleri üze-

rine güzellemeler dizecek tek bir ör-

nek dahi bulam›yorlar. 

Ancak “her kaç›fl›n” bir sonu

mutlaka vard›r. Tecrit zulmünün sa-

hipleri de; Türkiye halk›n›n talebini

dile getirenlerden, zulme son verin

diyenlerden, ayd›nlar, hukukçular,

sendikalar, demokratik kitle örgüt-

lerinden daha fazla kaçamayacak.
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Adalet Bakan›
Ayd›nlarla, sanatç›larla, 

barolarla yüzleflmekten 

Niye Kaçar?

AKP’liler ve AKP’yi destekleyenler;

Bu zzulme kkarfl› 
tavr›n›z› aaç›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, ölüm-
leri ve sorunu görmezlikten gel-
meye 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. 
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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

türküler söyledi¤i

etkinlikte, z›lg›t-

lar aras›nda k›na-

s› yak›lan Behiç

Aflc›, zafere olan inanc›n› ifade etti. 

Gün gün direnifliyle ördü¤ü 200

günün onuruyla k›nas›na gelen mi-

safirleri karfl›layan Aflc›, sayg› du-

ruflu ve fliirlerin ard›ndan bir konufl-

ma yapt›. Gülcan Görüro¤lu’nun

mesajla Behiç Aflc›’n›n yan›nda

yerald›¤› etkinli¤e coflku ve onur

hakimdi. Direniflin 7. y›l› ve Afl-

c›’n›n 200. günü ile ilgili konuflma-

lar›n yap›ld›¤› etkinlikte, Behiç Afl-

c› da düflüncelerini ifade etti. 

Alanlarda çözece¤iz

“Asl›nda 7 y›lda söylenmesi ge-

reken her fleyi 122 flehit söyledi. Di-

reniflin kendisi zaten söylüyor, an-

latmaya devam ediyor. Ben derim

ki; b›rakal›m onlar yine anlatmaya

devam etsinler. Biz kendi iflimize

bakal›m. Çözmemiz gereken bir so-

run var. Tecrit. Çözebilece¤imizi

gördük. Belki bize düflen, bu göre-

vimizi yerine getirmek. Nerede, çö-

zece¤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 görme-

mesi problem de¤il. Ama flunu ben-

ce unutmamal›s›n›z, bir sorumlulu-

¤unuz var. Bu sorumlulu¤umuz ha-

pishanelerdeki 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 alan-

larda 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. Ada-

let Bakan› direniyor. Ve Adalet Ba-

kanl›¤›’n›n durumu emin olun, flu

an çok kötü. ‹nsanlardan kaç›yor.

Toplum önüne ç›kam›yor, halk önü-

ne ç›kam›yor. Hiçbir yere ç›kam›-

yor; barolara gidemiyor, üniversite-

lere 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 edi-

yor. Çözülmesi mümkünken, çöz-

meyip bunu yaflamay› tercih ediyor.

Kendisi bilir. Bize kolay gelsin, bü-

yük bir gücümüz var. Harekete ge-

çirmedi¤imiz bir güç bu. Bunu ha-

rekete geçirmeliyiz. Alanlar›, mey-

danlar› biz kazanmal›y›z. Ve gerek

bugün, gerekse yar›n biz de olabili-

riz F Tipi hapishanelerde. Tutsakla-

r›m›za bu zaferi hediye edebiliriz. 

Hepinize baflar›lar diliyorum.”

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›lama-

d›. 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› böylesi-

ne bir tehlikeye at›yorsa burada önemli bir sorun var demektir. Behiç Afl-

c›’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 bi-

ran 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, “haya-

t› 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 be-

raber çal›flaca¤›z.” diye konufltu. Brüksel Barosu’nun tecrite karfl› ‹stanbul

Barosu Baflkan›’na bir mektup yazd›¤›n› kaydeden Beatier, “gelecek günler-

de di¤er Avrupa barolar›n›n da ayn› fleyi yapaca¤›na kuflkum yok.” dedi.  Be-

atiher son olarak, Aflc›’n›n eylemine duyduklar› sayg›y› ifade ederken, Tay-

lan Tanay da, Bakanl›¤›n görmemezlikten gelmeye devam edemeyece¤ini

hat›rlatt›.  

Belçika’dan gelen heyet, tecrit sorununa iliflkin çeflitli demokratik kitle ör-

gütü ve hukukçularla da bir dizi görüflmelerde bulundular. 

Brüksel’den hukukçu heyeti: 
Adalet Bakan› Ad›m Atmal›

200. GGün
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‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› 20

Ekim 2006 tarihli bir aç›klama ya-

parak, benden ölüm orucu eylemini

b›rakmam› istemifltir. Baro Baflkan-

l›¤› aç›klamas›nda; “Devletin ölüm

oruçlar›n›n ve açl›k grevlerinin so-

na erdirilmesi için gerekeni yapaca-

¤›, tutuklular›n özgürlük alanlar›-

n›n geniflletilmesi için gerekenin ya-

p›laca¤›, infaz rejiminin iyilefltiril-

mesi için gereken çaban›n gösterile-

ce¤i” belirtilmifl, bundan sonra tec-

rite karfl› mücadelede Adalet Ba-

kanl›¤›’n›n sözlerinin takipçisi ola-

caklar›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 bi-

ridir. Halk›n sorunlar›na hiçbir baro

arkas›n› dönemez. ‹nsanl›k sorunu-

na hiçbir baro arkas›n› dönemez. Bu

nedenle asl›nda ‹stanbul Barosu as-

li 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 iyilefltir-

meler” yapaca¤›d›r. Aç›klamaya

göre Adalet Bakanl›¤› bir aç›klama

yapm›fl ve F Tipi hapishanelerde

iyilefltirmeler yapaca¤›n› da belirt-

mifltir. Ancak bu “iyilefltirmelerin”

neler oldu¤u aç›k olarak belirtilme-

mektedir. Hapishaneler tarihini bi-

raz inceleyen herkes bilir ki yap›lan

her fley “iyilefltirme” için yap›lm›fl-

t›r. F Tipleri “ iyilefltirme” için aç›l-

m›flt›r, tecrit “iyilefltirme” için uy-

gulanmaya bafllanm›flt›r, tecrit infaz

kanunu ile “iyilefltirme” için daha

da a¤›rlaflt›r›lm›flt›r. Bütün bu eksik-

likler aç›k ve net olarak Adalet Ba-

kanl›¤› taraf›ndan giderilmeden

ölüm orucunu bitirmem mümkün

de¤ildir.

“‹yilefltirmelerin” neler 
oldu¤u aç›klanmal›d›r
Aç›klamadan anlafl›l›yor ki Ada-

let Bakanl›¤› hapishaneler üzerinde

çal›flmakta ve bir proje haz›rlamak-

tad›r. Öyle ise bu proje nedir? Yap›l-

mas› düflünülen “iyilefltirme”ler ne-

lerdir? Bu “iyilefltirme”ler aç›k ola-

rak aç›klanmal›d›r. “‹yilefltirme”ler

tutuklu ve hükümlülerin mekân tec-

ritine iliflkin taleplerini karfl›lamak-

ta m›d›r? Yoksa Bakanl›k daha önce

yapt›¤› manevralarda oldu¤u gibi

spor salonlar›n›n kullan›m›, kütüp-

hanelerin kullan›m› m› tart›fl›lacak-

t›r? Bilinmelidir ki spor salonu kul-

lan›m›, kütüphane kullan›m› tecrite

iliflkin sorunlar de¤ildir. 21. yüzy›l

infaz rejimleri gere¤i art›k hapisha-

neler 20 kiflilik ko¤ufllar fleklinde de

yap›lsa spor salonu ve kütüphane

yap›lmaktad›r. Çünkü bu tesisler

içerideki insanlar›n entelektüel ihti-

yaçlar› içindir. Tecrite karfl› bir araç

de¤ildir. Bu nedenle Bakanl›k bu tür

manevralar yapmadan mekân tecri-

tini nas›l kald›raca¤›n› aç›klamal›.

Ve unutulmamal›d›r ki bu tür ek-

sik 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 Ope-

rasyonu’nu yaparken demagoji mal-

zemesi olmufltur. Bu nedenle bu tür

ça¤r›lar›n eksik bilgilerle yap›lma-

mas›n›, sonuçlar›n›n a¤›rl›¤›n›n so-

rumlulu¤u da düflünülerek öneririm.

E¤er Bakanl›k bizlerin ve içeri-

dekilerin yaflam›na de¤er veriyorsa

yapmay› düflündü¤ü iyilefltirmeleri

aç›klamal›d›r.

21 Ekim

Av. Behiç AfiCI

‹stanbul Barosu’nun ‘Direnifli B›rak’ 
Ça¤r›s›na Behiç Aflc›’dan Cevap

Adana Barosu’nun aymazl›¤›
Adana TTecrite KKarfl› DDayan›flma KKomitesi avukat-
lar›n›n, imza masas› açmas›na, Adana Baro Bafl-
kan› ‹smet Altu¤ taraf›ndan izin verilmedi. Komite
üyelerinin talebini, “komite AAdana BBarosu’nun aad›-
n› kkullanamaz. AAvukat BBehiç AAflc›’n›n ttalepleri
mesle¤i iilgilendirmez” diyerek reddeden Baro, hu-
kuktan, müvekkil hakk›n› aramaktan ne
anlad›¤›n› da ortaya koymufl oldu. Müvek-
kilin 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 günlerin-
de adliye binas›nda imza masas›n› açarak,
Aflc›’n›n taleplerinin mesle¤i ilgilendirdi¤ini
anlatmakla kalmad›lar, Baro’nun tutumu-
nu da k›nad›lar. 

Aflc›’n›n direniflinin 200. gününde
yaz›l› aç›klama yapan Tecrite Karfl›
Dayan›flma Komitesi, çözüm yönün-
deki ça¤r›lara Adalet Bakan›’n›n
kulak t›kamaya devam etti¤ini kay-
detti. Aflc›’n›n sa¤l›k durumuna ilifl-
kinse, flu bilgiler verildi:
Göz sinirlerinde zay›flama, sol göz-
de hafif görme kayb›, vucutta ödem
bafllang›çlar›, ba¤›rsak hareketle-
rinde a¤›rl›k ve tuvalete ç›kma süre-
sinin uzamas›, kab›zl›k, yürürken
denge bozuklu¤u, afl›r› yorgunluk,

uykusuzluk, mide bulant›-
s›, her iki ayakta yanma,
vücudun de¤iflik yerlerin-

de ortaya ç›kan iltihaplar gibi rahat-
s›zl›klar bulunmaktad›r. Tansiyon:
115-75 Nab›z: 68 Atefl: 36.2  Ki-
lo: 57

‹stanbul Barosu taraf›ndan Baro
Han’da tahsis edilen 6. kat 601
No'lu odada çal›flmalar›n› sürdüre-
cek olan komite, “bu tablonun ölüm
tablosuna dönüflmesine izin verme-
yece¤iz. Avukat Behiç Aflc›'n›n sesi
olmaya ve bu sesi daha gür hayk›r-
maya devam edece¤iz” kararl›l›¤›n›
bir kez daha ilan etti. 

Ölüme izin vermeyece¤iz
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29 Ekim kutlamalar›na iliflkin

bas›na, televizyonlara yans›yan gö-

rüntüleri düflünün; ço¤unlukla tören

k›tas› biçiminde giyinmifl askeri bir-

lik resimleridir. 

Oysa ne ilgisi var askerle?

Cumhur’un bayram› bu.

Cumhuriyetin bayram›.  

Peki neydi cumhuriyet?

“Halk›n seçti¤i temsilciler ara-

c›l›¤›yla yönetime kat›ld›¤›” bir yö-

netim biçimi. 

Peki öyle mi oluyor? Ülkemizde

halk yönetime kat›l›yor mu?..

Biraz tarihe uzan›p, sonra bu so-

runun 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 saltana-

t›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; hilafe-

tin ve padiflah›n ordusu iflgal ettir-

miflti 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 birbiri-

ne mani fleyler de¤il”..

“Biz ‹stanbul’da kendimiz için

bütün eski ve yeni Türkiye hudutla-

r›n› flamil olmak (kapsamak) üzere

geciçi bir Amerikan mandas›n› eh-

ven-i fler olarak görüyoruz.” (Kut-

sal ‹syan, sy. 28, 35)

Amerikan mandas›n› “ehven-i

fler“ olarak savunuyordu zaman›n

ayd›n›. Bu sözlerin sahibi olan Ha-

lide Edip Ad›var, emperyalist iflgal

karfl›s›nda umutsuzlu¤a kap›lan ay-

d›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 borcu-

muz var. Bu paray› kimse kimseye

ba¤›fllamaz. Sonra yan›bafl›m›zda

bizi taksim etmeyi emel edinmifl hü-

kümetler 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›n-

daki halka güvenmemektedir. Bir

ülkenin kendi iradesiyle düze ç›ka-

bilece¤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 kavuflturun-

caya kadar milletler Cemiyeti ad›na

yönetmek için baz› büyük devletlere

vekillik verilmesi”dir. 

1. Emperyalist Paylafl›m Sava-

fl›’ndan sonra, uluslararas› hukukta

bir statü olarak saptanm›flt›r ve iflte

iflgal alt›ndaki Anadolu’da padiflah-

ç›lar, hilafetçiler ve baz› ayd›nlar

bunu savunmaktad›r.  

Ad›var ve arkadafllar›n›n Ameri-

ka’y› tercih etmelerinin nedeni ise,

di¤er iflgal devletlerinden farkl› ola-

rak ABD’nin halk›n iyili¤i için

“mandater” olmak istedi¤ini dü-

flünmeleriydi. 

Avrupa’ya karfl› ABD’yi ye¤ tu-

tuyorlard›. “Filipinler gibi vahfli bir

memleketi bugün kendi kendini ida-

reye kadir asri bir makine haline

getirdi¤i” için ABD’yi övüyorlard›. 

Bu tart›flmalar›n yap›ld›¤› yer,

Sivas Kongresi’dir. Kurtulufl Sava-

fl›’n›n en önemli kararlar›n›n al›nd›-

¤›, savafla yön veren o kongre, gün-

lerce “tam istiklal mi, yoksa manda
m›” tart›flmalar›na sahne olmufltur. 

Tart›flmay› yürüten sivil veya as-

ker ayd›nlardan baz›lar›, mandac›l›-

¤› “müzaharet” (yard›m etmek, arka

ç›kmak) diyerek yumuflatmaya ça-

l›flmaktad›rlar. Savafl›n bu ordu ve

halkla, bu olanaklarla kazan›lama-

yaca¤›n›  düflünmekte, kongre üye-

lerini, iflgal karfl›s›nda mutlaka bafl-

ka 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 ça-

t›flmamay›, hatta ‹stanbul hükümeti-

ni desteklemeyi dahi savunmakta-

d›rlar zaten. 

Zafer, her manada “tam ba¤›m-
s›zl›kç›”lar›nd›r. Manda tart›flma-

lar›, Sivas Kongresi boyunca sürse

de, tart›flman›n galibi, “tam ba¤›m-

s›zl›¤›” savunanlard›r. Savafl, buna

göre flekillenmifltir. 

4 y›l süren savafl boyunca Halide

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

KUTLANACAK B‹R fiEY‹M‹Z OLSUN!

29 Ekim

Cumhuriyet
‘Bayram›’
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Edip gibi sonradan savafl›n içinde

yeralanlar da oldu; ama bunu gör-

meleri de ancak halk›n savafl›n›n

güçlenmesinin sonucunda olmufltur. 

Sivas Kongresi’nden sonra Ana-

dolu’daki örgütlenme ve savafl yay-

g›nlaflt›. ‹ngiliz, Frans›z, Amerikan

mandac›l›¤›n› hayal edenlere karfl›,

ba¤›ms›zl›k için yola ç›k›p dövü-

flenler kazand›. 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in

ilan edilmesiyle, ba¤›ms›z ve salta-

nats›z bir ülkenin temelleri at›ld›. 

Yoksul, sömürülen, iflgal alt›n-

daki 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 pa-

ra 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 barbar-
l›k”a! Manda ve himaye tart›flmala-

r›n›n Sivas Kongresi’nde bertaraf

edilmesinin üstünden 87 y›l geçmifl

durumda. Ama tart›flma hâlâ sürü-

yor asl›nda. 

“Ya AB ya barbarl›k” diyen Pa-

muklar’›n savundu¤u anlay›fl, Hali-

de Edip Ad›var’›n savundu¤undan

farkl› de¤il. Ahmet Altanlar’›n,

AB’yle modernleflece¤imizi söyle-

yen burjuva politikac›lar›n söyle-

dikleri, Sivas Kongresi’ndeki man-

dac›lar›n flu sözlerinin tekrar›d›r: 

“Milletin refah ve geliflmesini

temin, halk›, köyleri, asri bir halk

haline koyabilecek bir hükümet na-

zariyesine ve tatbikat›na ihtiyac›m›z

var. Bunda laz›m gelen para, ihtisas

ve kudrete sahip de¤iliz Amerika bu

hususta çok iflimize geliyor” sözle-

riyle, bugün AB için söylenenler ay-

n› zihniyetin ürünü de¤il mi? AB’siz
yapamay›z, IMF’siz yapamay›z di-

yenlerin zaman›n Amerikan, ‹ngiliz

muhiplerinden fark› var m›?

1920’lerde nas›l, “manda ba-

¤›ms›zl›¤›n ihlalidir” diyenler, hal-

ka gerçe¤i anlatanlar idiyse, bugün

de “AB üyeli¤i, ABD müttefikli¤i

ba¤›ml›l›kt›r” diyenler gerçe¤i söy-

lemektedir. Dün nas›l her türlü man-

daya hay›r deyip “tam ba¤›ms›zl›k”

isteyenler kurtuluflun yolunu göster-

miflse, 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 olacak-

t›r. Tekrar emperyalistlerin boyun-

duru¤una sokulan ülkemizin ba¤›m-

s›zl›¤› için Marksist-Leninistler sa-

vafl›yor. Biliyoruz ki, kendi ayaklar›

üstünde duran demokratik bir ülke,

ancak tam ba¤›ms›zl›k koflullar›nda

gerçekleflecektir. Refah ve özgür-

lük, ba¤›ms›zl›kla mümkündür. 

“Esir bir milletin çocuklar› ola-
rak yaflamak yerine, kahra-
manca ölmek flayan› tercihtir”!
29 Ekim, ülkemizi emperyalizme

satanlar›n bayram› olamaz. Bu yüz-

den, 29 Ekim’de meydanlara ç›k›p

nutuk atan tüm burjuva politikac›la-

r›n, tüm “mülki erkan”›n sözleri ri-

yakarcad›r. 

Ne diyordu Sivas Kongresi’nde-

ki bir delege:

“Bir milletin istiklal haklar›n›

aramas›ndan ve bu yolda gerekiyor-

sa son damla kan›n› ak›tmas›ndan

daha tabi ne tasavvur edilebilir. fie-

refsiz, istiklalsiz esir bir milletin ço-

cuklar› olarak yaflamak yerine efen-

dice ve kahramanca ölmek elbetteki

flayan› tercihtir.”

Biz iflte bu kültürle anti-emper-

yalist, anti-oligarflik savafl› sürdürü-

yoruz. Bu savafl, ba¤›ms›zl›¤› kaza-

nacak, cumhuriyeti “halk›n cumhu-

riyeti” yapacakt›r. 

Türkiye tarihi aç›s›ndan cumhu-

riyetin ilan› ba¤›ms›zl›kla eflde¤er-

dir. Anadolu'yu yar›-sömürge hale

getiren, iflgal alt›na sokan Osmanl›

hanedan›ndan ve padiflahl›k yöneti-

minden kopufltur. 

Aradan geçen y›llarda, cumhuri-

yete "resmen" bir fley olmad›; Tür-

kiye hâlâ "cumhuriyet"le yönetilen

bir ülke. Ancak iktidar sahipleri uy-

gulad›klar› politikalarla, ülkemizi

yeniden emperyalizme ba¤›ml› hale

getirdiler. Ba¤›ms›zl›k ortadan kal-

karken, cumhuriyetin içi tümüyle

boflald›. 

Padiflahl›¤a, bir hanedan›n salta-

nat›na karfl›, cumhuriyetin ilan› ta-

rihsel olarak büyük ve ileri bir

ad›md›. Görünürde temsili bir sis-

tem olsa da, önce küçük-burjuva

diktatörlü¤ü taraf›ndan, sonra de-

mokrasicilik oyunu içinde, halk›n

iradesi çok çeflitli yöntemlerle çar-

p›t›lm›flt›r elbette. Çarp›t›lmaktad›r.

Esas olarak, Lenin’in de dedi¤i gibi,

gerçek bir “demokratik cumhuri-

yet”, kapitalizmle mant›ksal olarak

çeliflir. Zenginle yoksulu “resmi

olarak” eflitleyen cumhuriyet, kapi-

talizm 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›¤› gi-

bi, halk›n iradesi’nin de esamesi

okunmuyor. 1923 Ekimin’de Cum-

huriyetin 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 ka-

zanmal›, ard›ndan halk›n cumhuri-

yetini infla etmeli ki, kutlanacak bir

cumhuriyetimiz, bir ba¤›ms›zl›k

bayram›m›z olsun. 



Türkiye, 12 Eylül Cuntas› döne-

minde flekillendirilen bir yönetimle

yönetilmektedir. Özü itibariyle 12

Eylül devam etmektedir ve devam

eden bu yönetimin bir parças› da

YÖK’tür. YÖK, faflizmin üniversite-

lerdeki kurumlaflmas›d›r. 

YÖK’ün kurulmas›, cuntan›n ilk

yapt›¤› ifllerden biridir. Üniversite-

lerdeki bu faflist düzen, 6 Kas›m

1981’den bu yana sürüyor.  

YÖK, 25 y›ld›r, defalarca tart›fl-

ma gündemine girmifl olmas›na, çe-

flitli düzen partileri taraf›ndan

“YÖK’te reform” vaatleri verilmifl

olmas›na karfl›n, YÖK düzeni sürdü-

rülmüfltür; çünkü oligarflinin YÖK’e

ihtiyac› devam etmektedir. 

12 Eylül Cuntas›, halk›n üzerine

çöken bir karabasand›. YÖK de bu

karabasan›n üniversitelerin üzerine

inen bölümüdür. Bu karabasan, sus-

turmak istedi Türkiye’nin üniversi-

telerini. Yani bu ülkenin ayd›nlar›n›

susturmak istedi. Gençli¤ini sindir-

mek istedi. YÖK; bunu sa¤layacak

sistemin ad›yd›. Bu sistemi oturtmak

için, onbinlerce ö¤renci okullar›ndan

at›l›p, iflkencelerden geçirilip, tutuk-

lan›rken, ilerici, demokrat ö¤retim

üyeleri de tam bir faflist terör operas-

yonuyla tasfiye edildiler. 

Ö¤rencisi, ö¤retim üyesi, profe-

sörü, dekan›, rektörüyle, üniversitede

söz ve karar hakk›n›n sahibi olmas›

gerekenlerin önüne YÖK’ün anti-demokratik duvarlar›

örüldü. Art›k yaln›z emperyalizm ve oligarflik diktatör-

lük söz sahibi olacakt› üniversitelerde. Yönetim kade-

meleri, oligarflinin kuklas› olmay› kabul eden bilim ada-

m› müsvetteleri taraf›ndan doldurulacakt›.

Bugün, anl› flanl› profesörlerin, dekanlar›n bile ger-

çekte yönetim üzerinde söz hakk› yoktur. YÖK’ün dü-

zeniyle, emperyalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar›yla çe-

liflkiye düfltükleri an, çeflitli biçimlerde tasfiye edilirler. 

YÖK Hapishanesi’nde Teslim Olmak Ya

Da Olmamak! Ö¤rencilere karfl› uygulanan politika-

n›n özü bellidir. Üniversiteler, YÖK’le birer “k›flla”ya

dönüfltürülmüfltür. Bugün bu benzetmeyi kampüslerin

birer “hapishaneye” çevrildi¤i flek-

linde yapabiliriz ve bunda en küçük

bir abart› bile olmaz. Çünkü ö¤ren-

ciler, birer tutsak olarak görülmekte,

okullar hapishane mant›¤›yla yöne-

tilmektedir. YÖK’ün atad›¤› yöneti-

ciler 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 saymak-

tad›rlar. 

Fakat, kurulan bu sisteme ra¤-

men, gençli¤i istedikleri noktaya ge-

tiremediler. 1981’den bu yana çey-

rek as›r geçti. Çeyrek as›rda gençlik

çok büyük bask›lara maruz kalsa da,

üniversitelerde ba¤›ms›zl›¤›n, de-

mokrasinin, dayan›flman›n, halk için

bilimin sesi duyulmaya devam etti. 

Soruflturuyorlar, Ama Su-

çumuz Yok! Bugün üniversitele-

rin en yo¤un çal›flan bölümleri, “di-

siplin” soruflturmalar›yla ilgili ko-

misyon ve kurullard›r. Dekanlar,

rektörler, prof’lar adeta ifllerini güç-

lerini b›rakm›fl, “savc›l›k, yarg›çl›k”

oyunu oynamaktad›rlar. Peki ne-

den?

Mesele, gençli¤in teslim al›na-

mam›fl olmas›ndad›r. Bunun için bu-

gün hâlâ pervas›z, hukuksuz bir “so-

ruflturma” terörü estiriyorlar, bunun

için hala ÖGB’lerle hapishaneleri-

nin zulmünü pekifltirme peflindeler.

Gençli¤in hiçbir suçu yoktur sorufl-

turulacak. Varsa e¤er tek suçu, hala

YÖK yönetimini bafl›ndan defede-

memifl olmas›d›r. Tarih, ülkemiz

gençli¤ini yarg›layacaksa, iflte bundan yarg›layacakt›r.  

YÖK, Tek Tip Olmam›z› Dayat›yor! Peki

nas›l bir “ö¤renci tipi” istiyor YÖK? Yalaka, köleleflmifl,

sinmifl, düzene isyan› b›rak›n, itiraz› bile düflünemez ha-

le gelmifl, “birey” olarak ç›karlar› ve kayg›lar› için her-

kesi ve her fleyi satmaya haz›r bir tip yetifltirmek istiyor

YÖK. 

YÖK’ün eski baflkanlar›ndan Kemal Gürüz flöyle

diyordu. "Kurallar aç›k... Adam gibi okumak isteyen

gelir, istemeyenler gider. ... Kim eylem yaparsa, üniver-

sitelerin huzurunu bozarsa gidecek. Ö¤renci, ö¤rencili-

¤ini bilecek." Ö¤rencinin ö¤rencili¤ini bilmesi, hakk›n›

aramaktan, söz ve karar hakk›ndan vazgeçmifl ö¤renci

demektir. ‹radesi olmayan ö¤renci demektir. Dünyaya
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Tüm ulus ve milliyetlerden, tüm inançlardan, 
halk›n tüm s›n›f ve katmanlar›ndan

Türkiye Gençli¤i!
YÖK, 12 Eylül’dür.  

YÖK, sömürü ve zulümdür.

YÖK, eflitsizlik, 

adaletsizliktir. 

YÖK, ö¤rencinin söz, karar

hakk›n›n gasb›d›r.

YÖK, bilgisizlik, e¤itimsizlik,

kültürsüzlüktür. 

YÖK’e boyun e¤erek 

yaflamak, kifliliksizli¤i, bu 

alçak düzenin çarklar›nda 

bir diflli olmay› 

kabul etmektir. 

YÖK, hepimizin sorunudur. 

Boyun e¤meyelim, 

karfl›s›na dikilelim!



ve ülkesine ve üniversitesine

ve her fleyi “bana ne” diyen

ö¤renci demektir. Bu listeyi

uzatabiliriz. Onlar›n -YÖK’çü-

lerin- 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. 

Halk›na, Ülkesine Ya-

rarl› Bir Gençlik, YÖK’e

Karfl› Olan Gençliktir! Üniversite gençli¤i ayd›n

bir gençliktir. Ülkesinin, halk›n›n ondan bekledi¤i ayd›n

tavr›d›r. Bu ise, Gürüzler’in istedi¤i tipte bir ö¤renci ol-

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

DEV-GENÇ’in sesidir. Bu ses, y›llard›r her 6 Kas›m’da

daha yüksek perdeden hayk›r›yor taleplerini. 

6 Kas›mlar, yani YÖK’ün kurulufl y›ldönümleri,

1980’lerin sonlar›ndan beri, üniversitelerdeki mücadele-

nin en önemli günlerinden biri olmay› sürdürüyor. Bu

gençli¤in 12 Eylül düzeniyle, YÖK’le, emperyalizmle

ve faflizmle uzlaflmazl›¤›n›n ifa-

desidir. 

6 Kas›m eylemleri, DEV-

GENÇ’le bafllat›lm›fl ve DEV-

GENÇ önderli¤inde gelenek-

sellefltirilmifltir. Ödenen bedel-

lere ra¤men hiç eksilmeyen bir

kararl›l›kla yarat›ld› bu gele-

nek. 

Elbette mücadele sadece 6

Kas›m’la s›n›rl› de¤ildir. Ama 6

Kas›mlar’›n özel bir yeri oldu¤u

da aç›kt›r. Gençli¤i susturma,

kampüslere hapsetme politikala-

r› y›lmayan, sinmeyen bu politikayla bofla ç›kar›lm›flt›r.

Bu, halen uygulamakta olduklar› tüm bask› politikalar›-

n› ve yöntemlerini de bofla ç›kartabilece¤imizi gösteren

bir olgudur. 

Ö¤renci arkadafllar; kendimize güvenelim. bir-

birimize güvenelim. Türkiye’nin dört bir yan›ndan An-

kara’ya toplan›p YÖK’e karfl› taleplerimizi hayk›ral›m.

Bulundu¤umuz her yerde YÖK’e karfl› eylemleri yük-

seltelim. Üniversitelerin ticarilefltirilmesine de, hapisha-

nelerdeki tecrite de ayn› güçle karfl› ç›kal›m. YÖK’ün

istedi¤i kal›plara girmeyece¤imizi gösterelim.
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Birtan Davas›nda 

Oyalamaya Devam
15 y›l önce iflkencede katle-

dilen DEV-GENÇ’li Birtan Al-

tunbafl davas›na 20 Ekim günü

Ankara 12. A¤›r Ceza Mahke-

mesi’nde devam edildi. ‹flken-

ceci katil polisler Hasan Cavit

Orhan ve ‹brahim Dedeo¤-

lu’nun kat›ld›¤› duruflmada Al-

tunbafl’›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 birlefl-

tirilmesine karar verirken, duruflma 10 Kas›m’a er-

telendi. Mahkeme ç›k›fl› aç›klama yapan Ankara

Temel Haklar üyeleri ise, bir kez daha Birtan’›n ka-

tillerinin cezaland›r›lmas›n› istediler. 

Aç›klamay› yapan Semiha Eyilik, iflkencecile-

rin AKP iktidar› taraf›ndan korundu¤unu kaydede-

rek, “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 de-

vam edece¤iz” dedi. 

Mizgin’i katledene özgürlük

‹nfaz› soruflturana dava

Batman'da 5 Eylül 2006 günü bir arac›n özel timler tara-

f›ndan taranmas› sonucu, iki HPG’linin yan›s›ra dokuz ya-

fl›ndaki Mizgin Özbek de katledilmifl ve devlet “yanl›fll›kla

kaza sonucu öldürüldü¤ünü” aç›klam›flt›. Anne Saniye Öz-

bek'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 açmak-

ta gecikmedi. 

Soruflturma kapsam›nda raporda imzas› bulunan Batman

Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Sedat Özevin, ‹HD fiube Bafl-

kan› Saadet Becerikli, Mazlum-Der fiube Baflkan› Mehmet

fiat ile Batman Barosu’ndan Ahmet Sevim ve Bengi Y›l-

d›z'›n ifadeleri al›nd›. Suç duyurusunun SUÇLULAR tara-

f›ndan, (infaz› yapan jandarma) yap›ld›¤› ö¤renilirken, bir

baflka soruflturma da Mizgin'in ölümünü haber yapan Bat-

man Ça¤dafl ve Batman Postas› Gazeteleri’ne yönelik sürdü-

rülüyor. 

DKÖ’lerce haz›rlanan raporda, öldürülenlerin sa¤ yaka-

lanabilme ihtimalinin güçlü oldu¤una; resmi aç›klamalar›n

aksine araçtakilerin bomba att›¤›n› do¤rulayacak bir bulgu-

ya rastlanmad›¤›na; Mizgin ve ailesinin yaflam hakk›n›n ko-

runmad›¤›na; Mizgin'in cans›z bedeninin saçlar›ndan tutula-

rak sürüklendi¤ine ve öldürülen di¤er iki kiflinin cesetlerinin

de sürüklenip otomatik silahlarla tarand›¤›na yer verilmiflti. 

1989’dan bu yana, her 6 Kas›m’da

YÖK; boykotlarla, mitinglerle,

gösterilerle protesto ediliyor... 

6 Kas›m, bir mücadele gelene¤i

oldu¤u kadar, gelece¤imize sahip

ç›kma tavr›d›r. 
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Bafll›ktaki cümle ‹stanbul il ge-
nelindeki üniversitelerde, bahar
flenliklerini yasaklayan ‹stanbul
Valili¤i aç›klamas›ndan al›nm›flt›r.
Aç›kças› üzerinde pek yorum yap-
maya gerek b›rakmayacak flekilde
ö¤renci gençli¤e düflmanl›¤›n› or-
taya koymufltur "say›n" vali. Gü-
ya "ideolojik gruplar" flenliklerde
örgütlenme, propaganda yapma
ve sempatizan kazanma olana¤›
buluyorlarm›fl. Gençli¤in örgütlen-
mesi ve devrimcileflmesi o kadar
çok uykular›n› kaç›r›yor olacak ki
flenlikleri bile yasak eylemifller.

"‹dari cezalar ve soruflturmalar
sayesinde ideolojik ö¤renci grup-
lar›n›n eylemlerinde genel olarak
bir azalma meydana geldi." 

Bu cümle ise "ö¤renci olaylar›"
konusundaki engin bilgi ve tecrü-
besini aktaran emniyet genel mü-
dürlü¤ü aç›klamas›ndan al›nm›fl-
t›r. Ne kadar da birbirine benziyor
öyle de¤il mi? Tüm egemenlerin
ve onlar›n bekçi köpekli¤ini ya-
panlar›n ortak hayalidir zaten tam
teslim olmufl, düflünmeyen bir
gençlik yaratmak. Bunun için y›l-
lard›r uygulamad›klar› metod,
gençli¤i y›ld›rmak için yapmad›k-
lar› bask› kalmad›. Üniversiteler-
den att›lar, cezalar verdiler, sorufl-
turmalar açt›lar, faflistleri, polisleri
üzerimize sald›lar.

Bu günlerde emperyalistlerin
ve iflbirlikçi iktidarlar›n tekrardan
gençli¤e ve onun devrimci müca-
delesine yönelik topyekün bir sal-
d›r›ya geçti¤ini görmekteyiz. ‹kti-
dar›n asl›nda bak›fl aç›s›n› birebir
yans›tan bu aç›klamalar da son
dönemde gençlik üzerinde yo¤un-
laflan 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-

turma ve okuldan atmalarla, üni-
versitedeki devrimci-demokrat

unsur-
l a r › n
t a s f i -
y e s i n i
a m a ç -
lamak-
t a d › r -

lar. Hiçbir hak talebi için örgütle-
nemez, demokratik talepleri için
mücadele edemez bir gençlik ya-
ratmak 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 ta-
lepleri u¤runa mücadele ettikleri
için at›lm›fllard›r. Afifl asmak, bildi-
ri da¤›tmak, bas›n aç›klamas›na
kat›lmak, 1 May›s mitingine kat›l-
mak 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 Der-
ne¤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 ör-
gütlenmesinin arac› olabilecek
tüm kanallar› kapamay› amaçla-
maktad›r. Bahar flenliklerinin ve
genel olarak tüm ö¤renci flenlikle-
rinin yasaklanmas›, üniversitede
devrimci faaliyet yürüten ö¤renci-
lere aç›lan soruflturmalar bu poli-
tikan›n bir parças›d›r. Bu politika,
‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤renci-
lere fiziki müdahale boyutuna ka-
dar yükselmifltir. ÖGB’ler (özel gü-
venlik birimleri) afifl asmak iste-
yen ö¤rencilere müdahale edip
afifllerine sald›rmaktad›r.

Yasaklarla ve cezalarla yönet-
meyi adet haline getirmifl olan fa-
flizm, gençli¤in bulundu¤u her
alan› daraltmay›, onlar› tecrit et-
meyi, yanl›zlaflt›rmay› bu sayede
örgütlenme olanaklar›ndan mah-
rum b›rakmay› hedeflemektedir.
Valili¤in flenlikleri yasaklama ka-
rar›ndaki mant›k da bu noktaya
tekabül etmektedir.

GATS (hizmet alanlar›n›n özel-
lefltirilmesi) anlaflmas›n›n yürürlü-
¤e konulmas›ndan bugüne geliflen

ve bugün yetkin mühendislik, mi-
marl›k yasas›yla , e¤itimin özellefl-
tirilmesi tasar›lar›yla son noktala-
r› konulmakta olan sürecin sanc›-
s›z geçebilmesi için, bu noktada
tepki gösterebilecek, sorunun ilk
elden muhatab› olan gençli¤in sin-
dirilmesi gerekmektedir.

Geçen sene ‹.Ü yemekhanesi-
nin özellefltirilmesine karfl› yap›-
lan eylemden dolay› onlarca ö¤-
renciye ceza verilmesi, bu çerçe-
vede kavrand›¤›nda, sald›r›daki
hukuksuzluk flafl›rt›c› olmayacak-
t›r. Faflist iktidar ve onun üniversi-
telerdeki kurumu YÖK'ün üniver-
site gençli¤ini y›ld›rmak, onlar› ör-
gütsüzlefltirmek için yapmayaca¤›
fley yoktur. "Ah flu ö¤renciler ol-
masayd›, milli e¤itimi ne güzel ida-
re ederdik" bak›fl aç›s›n›n karfl›m›-
za ç›kmad›¤› bir alan bulamay›z. 

‹ktidar son dönem sald›r›lar›n-
da daha bir pervas›z hareket et-
mektedir. Hiçbir hukuki gerekçe
dahi aramadan son sürat politika-
lar›n› uygulamaktad›r. YTÜ Rektö-
rü’nün ö¤rencilere aç›ktan "veri-
len cezalar idari mahkemeden dö-
nerse bir daha ceza veririm" diye-
bilmesi bu pervas›zl›¤› kan›tla-
maktad›r.

Devrimci Gençlik, ‹stanbul Vali-
si ve Emniyet Müdürü’nün um-
duklar› üzere bu sald›r›lardan y›l-
mayacakt›r. Ne soruflturmalar ne
de yasaklamalar, gençli¤in dev-
rimci mücadelesinin önünü kese-
meyecektir. Bu sald›r›y› daha fazla
örgütlenerek, daha çok mevzi ka-
zanarak aflabiliriz. Tarihimiz bu-
nun örnekleriyle doludur. 

Üniversitelerde yaflad›¤›m›z
bask›lar›n birici dereceden sorum-
lulu¤unu tafl›yan, bask› ve gerici,
anti-demokratik, anti-bilimsel e¤i-
timden sorumlu olan YÖK'tür. Bu
yüzden hedefimiz YÖK'tür, Anka-
ra’d›r. Gençlik Federasyonu olarak
6 Kas›m'da; soruflturmalara,
YÖK'ün yaratmak istedi¤i Tek Tip
ö¤renci modeline karfl›, paral› e¤i-
time ve tecrite karfl› YÖK'ün
önünde olaca¤›z. Bir kez daha
YÖK'süz, demokratik bir üniversi-
te ve halk için bilim, halk için e¤i-
tim sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z.

Gençlik Federasyonu

"fienlikler sempatizan kazanmak
için uygun zemin oluflturuyor"

gS ençlikte:öz



‹YÖD Baflkan›'n›n polis taraf›n-

dan haz›rlanan bir komployla tutuk-

lanmas› sonucunda dernek de kapa-

t›ld›. ‹YÖD’ün kapat›lmas›, çal›fl-

malar› etkilemedi. Gençlik içinde

‹YÖD çevresinde oluflturulan örgüt-

lenme, hiçbir aksakl›k göstermeden

anti-faflist mücadeleyi, akademik-

demokratik mücadeleyi yönlendir-

meye devam ediyordu. Ayn› anda

yeni bir derne¤in kurulufl çal›flmala-

r› da bafllat›lm›flt› zaten.

Art›k her koflulda örgütlenmeyi

sürdürmeyi ö¤renmifl, demokratik

alanda da tecrübe kazanm›fl DEV-

GENÇ’liler, h›zla yeni bir dernek

örgütlenmesine girifltiler ve

‹YÖD’ün yerine ‹stanbul DEV-

GENÇ kuruldu. 

Yeni örgütlenmelere, pek çok

ayr›flma ve saflaflmaya tan›kl›k ede-

cek olan 1978, faflist sald›r›lar›n da

giderek t›rmand›¤›, kitlesel katliam-

lara yöneldi¤i bir dönemdi. DEV-

GENÇ bu dönemde de militan tav-

r›n› sürdürerek, faflist iflgallerin k›-

r›lmas› ve sald›r›lar›n püskürtülme-

si için anti-faflist mücadeleyi yük-

seltmifltir.

30 Mart 1978’de DEV-

GENÇ’liler K›z›ldere’nin y›ldönü-

münde Taksim Meydan›’nda bir

korsan gösteri yapt›lar. Bu gösteri-

nin politik anlam› çok büyüktü. Tas-

fiyecilikle 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 di-

reniflini örgütleyen DEV-GENÇ’li-

ler, ayn› zamanda DY tasfiyecili¤i-

ne karfl› mücadelede de aktif olarak

yer al›yorlard›. ‘78 1 May›s’›nda

Devrimci Yol içinde ayr›-

l›k büyük ölçüde su yü-

züne ç›kt›; 1 May›s Tak-

sim alan›nda Mahir ÇA-

YAN'›n portresinin mi,

Devrimci Yol pankart›n›n

m› önde tafl›naca¤› üzeri-

ne ç›kan tart›flma, temel-

de THKP-C’yi savunup

savunmama tart›flmas›n›n

bir yans›mas›yd› ve bu tart›flmada

‹stanbul DEV-GENÇ, tavr›n› tart›fl-

mas›z biçimde Cephe çizgisinden

yana koydu. 

Tasfiyecilerin Federasyonu

Devrimci Yol hareketindeki tas-

fiyecilik, örgütsel düzlemde kendini

en aç›k biçimde Devrimci Gençlik

Dernekleri Federasyonu (DGDF)'de

gösterdi. DGDF tüzü¤ü ‹çiflleri Ba-

kanl›¤› taraf›ndan onaylanmam›flt›,

fiilen kapat›lm›fl duruma düflen

DGDF’nin yerine yeni bir örgütlen-

meye gidilecekti. 1978’in 24 Hazi-

ran›nda, yeni federasyon kurma ça-

l›flmalar›n› ve sorunlar› tart›fl›p nas›l

bir örgütlenmeye gidilece¤ini kara-

ra ba¤lamak amac›yla, Ankara, ‹s-

tanbul ve çeflitli flehirlerdeki DEV-

GENÇ kadrolar›n›n kat›ld›¤› bir

toplant› yap›ld›. Toplant›da devrim-

ci bir örgütlenmeye yönelik öneriler

reddedilirken tasfiyeci dayatmalar-

da bulunuluyordu. Bir k›s›m DEV-

GENÇ’liler toplant›dan ayr›ld›lar. 

Ancak toplant›n›n zaten göster-

melik bir toplant› oldu¤u çok geç-

meden anlafl›ld›. Öyle ki, Anka-

ra'daki toplant›ya ‹stanbul'dan kat›-

lan temsilciler, ‹stanbul'a döndükten

hemen sonra, gazetelerden Tüm

Devrimci Gençlik Dernekleri Fe-

derasyonu (Tüm DEV-GENÇ) is-

miyle yeni bir federasyonun kurul-

mufl oldu¤unu ö¤rendiler. Tasfiyeci-

ler “kendi” federasyonlar›n› kur-

mufllard›. 

“Yeni Federasyon tart›flmalar›”

sürerken, onlar yeni federasyonun

baflvurusunu yapm›fllard› bile. Bur-

juva ayak oyunlar›nda üstlerine

yoktu tasfiyecili¤in. Ama bu tür

ayak oyunlar›n›n devrimci bir gelifl-

meyi engelleyebildi¤i de hiçbir yer-

de 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›, bu-

nun tabii sonucu ikiyüzlülükler, al-

datma ve oyalamalard›. Ankara hiz-

bi sorumlular›, Tüm DEV-GENÇ’in

kurulufluna iliflkin elefltirileri, bir

yandan yanl›fll›k olmufl gibi manev-

ralarla savufltururken, bir yandan da

örgütsel tasfiyeyi sürdürüyordu. 

Sonras›ndaki geliflmeler, 1978

A¤ustos’unda yay›nlanan DEV-

GENÇ 1. say›s›nda flöyle anlat›l›r:

“Toplant›n›n terkinden sonra

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde

DEV-GENÇ birimlerinde federas-

yonla ilgili tart›flmalar› kararlaflt›r-

d›k. Tasfiyecilerin kurduklar› Tüm

DEV-GENÇ'in kurulmas›ndaki sa¤-

l›ks›zl›klar› aç›klad›k.(...) Bu çal›fl-

malar›m›z sonucunda devrimcilerle

beraber tav›r alan bir çok DEV-

GENÇ biriminde uyanan genel kan›

devrimci bir tarzda yeniden örgüt-

lenmemizin gereklili¤i oldu. Bu alan-

da hemen çal›flmalar bafllat›larak ‹s-

tanbul'da 8 Temmuz günü DEV-
GENÇ KURULTAYI topland›. 

Kurultayda... ‹stanbul, Elaz›¤,
Konya, Tekirda¤ DEV-GENÇ'ten

baflka Eskiflehir, Çanakkale, Bur-
sa, Babaeski, Uzunköprü, Samsun,
‹zmir, Ankara, K›rflehir, Malatya
ve bunun gibi bir çok il ve ilçeden

DEV-GENÇ'lilerin yapt›¤› konufl-

malarla DEV-GENÇ'in yeniden ku-

rulmas› kararlaflt›r›ld›. Kurultaya

1500 civar›nda DEV-GENÇ delege-

si ve temsilcisi kat›ld›. Kat›lanlar›n

ortak karar› üzerine ‹st. DEV-
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GENÇ, Elaz›¤ DEV-GENÇ, Tekir-

da¤ DEV-GENÇ, Konya DEV-

GENÇ Devrimci Gençlik Federas-
yonu’nu oluflturma çabalar›na bafl-

layarak DEV-GENÇ kuruldu.”

Gerçekte bu ayr›flma ve yeni ör-

gütlenme, siyasal ve örgütsel anlam-

da daha genifl kapsaml› bir ayr›l›¤›n

gençlik örgütlenmesi düzeyindeki

yans›mas›yd›. Türkiye solundaki bu

tarihsel ayr›l›kta ve yeni bir devrim-

ci 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 örgütlen-

meye yönelinmiflti. Bu yeni örgüt-

lenmenin 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 topla-

nan kurultay›n sonucunda Devrimci

Gençlik Federasyonu (DGF) kuru-

lurken, A¤ustos ay›nda da DEV-

GENÇ Dergisi yay›nlanmaya bafl-

land›. Derginin ilk say›s›n›n kapa-

¤›nda flu slogan yaz›yordu:

“DEV-GENÇ'i yaflataca¤›z!”

DEV-GENÇ’liler, bundan sonra-

ki pratiklerinin her aflamas›nda bu

sözün gere¤ini yerine getirdiler. O

günden bu yana yaflamaya devam

etti DEV-GENÇ!.. Öyle ki, Devrim-

ci Gençlik Federasyonu (DGF veya

daha bilinen ad›yla DEV-GENÇ),

bugüne kadar uzayan bir kesintisiz-

li¤i temsil etmektedir. 

DEV-GENÇ, Tasfiye 
Edilemeyecek Bir Olgudur

DY tasfiyecili¤i, bu devrimci ay-

r›flma ve örgütlenmeyi kabullenmek

istemedi baflta. ‹stanbul'da ö¤renci

yurtlar›nda, Tüm-Der, TÖB-Der gi-

bi kitle örgütlerinde fiili sald›r› ve

provokasyonlara giriflti. Oligarflinin

gerici faflist bas›n› kullanarak pro-

vokasyon ortam› haz›rlama çabala-

r›na, DY de hizipçilik h›rs›yla alet

oluyordu. ‹stanbul’da Kad›rga Yur-

du’nu basarak oradaki devrimcilere

sald›rmas›, ard›ndan daha büyük bir

güçle yurdu “iflgale” kalk›flmas› gi-

bi provokatif tav›rlar bunun örne-

¤iydi. Ama tasfiyecili¤in sald›r› ve

provokasyonlar› içinde herhalde en

çarp›c›s› çeflitli bölgelerde DEV-

GENÇ 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 çiz-

gisinde ilerlemeye devam ediyordu.

DEV-GENÇ'i tasfiye etmek müm-

kün de¤ildi. Çünkü DEV-GENÇ

yaln›zca bir dernek, yaln›z yasal bir

federasyon de¤ildi hiçbir zaman.

DEV-GENÇ bir tarihti; bir mücade-

le anlay›fl›, bir devrimcilik tarz›, ge-

lenekti. DEV-GENÇ'i tasfiye ede-

mezlerdi, çünkü, yasal bir DEV-

GENÇ'in olmad›¤› koflullarda da o

gençli¤in, emekçi halk›n mücadele-

sinde varolmaya devam ediyordu. 

Faflist Teröre Karfl› 
DEV-GENÇ

‹stanbul, Konya, Tekirda¤ ve

Elaz›¤ DEV-GENÇ’in kurucu üyesi

olduklar› Devrimci Gençlik Fede-

rasyonu (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 ifl-

çi ve ö¤renci katledildi. Ne var ki,

sonraki y›llarda bu dönem çok “yu-

muflak” 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 dev-

rimci mücadeleyi ne olursa olsun

engellemektir. 

MC’nin kurulufluyla birlikte, te-

rör ve demagojiye dayal› sindirme,

pasifikasyon politikalar›n›n daha

azg›n bir biçimde uygulamaya ko-

nuldu¤u bir dönem oldu. Ki bu dö-
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‹YÖKD, ‹YÖD ve
‹st. DEV-GENÇ,
il düzeyinde
merkezi gençlik
örgütlenmeleri
olarak gençli¤in
mücadelesinde
çok tarihi roller
oynad›lar. Bu
örgütlenmeleri
sürece dam-
gas›n› vuran
örgütlenmeler
haline getiren

ona önderlik eden DEV-GENÇ anlay›fl› ve gelene¤idir. DEV-GENÇ çizgi-
sinin 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, MMAMAD, GGSD, YYOD, GGTB, GGAHAD, MMYÖD,
UESYO-DER, AAYDID, ‹‹YTÖD, GG‹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› zaman-
da. Dursun KKaratafl'›n önderli¤inde Devrimci Sol'u oluflturacak kadrolar-
dan Niyazi AAyd›n, ‹‹brahim EErdo¤an, SSabahat KKaratafl, SSinan KKukul,
Ahmet FFaz›l ÖÖzdemir, bu örgütlenmeler içinde çal›flm›fl, yönetim kurul-
lar›nda yeralm›fllard›r.  



nem esas olarak 12 Eylül’e kadar da

sürmüfltür. Bunun karfl›s›nda halk›n

anti-faflist barikat›n› örgütlemesi

gerekenler ise, sürece hizmet etme-

yen tart›flmalardan ve geçmiflin mi-

ras›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 geç-

mifllerdir. 1977'ye gelindi¤inde An-

kara, ‹stanbul gibi büyük kentlerde-

ki yüksekokullarda yo¤unlaflan sal-

d›r›lar giderek Gaziantep, Erzurum

gibi kentlere ve ortaö¤renim ku-

rumlar›na da yay›lm›flt›r. 

DEV-GENÇ bu sald›r›lar karfl›-

s›nda hiç bir dönem politikas›z kal-

mad›, sürekli orta uzun vadeli prog-

ramlar ç›kararak, faflist terörün etki-

sini ad›m ad›m k›rd›. 

Mesela 1977-78 ö¤renim y›l›

bafllad›¤›nda, DEV-GENÇ, progra-

m›n›n oda¤›na faflist iflgallere ve

sald›r›lara karfl› mücadelenin yük-

seltilmesini koymufltur. Bu progra-

m›n iki ana bafll›¤› vard›: Bir, 1976-

77'de bafllayan iflgal k›rma kampan-

yas›n› devam ettirmek ve iki, iflgalin

k›r›ld›¤› okullarda örgütlü bir anti-

faflist güç yarat›p, ayn› zamanda kit-

lelerin akademik-demokratik talep-

lerine sahip ç›karak bu talepler için

mücadeleyi gelifltirmektir. 

Solun baz› kesimleri "Sosyal-fa-

flist", "Maocu bozkurt" çat›flmas›

içinde enerjilerini birbirleriyle mü-

cadelede harcarken, TKP paralelin-

deki ‹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 iz-

leyicisi olduklar› sa¤, pasifist anla-

y›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

geliflece¤ini herkese aç›kl›kla göste-

recekti. 

24 Aral›k 1978’deki Marafl

Katliam›, devrimci çizginin faflist

teröre karfl› devrimci fliddet ve mi-

silleme çizgisinin ne kadar kaç›n›l-

maz oldu¤unu da gösteriyordu her-

kese. Esas olan faflist terörün plan-

lar›n› bozacak bir mücadele hatt›y-

d›.  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” fli-

ar›yla mücadeleyi sürdürdü.

S›k›yönetimle birlikte federas-

yon da kapat›ld›. Ama, yukar›da da

de¤inildi¤i gibi, DEV-GENÇ müca-

delesini yasal derneklerle s›n›rlama-

m›flt›. Bu anlamda farkl› biçimlerde

de olsa, DEV-GENÇ örgütlenmesi

hemen hiçbir da¤›n›kl›¤a u¤rama-

dan devam ettirildi. 

DEV-GENÇ’in Yeri Hep Ayn›

1979 y›l›nda iyice azg›nlaflan fa-

flist terör ayd›nlardan, bilim adam-

lar›na kadar tüm kesimleri hedef al-

maya devam etmifltir.

Okullarda, yurtlarda, mahalle-

lerde DEV-GENÇ halk›n içerisinde

mücadelenin en önündedir. Faflist

teröre karfl› illegal, askeri örgütlen-

meler de gerçeklefltiren DEV-

GENÇ, kendi mücadelesini di¤er

halk kesimlerinin mücadelesinden

ayr› görmemektedir. Bu konudaki

DEV-GENÇ anlay›fl›, gençlik ör-

gütlenmeleri aras›ndaki en önemli

ayr›m noktalar›ndan biridir. 

DGF'nin kuruluflunun ard›ndan

yay›nlanmaya bafllayan DEV-

GENÇ Dergisi’nde flöyle deniyor-

du. "Ülkemizde... s›n›f mücadelesi

her geçen gün daha da keskinleflip

yeni yeni boyutlar kazanmaktad›r.

DEV-GENÇ'in yeri bu somut müca-

dele içinde halk›n›n yan›nda yeral-

mak olmal›d›r. Üniversitelerde, ge-

cekondu mahallelerinde, fabrika-

larda, köylerde verilen mücadele

devrimci gençli¤in mücadelesinden

kopuk ondan ba¤›ms›z bir mücadele

gibi de¤erlendirilemez. Aksine dev-

rimci gençli¤in mücadelesi bu mü-

cadelelerle bütünlük gösteren onun

ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.

DEV-GENÇ bu mücadeleler bütünü

içerisinde bizzat yeralarak gençli-

¤in kendili¤indenci olan mücadele-

sini bilinçli iradi bir mücadele hali-

ne çevirmekle yükümlüdür." (DEV-

GENÇ, Say›: 1, A¤ustos 1978, s.8)

DEV-GENÇ bir yandan okullar›

faflist iflgallerden kurtarmaya çal›-

fl›rken, bir yandan gecekondu semt-

lerinde nöbetler tutuyor, halk›n can

güvenli¤ini savunuyordu. DEV-

GENÇ bu dönemde yüzlerce milita-
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“Evet, bugün belki fafliz-

min sald›r›lar›na karfl›

güçlü bir anti-faflist dire-

nifli 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›fl-

malar› 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)



n›n› flehit verdi. Gençli¤in faaliyet

alan›, önce okullar›n çevre bölgele-

rini, giderek daha uzak bölgeleri

kapsayarak genifllemiflti. Ülkemizin

ayd›n insanlar› olma misyonunu

DEV-GENÇ çat›s› alt›nda üstleni-

yordu 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 müca-

dele olmufltur. Bu süreç içerisindeki

hemen hemen her eylemde DEV-

GENÇ’in önderli¤ini görmek müm-

kündür.

Bu dönemin DEV-GENÇ aç›s›n-

dan bir de¤erlendirmesini yap›lacak

olursa, k›saca flu söylenebilir: DEV-

GENÇ çat›s› alt›nda binlerce, on-

binlerce genç, faflizme ve emperya-

lizme karfl› mücadelenin en ön saf-

lar›nda yerald›. '71 silahl› mücade-

lesinin b›rakt›¤› devrimci mirasa sa-

hip ç›kan yeni bir gençlik kufla¤› fle-

killendi. Bu gençlik h›zla militan bir

karakter kazanarak, ihtilalci bir ruh-

la önemli görevler üstlendi. 

DEV-GENÇ önderli¤inde genç-

li¤in akademik-demokratik ve siya-

sal talepli mücadelesi yükseltilir-

ken, Devrimci Hareket, bu dönem-

de gençli¤in mücadelesini di¤er

halk s›n›f ve tabakalar›n›n mücade-

lesiyle birlefltirmeye, gençli¤i ezi-

len ve sömürülen halkla kaynaflt›r-

maya çal›flt›. Bunda da büyük mesa-

feler katedildi. 

Faflizmin halk› teslim almay›

amaçlayan stratejisinin bofla ç›kar›l-

mas›nda devrimci gençli¤in son de-

rece önemli bir rolü olmufltur. Faflist

iflgaller k›r›lm›fl, faflist sald›r›lar püs-

kürtülmüfltür. Anti-faflist bilincin

yayg›nlaflmas› ve giderek tüm halk

kesimlerinin faflizme karfl› mücade-

lede daha aktif bir tav›r tak›nmas›n-

da, gençli¤in anti-faflist eylemleri ve

mücadelesinin pay› büyüktür. 12

Eylül’le birlikte ise DEV-GENÇ de

ülke çap›ndaki örgütlenmesi aç›s›n-

dan önemli darbeler ald›. Art›k süreç

farkl› geliflecekti... 

- sürecek - 
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Soruflturmalar Protesto Edildi!

Ö¤renci gençlik, Ankara’da 19 Ekim günü yapt›¤› bir eylemle, son gün-

lerde 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 ka-

t›l›m›yla gerçeklefltirilen eylemde, ö¤renciler, Sakarya Caddesi’nde topla-

narak Gima önüne yürümek istedi. Burada yaklafl›k 100 kiflilik ö¤renci gru-

bunun önü polis taraf›ndan kesildi. Polisin abluka alt›na ald›¤› ö¤renciler

sürekli olarak “YÖK Polis Medya, Bu Abluka Da¤›t›lacak”, “Soruflturma-

lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z” sloganlar›yla ablukaya boyun e¤meyeceklerini hayk›rd›lar. 

Kararl›l›klar›yla polis barikat›n› aflan ö¤renciler, Gima önüne kadar slo-

ganlarla 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, Terör-

le 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 ol-

mayaca¤›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 Fakülte-

si kantininde oturan dört devrimci-demokrat ö¤renciye sald›rd›. Bunun üze-

rine 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 TAfi-

KIN, Süleyman GÜLTEK‹N, Kureyfl GÖÇMEN ve Bar›fl SÜMBÜL adl›

devrimci-demokrat ö¤rencileri gözalt›na ald›. Ö¤renciler gözalt›nda “oku-

lun her yan›nda görüldü¤ü” söylenen TAYAD bildirileri nedeniyle sorgu-

lanmak 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 ta-

raf›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 jandarma-

n›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, der-

nek üyesi ö¤renciler çeflitli konuflmalar yapt›lar. 

Daha sonra, sohbetler, YÖK’e ve 6 Kas›m’a dair ko-

nuflmalarla devam etti. Tan›flma toplant›s› Grup fii-

mal’in müzik dinletisiyle sona erdi. 



Sandro Targetti (‹talya/ Flo-

ransa Eyaleti Yeniden Yap›lan-

ma 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 ettir-

mek, tecrite karfl› mücadeleye des-

tek vermek için geldim. Ayn› za-

manda hem güçlü hem de dramatik

mücadele biçimi olan ölüm orucu-

nun son bulmas› için mücadele et-

mek 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›fl-

mas›n› ifade ediyor. Belki Türk hü-

kümetinin talepleri kabul edebilece-

¤ini ve tecriti kald›rabilece¤ini dü-

flündüm. Çünkü biliyorsunuz tecrit

hem insan haklar› ihlalidir hem de

tutsaklar› yoketmeye çal›flan uygu-

lamad›r. Ayn› zamanda bunun baflka

yönü vard›r, bu da toplumsal müca-

deleyi ezmek için toplumsal müca-

dele edenleri korkutmak için kulla-

n›lan bir uygulamad›r 

Tecrite karfl›, tecrit uygulanan

ülkelerin birlefltirilmesi gerekir. Çe-

flitli ülkelerde çeflitli biçimlerde tec-

rit var, ayr›mc›l›k var. Bütün bu tec-

rit olan ülkelerin birleflmesi ile bir-

likte mücadele etmesi laz›m. Avru-

pa taraf›na geldi¤iniz zaman, parla-

mentoya bask› yapmak laz›m. Çe-

flitli partiler üzerinde ve kamuoyuna

tecriti tafl›mak laz›m ki tecrit bu fle-

kilde ortadan kalks›n. Avrupa Tür-

kiye’den demokrasi garantisi isti-

yor, tabiki Avrupa’ya çok güvenil-

mez. Çünkü Avrupa F Tiplerini

önerdi ve destekledi. Ama Avru-

pa’ya flu söylenebilir; Türkiye’den

demokratik garanti istiyorsunuz, o

zaman hapishanelerdeki tecriti kal-

d›rman›z gerekir. Çünkü orda de-

mokrasi 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 zannediyor-

sunuz, 1 May›slar’› kutlamakla de-

mokrat olunmaz. Avukatlar›n ve

Behiç Aflc›’n›n taleplerini dinleme-

lisiniz ve tecrit için Türkiye’ye bas-

k› yapmal›s›n›z dememiz laz›m ve

bunun için çal›flmam›z laz›m

Direnifli sürdürenlere büyük bir

sayg› duyuyorum, dayan›flmam› su-

nuyorum. Onlar›n bu direnifli dra-

matik, hem gerçekten en büyük en

uçta direnifl. Bunun için çok etkili

ve çok anlaml› direnifl biçimi. Bu-

nun için de bizim çok büyük bir gö-

revimiz var. Onlar ölmek için yap-

m›yorlar bunu, di¤er insanlar›n ya-

flam› için yap›yorlar. Bunun için,

tecritin kald›r›l›p onlar›n ya-

flamas› için mücadele etme-

miz gerekiyor. 
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TAYAD taraf›ndan geçti¤imiz hafta düzenlenen
‘Uluslararas› Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sem-
pozyumu’na kat›lanlar yapt›klar› konuflmalar, sun-
duklar› 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 Tar-
getti ve Pedagog Paola Cecch›, Yunanistan Tabib-
ler Odas› Dr. Antonis Karavas, Lübnan Khiam Re-
habilitasyon Merkezi Sekreteri Mohammed Safa ve
Ürdün’den Arap Direnifl Birli¤i üyesi Hisham Gusta-
ni ile yapt›¤›m›z görüflmelerden kesitler sunuyoruz.

Tecrit uygulayan
tüm iktidarlara 
karfl› birleflmeliyiz

Onlar›n 
yaflamas› için 

mücadele 
etmeliyiz

Mohammed Safa (Lübnan Khi-

am Rehabilitasyon Merkezi Genel

Sekreteri)

TAYAD’›n geçen y›l ve ‹talya’da,

Fransa’da yapm›fl oldu¤u sempozyumla-

ra 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 güç-

leniyor. Karfl›m›zdaki flehitler tablosuna bakt›¤›mda Filistin ve Lübnan fle-

hitlerini görüyorum. Hiçbir fark yok. Bir Arap olarak Türkiye’deki tecrit

sorunu benim sorunumdur. Bu sempozyumlar› dünyan›n de¤iflik yerlerin-

de yapmal›y›z, böyle bir öneri sunaca¤›m. Ben her sempozyuma heyecan-

la kat›l›yorum. Duygulanarak kat›l›yorum.

Ben sizin direniflinize afl›k oldum. Eflsiz bir direnifltir, etkilenmemek el-

de de¤il. Ve dayan›flmak çok önemli, onlar bizi birbirimizden tecrit etme-

ye çal›fl›yorlar. Öldürerek, savafl açarak, hapishanelerle. Ama bizim onlara

tecrit uygulamam›z gerekiyor. Eylemlerle, açl›k grevleri ve de¤iflik dire-

nifllerle. Ama bu direnifl onlara karfl› verilebilecek en güçlü direnifltir. Di-

renenleri yürekten selaml›yorum. Yüreklerinden öpüyorum. Biz kazanaca-

¤›z diyorum. Dünyan›n her yerinde direnenler kazanacak.

Direnenleri
yüreklerinden
öpüyorum
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Aurora (Hollanda’da faaliyet yürüten Filistin

ile dayan›flma örgütü Aidoun üyesi.)

Ölüm oruçlar›n› ilk, BBC’den duydum. Baz› yol-

dafllar hapishanelerde öldü¤ü zaman BBC onlarla ilgili

haberler verdi. ‹lk 1-2 y›ldan sonra ölüm orucuyla ilgi-

li hiçbir fley duymad›k. Yani 3 y›ld›r Avrupa’da hiçbir

haber duymad›k biz. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne gir-

mesini 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 gerçek-

ten iyi bir rol oynamak isteseydi, Türk hükümeti üze-

rinde bask› yap›p bunlar› durdurabilirdi. Mesela, tan›n-

m›fl bir Türk yazar›n mahkemesi vard› ve Avrupa bu

konuda çok bask› yapt›. Mahkemesi iyi sonuçland›. Ya-

ni 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 kala-

cak. Ben Avrupal› bir yoldafl›n›z olarak, Avrupa ba-

s›n›yla ve hem de Avrupal› politikac›larla iliflki içeri-

sinde 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 ülke-

lerden gelenleri tehlikeli görüyorlar. Özellikle benim

ülkemde genifl bir Fasl› nüfusu var ve çocuklar› 3. 4.

kuflak oldular. Fakat halen Hollandal› kabul edilmi-

yorlar. 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

kat›lmaktan çok memnunum.

Çünkü birçok konuyu aç›yor. Ay-

r›ca flundan da memnunum. Sa-

dece hapishanelerdeki tecritten

söz etmiyor. Yani ülkelerin tecrit

olmas›, baz› örgütlerin tecrit

edilmesi. Özellikle kara listeleri

biliyorsunuz. Filistin’de olanlar›

da biliyorsunuz. Hamas yasal bir flekilde seçimleri ka-

zand›. 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›n-

dan 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 ya-

k›nlar›na dayan›flmam›z› sunuyoruz. Buradaki sorunu

duyurmak hepimizin sorumlulu¤u. Hepimiz dünya ge-

neline yay›lan bask›ya karfl› direnmeli, birleflmeliyiz. 

Dr. Antonis Karavas (Yuna-

nistan Tabipler Odas›) 

Türkiye’deki ölüm oruçlar›ndan

2001 y›l›ndan bu yana haberdar›m.

Yunanistan’daki Türkiyeli mülteci-

ler ölüm oruçlar› bafllad›¤›nda ora-

da 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 top-

lant›lar vs. çok say›da yap›ld›. 

Direnifle sayg› duyuyorum. Yü-

zü aflk›n insan›n öldü¤ü bu ölüm

orucu eylemi, insanl›k d›fl›

muameleye karfl› bir pro-

testo eylemidir. Buna son

verilmesi çok kolayd›r. Bu

hükümetin elindedir. Talepleri çok

basit ve çok demokratik taleplerdir.

Bunlar kabul edildi¤inde zaten bu

eylem bitecektir. Tecritin devam et-

tirilmesindeki amaç toplumu ceza-

evlerindeki vahfletle terörize etmek

ve demokratik mücadeleyi engelle-

mek diye düflünüyorum. 

Mücadelelerine sayg› duyuyo-

ruz. 7 y›ld›r bu mücadelenin sürme-

si bu insanlar›n davaya ve mücade-

leye olan ba¤l›l›¤›n› gösteriyor. Ay-

r›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, bu-

nu istismar ederek tecrit sistemini

cezaevlerine getirmeye çal›flt›.

Fakat gerek tutuklular›n direnifli,

gerek de Yunan kamuoyunun

hassasiyeti neticesinde baflar›l› ola-

mad› henüz. fiu anda cezaevlerinde

böyle bir uygulama yok. 

Çok iyi haz›rlanm›fl bir sempoz-

yumdu. Türkiye’den ve uluslararas›

kat›l›m vard›. Bu çal›flmalarla bu

sorunun böylece çözümlenebilece-

¤ine inan›yorum. 

Ölüm orucu direniflçilerine, tut-

sak flehit ailelerine söyleyece¤imiz

fley budur. Kendileriyle dayan›flma

halindeyiz. Ben Yunanistanl› de-

mokratik kurulufllar›n temsilcisi

olarak da burda bulunuyorum. Des-

te¤imizi sunuyoruz. Onlara baflar›-

lar diliyoruz. Tüm yaflad›klar› em-

peryalizmin sald›r›lar›d›r. Tecrit te

öyle. Hepimiz karfl›y›z elbette.

Bizde de terör bahanesiyle terör-

le 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. Em-

peryalizme karfl› her yerden direni-

lecek, direniyoruz da. 

Direniflçiler
binlerce insan›n
mücadele iradesini
temsil ediyorlar

Burdaki 
tecriti 
duyurmak 
hepimizin 
sorumlulu¤u
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Paola Cecch› (‹talya-Pedagog)

Türkiye’de yaflananlar›n fark›n-

day›m. Ölüm orucunu uzun y›llard›r

biliyorum. Özellikle 11 Eylül sonra-

s› ülkemizde, bizim kendi insanlar›-

m›za Türkiye’deki de olsa bir dire-

niflten bahsetmek oldukça zorlaflt›. 

Y›llar boyunca bu kadar insan›-

m›z›n ölmüfl olmas›ndan çok üzgü-

nüm. Bu kolay de¤il. Ac›lar›n› yafla-

d›k. Burada, direnenlerin yan›nda

olmaktan mutluluk duyuyorum.

Gördüklerimden ç›kard›¤›m, insan-

lar›n hiçbir fley yemeden yaflamas›

gerçekten inan›lmaz bir kavga. Bu

kavgaya çok sayg› duyuyorum.

Ama böyle bir direniflin önünde ko-

nuflmak da çok kolay de¤il. 

Behiç Aflc›’n›n direnifle bafllad›-

¤›n› duydu¤umda çok flafl›rd›m, et-

kilendim. Ama bir anlamda çok ta

flafl›rmad›m. Çünkü onun müvekkil-

leriyle 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-

lik ciddi yapt›r›mlar bafllad›. Hemen

her hapishanede tecrit politika ola-

rak uygulan›yor. fiu kesin; aram›z-

daki ba¤lar› çok güçlendirmek du-

rumunday›z. Tecrit politikas›n› uy-

gulayan 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›la-

r› 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¤i-

flik 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 ya-

na olmaktan her zaman mutlu ola-

ca¤›z TAYAD’la. fiehitlere ve dire-

niflçilere duygular›m› daha önce be-

lirtmifltim. Onlara sayg› duyuyo-

rum. Selaml›yorum onlar› ve inanç-

lar›n›. 

Dr. Hisham Bustani (Direnen Araplar Birli¤i) 

Öncelikle deste¤imi sunuyo-

rum. Ayr›ca bunu ölüm orucu de-

¤il, yaflam orucu olarak kabul

ediyorum. Çünkü insanlar bask›

ve sömürüye karfl› dik duruyorlar,

bafle¤miyorlar ve hâlâ yafl›yorlar. 

Ayn› zamanda Arap Bölge-

si’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, Tür-

kiye de ayn› flekilde baflaramayacak. Hepsi bir bütün, bir bütünün parçala-

r› 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›¤› flu-

dur. Yeni bir insan, düflünmeyen, sorgulamayan bir insan yaratmakt›r. Bu

bak›m›yla Türkiye’deki direnifl dünyada tek. Bu, insan›n yeniden flekillen-

dirilmesine karfl› bir direnifl. 

‹talya’dan ‘tecrite son’ ça¤r›s›

Tecrit ve Tecrite Karfl› Uluslararas› Sempozyum’a

‹talya’dan kat›lan heyet, 17 Ekim günü Toscana Eya-

let Meclisi’nde bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, “Av.

Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n öl-

mesine izin vermeyelim” ça¤r›s› yapt›. 

Birlik ‹çin Yefliller Partisi, Yeniden ‹nflaa Komü-

nist Partisi ve pedagog Paola Cecchi taraf›ndan yap›-

lan aç›klamada, tüm siyasi güçlere, sosyal demokratla-

ra, sendikal örgütlere, ‹talyan Meclisi, Senato ve Avru-

pa Milletvekillerine, ‹talyan Hükümeti, Adalet Bakan›

ve D›fliflleri Bakanlar›’na, insan haklar› kurulufllar›na

seslenilerek, “alt› y›ll›k mücadele ve ölüm orucuna ilifl-

kin duyarl› olmaya, Türkiye Hükümeti ve Adalet Baka-

n› üzerinde, avukatlarla, hukukçularla, siyasi tutsakla-

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 çeki-

len aç›klamada, “art›k Türk yetkililerinin bilmezden

gelemeyece¤i bir seferberlik büyümüfltür. Bugün hapis-

hanelerdeki 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 ol-

mak üzere Avrupa kamuoyuna seslenilerek, “‹nsan

haklar›n›n s›n›rlar› yoktur, Siz de hapishane tecritine

hay›r diyebilirsiniz! Ölüm orucundaki Av. Behiç Afl-

c›’n›n, Gülcan Görüro¤lu’nun ve Sevgi Saymaz’›n ya-

flamlar›n› kurtaral›m!” denildi.

Yaflam orucu 
olarak 
kabul ediyorum

Böyle bir 
direniflin önünde 
konuflmak 
kolay de¤il



TAYAD’›n düzenledi¤i tecrite karfl› ulus-
lararas› sempozyumun konuklar›ndan biri de,
Arap Direnifl Birli¤i kurucular›ndan Dr.
Hisham Bustani idi. Bustani’ye Filistin dire-
niflini ve El Fetih-Hamas çat›flmas›n› sorduk. 

◆ Gazze’de durum nedir?

Dr. Hisham BUSTAN‹: Orada-

ki ana sorun, direnifl güçlerinden bi-

ri olan Hamas’›n parlamentoda ol-

may› kabul etmesidir. -Parlamento

Oslo Süreci ürünü. Zaten bunu Ara-

fat da imzalam›flt›.- Hamas daha ön-

ce ‹srail’i hiçbir flekilde tan›mad›¤›-

n› söylüyordu ama böyle bir hükü-

mete girmekle, ‹srail’i tan›m›fl oldu

dolayl› olarak. Özellikle baflka bir

sorun; iflgal alt›ndayken hem dev-

rim için, hem de devlet için bir fley-

ler yapabilmek sorunu. Çünkü zaten

iflgal var. ‹srail güçleri asl›nda Ha-

mas’› 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’› dava-

y› satma yoluna sokmaya çal›fl›yor.

Olay basit bir imza olay› de¤ildir. 

Arafat 1970’lerde uluslararas›

topluma flöyle sesleniyordu: “Be-

nim 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¤i-

flik faktörler aras›nda Arafat’›n ya-

ratt›¤› bürokrasinin yans›malar›n›

görüyoruz, çeliflkiler olufluyor

bu yüzden.

Ama tabii ki

bu üzücü

politik man-

zara direni-

flin bitece¤i

anlam›na gelmiyor. Tarihin gerçek-

li¤i flunu bize gösteriyor; direnifl du-

ra¤an de¤ildir, kendi içinde de¤i-

flimler gösterir ama hep sürer.

1970’lerde ulusalc› sol bir çizgi ha-

kimdi, günümüzde islamc› bir çiz-

ginin hakim oldu¤unu görüyoruz.

fiu an öylesine önemli bir tarihsel

anday›z ki, Filistin halk› hiçbir fle-

kilde bir bar›fl›n olamayaca¤›n›, ba-

r›fl söyleminin sahte oldu¤unu ve

yan›bafl›nda böyle siyonist bir dev-

letle bar›fl içinde yaflaman›n müm-

kün olmad›¤›n› görüyor. Buna kim-

se inanm›yor. 

◆ Gazze’de direnifl nas›l ör-

gütleniyor? 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 Fe-

tih derken politik önderli¤inden

bahsediyorum. Dolay›s›yla El Fe-

tih’in içerisinde direnifli örgütleyen

örgütleri de, karfl› olanlar› da göre-

bilirsiniz. ‹slami Cihad, islamc› ama

o yap›n›n içerisinde en ilerici tavr›

gösteren örgüt. ‹srail’i hiçbir flekil-

de tan›m›yor ve Oslo anlaflmas›na

girebilecek hiçbir fleyi kesinlikle

kabullenmiyorlar. FHKC gibi dire-

nifle destek sunanlar var. Ama onlar

daha küçük kal›yor. Gelecekte Ha-

mas’ta bölünme olaca¤›n› düflünü-

yorum. Direnifl yanl›s› olan belli

güçler ayr›lacak, kalanlar bu bürok-

ratik 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 ara-

s›ndaki çat›flmada durum ne?

El Fetih yönetimi ve paral› asker

grubu, flu anda Ha-

mas’›n tereddütlü tav-

r›n› k›rmak için, asl›n-

da ‹srail’in savafl›n›

veriyorlar. Uzlaflmak

için. Mahmud Abbas

gibileri ‹srail için sa-

vafl› yürütüyorlar. Ay-

nen Lübnan’da devlet yanl›s› güçle-

rin, Frans›z yanl›s› ya da Amerikan

yanl›s› gruplar›n ç›karlar›n› savun-

mas› gibi. fiu anda Hamas kriz içe-

risinde, tereddütü bundan kaynakla-

n›yor. Bir yandan direnifle karfl›y›m

diyemiyor, bir yandan ‹srail’i tan›-

yorum diyemiyor. Bir yandan mali

zorluklar yafl›yor. Ateflkes flart› ola-

rak 1967 öncesi s›n›rlara çekilme

önerisi yapt›, bu dolayl› da olsa ‹s-

rail’i tan›ma anlam›na geliyor.  

Filistin’de iki temel güç görüyo-

rum. Hamas ve El Fetih... Bu krizin

çözümü de bunlar›n tavr›na ba¤l›. 

◆ Di¤erlerinin etkisi yok mu?

Etkileri az. Politik konum üzeri-

ne ahlaki etkileri var. Ama somut

bir etkileri yok. Çünkü ana ak›mlar

Fetih ve Hamas, di¤erleri sönük. ‹s-

lami Cihad gibi güçlü bir örgüt bile

böyle bir krizi etkileyemiyor. Dev-

let çözülsün gitsin, iflgal yüzünü en

aç›k haliyle göstersin ve direnifl

tüm canl›l›¤›yla hareketlensin. Fi-

listin davas› için yap›labilecek en

güçlü fleylerden birisi bu olur ben-

ce. 

◆ Hapishaneler, tutsaklar so-

runu Filistin için önemli. Peki, F

Tiplerinde yaflananlara iliflkin

tutsaklar›n, halk›n bilgisi var m›?

Ben 2000 y›l›ndan beri haberda-

r›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 ha-

bersiz. 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 bu-

raya gelmem, sizin farkl› ülkelere

gitmeniz, bu iletiflimsizli¤i k›racak-

t›r. Yoksa halklar olarak her zaman

birbirimizin yan›nday›z. 
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Arap Direnifl Birli¤i Yetkilisi Bustani:

‘Filistin direnifli de¤iflimler 
gösterir ama hep sürer’

‹srail katliamlar› bay-
ramda da sürdü.
23 Ekim’de Beyt

Lahya bölgesinde
tanklarla sald›r› dü-

zenleyen ‹srail ordusu,
Filistin Halk Direnifl Ko-
miteleri yetkilisinin yan›s›-
ra, befl akrabas›n› ve
komflular›n› da katletti.



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 si-

zi büyük bir tehdidi ortadan kald›r-

man›z ve bask› alt›ndaki insanlar›

özgürlefltirmeniz için göreve gön-

derdi 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 ya-

na Irak’ta tek konuflan güç olan di-

renifl, geçen hafta Bush’u da konufl-

turdu: “Irak Vietnam gibi”.

“Irak Vietnam gibi”
Bir Tv program›na kat›lan Bush,

gazeteci Friedman'›n 'Irak'ta durum

Vietnam'daki Tet taarruzuyla örtü-

flüyor' yorumuna hak vererek, ilk

kez Vietnam benzetmesini en üst

düzeyde yapm›fl oldu.

1968’deki baflkanl›k seçimi ön-

cesi Komünist gerillalar›n bafllatt›¤›

Tet taarruzu, askeri aç›dan baflar›s›z

olsa da, iflgalcilerin yenilebilece¤ini

göstermifl ve ABD cephesinde bü-

yük moral bozuklu¤u yaratarak, dö-

nemin ABD Baflkan› Lyndon John-

son’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¤ra-

m›fl halde Vietnam'dan kaçm›flt›. 

Bush ilk kez Irak-Vietnam ba¤›

kurarken, daha sonra bu itiraf› dü-

zeltmek için çeflitli aç›klamalar ya-

p›ld›, “zafere kadar çekilmeyece-

¤iz” gibi beylik laflar edildi. Ancak

ortaya ç›kan baflka geliflmeler ve iti-

raflar, 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, is-

tikrar› sa¤lamaktan söz eden ABD

yönetiminin ç›k›fl yolu arad›¤› anla-

fl›ld›. Daha ‹ngiliz Genelkurmay

Baflkan›’n›n Irak’tan derhal çekile-

lim aç›klamas›n›n yank›lar› sürer-

ken, Irak Çal›flma Grubu’nun haz›r-

lad›¤› ve bas›na s›zan rapor bu ara-

y›fl› yans›tt›. 

George W. Bush'un onay›yla

Kongre taraf›ndan kurulan ve bafl›-

na Cumhuriyetçi eski D›fliflleri Ba-

kan› James Baker’›n getirildi¤i gru-

bun raporu, Irak tart›flmalar›n› daha

da alevlendirdi. Rapor özetle, mev-

cut durumun sürdürülemez oldu¤u-

nu, Irak stratejisinin iflas etti¤ini

belirtiyor ve çeflitli öneriler getiri-

yordu. 'Sonuna kadar kararl› devam

etme' üzerine oturan Amerikan poli-

tikas›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 önerile-

rin kendi içindeki açmazlar›, raporu

haz›rlayanlar›n asl›nda bir alternatif

bulunmad›¤› neticesine varmalar›na

neden oluyor. Bugün aç›kça ifade

edilmese de “Irak'tan önflarts›z ay-

r›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 dik-

tatör” seçene¤inin dahi tart›fl›lmas›. 

Irak Çal›flma Grubu'nun orta-

ya koydu¤u seçeneklere bak›ld›¤›n-

da tümünün de, ABD politikalar›n›n

iflas›n›n itiraf› anlam›na geldi¤i gö-

rülecektir. ‹flte bunlardan birkaç›:

“Irak'ta demokrasi hedefini b›ra-

k›n. Ba¤dat'› istikrarl› hale getirip

direnifle siyasi çözüm bulun.” “‹ran

ve Suriye ile iflbirli¤i yap›n.” “Ön-

celik Amerikan can kay›plar›n›n

azalt›lmas›d›r. ABD askerleri afla-

mal› olarak Irak d›fl›ndaki üslere

çekilmeli.” Ki, benzeri bir aç›klama

da, ABD eski D›fliflleri Bakan Yar-

d›mc›s› Richard Holbrooke’dan gel-

di. 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 edi-

yor: 'B›rak kaç' ile 'taksim' olas›-

l›klar› var. ‹lkinde askerlerin tüm-

den çekilmesiyle a¤›r kayb› ve utanç

verici duruma düflülmesi tehlikesi

var. ‹kincisinde ülke kuzeyde Kürt-

ler, güneyde fiiiler ve ortada Sünni-

ler 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 du-

rumdan 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› söy-

lemekteydi. The Times’›n dile getir-

di¤i gibi, Bush'un taktik de¤iflikli-

¤inden kast› ise, 'dünyaya en az

acz görüntüsü vererek çekilmenin
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Yenilgi ‹tiraflar›
Güçlü olan emperyalizm de¤il, dire-
nen halklard›r. Silahlanm›fl Irak
halk› bu gerçe¤i bir kez daha ispat-
l›yor. ‘‹kinci Vietnam’› aç›kça itiraf
eden Amerikan emperyalizmi Irak
halk›na yenilmifltir. fiimdi bütün
hesaplar ‘Irak’tan kurtulma’ üzeri-
nedir, ancak onlar için ‘Irak’tan
onurlu ç›k›fl’ olmayacak!



yollar›n› aramak't›r.

T›pk› Vietnam'daki gibi ayr›lma
zaman› gelip çatt› m› henüz net ol-

masa da, Ekim ay›nda Irak'ta iflgal-

den bu yana en fazla kayb›n› vere-

rek, 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¤› ‹ngilte-

re’nin, “güvenlik sorumlulu¤unu”

Irak ordusu ve polisine devretmek

yönündeki sab›rs›zl›¤›n›n nedeni

de, bu tart›flmalara bak›ld›¤›nda da-

ha net anlafl›l›yor.

Direnifl karfl›s›ndaki aczi tüm

dünyan›n gözleri önüne serilen ifl-

galcilerin, direniflten dolay› Suriye

ve ‹ran’› suçlamas› da, o büyük tek-

nolojik gücü, devasa silahlar›na

ra¤men, halklar karfl›s›nda ne denli

güçsüz olduklar› gerçe¤ini, iflas

eden stratejilerini gizleme telafl›n-

dand›r. Ba¤dat Büyükelçisi Zalmay

Halilzad ile birlikte 24 Ekimde ba-

s›n toplant›s› düzenleyen, Irak'taki

ABD güçleri komutan› general

George Casey, sadece “siyasi karar-

l›l›¤a sahip olmamas›” nedeniyle

Irak hükümetini suçlamakla kalm›-

yor, ayn› zamanda ‹ran ve Suriye’yi

“silahl› gruplara destek vermek ve

ülkedeki istikrar› baltalamakla” it-

ham ediyordu. Yani, direnen bir

halk yoktu, d›fl güçler ve beceriksiz

Irakl›lar vard›! 

‹flgalciler bir an önce Irak’› iflbir-

likçi hükümet ve kukla orduya dev-

retmeyi planlarken, onlar da ABD

ve ‹ngiltere’de yaflanan politik ge-

liflmelerden duyduklar› pani¤i giz-

leyemiyorlar. Zira, ABD ve ‹ngiliz

kamuoyunda iflgalin baflar›s›zl›¤›

daha aç›k tart›fl›l›r hale gelir ve si-

yasi 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, ‹ngi-

lizler’in iflgalindeki güneyin kont-

rolünü 12 ay içinde Irak'a devredip

çekilme gündemiyle yapt›¤› toplan-

t› sonras› konuflan Salih'in, “ABD

ile Britanya Irak'› b›rak›p kaça-

maz” aç›klamas› bu pani¤in adeta

bir 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 Par-

tisi’nin son 14 y›l›n en düflük düze-

yine inmesi ve Bush'a deste¤in yüz-

de 38'e kadar düflmesi, do¤rudan

Irak batakl›¤›n›n yans›mas› oldu.

Washington Post gazetesi, “Irak sa-

vafl›nda temel bir strateji de¤iflikli¤i

beklenildi¤ini” yazarken, gerek

Cumhuriyetçi gerekse de Demokrat
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Irak’ta “Dikta-

törlü¤ü y›k›p öz-

gürlük ve demok-

rasi getirecekler-

di.” Hatta kimile-

rine göre getir-

mifllerdi bile, flim-

di bunun inflaa sü-

reci bafllam›flt› ve

“Biz de isteriz” diye, emperyalizme

müdahale ça¤r›s›nda bulunuyorlard›.

‹ddia ve söylem buydu. 

Peki Irak’ta biçimsel anlamda da-

hi böyle bir demokrasi var m›? Yok!

Peki ne var? Mezhep çat›flmalar›.

Yoksulluk ve ülkenin kaynaklar›n›n

emperyalist tekellerce ya¤malanma-

s›. Çürümüfl iflbirlikçi yöneticilerin

yolsuzluklar›. ‹flsizlik, can güvenli¤i-

nin olmay›fl›... 

‹flgalin bafllad›¤› 2003'ten bu yana

sivil kay›plar›n say›s›n›n 655 bini afl-

t›¤›, bir ‹ngiliz sa¤l›k örgütü taraf›n-

dan geçen hafta aç›kland›. 

Irak'a temel hizmetlerin götürül-

mesi için yollanan 20 milyar dolar›n

ortadan kayboldu¤u, yani ABD tekel-

leri ile iflbirlikçileri taraf›ndan çal›n-

d›¤› ortaya ç›kt›. Son yolsuzluk ise,

Savunma Bakanl›¤›’nda ortaya ç›kan

2 milyar dolarl›k yolsuzluk oldu. 

Sa¤l›k sistemi tamamen çöktü. ‹fl-

galle birlikte 34 bin doktordan 18 bini

ülkeyi terk etti. 2 bin doktor, 164 hem-

flire öldürüldü. Ölen çocuklar›n yüzde

70'i ishal gibi kolayca tedavi edilebilir

hastal›klara kurban gitti. 2003'ten son-

ra 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 ka-

nalizasyon sisteminden yoksun. Elekt-

rik günde 4 saat veriliyor.

E¤itim sistemi üniversitelerden

bafllamak üzere çökmüfl durumda.

Ö¤retim üyeleri kaç›r›l›yor, katledili-

yor, ortaö¤retim-

de ö¤retmen yok,

çocuklar okullara

gidemiyor.

BM Mülteciler

Yüksek Komiser-

li¤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 Su-

riye'ye s›¤›nd›¤› belirlendi. Mezhep

çat›flmalar›n›n ya da bir baflka deyifl-

le iç savafl›n aç›k belirtisi olan göç

hareketinin, ‹srail'in 1940'larda Filis-

tinlileri sürmesinden sonra Ortado-

¤u'da ki en büyük uzun süreli nüfus

hareketlerinden biri oldu¤u belirtili-

yor. Nüfusun yüzde 60'› ise iflsiz. 

Mezhep çat›flmas› ise art›k gizle-

nemeyecek bir gerçek. Günde ortala-

ma 100 kifli bu nedenle ölüyor. ‹flgal-

ciler batakl›ktan kurtulma formülleri

aras›nda “Irak’› üçe bölmeyi” de tar-

t›fl›rken, asl›nda fiili olarak bu bölün-

me 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, kö-

kenleri Irak’›n yap›s›na dayan›yor.

Emperyalizm taraf›ndan suni olarak

çizilen s›n›rlarla biraraya getirilmifl

Irak, bir ulus olma özelliklerini hiç-

bir zaman tafl›mad›, bugün afliretler

ve dini temeldeki bölünmeler de bu

tarihsel geliflimden ba¤›ms›z de¤il-

dir. Ancak bu gerçek, mezhep çat›fl-

malar›n›n iflgalle birlikte zemininin

yarat›ld›¤› gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.

‹flte iflgalcilerin yaratt›¤› Irak’›n

özet bir tablosu!

‘Demokrasi’ dediler, enkaz yaratt›lar



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 çev-

relerinin ortak düflüncesi diye de

okunabilir. 

Direnifl hesaplar› bozdu
Güçlü olan halklard›r
Kuflkusuz iflgalcilerin hesab› çok

baflkayd›. Irak’ta istedikleri iflbirlik-

çi bir hükümet kuracaklar, devleti

yeniden buna göre inflaa edecekler

ve BOP politikalar›n› di¤er ülkelere

tafl›yacaklard›. “Uluslararas› meflru-

luk” 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›¤› yet-

kilisi 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” oldukla-

r›n› aç›klamas›, gelinen noktay›

özetliyordu. 

Nitekim ‹ngiliz The Times gaze-

tesinin üst düzey Irakl› ve Amerika-

l› 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›¤› yürüttü-

ler. Benzeri görüflmeler Mukteda

Sadr ile Irak Baflbakan› Nuri el-Ma-

liki aras›nda yap›ld›¤› da yine yan-

s›yan bir baflka bilgi.

‹flgalcilerin bütün masa bafl›

hesaplar› direnifl taraf›ndan bo-

zulmufltur. Küreselleflme sarhoflu

tekeller, halklar›n direnifli gerçe-

¤ine çarpt›lar ve “bald›r› ç›plak-

lar›n” gücüne tüm dünya bir kez

daha tan›kl›k etti, ediyor. 

‹flgalin politik ve askeri yetkili-

lerinin a¤z›ndan son günlerde yan-

s›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 va-

himdir emperyalizm aç›s›ndan.  

Ba¤dat’ta da kontrol 
direniflçilerde
Daha geçen y›l, “Irak’tan aflama-

l› olarak çekileceklerini” aç›klayan

Amerika, b›rak›n askerini azaltma-

y›, 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 bulun-

muyor. Sünni direniflçiler, Ramadi

gibi eyaletlerin sokaklar›nda devri-

ye gezerken, fiii Sadr milisleri Ame-

riye'de oldu¤u gibi, kentlerin dene-

timlerini ele geçiriyorlar. Daha çar-

p›c› örnek ise, ülkenin baflkentinin

dahi kontrol edilemiyor olufludur. 

ABD askeri sözcüsü Org. Wil-

liam Caldwell, El Cezire’ye yapt›¤›

aç›klamada, “Ba¤dat’› güvenli k›l-

makta baflar›s›z olduklar›n›” itiraf

etti, Irak ordusu ile birlikte geçen ay

bafllat›lan operasyonun sonuç ver-

medi¤ini söyledi. ABD’nin, Ba¤-

dat’taki 12 bin ek iflgal gücüne ra¤-

men çat›flmalar yüzde 22’lik bir ar-

t›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 ha-

kimiyeti var. 

Direnifl meydan okuyor
‹flgalciler cephesinde “batakl›k-

tan nas›l kurtuluruz”un tart›flmas›

yap›l›rken, direnifl aç›kça iflgali ge-

riletiyor ve meydan okuyor. Birçok

kentin denetimi direniflçilerin elinde

bulunuyor. 

21 Ekim’de El Cezire televizyo-

nuna konuflan Baas Partisi’nden bir

yönetici, geliflmeleri de¤erlendirdi-

¤i aç›klamas›nda, ABD’nin Irak’tan

“flerefli bir ç›k›fl” arad›¤›n›, direnifl-

çilerin ise müzakerelere haz›r oldu-

¤unu, ama silah b›rakmayacaklar›n›

duyurdu. Baasl› direniflçi flunlar›

söylüyor: “Partimiz ve di¤er direnifl

örgütleri, Amerikal›larla müzakere-

ye haz›r. ‹flgalci, ç›k›fl ar›yor. Dire-

nifl ise, düflman masaya oturana ve-

ya 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›l-

m›fl tüm yasalar›n iptali, direniflçi-

lerin Irak halk›n›n tek temsilcisi

olarak tan›nmas›, yabanc› güçlerin

çekilmesiyle ilgili bir takvimin

onaylanmas›.” 

Direniflin aç›k güç ve moral üs-

tünlü¤üyle yap›lan bu aç›klamalar-

dan bir baflkas› da, Baas liderli¤in-

deki direniflin sözcüsü Salah Muh-

tar taraf›ndan yap›ld›. Eski Vietnam

elçisi olan Muhtar, direniflin yüzde

90’›n›n Baas’›n liderli¤inde oldu¤u-

nu, 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› kay-

deden 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 Fal-

con”a düzenlenen sald›r›n›n da, uy-

gulamaya koyduklar› “ABD birlik-

lerine a¤›r kay›plar verdirme” takti-

¤inin parças› oldu¤unu dile getirdi.

Direnifl kaynaklar›, söz konusu sal-

d›r›da 300’den fazla ABD askeri,

CIA ajan› ve tercüman›n öldü¤ünü,

165 kiflinin a¤›r, 39 kiflinin hafif ya-

raland›¤›n›, Irak ordusundan da 122

askerin öldü¤ünü, 90’›n›n yaralan-

d›¤›n› duyurdular. Amerikal› bir

muhalif site de, ölen 300’e yak›n

Amerikal›’n›n isimlerini yay›nlaya-

rak direniflçileri do¤rulad›. ABD ise

sald›r›y› do¤rulamakla birlikte, ka-

y›plar›n› inkar etti.

Amerikan emperyalizminin Irak

stratejisinin iflas etti¤i tart›flmas›z-

d›r. Ama sadece iflas eden Irak poli-

tikas› da de¤ildir. Irak iflgalinin de

önemli bir yer tuttu¤u, 'küresel te-

rörle savafl' politikas›d›r temellerin-

den sars›lan. 
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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. ‹s-

tanbul’un gecekondular›nda yo¤unlaflan yozlaflma karfl›t› faaliyetler, Ana-

dolu kentlerinde de sürüyor. Zira, yozlaflma sadece ‹stanbul de¤il, tüm ülke-

de, 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 ey-

lemde, “Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz” pankart› tafl›nd›. Eylemde konu-

flan 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, fuhufl-

tan 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 çeke-

rek flunlar› söyledi:

“Yozlaflmadan, düzen kültüründen kaynakl› gençlerimiz her gün batakl›-

¤a saplan›rken, can ve mal korkusuyla uykusuz kalarak sorunlar›m›z›n hiç-

biri çözülmeyecektir. Bu sorunlar› çözmesi için oy verilen AKP’nin de çöz-

me gibi bir amac› yoktur. Onun tek amac› koltu¤unu sa¤lama almak. O hal-

de çözmek bize düflüyor. Bunun ilk yolu da beraber hareket etmemiz. Yüz bi-

nin üzerinde nüfusu olan bir mahalle birlik olursa çözülemeyecek hiçbir so-

runumuz yoktur.”

B›ld›rc›n’›n fiakirpafla halk›na birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›¤› aç›kla-

man›n ard›ndan sloganlarla Emekçiler Caddesi boyunca yürüyen kitleye ka-

t›l›mlar olurken, çok say›da insan›n alk›fllarla deste¤ini ifade etti¤i görüldü. 

GAZ‹ MAHALLES‹ - Cephe-

li devrimcilerin emekçi mahalle-

rinde batakl›klara yönelik eylemle-

ri sürüyor. Kumar oynatan, uyufltu-

rucu satan, fuhufl bata¤›n› yayan

yerlere yönelik önce çeflitli biçim-

lerde uyar›lar yapan Cepheliler,

uyar›n›n dikkate al›nmamas› duru-

munda, devrimci fliddetle bu tür

yerleri pislik yayamaz hale getiri-

yorlar. 

Bunun son örne¤i Gazi Mahal-

lesi’nde yafland›. Gazi Mahalle-

si’nde kumar oynatan bir kahveha-

ne, 22 Ekim akflam› Cephe taraf›n-

dan bas›larak da¤›t›ld›.

Gazi Son Durak meydan›nda

"Kars'l› Ali'nin kahvehanesi” ola-

rak tan›nan ve yine kumar oynatt›-

¤› tüm mahalle halk› taraf›ndan bi-

linen pislik yuvas›n› basan Cephe-

liler, kumarhaneyi da¤›tarak kulla-

n›lamaz hale getirdiler.

Edinilen bilgilere göre, söz ko-

nusu yerin sahibi, daha önce Cep-

heliler taraf›ndan “kumar oynatma-

mas›” 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 fu-

larlarla yüzünü kapatan Cepheli

grup taraf›ndan bas›l›rken, “Ga-

zi'de Kumar ‹stemiyoruz!", "Kur-

tulufl 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 des-

tek verdi¤i görüldü.

Kumarhaneye izin yok!

Dikmen Temel Haklar
Kampanya Sürüyor
Dikmen Temel Haklar’›n “Yafla-

nabilir Bir Mahalle ‹çin Haklar›m›-

z› ‹stiyoruz” slogan›yla bafllatt›¤›

kampanya imza standlar›yla sürü-

yor. 

18 Ekim günü otobüs ve dolmufl

duraklar›nda imza toplanan kam-

panyan›n taleplerinden “ek otobüs

ve dolmufl seferi konulmas›” talebi-

ni halk sahiplendi. Ö¤le saatlerinde

ise, Dikmen ‹lker 1. Cadde esnafla-

r›ndan imza topland›. Esnaflara der-

gimizin sat›fl› da yap›l›rken, mahal-

lede yaflanan sorunlar üzerine bilgi

al›flveriflinde bulunuldu. 

Temel Haklar 
Derneklerinden 
‹ftar Yemekleri
Halk›n de¤er ve geleneklerine

sahip ç›kan Temel Haklar Dernekle-

ri, halk›n dayan›flmas›n› güçlendir-

mek amac›yla Ramazan ay›n›n son

haftas›nda iftar yemekleri verdiler. 

Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Mer-

kezi’nde, Ümraniye 1 May›s Ma-

hallesi’nde faaliyet yürüten Anado-

lu Temel Haklar’da, Adana fiakirpa-

fla Temel Haklar’da düzenlenen if-

tar yemeklerinde halk dayan›flmas›

üzerine sohbetler edilirken, 1 May›s

Mahallesi’nde ayr›ca yoksul ailele-

re yönelik süren kampanya çerçeve-

sinde toplanan erzak ve ö¤rencilere

okul malzemeleri ulaflt›r›ld›. 

Adana’da verilen yemekte konu-

flan fiakirpafla Temel Haklar Esnaf

Komisyonu üyesi ‹lhan Sar›o¤lu,

“mahalle halk›n›n ve esnaf›n›n da-

y a n › fl m a s › n ›

sa¤lamak için

biraraya gel-

dik” diyerek,

esnaflara yöne-

lik, yozlaflma-

ya karfl› halkla

birlikte müca-

dele etme ça¤-

r›s› yapt›.



20 Ekim tarihli ga-

zetelerde yerald› bu

bafll›k. Bafll›¤›n dile ge-

tirdi¤i korkunç gerçek,

Dünya Sa¤l›k Örgü-

tü’nün aç›klad›¤› rapor-

da yeral›yor. Peki böyle

bir durum tespit edildi-

¤inde, gazetelerde böy-

le bafll›klar yerald›¤›n-

da dünyan›n aya¤a

kalkmas› gerekmez mi?

En az›ndan büyük yar-

d›m kampanyalar› aç›lmas› gerek-

mez mi?.. 

Bu soruya yeniden dönmek üze-

re, 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 dik-

kat 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 aç-

l›ktan ölmek üzere oldu¤unu be-

lirttiler. 

Ülkeler somutunda durum flöyle:

Etiyopya: Bu y›l açl›k tehlikesi

10-14 milyon insan› etkileyecek.

Kurakl›k, çorakl›k ve ekinlerin tah-

rip olmas›, sorunu daha da vahim-

lefltirmifl durumda. 1 milyon kifli,

ölümcül derecede açl›k tehlikesi al-

t›nda. 

Zambiya: Yaklafl›k 3 milyon ki-

fli 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 ih-

tiyaç var. Nüfusun yüzde 19.5’u

HIV virüsü tafl›yor. 

Zimbabwe: Son 20 y›lda ülke

neredeyse hiç ya¤mur almad›. Kor-

kunç bir kurakl›k hüküm sürüyor ve

6.7 milyon insan aç!

Besbelli ki, böylesi her büyük

felakette oldu¤u gibi, en çok çocuk-

lar ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›ya-

d›r. BM’ye ba¤l› örgütler, Moritan-

ya’da da açl›¤›n çok ciddi bir sorun

oldu¤unu ancak bu sorunun “ulus-

lararas› kamuoyu taraf›ndan dikka-

te 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 böy-

le bir tablo nas›l ortaya ç›kmakta-

d›r?

Hat›rlay›n; ülkelerin bafl›na dep-

rem, kas›rga gibi çok büyük felaket-

ler geldi¤inde devletler “yard›m”

toplant›lar› yap›yorlar. Ve hat›rla-

y›n, bu toplant›larda “söz verilen”

yard›m miktarlar›n›n yerine getiril-

memesi art›k “normal” kabul edilir

olmufltur. Böylesi toplant›larda ve-

rilen sözlerin yüzde 20’sinin yerine

getirilmesi “iyi bir oran” olarak gö-

rülmektedir. Mesela Endonezya’da,

‹ran’da yaflanan son büyük deprem-

lerde yine böyle oldu; halklar kendi

kaderleriyle baflbafla b›rak›ld›. Ger-

çeklefltirilen yard›mlar›n en büyük

bölümü, yine halklar›n

do¤rudan gerçeklefltirdik-

leri yard›mlard›r. 

Emperyalizm ve iflbir-

likçileri, ülkeler, halklar

aras›ndaki her türlü daya-

n›flmay› sinsice, ad›m

ad›m yokediyor. Halkla-

r›n birbirine güveninin al-

t›n› oyuyor böylece.   

Dünyay›, 20 milyon

insan›n açl›ktan ölümü-

nün seyredildi¤i bir dünya

haline getiriyor. Kan›ksat-

mak istiyor açl›ktan

ölümleri. “Küresellefl-

me”nin haydutlu¤unu ka-

n›ksatmak istiyor. 

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 bü-

yük flehirlerinden birine dair rakam-

lar 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, Di-

yarbak›r’da 1 Milyon 80 bin kiflinin

yani, nüfusun yüzde 80.7’sinin açl›k

s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤› tespit edil-

di. 

Türk-‹fl uzmanlar›, en son olarak

ülkemizdeki açl›k s›n›r›n› 583 YTL

olarak aç›klam›fllard›. Diyarba-

k›r’da nüfusun yüzde 80.7’si de,

400 YTL’nin alt›nda bir gelirle ya-

flamaya mahkum edilmifl durumda.

Bu gece Etiyopya’da, Moritan-

ya’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? Da-

ha ne kadar bir avuç az›nl›k, milyar-

larca yoksul ço¤unlu¤a hükmede-

cek? Daha ne kadar?.
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20 milyon insan 
açl›ktan ölmek 
üzere!
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Merhaba sevgili okurlar›m›z!

Konumuz açl›k. Dergimizde de gö-

receksiniz, 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 söy-

lüyordu. Her biri insan› “bu nas›l bir

dünya?” diye isyan ettirecek rakam-

lar ve gerçekler bunlar. Açl›k, bir

di¤er biçimiyle zaten gündemimiz-

de. Üç direniflçi, açl›¤›n koynunda

gün gün ölüme yürüyorlar bildi¤i-

niz 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 bo-

yutu ele alaca¤›z. Kat› bir gerçek

olarak sürekli önümüzde duran aç-

l›k sorununu de¤iflik aç›lardan iflle-

yelim diye düflündük.   

Mazlum: San›r›m bir çerçeve

çizmemizde yarar var. Niye derse-

niz, asl›nda “açl›k” öyle “ucu aç›k”

bir konu ki, esas›nda tüm kapitaliz-

mi 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›fl-

ma sözkonusudur. Dünya halklar›-

n›n önemli bir bölümünü aç b›rakan

nedenler neler? Mesela, dünya kay-

naklar›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 nedenleri-

ni somutlayabiliriz. Açl›¤›n kapita-

lizmle nas›l bir neden-sonuç iliflkisi

içinde varoldu¤unu iflleyebiliriz. 

Kemal: Evet, çerçevemiz bu

olabilir. Ama önce isterseniz bu ko-

nuda 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 çocukla-

r›n resimleri, ben kendimi bildim

bileli yeral›r gazete sayfalar›nda.

Y›llard›r ayn› ve son 15 y›lda du-

rum daha da vahimleflmifltir. Birlefl-

mifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü

FAO’nun dünya çap›nda yapt›¤› be-

lirlemelere göre, dünya'da 800 mil-

yon 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 ba-

z› araflt›rmalarda ise, 1.4 milyar ki-

flinin açl›k çekti¤i belirtilmektedir. 

Farkl› raporlara göre, rakamlar

birkaç yüz milyon az ya da fazla ol-

sa 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 ya-

fland›¤› yerler s›ralamas›nda tahmin

edilece¤i gibi Afrika ülkeleri baflta

geliyor. 2000 bafl›ndaki bir araflt›r-

maya 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 afl-

m›yor hiç. 

Hindistan, 1 milyara yak›n nüfu-

sunun yar›s› açl›k s›n›r›nda olan bir

ülke olarak, en fazla aç insan›n ya-

flad›¤› ülke durumunda.

Dedi¤imiz gibi rakamlar, açl›k

listesindeki s›ralamalar, zaman za-

man k›smen de¤iflse de, bu sonuç-

lar, emperyalist düzenin halklar

üzerinde yaratt›¤› y›k›m›n bir gös-

tergesi, emperyalizmin art›k gizle-

yemedi¤i gerçeklerdir.

Mazlum: “Açl›k tehlikesi” ile

karfl› karfl›ya olan ülkelerin tümü-

nün emperyalizmin sömürgesi du-

rumundaki ülkeler olmas› kuflkusuz

bir rastlant› de¤ildir. Hepsi, emper-

yalizmin yeralt› ve yerüstü zengin-

liklerini gaspetti¤i ülkelerdir... Ke-

za, 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 haya-

t›n› kaybediyor." 

Sayfada açl›ktan kaburgalar› tek

tek say›lacak duruma gelmifl, deri-

leri sarkm›fl, kemikleri erimifl ço-

cuklar›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 sürü-

nen 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 insan-

lar›n görüntülerini veya Bursa'n›n

çöp da¤lar› aras›nda açl›¤›n› gider-

mek için yiyecek toplayan bir çocu-

¤un kamyonun döktü¤ü çöplerin al-

t›nda kalarak ölmesini ekleyin bu

foto¤raflara. 

Emperyalizmin bir yeni-sömür-

gesi 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.

hayat›n
içindeki 
teori

Açl›k ve
Kapitalizm 

Dünyan›n sorunu ‘açl›k sorunu’
de¤il, ‘emperyalizm ve 

sömürgecilik sorunu’dur. 



Yani her yüz kifliden otuzbefli açl›k

s›n›r›nda yafl›yor ülkemizde. 

Düzen politikac›lar›, bu rakam-

lara 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›l-

mas› bile o ülke için yeterince utanç

vericidir. Keza geçenlerde aç›klan-

d›, Fakir Fukara Fonu'na aç›z, muh-

tac›z diye baflvuranlar›n say›s› 5

milyonu aflm›flt›r. 

Ülkemizin yeralt› ve yerüstü

kaynaklar› yüz milyonlar› besleye-

bilecek kapasitede olmas›na ra¤men

nas›l ç›k›yor böyle bir sonuç? Soru-

nun can al›c› noktas› bu tabii ki. 

Kemal: Bu konuda çok yerle-

flik bir deyim vard›r; “aç mezar›

yok” denir. Çünkü insanlar, çal›fla-

bildikleri veya dilenebildikleri süre-

ce, 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 dilenci-

liktir." 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 nokta-

da ekonomik, sosyolojik olarak “aç-

l›¤›n” nas›l tan›mland›¤›na de¤ine-

lim isterseniz.

Özlem: Bu konuyu tespit etti-

¤imizde, konu oldukça çarp›c› geldi

bana. Açl›k, çok sözetti¤imiz bir ol-

gu 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 ta-

n›m. 

Bir raporda da "En temel g›da
ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan in-
sanlara aç" denïlirken, "Temel ya-
flam standartlar› için gerekli olan
temel ihtiyaçlar›n› karfl›layama-
yanlara 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 mahiyeti-

ne bürünmektedir. Açl›¤› belirleyen

temel olgu “beslenme” iken, yok-

sullu¤u belirleyen unsurlar ise ko-

nut, 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›n-

da o kadar kal›n bir çizgi olmad›¤›-

n› da belirtmek gerekir. Keza, tüm

ülkeleri kapsayacak bir genelleme-

den ziyade, döneme, ülkeye göre

flekillenen tan›mlar daha gerçekçi-

dir. 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, in-

san›n evriminde ve toplumsal yafla-

m›nda büyük bir öneme sahip. Bu

konuda bir kaç teoriye, olguya daha

de¤inmek istiyorum.

Psikolojide, insan davran›fllar›

incelenirken,  “vücudun besin sto-

kunun yeterli çizginin çok alt›na

düflmesi halinde”, tüm dengelerinin

bozulaca¤›, düflüncenin her fleyden

vazgeçip besin içgüdüsünde yo¤un-

laflaca¤› belirtilir. Ki genel ve do¤al

olan da budur. ‹nsanl›k, her fleyden

önce, yeterince doymakla bafllam›fl-

t›r. ‹nsan›n ilk eylemi, kendini do-

yurma eylemidir. Bütün insansal

de¤erler, bu ilk eylemin üstünde

yükselir. Aç›kt›r ki, doymayan in-

san, ne üreyebilir, ne çal›flabilir, ne

de düflünebilir.

Beslenme sorunu, tarih boyunca

da birçok olay›n yönlendiricisi ol-

mufltur. Göçler ço¤unlukla k›tl›ktan

bollu¤a do¤ru yap›lm›fl, birçok sa-

vafllar açl›k sonucu ç›km›flt›r. Bazen

k›tl›ktakiler bolluktakilere sald›r-

m›fl, bazen de bolluktakiler k›tl›kta-

kilerin sald›r›lar›n› bafltan önleme

gerekçesiyle onlara sald›rm›fllard›r. 

Bugün de bir aç›dan bak›ld›¤›n-

da, yaflananlar›n bu gerçeklere çok

da uzak olmad›¤› görülebilir. Tabii

kapitalizm ve emperyalizmle birlik-

te tüm bunlar›n temelindeki etken-

lerin de¤iflti¤ini hesaba katarak yap-

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, el-

lerden, t›rnak ve difllerden yararla-

narak parçalanan ve yutulan çi¤ et-

le giderilen açl›ktan farkl›d›r.” flek-

linde bir benzetme yapar. 

Özlem: Devrimci Sol Dergi-

si’ndeki bir yaz›da da bu konuda

flöyle diyordu: "Ekonomik ve sosyal

anlamda yoksullu¤u do¤ru tan›mla-

mak önemlidir. Yoksulluk sadece yi-

yecek hiçbir fley bulamay›p aç kal-

mak, bafl›n› sokacak bir yeri olma-

y›p sokakta kalmak de¤ildir... Yok-

sulluk 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... Bunla-

r›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› ta-

n›mlar. Kapitalizm, bir aç›dan ba-

k›ld›¤›nda açl›kla çeliflir; çünkü ka-

pitalizmde esas olan, iflçiye ölmeye-

cek 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,

Açl›k tehlikesi” ile karfl› karfl›-
ya olan ülkelerin tümünün emperyaliz-
min sömürgesi durumundaki ülkeler ol-
mas› kuflkusuz bir rastlant› de¤ildir. Hep-
si, emperyalizmin yeralt› ve yerüstü zen-
ginliklerini gaspetti¤i ülkelerdir... Keza,
açl›¤›n kitlesel olarak 1990’lar›n bafl›ndan
bu yana art›fl göstermesi de rastlant›sal
de¤il elbette. 

“
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kendi vücudunu yeniden üretir. 

O dönemlerde günde 12-14-16

saat çal›flt›r›l›yordu iflçiler ve buna

ra¤men, kapitalistler “yemek mola-

s›” vermek zorunda kalmaktan flika-

yetçiydi. Bir kapitalist flöyle der:

“Sabah 6'dan akflam 9'a kadar ça-

l›flmaya izin veren bir madde ... bi-

zim çok iflimize gelirdi ama bu ça-

l›flma saatleri hiç uygun de¤il. Ma-

kinelerimiz 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-” görü-

yor. 

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› aç-

l›ktan ölebilir. Çünkü, bu aç kitlele-

rin büyük bölümü, üretim sürecinin

d›fl›na sürülmüfl kitlelerdir. Bu an-

lamda da, dünyam›zda her gün 24

bin kiflinin açl›ktan ölmesi, kapita-

list ekonominin kurallar›yla çelifl-

memektedir. 

Mazlum: O halde flunu da ek-

leyelim: 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 ü-

retti¤i de¤er olarak tan›mlayabiliriz

k›saca. Emekçinin kendi emek gü-

cünü yeniden üretmesi ise onun as-

gari düzeyde beslenmesi demektir. 

Bu aç›dan kapitalistin s›n›rlar›

vard›r: art›k-de¤eri belli bir oran›n

üzerine ç›karamaz; birincisi, çal›fl-

ma süresini insan›n yeniden çal›fl-

mas› için gerekli bir uyku süresi

ay›rmak gerekti¤i için mesela 16 sa-

atin üstüne ç›karamaz; asgari ücreti

de belli bir noktan›n alt›na düflüre-

mez. 

Fakat bu ölçüler, dikkat edilirse,

üretim sürecinin içindeki emekçiler

için geçerlidir. Fakat bugün “iflsiz-

lik” diye de tarif etti¤imiz, üretim

sürecinin d›fl›nda çok genifl kesim-

ler, yüzmilyonlar vard›r. Açl›k ve

açl›ktan ölümler de iflte bu kesim-

lerde gündeme gelmektedir. 

Kemal: Evet, asgari ücretle aç-

l›k s›n›r› çok yak›nd›r birbirine As-

gari 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 sahip-

leri, kapitalizmin iflçileri kölelefltir-

me biçimine bakarak kendi köleci-

liklerini 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 öldürme-

ye 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 hak-

k›m›z yoktur." (Kapital, c.1, syf.

250) 

Yine Kapital aktar›yor. Bir gaze-

te, köle sahiplerini aforoz eden kili-

seyi flöyle elefltiriyor: "[Rahip] köle

sahiplerini aforoz ediyor ama

Londral› otobüs floförleri ile biletçi-

lerini bir köpek ücreti ile hiç ac›ma-

dan günde 16 saat çal›flt›ran say›n

kiflilerle birlikte dua etmektedir."

Marks bu ba¤›ml›l›¤› flöyle özet-

liyor: “Romal› köle prangaya vuru-

lurdu, ücretli emekçi, sahibine, gö-

rünmeyen ba¤larla ba¤lan›r. Ba-

¤›ms›zl›k görüntüsü, iflverenin de-

vaml› olarak de¤iflmesi ve bir de,

bir sözleflmenin (varsay›lan hüküm-

leri) ile sa¤lan›r ve sürdürülür.”

(Kapital C. 1, s. 548)

Özlem: Ben biraz bugüne gele-

rek 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, Al-

manya, ‹ngiltere gibi di¤er emper-

yalist ülkelerin silaha yat›rd›¤› tril-

yonlar› 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, ka-

pitalizmin do¤as›na, emperyalizmin

varolufl biçimine ayk›r›d›r. 

Kald› ki, yoksulluk ve giderek

açl›k, art›k Afrika’dan, Asya’dan ta-

fl›p, bizzat emperyalist ülkelerin

kendi baflkentlerine kadar uzanma-

ya bafllayan bir olgudur. Buna ne

denecek o zaman?

Emperyalistler, sosyalist siste-

min y›k›l›fl›n›n ard›ndan sömürü ve

sömürgecili¤in dizginlerini koyu-

verdiler bilindi¤i gibi. Bu anlamda

da dünya halklar› üzerindeki sömü-

rüyü katbe kat artt›r›rken, kendi

emekçi halklar› üzerindeki sömürü-

yü de art›r›yorlar. Ony›llard›r sö-

mürgelerden elde etti¤i kârlardan

kendi halk›na verdi¤i/vermek zo-

runda kald›¤› "pay›", flimdi alabildi-

¤ine küçültme politikalar› izliyorlar.

Almanya’n›n Harzt ad› verilen ka-

rarlar› gibi... Ücretlilerin sa¤l›k pa-

ras›ndan kesintiler, emeklilik yafl›-

n›n yükseltilmesi, iflten ç›kmalarda

tazminatlar›n k›s›tlanmas› gibi hak

gasplar›n› içeren “ekonomi paketle-

ri”, emperyalist ülkelerin bir ço¤un-

da 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 ol-

du¤unu gösteriyordu. SDP taraf›n-

dan yap›lan araflt›rmaya göre “yok-

sulluk 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-

¤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! Bu-
gün Afrika’n›n, Asya’n›n yoksullar› açl›k-
tan ölebilir. Çünkü, bu aç kitlelerin bü-
yük bölümü, üretim sürecinin d›fl›na sü-
rülmüfl kitlelerdir.

E
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den her y›l 40 bin çocuk daha 1 ya-

fl›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 hizmet-

lerinden yoksun demektir, sosyal,

kültürel hizmetlerden yoksun de-

mektir. 1.4 milyar olarak ifade edi-

len 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 kulla-

n›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, As-

yal›lar’›n çok çocuk yapmalar›d›r.

Bu teori, Malthusçuluk diye bili-

nir. Evet, flimdi biraz da açl›k konu-

sundaki 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. ‹n-

sanlar›n ölümüne yol açan savafllar,

salg›n hastal›klar, cinayetler vb. bu

aç›dan yararl›d›r ve engel olunma-

mal›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 ol-

maktad›r. Mukadderdir, hiçbir güç

bunlar› önleyemez, devlet bu konu-

ya bofluna müdahale etmemeli-

dir...” Malthus’un bu düflüncesi, li-

beralizme gönderme yaparak “b›ra-

k›n›z ölsünler” fleklinde özetlenmifl-

tir. 

Asl›nda birçok burjuva ekono-

misti, 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 as-

la yeniden eski haline getirilemeye-

ce¤i teorisiyle, nüfus artt›kça hayat

standartlar›n›n düflmesinin zorunlu

oldu¤unu savunmufllard›r. O kadar

ki baz› burjuva ekonomistler, mo-

dern bilimin, hastal›klara karfl› mü-

cadelede elde etti¤i sonuçlar›n, üre-

timdeki geliflmeleri aflt›¤›n› söyle-

yerek, adeta t›bb›n insan yaflam›n›

uzatmas›na da karfl› ç›kmaktad›rlar.

Tabii asl›nda bu geliflmifl t›p teknik-

lerinin s›radan emekçi halk kitleleri

için kullan›lmas›n› gereksiz görü-

yorlar. Burjuvazi bilindi¤i gibi, bu

tür görüfllerinin devam› olarak,

özellikle sömürge, yeni-sömürge ül-

kelere do¤um kontrolü dayatmas›n-

da bulunmaktad›r. Ki bu temelde

gelifltirilen burjuva teoriler de “Ye-

ni 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¤› ve-

rimsizlefltirenin ve insanlar› aç b›ra-

kan›n, kapitalist ekonomi oldu¤u

gizlenmektedir. 

Topra¤›n veriminin gittikçe azal-

makta oldu¤u, topra¤a verimlili¤i-

nin yeniden kazand›r›lamayaca¤›

gibi teorilerin bilimd›fl› oldu¤u ka-

n›tlanm›flt›r. Zaten halen dünya üze-

rinde henüz ekilmemifl 400 milyon

hektar› aflk›n bir toprak vard›r. Ama

en önemlisi, dünyadaki besin soru-

nunu, açl›k sorununu sadece topra-

¤a ba¤lamak, anti-bilimsel bir yak-

lafl›md›r. Belirtti¤imiz gibi, kapita-

lizmin, emperyalizmin açl›ktaki so-

rumlulu¤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 eko-

nomi politi¤i ve emperyalizmin po-

litikalar›d›r.  

Kemal: Evet, baflta denildi¤i

gibi, açl›k ve beslenme sorunu, in-

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 yi-

ne. 

86 ülke kendisi, kendi halk›na

yetiflecek ürün yetifltirememekte ve

bu ülkelerin dıflarıdan gerekli ürün-

leri alacak parası da bulunmamakta.

Bu ülkelerin yarısı Afrika'da ve bu

ülkelerin hepsi sömürge ve yeni-sö-

mürge. Ama flu çok daha çarp›c› bir

olgudur; Yugoslavya'da bugün 2

milyon kiflinin yiyecek yardımına

ihtiyacı oldu¤u belirtiliyor.  Ve sa-

dece bu olgu bize, açl›k, yetersiz

beslenme sorununun kayna¤›n› gös-

termeye yetiyor. Rusya’da da bugün

açlardan sözediliyor. Sosyalizm dö-

neminde, SSCB yurttafllar› açl›k di-

ye bir fleyi tan›m›yorlard›. Sosya-

lizm y›k›ld›ktan sonra tan›flt›lar aç-

l›kla. Yeryüzünde, teknoloji bu ka-

dar geliflmiflken, yeryüzünün kay-

naklar› bu kadar bolken, gerçekte

açl›k diye bir fleyin olmamas› gere-

kir; ama bugün var; çünkü emper-

yalizm, baz› ülkeleri üretemez, ken-

di kendini yönetemez, kendi zen-

ginliklerini kullanamaz hale getiri-

yor. Bugün dünyan›n karfl› karfl›ya

oldu¤u açl›k, kölecilik döneminde,

feodalizm döneminde k›tl›klar›n so-

nucunda karfl› karfl›ya kal›nandan

tümüyle farkl› nitelikte bir açl›kt›r.

Bu iradi yarat›lan bir açl›kt›r ve ya-

ratan da emperyalizmdir. Dolay›s›y-

la, dünyada açl›k sorununun çözü-

mü, FAO’nun, UN‹CEF’in göster-

melik kampanyalar›ndan de¤il, biz-

zat “emperyalizm ve sömürgecilik

sorunu”nun çözümünden geçiyor. 

ugoslavya'da bugün 2 milyon kifli-
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 döne-
minde, SSCB yurttafllar› açl›k diye bir fle-
yi tan›m›yorlard›. Sosyalizm y›k›ld›ktan
sonra tan›flt›lar açl›kla. 
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Okul önlerinde lise ça¤›ndaki

genç k›zlar›m›z›n çeteler taraf›ndan

kaç›r›larak fuhufla zorlanmas› ile

gündeme gelen Alibeyköy-Karado-

lap 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 kül-

türel kuflatmas›na karfl›, kendi kül-

türüne sahip ç›kma ça¤r›s› yapan

devrimcilere kulak veriyor. Bunun

en güzel örne¤i, 25 Ekim günü dü-

zenlenen “YOZLAfiTIRMAYA

KARfiI KEND‹ KÜLTÜRÜNE

SAH‹P ÇIK” flenli¤i oldu. 

Yozlaflt›rmaya Karfl› Karadolap

Halk ‹nisiyatifi taraf›ndan, mahalle-

de bulunan Yeni P›nar Dü¤ün Salo-

nu’nda yap›lan flenli¤e 3 bin kifli ka-

t›ld›. 

Yine ayn› adla gençler aras›nda

düzenlenen futbol turnuvas›n›n

ödüllerinin de verildi¤i flenli¤e, Nu-

rettin  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 demok-

ratik kitle örgütlerinin ortak haz›rla-

d›¤› konuflma, Temel Haklar’dan

‹brahim Halil fiahin taraf›ndan ya-

p›ld›. 

fiahin, mahallede artan yozlafl-

maya dikkat çekti¤i konuflmas›nda,

tüm yoksul emekçi mahallelerinde

1980’den bu yana ad›m ad›m geliflen

yozlaflt›rmaya vurgu yapt›. Uyufltu-

rucu, fuhufl gibi  fleylerin birer sonuç

oldu¤unu ifade eden fiahin, as›l yoz-

laflt›rman›n, “halk›m›z›n geçmiflten

bugüne yaratt›¤› ilerici, birlefltirici,

dayan›flmac›, üretken kültürel-ahlâki

de¤erlerinin içinin boflalt›l›p-bozula-

rak, bunun yerine; halka ait olmayan

yoz-kozmopolit, üretmeden tüketen,

gerici yani her fleyin parayla al›n›p

sat›ld›¤› piyasa kültürünün geçiril-

mesidir” diye konufltu.

Düzenin yozlaflt›rma ve halk›

bölüp parçalama araç, yöntem ve

politikalar›na örnekler verilen ko-

nuflmada, gençlerin yaflad›¤› yaban-

c›laflman›n yozlaflman›n önünü açt›-

¤› ifade edildi. Konuflmada, Yozlafl-

t›rmaya Karfl› Karadolap Mahallesi

Halk ‹nisiyatifi’nin de mevcut tab-

lonun bir ihtiyac› olarak ç›kt›¤› vur-

gulan›rken, bu yap› içinde halk›n

tüm kesimlerinin yeralabilece¤ine,

kendi sorununa sahip ç›kabilece¤i-

ne ve çözümüne katk› sunabilece¤i-

ne dikkat çekildi. 

fiahin, ‹nisiyatifin faaliyetlerine

iliflkin bilgi verirken, sorunlar› tü-

müyle çözme gibi bir durumun da

olamayaca¤›na özellikle vurgu ya-

parak, bunun nedeninin mevcut dü-

zen oldu¤unu ve bu düzen sürdük-

çe, yozlaflman›n bir biçimde sonuç-

lar›yla karfl›lafl›laca¤›n› söyledi. 

Mücadele ça¤r›s› yap›lan konufl-

man›n ard›ndan Pir Sultan Abdal

Derne¤i Eyüp fiube Baflkan› da bir

konuflma yaparken, ard›ndan s›ra-

s›yla sanatç›lar türkülerini seslen-

dirdiler. Sahne alan sanatç›lar yoz-

laflmaya 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› vur-

gulay›p, “türkülerimizi Behiç Aflc›

için de söylüyoruz” dediler. fienli¤e

yo¤un olarak gençlerin kat›lm›fl ol-

mas› ise, bir di¤er olumlu yan›yd›. 
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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 yöntem-
leri 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 kamuoyu-
na vurgulamak isteriz ki; HÖC ve ESP kendi sorun-
lar›n› kendi aralar›nda çözecek sorumlulu¤a, güve-
ne ve ciddiyete sahiptir. Devrimci kültürümüz ve
sorumlulu¤umuz bu türden sorunlar› hem çözebile-

cek, hem de bunlar›n nüksetmemesini sa¤layabile-
cek düzeydedir. Buna inan›yoruz, kendimize ve bir-
birimize güveniyoruz.

Devletin bu türden sorunlar› kullanarak gelifltir-
mek isteyece¤i provakasyon ve tahrik giriflimlerine
f›rsat vermeyece¤imizi vurgulamak istiyoruz.

Halklar›m›z, devrimci ve demokratik kamuoyu-
nun da bu güveni ve inanc› paylaflmalar›n› umut
ediyor, devrimci bir örnek yaratma yolundaki çaba-
m›z› paylaflmalar›n› diliyoruz.

25 Ekim 2006

HALKLARIMIZA, DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA

HAKLAR VVE ÖÖZGÜRLÜKLER CCEPHES‹ -- EEZ‹LENLER‹N SSOSYAL‹ST PPLATFORMU

Karadolap halk› yozlaflmaya
ve çetelere izin vermeyecek



ABD emperyalizminin 11 Eylül

2001’den sonra Irak’a yönelik iflgal

operasyonu bafllad›¤›ndan bu yana

ülkemizdeki anti-emperyalist müca-

delede özel ve önemli bir yeri olan

Irak’ta Savafla (‹flgale) Hay›r Ko-

ordinasyonu da¤›ld›. 

ABD’nin iflgaline kadarki süre

içinde Irak’ta Savafla Hay›r Koordi-

nasyonu, iflgalden sonra ise Irak’ta

‹flgale Hay›r Koordinasyonu ad›yla,

yüzlerce eyleme öncülük yapan Ko-

ordinasyon, 18 Ekim 2006’da son

toplant›s›n› yapt›. 

Biz, içinde yerald›¤›m›z tüm bir-

liklere de¤er veririz. Onu gelifltir-

meye, büyütmeye, kal›c›laflt›rmaya

çal›fl›r›z. Emek veririz. Böyle oldu-

¤u için de, bu birliklerin yaflayaca¤›

her olumsuz geliflme bizi üzer. Ko-

ordinasyon’un da¤›lmas› da bizi üz-

müfltür. Bunu Türkiye solu aç›s›n-

dan 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›kla-

ma da yapamam›flt›r. Bu anlamda,

okurlar›m›za ve halk›m›za bu gelifl-

meyi aç›klamay› da kendi görevi-

miz say›yoruz. 

Bu k›sa dergi yaz›s› içinde Koor-

dinasyonun tüm sürecini de¤erlen-

dirmemiz 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 Koordi-

nasyonu aflacak daha ileri birlikleri

için birer tecrübeye dönüfltürmektir. 

Reformizmin 

Bozgunculu¤undan 

Oportünizmin 

Da¤›t›c›l›¤›na

Savafla (‹flgale) Hay›r Koordi-

nasyonu, kuruldu¤u süreçte, Türki-

ye Solu’nun hemen hemen tüm ke-

simlerini kapsayan bir birlik niteli-

¤indeydi. Keza, s›n›rl› da olsa anti-

emperyalist 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¤u-

dur. 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. Esa-

sen reformizmin o dönem as›l ama-

c›, ayr›lmaktan çok Koordinasyon’u

da¤›tmakt›. ÖDP resmi olarak da

bunu önermiflti. 

Ancak buna izin vermedik. Re-

formistler ayr›ld›, bozgunculuk

planlar› bozuldu. Koordinasyonu

sürdürmeyi baflard›k. 

Ancak Koordinasyon süreç için-

de asgari anlamda bir ifllevi yerine

getirirken, kendini yenilemeyi, zen-

ginlefltirmeyi baflaramad›. Çeflitli

gruplar, -ki bunlar bugün da¤›t›lma-

s›nda etken olan gruplard›r- Koordi-

nasyon’u gelifltirecek ve genifllete-

cek, ülke çap›na yayacak önerilere

›srarla karfl› ç›kt›lar (ya bir “Cep-

he”ye dönüflürse korkusu vard› ki-

milerinde) ve bu noktaya gelindi. 

Solun kendi elleriyle yarat›p, yi-

ne kendi elleriyle y›kt›¤› anti-em-

peryalist bir mevzidir Koordinas-

yon. Peki sol, hangi mant›kla, önce

yaratm›fl ve sonra y›km›flt›r? 

Ömrü mü dolmufltu? Mücadele-

sine 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›l-

l›k anti-emperyalist mücadelesine

damgas›n› vuran bir örgütlülük,

kendini, böyle sonland›rmamal›yd›

elbette. Sunulan gerekçeleri ve ge-

liflmeleri 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› ta-

n›mlayabilecek en uygun kelime bu

olsa gerek. 

Bütün k›yamet, Sar›gazi’de çe-

flitli sol gruplar taraf›ndan düzenle-

nen bir festivale Koordinasyon’dan

bir konuflmac› gönderilip gönderil-

memesi üzerine kopmufltur.   

Tart›flman›n nas›l somutland›¤›-

na gelece¤iz tekrar; ancak bu “ayr›-

l›k nedeni”ne bakan herkes, en bafl-

ta “ne ilgisi var?” diye soracakt›r.

Herkes aç›kça görecektir ki, bu ge-

rekçenin, Koordinasyon’un varl›k

nedeniyle, mücadele alan›yla, bugü-

ne kadarki prati¤iyle bir ilgisi yok-

tur. 

Evet, HÖC, Sar›gazi’de bir festi-

valin örgütlenmesine önayak ol-

mufltur. O zamana kadar böyle bir

çal›flmalar› olmayan di¤er sol grup-

lar ise, bu festivale karfl› “alternatif”

bir festival örgütlemeye soyunmufl-

lard›r. 

‹flte bu “alternatif” festivale Ko-

ordinasyon ad›na konuflmac› gönde-

rilmesi istenmifltir. HÖC, bu festi-

valin “kendisine karfl› örgütlenmifl

bir etkinlik” oldu¤unu belirterek,

buna karfl› ç›km›fl, kendisine karfl›

bir yan tafl›yan bir etkinli¤e kendisi-

ni temsilen bir konuflmac› gönderil-

mesine onay vermeyece¤ini belirt-

mifltir. 

Koordinasyon yeni bir örgütlen-

me de¤ildir. Oturmufl gelenekleri,

kurallar› vard›r. Koordinasyon’da

esas olan gündemine gelen her so-
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halk›n
Cephesi Koordinasyonu 

Kim, Nas›l Da¤›tt›?



runda uzlaflma yolunu bulmakt›r.

Dört y›ld›r süren geleneklerine gö-

re, böylesi durumlarda bir tek grup

bile karfl› ç›karsa, bir tek grup her-

hangi bir konunun kendisi için “il-

kesel” oldu¤unu belirtirse, Koordi-

nasyon o konuda karar almaz. Sar›-

gazi özelinde de böyle olmufltur. 

Ancak tüm bunlar›n ard›ndan,

Partizan, “konuflmac› gönderilmesi-

nin” kendileri için “ilkesel” oldu¤u-

nu belirtip bu sorunu tekrar Koordi-

nasyon’un gündemine getirdi. Ko-

nunun konufluldu¤u daha önceki

toplant›larda böyle bir “ilke”den sö-

zetmemiflti Partizan hiç. Zaten et-

mesi de abes olurdu... 

Partizan bu “ç›k›fl›” yapt›ktan

sonra süreç hiç kimsenin hiçbir fleyi

do¤ru dürüst tart›flamad›¤› bir “h›z-

la” geliflti. ‹lkedir deyip baflka bir

fley demeyen Partizan, meseleyi

“Koordinasyondan ayr›lmaya” ge-

tirdi. 

Tüm üyeler, Partizan’a, mevcut

durumun Koordinasyon’un gele-

nekselleflmifl bir kural› oldu¤u, bu-

güne kadar onlarca konunun bu fle-

kilde sonuçland›r›ld›¤›n› ve bunda

kendilerinin de onay›n›n oldu¤una,

ama buna ra¤men e¤er bu kural› tar-

t›flmak istiyorsa, veya Koordinas-

yon’a iliflkin baflka tart›flmak iste-

dikleri 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 mese-

lesidir” deyip, gönderilmiyorsa, ay-

r›l›yoruz diyerek Koordinasyon’da-

ki da¤›lmay› bafllatt›. 

Ben de, Ben de, Ben de... 

Sorun bu noktada da s›n›rl› kal-

mad›. 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 ge-

rekçe getirdikleri bile

tam olarak anlafl›la-

mad›. DHP tüm koor-

dinasyonu “liberal-

lik”le suçlay›p öyle

gidiyordu, ama elefl-

tirilerini anlatma zah-

metine bile katlanm›-

yorlard›. 

E¤er gerekçeleri

“köklü”, kapsaml› ve

Partizan’dan farkl› idiyse, niye böy-

le 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›nma-

lar›, bunun göstergesidir. 

Gerek Partizan, gerekse de DHP,

birli¤in kapsam›ndan, süreklileflme-

sinden 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› flab-

lonla 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 ken-

dileri için bir “yük” olarak görmüfl

olsalar gerek. 

ESP ise son dönemde iyice y›p-

ranm›flt›. Ardarda özelefltiriler yap-

mak durumunda kal›yor, ancak öze-

lefltirilerine yolaçan tav›r ve kültürü

de de¤ifltirmeye bir türlü yanaflm›-

yordu. Konuflmac› gönderip gön-

dermeme “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 gerek-

tirdi¤i sorumlulu¤u, ciddiyeti, eme-

¤i, disiplini sürdürememeleridir.

HÖC’e ve asl›nda kendi d›fllar›nda-

ki herkese karfl› grupçu, rekabetçi

yaklafl›mlar› da bu ayr›l›¤›n bir di-

¤er yan›d›r. 

Koordinasyon’un kalan üyeleri,

ayr›lan bu gruplarla tekrar bir tart›fl-

ma zemini oluflturmak için ›srarl›

bir çaba gösterdiler, ancak bu çaba-

n›n karfl›l›k görmedi¤i noktada, Ko-

ordinasyon’un varl›¤›na son verme

e¤ilimi a¤›r bast›. 

Üzüm Yemek ya da 

Ba¤c›y› Dövmek!

Ayr›lan gruplar ise, her türlü tar-

t›flmaya s›rtlar›n› dönen bu tav›rla-

r›yla, Koordinasyonu yaflatmak, sol

içi birliklerin daha do¤ru bir iflleyi-

fle kavuflmas›n› sa¤lamak gibi bir

kayg›lar› olmad›¤›n› göstermifller-

dir. 

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 ola-

mamak idiyse, baflka platformlarda

HÖC’le birlikteydiler; o platform-

larda nas›l birlikte olunacakt›. Buna

hiçbiri cevap veremedi. 

Dahas›, e¤er mesele, Koordinas-

yon’un y›llard›r süren bir iflleyifl ku-

ral› ise, o kural ve o çerçevede olu-

flan gelenekler, masaya yat›r›l›r, ge-

rekirse kurallar ve gelenekler de¤ifl-

tirilirdi. Ne HÖC’ün ne de di¤er

gruplar›n, tart›flma süreci boyunca

buna bir itiraz› olmad›. 

Kurallar, birlikleri yaflatmak, ge-

lifltirmek, ifl yapmas›n› sa¤lamak

içindir; buna hizmet etmeyen kural-

lar 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. 
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Aceleleri vard›, ne olursa olsun

ayr›lmay› kafalar›na koymufllard›.

Bu yüzden ne herhangi bir özeleflti-

ri, ne bir kural de¤iflikli¤i, ne Koor-

dinasyon’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 konusun-

da samimi iseler, onun yerine bir

fley örgütlenmesini de gündemleri-

ne al›rlar. Peki bu gruplar, Koordi-

nasyonu da¤›t›p yerine yeni bir fley

mi koyacaklard›? Hay›r!

Peki Koordinasyon “tarihi ola-

rak” ömrünü doldurmufl, siyasi ola-

rak gereksizleflmifl miydi?

En az›ndan bu gruplardan hiçbi-

ri böyle bir görüfl ortaya koymad› flu

ana dek. 

O halde Koordinasyonu ya dü-

zelterek yaflatmak veya onu y›k›p

yerine daha iyisini kurmak tart›fl›l-

mal›yd›. Böyle bir tart›flma yap›la-

mad› ne yaz›k ki. Varsa yoksa Sa-

r›gazi’ye konuflmac› gönderip gön-

dermemeyi tart›flt›lar; ne Sar›ga-

zi’ymifl, ne festivalmifl, ve ne kadar

önemliymifl ki, solun en uzun vade-

li birliklerinden birini da¤›tabildi. 

Koordinasyon, art›lar› 

ve eksileriyle bizimdir

Koordinasyon hiç kuflkusuz,

bafllang›ç noktas›ndan bugüne ol-

dukça 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 ta-

rihli Ekmek ve Adalet Dergisi’nde

yeralan bir yaz›n›n bafll›¤› flöyleydi:

“Koordinasyon Kendini Gelifl-

tirmeli, Dönüfltürmelidir!.. ”

Keza, zaman zaman Koordinas-

yonun yerel ayaklar›n›n oluflturul-

mas›, gündem olarak kendini genifl-

letmesi do¤rultusunda da önerileri-

miz olmufl, ancak bunlar, solun bir-

lik olarak daha fazla sorumluluk al-

t›na girmeme anlay›fl›na çarpm›flt›r.

Platform belli bir doygunlu¤a ulafl-

m›flt›r; daha ileri gidemiyordur; o

zaman oturulur tart›fl›l›r.  

Nitekim Koordinasyon somu-

tunda da bunun yap›lmas› gereki-

yordu. Ancak, reformizmin ayr›l›-

fl›ndan sonra yeniden genifllemek,

zenginleflmek için kafa yormak ye-

rine, 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, Koordinas-

yon’un anti-emperyalist mücadele-

de Türkiye halk›n›n en önemli mev-

zilerinden biri oldu¤u gerçe¤ini de-

¤ifltirmiyordu. 

Koordinasyon, Türkiye solu

için, birincisi, anti-emperyalist mü-

cadele aç›s›ndan, ikincisi, solun çe-

flitli 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 kufl-

kusuz reformizmin bozgunculu¤uy-

la, oportünizmin zamana yay›lan

tasfiyesi de bu sürecin bir parças›

olarak kaydedilmifl oldu tarihe. 

Koordinasyon, “Sol içi demok-

rasi” aç›s›ndan da kuflku yok ki,

zengin bir tecrübe birikimi yarat-

m›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 birbir-

lerine ve birli¤e karfl› samimiyetle-

ri, ciddiyetleri, isteklilikleridir. En

mükemmel tüzükler bile, kaç›p git-

meyi 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 güç-

süzlük, orada bir flekilde gözükür.

Orada ucuz keskinliklerin, emek

harcamaks›z›n reklamc›l›¤›n yeri

olmaz, böyle yapmaya kalk›flan ç›-

karsa da –ki zaman zaman ç›km›fl-

t›r–, çok uzun süreli olamaz. Birlik-

ten kaçanlar, iflte bir yan›yla da bun-

lardan kaçmak isterler. Kimseyle

ortak ifl yapmayacak, kimseye karfl›

bir sorumluluk üstlenmeyecek, gü-

cünün flu veya bu biçimde görülme-

sine vesile olacak zeminlerde bu-

lunmayacak... 

Elbette bu anlay›fl, kimilerine böy-

le 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 hiz-

met etmez.  

Türkiye solunun olumsuz gele-

neklerinden biridir; çeflitli gruplar, ör-

gütsel veya siyasal olarak güçsüzlefl-

tiklerinde daha çok birlik yanl›s› olur-

lar; solun genelinin flu veya bu neden-

lerle güç kayb›na u¤rad›¤› dönemler-

de 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, benmer-

kezcili¤in, reklamc›l›¤›n ve grupçulu-

¤un birlik alan›ndaki tezahürü, kendi-

ni “küçük olsun benim olsun”, benim

olmayacaksa hiç olmas›n fleklinde or-

taya koymaktad›r. 

Evet, Irak’ta Savafla (‹flgale) Hay›r

Koordinasyonu da sonuçta reformiz-

min ve oportünizmin bu birlik anlay›-

fl›n›n kurban› olarak tarihteki yerini

ald›. Daha da geniflletilebilecek, sü-

reklilefltirilebilecek 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 cep-

hesi, küçük hesaplar›, grupçuluklar›

afla afla gerçekleflecektir. Bundan hiç-

bir kuflkumuz yoktur.
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Ülkemizin geçen haftaki en önemli
gündemlerinden biri, iki “seri ka-
til”di. ‹ki kifli, Bursa, Kocaeli, Sa-
karya, Adana, Mersin ve Anka-
ra’da üç gün içerisinde yedi kifliyi
öldürdükten sonra yakaland›lar.
Yedi öldürme olay›n›n da ayn› ki-
fliler taraf›ndan gerçekleflti-
rilmifl oldu¤unun ortaya
ç›kmas›yla bir “seri katil”
söylemidir bafllad›. 

Ve o andan itibaren de top-
lum, günlerce ”Seri katil
kimdir”, “seri katillerin
özellikleri nedir” diye anti-
bilimsel, saçma sapan tart›fl-
malar içine çekildi. 

Hemen tüm bas›n, sözleflmiflçesine
Oliver SStone’un ‘‘Katil DDo¤anlar’
adl› ffilmiyle bbenzefltiriyordu oolay›.  

Stone’un filmi esas›nda “fliddet
kültürünü besleyen medyay› elefl-
tiriyor”du; ama akl› evvel gazete-
cilerin bufilmden hareketle olay›
ba¤lad›¤› yer, bu tür insanlar›n
(seri katillerin) do¤ufltan böyle ol-
du¤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, kapi-
talizmin suçlar›n› gizlemek için
geçmiflten beri baflvurdu¤u bir
tezdir. 

Daha insan›n “genom haritas›” ç›-
kar›lmadan önce de, burjuva “bi-
lim adamlar›”, suçlulu¤un do¤ufl-
tan oldu¤una dair tezler ileri sür-
müfllerdir. Esas›nda bu tezler, gen
teknolojisiyle izah edilmeye çal›-
fl›lsa da, dincili¤in en baya¤› hu-
rafelerinden bir fark› yoktur. Er-
tu¤rul Özkök de, ülkemizdeki “se-
ri katil” meselesini ele ald›¤› 26
Ekim tarihli yaz›s›nda, bu hurafe-
lere gayet inanm›fl olarak, “seri
katillerin genetik yap›s›nda normal
insanlardaki gibi “XY” kromozo-

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 ro-
lünü gizlemekse, bu noktada kit-
leleri aldatmaksa, mucizelerden
astrolojiye kadar her fleyi kullan›r
burjuvazi. 

Suç ve suçlunun oluflumu konu-
sunda toplumsal koflullar›n rolünü
inkar etmek üzere koflullanm›fl
burjuva düflünce, örne¤in yoksul-
lu¤un da “yoksullar›n kendi suçu”
oldu¤unu ileri sürmüfllerdir yüzy›l-
lard›r. Belki yak›nda bir bilim ada-
m› müsvettesi de ç›k›p “yoksulluk
geni”ni bulduklar›n› aç›klar. 
Bilindi¤i gibi “seri katil” denilince

akla hemen Amerika geliyor. En
çok “seri katil”! ç›kan ülke ABD.
“Seri katil” geni olanlar hep Ame-
rika’da do¤uyor olmad›¤›na göre,
sadece bu olgu bile, ortada eko-
nomik, sosyolojik, kültürel bir in-
celemenin gerekli oldu¤unu gös-
termeye yeter. Bir toplum nas›l bu
hale gelir, nas›l içinden böyle in-
sanlar 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 ya-
fland›¤› ülkelerin ba-
fl›nda geliyor. De-
mek ki biz “Küçük
Amerika” olmaya
as›l flimdi yaklafl›yo-
ruz. Menderes, çok

istemesine ra¤men
ülkemizi “Küçük Amerika” haline
getirememiflti; ama onun devam-
c›lar›, bu noktaya getiriyorlar ad›m
ad›m. 1950’den bu yana, ülkemizi
yöneten DP’nin devamc›s› parti-
ler, ülkemizin sömürgeleflmesinde
oldu¤u kadar, bu kültürel bozul-
mada da sorumludurlar. 

“Bat›’ya ggöre”, ülkemizde bu tür
olaylar›n oran›n›n düflük oldu¤unu
söylüyor uzmanlar. Ama son sürat
“bat›l›laflmakta” oldu¤umuza gö-
re, aradaki bu fark›n da k›sa süre-
de kapat›laca¤›n› söylemek kahin-
lik de¤ildir. O halde bu olayda
“seri katillerin gen yap›s›n›” tart›fl-
mak yerine, “bat›ya benzeme”yi,
“bat›l›laflma” ad›na, emperyaliz-
min yoz kültürünü almak tart›fl›l-
mal›d›r. “Suç geni” saçmal›klar›yla
bu tür olaylar›n artmas› engellene-
mez.

“Seri Katil”ler 
‘Suçlu Gen’ler!

Kumar Vergisine
AKP İndirimi

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 Dum-

rul misali, AKP’nin her fleyi vergilendirmek is-

tedi¤ini haber vermifltik. 

Geçen hafta okudu¤umuz bir haber, her  fleyi vergilen-

dirmekte bu kadar kararl› olan AKP’nin, at yar›fllar›ndan

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›¤› ge-

lifltirme” bahanesiyle at yarıfllarından al›nan vergileri dü-

flürmeye 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› dü-

zenleyenler aras›nda kimler var AKP’li? Veya; acaba

AKP’liler sözkonusu çevrelerden vergi indirimi karfl›l›-

¤›nda ne alacak?..



Büyük Direnifl’in 6.

y›l›n› bitirip 7. y›l›na girme-

si, nedeniyleAvrupa ülkelerinde

ve Avustralya k›tas›nda eylem ve et-

kinlikler gerçeklefltiriliyor. Direnifli

bugüne tafl›yan kahramanlar›n an›l-

d›¤› eylemlerde, tecritin kald›r›lma-

s› bir kez daha gür bir sesle hayk›r›-

l›yor, direnifl selamlan›yor. 

BELÇ‹KA’n›n baflkenti Brük-

sel’de bulunan Avrupa Birli¤i’nin

komisyon binas› önünde toplanan

TAYAD Komite üyeleri, tafl›d›klar›

122 tabutla, Avrupa’n›n ölümlerde-

ki sorumlulu¤una dikkat çektiler. 20

Ekim günü gerçeklefltirilen eylem-

de, “Türkiye’de AB’nin Onay›yla

122 ‹nsan Öldü, 600 ‹nsan Sakat

Kald›. Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun”, “Ölüm Orucu 122 fie-

hit, 600 Gazi ile 7. Y›l›nda. Kahra-

manlar Ölmez Halk Yenilmez” pan-

kartlar› tafl›n›rken, sloganlarla dire-

niflçiler selamland›. Schuman Mey-

dan›’ndan AB Komisyon binas›

önündeki alana kadar yap›lan yürü-

yüflün ard›ndan, burada bildiriler

da¤›t›larak konuflmalar yap›ld›. Di-

renifl gazilerinin de söz ald›¤› ey-

lemde, Avrupa ülkelerinde yaklafl›k

150 kiflinin üç günlük açl›k grevleri

yapaca¤› duyuruldu. Eylem esna-

s›nda TAYAD Komitee ad›na bir he-

yet 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 Ya-

k›nlar›’n›n ast›¤› iki adet pankartta,

Frans›zca,  “Türkiye’de Avrupa Bir-

li¤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 dire-

nifl flehitleri için bir anma düzenlen-

di. 21 Ekim’de Liege kentinde

çok say›da afiflin yan›s›ra, erte-

si günü  AP önüne as›lan pan-

kart›n ayn›s› bir köprüye as›ld›.

ALMANYA’n›n Duisburg,

Dortmund, Köln, Mannheim

gibi kentlerinde çok say›da

pankartla AB’nin tecrite onay›na

dikkat çekilirken, afifller ve da¤›t›-

lan bildirilerle direnifl anlat›ld›. Bir

hafta süren etkinliklerde üç günlük

açl›k grevi ile direniflçilerin açl›¤›na

ortak olundu. Ayr›ca, bir haftal›k

kampanyan›n son günü olan 22

Ekim günü, Almanya’n›n çeflitli

kentlerinde bulunan demokratik ku-

rumlarda flehitler için anma etkin-

likleri gerçeklefltirildi.

AVUSTURYA TAYAD Komi-

te’nin yürüttü¤ü kampanya dahilin-

de Viyana ve Graz flehirlerinde as›-

lan pankartlarla Büyük Direnifl se-

lamland›. Yine pankartlar›n as›ld›¤›

Insbruck kentinde bir haftal›k açl›k

grevi, afifl, bildiri da¤›t›m› gerçek-

lefltirildi. Linz ve Neunk›rchen fle-

hirlerinde de kampanya kapsam›nda

eylemlerle tecrit protesto edilirken,

Cumartes› günü ise, Avusturya Ta-

yad Komite ile Uluslararas› tecritle

Mücadele Komitesi taraf›ndan ortak

bir panel düzenlendi. Avusturya’da-

ki bir baflka eylem ise, baflkent Vi-

yana’da ulusal parlamento önün-

deydi. 20 Ekim günü pankartlar› ve

flehitleri simgeleyen tabutlar› ile

parlamento önünde toplanan TA-

YAD Komite üyeleri, k›z›l tabutlar›

eylemden sonra parlamento önünde

b›rakarak, “AB’nin Onay› ve Finan-

sal Deste¤iyle Türkiye’de 122 ‹nsan

Öldü 600 ‹nsan Sakat Kald›. Tecriti

Kald›r›n Ölümleri Durdurun“ yaz›l›

pankart açt›lar. Eylem esnas›nda s›k

s›k “Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-

miz” sloganlar› at›ld›.

FRANSA’da direniflçilerin re-

simlerinin 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 bo-

yunca merkezi bir alana bakan bir

bina üzerinde

as›l› kald›.

Paris Nanter-

re Barosu ile ya-

p›lan görüflme

sonucunda, ba-

ronun ‹stanbul

Barosu’na mek-

tup yazmas› ka-

rar› al›n›rken,

avukatlar nezdinde bafllat›lan imza

kampanyas›na da 30’u aflk›n Fran-

s›z avukat imza koydu. 20-22 Ekim

aras›nda 17 kiflinin üç günlük açl›k

grevi yapt›¤› Fransa’da, 21 ekim

günü ise Paris'in en merkezi yerle-

rinden birinde stand kurularak, aç-

l›k grevi binlerce bildiri da¤›t›larak

sürdürüldü. 22 Ekim’de de Türkiye-

lilerin yo¤un yaflad›¤› Strasburg St.

Denis semt meydan›nda bir aç›kla-

ma yap›larak tecrit protesto edildi.

Ayn› gün saat 18.00 den itibaren

bafllayan ve  Anadolu Kültür ve Da-

yan›flma Derne¤i taraf›ndan düzen-

lenen Y›ld›zlar Kufland›k konser et-

kinli¤inde de, direniflin en ön safla-

r›nda yeralan avukat Behiç Aflc›'n›n

konuflmas› sinevizyon gösterimi

olarak sunuldu. 

HOLLANDA’da da kampanya

AB onay›yla 122 insan›n katledildi-

¤ini anlatan pankartlar›n ve tecrite

karfl› direnifli anlatan afifllerin Rot-

terdam’da as›lmas›yla bafllad›. Üç

günlük açl›k grevine kat›l›m sa¤la-

n›rken, Anadolu Halk Kültür ve Sa-

nat Merkezi’nde de ölüm orucu di-

reniflinin 7. y›l›na girmesi dolay›-

s›yla bir etkinlik gerçeklefltirildi.

Direniflin k›sa bir tarihi anlat›m›n›n

yap›ld›¤› etkinlikte, direniflin siyasi,

ideolojik ve ahlaki kazan›mlar› ele

al›nd› ve s›n›flar mücadelesindeki

tarihsel misyonu ortaya konuldu.

Direniflin yarat›c›lar›n›n selamlan-

d›¤› etkinlik tecrite iliflkin oynanan

bir oyunla son buldu. 

‹NG‹LTERE TAYAD Komite

44

29 Ekim 2006 / 76

Yurtd›fl›nda eylemlerle 
selamlan›yor

77.. YY›› ll

Binlerce kkilometre uuzakta, bbir yyürek ççarp›fl›
kadar yyan›bafl›nday›z ddirenen vvatan›m›z›n



üyeleri, 19 Ekim günü ‹ngiltere Av-

rupa Komisyonu’na tecritin sonuç-

lar›na iliflkin bir dosya vererek, Av-

rupa’n›n bu iflkenceden deste¤ini

çekmesini istediler. Ertesi günü ise,

Uluslararas› Af Örgütü önünde, ta-

butlarla bir eylem gerçeklefltirildi.

Tabutlar› Af Örgütü önünde omuz-

lar›nda tutan TAYAD‘l›lar, att›klar›

sloganlarla ölümlerin durdurulmas›,

tecrit iflkencesinin son bulmas›n› is-

tediler ve bildiriler da¤›tt›lar. “Tür-

kiye’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›¤› ey-

lemde, Uluslararas› Af Örgütü di-

rektör yard›mc›s› Halya Gowan ile

görüflüldü. Gowan, “Bu ölüm oruç-

lar›ndan haberimiz var. Di¤erlerine

benzemiyor. Bunun için bir fley ya-

pam›yoruz.” itiraf›nda bulundu.

20-22 Ekim aras›nda Anadolu

Halk Kültür Merkez’inde Dayan›fl-

ma Açl›k Grevi yapan TAYAD Ko-

mite üyeleri, 22 Ekim günü de dü-

zenledikleri etkinlikle Büyük Dire-

nifl’in flehitlerini and›lar. 

‹ngiltere’de de, Dolston Pazar›

ve tren istasyonuna pankartlar as›-

l›rken, aç›lan standlarda direnifl an-

lat›ld› ve tecritin kald›r›lmas› isten-

di. Çok say›da bildirinin da¤›t›ld›¤›

Londra’da afifllerle de üç direniflçi-

nin eylemi ‹ngiliz kamuoyuna du-

yuruldu. 

‹SV‹ÇRE’de 7. y›l etkinlikleri

kapsam›nda bildiri da¤›t›m›, afiflle-

me 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

insan öldü" pankart› ve k›z›lbay-

raklar açt›lar. Yüzlerce bildirinin

da¤›t›ld›¤› eylemin ard›ndan,

Barfüsser Meydan›'na kadar slo-

ganlarla ve bildiri da¤›tarak yü-

rüyen Komite üyeleri, Basel’in

yan›s›ra Zürich, Winterthur, St.

Gallen, Langenthal, Chur gibi fle-

hirlerde de binlerce bildiri ve

afiflle direnifli duyurdular. 

15 kiflinin kat›ld›¤› üç günlük aç-

l›k grevi Basel Kültür Merkezi'nde

gerçeklefltirilirken, Büyük Dire-

nifl’in kahraman flehitleri için dü-

zenlenen anmada, direniflçileri sa-

hiplenmenin Avrupa cephesinde de

tecrite karfl› mücadeleyi yükselt-

mekten 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 ölüm-

lerdeki sorumlulu¤unu ifade eden

pankartlar as›l›rken, flehitler an›ld›. 

Anma etkinlikleri sadece Avru-

pa’da da de¤ildi. AVUSTRALYA

k›tas›nda da Sydney TAYAD Komi-

te üyeleri, üç günlük açl›k grevi,

pankartlar, afifller, bildiriler ve gös-

terilerle kampanyaya kat›ld›lar. 19

Ekim günü, Tutsak yak›nlar› tara-

f›ndan flehrin 2 ayr› bölgesine pan-

kartlar as›ld›. 

Sosyalist Birlik Örgütü binas›n-

da dört TAYAD Komite üyesi ve bir

Devrimci Demokrasi okuru açl›k

grevi yaparken, Avustralya solun-

dan da ziyaretlerle destek geldi. Be-

hiç Aflc›’y› ziyaret eden iki Sosya-

list Birlik üyesi ise, izlenimlerini

aktard›lar ve Büyük Direnifl’in ken-

dilerini çok etkiledi¤ini ve tecrite

karfl› mücadelede yer alacaklar›n›

söylediler.

Avustralya halk›na yüzlerce bil-

diri ile tecritin anlat›ld›¤› 22 Ekim

günü, Büyük Direnifl flehitleri için

bir anma etkinli¤i de gerçeklefltiril-

di. Açl›k grevi yap›lan yerde ger-

çeklefltirilen anmada konuflan Me-

sut Eröksüz, devrimci iradenin tes-

lim al›namad›¤›n› ifade etti. Grup

‹dil ve yerel sanatç› Ali Aytaç’›n da

türkü ve marfllar› ile kat›ld›¤› anma-

da, direnifli anlatan film gösterimle-

ri yap›ld›. 

45

29 Ekim 2006 / 76

ABD'den 

Direnifle Destek

Uluslararas› Tecrit ile Mücadele

Platformu UTMP'nin tecrite karfl›

mücadele ça¤r›s› dünyan›n birçok ül-

kesindeki kifli ve kurulufllara iletili-

yor. Tecritin kald›r›lmas›n› isteyen,

direnifli destekleyen metne flu ana ka-

dar 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 Komite-

si, Uluslararas› ‹nsan Haklar› Örgütü,

Hepimiz veya Hiç Birimiz isimli tut-

sak komitesi (Linda Evans), Adalet

ile Bar›fl Koalisyonu üyesi Walter

Birdwell, Emekçiler Dünyas› Gazete-

si yönetmeni John Catalinotto, Arap-

Amerikal› Seçmenler Koalisyonu

ad›na Ziad A. E. Jazairi, Jericho Mo-

vement (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, ‹leri-

ci ‹sçi Örgütleme Komitesi Organiza-

törü 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; Sendi-

kac› Daisy Mules.
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Avrupa’da Irkç›l›k
Irkç›l›k ve “afl›r› milliyetçi ak›mla-

r›n giderek güçlenmesi”, son y›llarda

Avrupa’da en çok tart›fl›lan konular

aras›nda yeral›yor. Kimi zaman Al-

manya’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 mer-

kezli olursa olsun yap›lan tüm bu tar-

t›flmalar›n ortak özelli¤i, daha do¤rusu

ortak çarp›tma noktas› ise, bu geliflimi

tekellerden ve onlar›n devletinden ay-

r› gösterme çabas›d›r. 

Oysa ›rkç›l›k ve ›rkç› ak›mlar, dev-

letlerin uygulad›klar› politikalardan ya

güç al›yor ya da do¤rudan devletler ta-

raf›ndan “el at›nda tutmak” için gelifl-

tiriliyor. Elbette bu k›sa yaz› kapsa-

m›nda ›rkç› yükseliflin nedenlerini tar-

t›flma olana¤›m›z yok. Sadece Alman-

ya, Fransa ve ‹ngiltere’den üç ‘not’

aktaraca¤›z.

Almanya’da orta ö¤retim kurum-

lar›nda ders aralar›nda yabanc› çocuk-

lar›n kendi dillerini kullanmalar›na

getirilen yasak yayg›nlafl›yor.

Fransa’n›n baflkenti Paris’te Ro-

issy-Charles De Gaulle Havalima-

n›’n›n bagaj bölümünde çal›flan Kuzey

Afrikal› 4 Müslüman iflçi, geçen a¤us-

tos ay›nda valili¤e ça¤r›larak, önce

dinleri ve ibadetleri hakk›nda ›rkç› so-

rulara cevap vermeye zorland›lar, ar-

d›ndan havaliman›n›n gümrük ve ba-

gaj bölümünde çal›flmalar›n› sa¤layan

kartlar› ellerinden al›nd›. “Terörle Mü-

cadele Merkez Birimi”nin raporlar›yla

verilen karar›n gerekçesi ise, “havali-

man›n› çevreleyen 2 bin 500 hektarl›k

bölgenin emniyeti için tehdit olufltur-

mak” 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¤e-

rinden daha üstün oldu¤una inan›yor. 

Her üç örnek de do¤rudan devlet-

lerin uygulamalar› ya da izledikleri

politikalar›n (e¤itim gibi) do¤rudan

sonucu. 

Alman Emekçiler Uyard›
Almanya’da sendikalar›n 21 Ekim günü befl bü-

yük kentte düzenledikleri eylemlere 210 bin iflçi ka-

t›ld›. Hükümetin reform ad› alt›nda uygulad›¤›

emekçi düflman› politikalar› protesto eden emekçi-

ler, emeklilik yafl›n›n 67 olmas›n›, vergi ve sa¤l›k

politikalar›n›, sosyal k›s›tlamalar› elefltiren pankart-

lar tafl›d›lar. Stuttgart’ta 50 bin kiflinin kat›ld›¤› gös-

teride konuflan, Sendikalar Birli¤i Baflkan› Michael

Sommer, hükümeti toplumun sesine karfl› vurdumduymaz olmakla eleflti-

rirken, Anadolu Federasyonu da emekçilerin yan›nda yerini ald›. Dort-

mund’ta 30 bin kifliye seslenen IG Metall Baflkan› Jürgen Peters, yoksul-

lu¤un artt›¤›n› dile getirdi. 

ABD Destekli Uribe ‹ktidar› 
Kay›p ve Katliamla Ayakta Duruyor
Kolombiya’da ‹nsan Haklar› Gözlemevi ta-

raf›ndan yay›mlanan bir rapor, ABD taraf›ndan

aç›kça askeri, ekonomik olarak desteklenen hü-

kümetin, 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› kapsa-

yan baflkanl›¤› döneminde, 11 bin 84 kiflinin öl-

dü¤ü ya da kayboldu¤u bildirildi. Raporda, her

gün ortalama 7,7 kiflinin kaç›r›ld›¤› ya da öldü-

rüldü¤ü ortaya konuldu. Halk›n iktidar› için sa-

vaflan FARC’a karfl› savafl› fliddetlendirme sö-

züyle seçilen Uribe'nin ilk dönemi boyunca key-

fi ya da hukuk d›fl› infazlarda devletin do¤rudan

sorumluluk pay›n›n yüzde 60 artt›¤› belirtilen ra-

porda, 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 faaliyetleri-

ne 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›n-

da acizlefltikçe her türlü yasak silah da dahil kul-

land›¤› 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 as-

keri hedeflere yönelik sald›r›larda farkl› biçim-

lerde fosfor silahlar› kulland›” dedi¤i, ‹srail ba-

s›n› taraf›ndan dünyaya duyuruldu. 

FARC 442 yy›ld›r
halk iiktidar› vve bba-
¤›ms›z KKolombiya

için ssavafl›yor

dünya



Tam befl y›l

geçti üzerinden;

‹stanbul’un orta

yerinde, TV ka-

meralar› önünde

gerçeklefltirildi

katliam. Kurflun-

lar, bombalar

ya¤d›r›ld› gece-

kondular›n üzeri-

ne, ad› direniflle

an›lan Armut-

lu’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 dünya-

ya örnek olmaya bafllam›flt›. 

D›flar›da TAYAD’l› Aileler, Gül-

sümanlar, fienaylar, Zehralar ölüme

burada yatt›klar›nda, iktidar›n ölüm

orucu direniflini sessizlik içinde

bo¤ma hesaplar› daha bafltan bozul-

du¤u gibi, daha da önemlisi, bu di-

reniflin sadece tutsaklar›n de¤il tüm

halk›n direnifli oldu¤u eriyen beden-

lerle somutluk kazanm›flt›. Armutlu

Direnifli ölüm orucu direniflinin se-

sini tüm ülkeye, dünyaya duyurdu.

Özellikle iktidar›n direnifli tahliye

rüflveti ile k›rma hesab›na karfl›, tah-

liye edilen ölüm orucu direniflçileri-

nin Armutlu’da eylemlerini sürdür-

meleri, bu mahalleyi Büyük Dire-

nifl’in ön saflar›na ç›kard›.  

Ak›n ak›n ‹stanbul’un ve ülkenin

dört bir yan›ndan emekçiler, ayd›n-

lar, gençler, kad›nlar Armutlu’ya

geliyor, Armutlu sokaklar› her gün

bir miting havas›n› yafl›yordu.

‹talya’dan ‹rlanda’ya, Ameri-

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 Tiplerin-

de 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› veriyor-

du. Öyleyse, yine Armutlu arac›l›-

¤›yla hava tersine çevrilmeliydi.

Vahflet tüm dünyan›n gözleri önün-

de, bir gece yar›s› de¤il, kamerala-

r›n naklen yay›n›nda gerçeklefltiril-

meli, gözda¤› tüm halk›n hücreleri-

ne kadar ulaflmal›yd›. Büyük Dire-

nifl sessizlik fesad›n›n kucaklar›na

f›rlat›l›p at›lmal›yd›. 

Y›k›lmal›yd› bu direnifl kalesi. 

2001’in 5 ka-

s›m günü, Sabah

gazetesi "BU-

RASI F‹L‹ST‹N

DE⁄‹L ‹STAN-

BUL" manfletiy-

le do¤rudan Ar-

mutlu’yu hedef

göstererek yay›n-

land›¤›nda, kat-

liamc›lar çoktan

haz›rl›klar›n› ta-

mamlam›fllard›

bile. Gecekondu-

lar›n üzerinde helikopterler uçurul-

du. Düflman topra¤›n› iflgale gider

gibi geldiler Küçükarmutlu’ya.

Düflmand›lar halka, düflmand›lar di-

renenlere, düflmand›lar onura, ba-

fle¤meyen namuslu yüreklere... Bin-

lerce kaskl›, maskeli, sivil-resmi,

panzerli-yaya ama tümü silahl›

ölüm mangalar›yla kuflat›lan mahal-

le bomba ve kurflun ya¤muruna tu-

tuldu. 

Açl›¤›n ikiyüzlü günlerindeydi

kimisi, b›rak›n böyle bir sald›r›ya fi-

ili olarak karfl› koymay›, yard›ms›z

yürüyecek durumlar› yoktu baz›lar›-

n›n. Ama faflizmin ahlâk› da yoktu,

onlar›n da üzerine ya¤›yordu bom-

balar. Direniflçileri korumak, ihti-

yaçlar›n› karfl›lamakla görevli dev-

rimciler 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. Katli-

am› protesto etmek, zulmün karfl›s›-

na bedenleriyle barikat kurmak için
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Armutlu KKatliam› bbütün hhalka ggözda¤›yd›, ddirenifli kk›rmak, dd›flar›daki sse-
sini ssusturmak iiçindi. AAvukat BBehiç AAflc› kkatliam›n aard›ndan ddüzenledi¤i
bas›n ttoplant›s›nda, vvahfleti tteflhir eederken kkullan›lan bbombalar› ssergili-
yordu. 44 iinsan› kkatledenlere hhiçbir ddava aaçmayan yyarg›, AAflc› hhakk›nda

gerçe¤i iiffla eetti¤i iiçin ssoruflturma bbafllatt›. KKuflkusuz, AAflc›’n›n öölüm
orucuna yyatmas›nda eetken oolan oonlarca oolaydan bbiridir oo ggün ttan›k ool-

duklar› vve yyüre¤ine ss›¤d›ramad›¤› ööfke. TT›pk›, oorada ttutukland›ktan sson-
ra BBüyük DDirenifl’te öölümsüzleflen SSelma KKubat ggibi. BBehiç AAflc›, bbugün

direniflin iiradesinin yyenilmezli¤inin kkan›t› oolarak öölüm oorucunda. 
O kkatliam›n eemrini vveren ppartiler eeriyip ttükendiler, kkatliam› yyöneten ‹‹s-
tanbul EEmniyet MMüdürü HHasan ÖÖzdemir iise, ppaçavra ggibi bbir yyana aat›l-
makla kkalmad›, ffutbol mmaç› iiçin ggitti¤i HHollanda’da yyedi¤i ddaya¤› ddahi,
devletten aavanta aalmak iiçin kkullanan, ‹‹stanbul’un ggördü¤ü een yyüzsüz

avantac› mmüdür oolarak ttarihe ggeçti. 

Adalet er geç tecelli edecek!



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 geçer-

ken, halklar›n tarihinde ise, zulmün

karfl›s›nda bafle¤mez bir kararl›l›-

¤›n, fütursuz bir cüretin ifadesi ola-

rak ‘Armutlu Direnifli’ olarak yeri-

ni ald›. 

Katliam sonras› barikatlar kuru-

lan mahalleye ikinci kez 13 Kas›m-

da sald›rd› faflizm. Bu kez, yüzlerce

gündür aç olan ölüm orucu direnifl-

çileri, refakatç›lar› yerlerde sürükle-

nerek gözalt›na al›nd›. Halk›n evini

gasbedip karakol yapt›lar. 

*

Armutlu’da yaflanan katliam,

panzerlerin, kurflunlar›n, bombala-

r›n kullan›ld›¤›, evlerin yak›l›p y›-

k›ld›¤›, gaz maskeli ölüm mangala-

r›n›n kameralar önünde vahflet ser-

gilemekten çekinmedi¤i aleni bir te-

rördü. Ama bu terör ne 5 Kas›m’da

ne de 13 Kas›m’da bitmiflti. 

Bütün devlet katliamlar›nda ol-

du¤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›-

tay aflamas›nda ayn› soru bu ülkenin

en üst yarg› kurumuna yöneltildi.

Ama, katliamc›l›¤›n devlet politika-

s› oldu¤unu birkez daha ispatlamak-

ta sak›nca görmeyen yarg› kurumla-

r›n›n bir cevab› olmad› bu sorulara. 

Oligarflinin yarg›s› katliama sa-

hip ç›kt›, katliamc›lar› kanatlar› alt›-

na ald›. 

*

Armutlu flehitleri için adalet iste-

yen sesimiz asla susmayacak. Ve o

adalet er geç tecelli edecek. 

Barikatlar›ndaki direnifliyle,

bombalar, kurflunlar aras›nda savu-

nulan devrim ve sosyalizm kavga-

s›yla, yediden yetmifle, analar›n ba-

balar›n, efllerin kardefllerin, o¤ulla-

r›n k›zlar›n, alevinin sünninin,

Kürt’ün Türk’ün, alt› ayl›k devrimci

Canan’›n kararl›l›¤› 25 y›ll›k dev-

rimci Sevgi’nin halk sevgisi ile Ar-

mutlu Direnifli’ni hep yaflataca¤›z. 

Vahfletin canl› yay›nda izlettiril-

di¤i, yoksullar›n tepesine bombala-

r›n ya¤d›r›ld›¤›, halk düflmanl›¤›n›n

mahkemelerde akland›¤› Armutlu

Katliam›’n› unutmayacak, unut-

turmayaca¤›z.
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5 KKas›m kkatliam ssald›r›s›ndan
birkaç ssaat ssonra, fifienay HHa-
no¤lu’nun eevinin üüzerinde aaç›lan
bu ppankart, yyedinci yy›la ggiren
direnifl kkararl›l›¤›n›n oo ggünkü
simgelerinden bbiriydi. 

Zeynep Gültekin Ölümsüzdür

Mersin TAYAD’l› Aileler, bundan 12 y›l önce,

Arpaçbahflifl Beldesi’nde, Ahmet Öztürk ile birlik-

te sloganlarla direnerek katledilen Zeynep Gülte-

kin’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 TA-

YAD’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, dev-

rimci 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 töre-

nine 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 dona-

t›l›rken, Ruhi Su Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Torgun, S›d›ka

Su’nun gericili¤e, emperyalizme karfl› oldu¤una dikkat çekti. 

Temel Haklar Halk 
Dayan›flmas›n› 
Örgütlüyor

Ramazan ay›n›n son günü olan

22 Ekim günü Eyüp Temel Hak-

lar’da iftar yeme¤i verildi. 120 ki-

flinin kat›ld›¤› iftar yeme¤ine ge-

lenler 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, Sul-

tanbeyli’de 20 Ekim günü iftar ye-

me¤i verdi. 80 kiflinin kat›ld›¤› ye-

mekte yard›mlaflma ve dayan›flma-

n›n gelifltirilmesi üzerine konufl-

malar yap›l›rken, ayr›ca Temel

Haklar, dayan›flma kampanyas›

çerçevesinde Sultanbeyli'de 13 ai-

leye giyisi ve ev eflyas› yard›m›

yapt›.



AKP iktidar› siyonizmin ve

ABD emperyalizminin ç›karlar› için

Lübnan’a törenle asker gönderir-

ken, anti-emperyalistler, devrimci-

demokratlar bu iflbirlikçi karar› pro-

testo etmeye, gerçekleri halka anlat-

maya devam ediyorlar. 

Tezkere Geri Çekilsin

Emperyalizme Ve Siyonizm’e

Karfl› Ankara Platformu, 18 Ekim

günü Gima önünde yapt›¤› eylemle,

Lübnan’a 2. grup askerin gönderil-

mesini 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, Emper-

yalistler 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 kaydede-

rek, “Türkiye iktidar› da emperya-

lizmin sad›k bir ufla¤› olarak bu sü-

reç boyunca emperyalizmin yan›n-

da olaca¤›n› ilan etmifltir. En niha-

yetinde Ortado¤u’ya gönderdi¤i as-

kerle katliama ve iflgale ortak ol-

maktad›r” dedi. 

Halk›, bu iflbirlikçili¤e karfl›

halklar›n kardeflli¤ini savunmaya

ça¤›ran devrimciler aç›klaman›n ar-

d›ndan bildiriler da¤›tt›lar. 

Ortado¤u Halklar› 

Yaln›z De¤ildir

HÖC’ün de içinde yerald›¤›,

Adana Ortado¤u Halklar›yla Daya-

n›flma Platformu üyeleri de 19 Ekim

günü, Çakmak Caddesi giriflinden

‹nönü Park›’na kadar yürüyerek,

emperyalizmi ve ‹srail’in katliamla-

r›n› protesto ettiler. 

Yürüyüfl boyunca “Direnen

Halklar Kazanacak, Ortado¤u Halk-

lar› Yaln›z De¤ildir, Kahrolsun ‹sra-

il Siyonizmi, Bar›fl Gücü ‹flgal Gü-

cüdür, Lübnan’a Gitme Kardefl Ka-

n› Dökme” sloganlar› hayk›r›ld›. 

Platform ad›na ‹nönü Park›’nda

aç›klamay› okuyan Hasan Kutlu,

emekçilerin iflsizli¤inin, yoksullu-

¤unun sorumlusu olan emperyalist-

lere yaranmak için iktidar›n her f›r-

satta iflbirli¤ini devam ettirdi¤ini

ifade ederek, “efendilerinin hizme-

tine asker göndererek ba¤l›l›klar›n›

bir kez daha ispatlad›lar” dedi. 

BM gücünün emperyalist politi-

kalar› 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 eylemle-

rine son verdiler.
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AKP, ‹‹srail vve AABD’nin YYan›nda
Devrimciler OOrtado¤u HHalklar›n›n

Baflbakan Erdo¤an’›n Bush’a “halletme” sözü verdi-

¤i Cargill'in ‹znik Gölü havzas›nda yapt›rd›¤› Karap›nar

M›s›r ‹flleme Tesisi, yarg› kararlar› do¤rultusunda 20

Ekim’de kapat›ld›. Bilindi¤i üzere, fabrika tar›m arazisi

üzerine kurulmufltu. 

Uzun süredir türlü oyunlarla yarg› karar›n›n uygu-

lanmas›n› engelleyen AKP iktidar›, ABD tatland›r›c› te-

kellerin saf›nda kendi ülkesine, yasalar›na, mahkeme

kararlar›na karfl› savafl›n birinci aflamas›n› böylece kay-

betmifl oldu. 

Ancak anlafl›lan o ki, AKP iktidar› pes etmeye pek

niyetli görünmüyor. 

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaflao¤lu'nun

“Tar›m Arazileri Üzerine ‹zin Al›nmadan Kurulan Sana-

yi Tesislerinin ‹fllemlerinin Tamamlanmas› için Ek Süre

Verilmesine ‹liflkin Yasa Teklifi” bu takdire flayan “ka-

rarl›l›¤›n” son bir örne¤i olarak gündemde flimdi. 

TBMM Tar›m, Orman ve Köyiflleri Komisyonu'nda

kabul edilen teklifin yasalaflmas› halinde Cargill'in aç›l-

mas›n›n önünde hiçbir engel kalmaya-

cak. Bir baflka deyiflle AKP hükümeti,

kendi mahkemelerinin karar›n› bir kez

daha bofla ç›karm›fl olacak. Zira hat›rla-

nacakt›r; bu yasa daha önce ç›kar›lm›fl,

ancak Cargill’in hukuki engelleri nedeniyle yasan›n za-

man› dolmadan yararlanamam›flt›. fiimdi zaten Cargill

için özel ç›kan yasa yine Cargill için uzat›lmak isteni-

yor. 

Cargill olay›n› izlemeye devam edin. Bütün boyutla-

r›yla AKP hükümetinin niteli¤ini anlatan bir süreç ya-

flanmaya devam ediyor. Erdo¤an’›n orta¤› oldu¤u Ülker

ile Cargill iliflkileri, tatland›r›c› kotas›n›n yükseltilmesi,

az geldi deyip bir daha yükseltilmesi, piyasay› bu tekel-

lere teslim etmek için fleker pancar› üreticisinin çan›na

ot t›kanmas›, fleker fabrikalar›n›n kap›s›na kilit vurul-

mas›, tar›m arazisi üzerine fabrika kurdurulmas›, bu hu-

kuksuzluk el mecbur yarg›ya çarp›nca özel yasalar ç›-

karmak için kollar›n s›vanmas›...

‹zleyin, tekellere hizmette s›n›r tan›mayan, hele söz-

konusu olan emperyalist bir tekelse, üstelik Bush bizzat

konuyla ilgileniyorsa emir olarak alg›layan bir iktidar

neler yapar, görün. Ve düflünün; böyle bir iktidar kimin

ç›karlar› için yönetiyor bu ülkeyi?

Cargill’i kurtarma operasyonu sürüyor
AKP emperyalist tekellere hizmette s›n›r tan›m›yor
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Kazakistan’da ENKA ile bir Amerikan tekelenin or-

takl›¤›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 bafl-

lad›¤›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›klana-

maz. Edinilen bilgilere göre, bir Kazak iflçi bir Türk ifl-

çisinin neredeyse sekizde biri kadar ücret almaktad›r.

Ayn› durum mühendisler için de geçerli. Bu farkl› uy-

gulaman›n Kazak iflçilerin afla¤›lanmas›na, onur k›r›c›

davran›fllara varana kadar yans›mamas› ise düflünüle-

mez. ‹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 ha-

le geldi, birçok bat›l› tekelin fabrikalar›n› bu ülkelere ta-

fl›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 kardefl-

lerimiz” dedi¤i ve Sovyetlerin y›k›lmas›ndan sonra

“a¤abeylik” yapmaya soyundu¤u halklardan. 

‹flbirlikçi tekeller “Türki kardefller” söylemiyle gir-

dikleri bu ülkelerde hamasi milliyetçi nutuklar atarken,

korkunç bir sömürü ve talana da imza at›yorlar, kapita-

lizmin en azg›n döneminin, emekçi haklar›n›n en geri

sürecinin kurallar›yla giriyorlar. Elbette “Türk” kimli¤i-

ni kullanarak as›l olarak ABD ya da Avrupa menfleili te-

kelleri tafl›d›klar›n› belirtmeliyiz. 

Yaflanan çat›flma iflte bu sürecin yaratt›¤› bir biriki-

min sonucudur. Bat›l› s›n›f kardefllerine göre ucuz, Ka-

zak iflçilere göre “pahal›” eme¤ini satarken, onlara ka-

pitalist 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, dü-

ne kadar kapitalist sömürüyü tan›mazken bugün en az-

g›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 te-

melindeki ayr›m›n ön plana ç›kt›¤› her çat›flma, emekçi-

lerin 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.

✔✔ TTaha AAkyol’un TTarikatlar› 
Eskinin faflisti, flimdinin liberali Taha Akyol, tarikatlar

düzen için yararl› m›d›r yoksa zararl› m›d›r bir türlü ka-
rar veremedi. Kendi beyniyle de¤il, düzenin de¤iflik
süreçlerde duydu¤u ihtiyaçlarla düflününce böyle olu-
yor 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 flehirlefl-
meyle semiren hastal›kl› yap›lard›r.” (24 Ekim 2006)

✔✔ TSK’n›n TTöre CCinayeti EE¤itimi
Genelkurmay kad›n haklar› ata¤› yapm›fl. K›fllalarda as-

kerleri afifllerle e¤itiyor, TV’lerde, gazetelerde bu “sos-
yal 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 hüc-
rede 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 kah-
kahalar atan özel timcileri de bu Genelkurmay e¤itme-
mifl miydi? Bu ülkenin da¤›n› tafl›n›, köyünü kentini,
hapishanelerini kan gölüne çevirirken, “yaflam hakk›na
sayg›” ad›na m› yap›yordu? 

✔✔ AKP ‘‘Yeflil HH›rs›z’›n KKoruyucusu
Gazetelerde çarflaf çarflaf resimler; Avrupa’da binlerce

emekçiyi doland›ran yeflil sermaye Y‹MPAfi’›n Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Dursun Uyar, Almanya taraf›ndan
resmen aranmas›na ve uluslararas› arama karar› Tür-
kiye’ye de iletilmesine karfl›n; Bakanlar Abdüllatif fie-
ner, Mehmet Ali fiahin, Abdullah Gül, Abdülkadir Ak-
su, Mehmet Elkatm›fl ve Yozgat Valisi ile emniyet
müdürünün de bulundu¤u bir cenaze töreninde yan-
yanalar. 

Biri halk›n inançlar›n› sümürerek soyup semirmifl, öteki-
si yine halk›n inançlar›n› sömürerek iktidar koltu¤una
oturmufl; ayn› ya¤ma talan düzeninden beslenip bir-
birlerini koruyorlar. 

not düflüyoruzKazak-Türk iiflçilerin ççat›flmas›

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


