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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 9 Kas›m

15 Kas›m

TÜYAP’›n düzenledi¤i 25. ‹stan-

bul Kitap Fuar›, yüzlerce yay›nevinin
ve onbinlerce okurun kat›l›m›yla
devam ediyor. 28 Ekim-5 Kas›m 2006
tarihleri aras›nda Beylikdüzü’ndeki
Fuar Merkezi’nde düzenlenen Kitap
Fuar›na, Boran ve Haziran Yay›nevi de,
ülkemizdeki kavgay›, direniflleri anla-
tan yay›nlar›yla kat›ld›. 

TÜYAP Fuar›’n›n bu y›lki onur ya-
zar› Do¤an H›zland›. Çeyrek as›r›
tamamlayan Fuar’›n temas› da ''Kitap
Fuar›'n›n Yirmi Befl Y›l› - Bir Yolculuk
Öyküsü'' olarak belirlenmiflti. H›zlan’›n

yan›s›ra çeflitli dallarda baflka yazarlara da ödüller verildi. 

Kitap fuar›na yaklafl›k 500 yay›nevi ve demokratik kitle örgütü kat›l›rken Boran-
Haziran Yay›nc›l›k stand› sürmekte olan bir direnifli fuara tafl›yarak kitaplar›n›n
tan›t›m ve sat›fl› d›fl›nda bir misyon da üstlendi. Stand›na Behiç Aflc›’n›n resimlerini
asarak ölüm orucu direniflini fuara tafl›yan Boran Yay›nc›l›k, Büyük Direnifl’in sesini
herkese ulaflt›rmaya çal›flt›. Tecrit Yaflayanlar Anlat›yor, Kürt Sorunu Nas›l Çözülür,
Adal›lar›n Türküsü K›z›ldere ve Yürüyüfl Dergisi standda en çok sat›lan yay›nlar ara-
s›ndayd›. Dergimiz yay›na haz›rlan›rken fuar halen devam etmekteydi.

Boran ve Haziran TÜYAP’tayd›
Büyük Direnifl
TÜYAP’tayd›

Direnifl destan›m›zda 6 y›l› karanfil ka-
ranfil geride b›rakt›k. 

Direnme hakk›n›n yok say›ld›¤›, devrim-
cilere, direnen halklara teslimiyetin daya-
t›ld›¤› bugün; emperyalizme, iflbirlikçileri-
ne ve tüm teslim alma politikalar›na, açl›-
¤a yat›rd›¤›m›z bedenlerimizle direniyo-
ruz. 

Her günü bir destan olan 6 y›l›m›za se-
lam olsun. Dünümüz, bugünümüz, yar›-
n›m›z kahramanlar›m›za selam olsun!

7. y›l›m›za girerken yürüyüflümüzün en
önünde yürüyen boranlar›m›za selam ol-
sun!

Uflak Hapishanesi
DHKP-C Davas› Tutsaklar›  

Destan›m›z›n 7. y›l›n›n cofl-
kusuyla kucakl›yoruz. 

Kaç bayram geldi-geçti biz
halen tecritteyiz... Biz halen
direniflteyiz... Direnmenin
onurunday›z.

Bu bayram› da büyük dire-
niflimizin 7. y›ldönümünün
coflkusuyla karfl›l›yoruz. 

En güzel bayramlar› da ya-
flayaca¤›z. 

Umut ve coflkuyla bayram›-
n›z› kutluyoruz...

Sevgi ve selamlar›m›zla. 
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi

Hapishanesi Özgür Tutsaklar

Merhabalar

‹nanç, kararl›l›k ve coflku ile 6 y›l
önce kufland›k al›n band›n› aln›m›za
onurla...

Devrim iddiam›zd›r hücrelerde di-
renmek. Sosyalizm inanc›m›zd›r tec-
rite boyun e¤memek.

Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›-
z›n özgürlü¤üdür, 122 can›m›zla
yazd›¤›m›z destan.

Hücre hücre eriyen bedenlerimizle
FEDA ateflleriyle büyütüyoruz umu-
du.

Umut biziz, zafer de bizim ola-
cak!

Sizleri, 7. y›la giren destan›m›z›n
coflkusu ve zafere olan inanc›m›zla
kucakl›yorum.

Nursel Demirdö¤ücü
Sivas E Tipi Kapal› Hapishanesi

● Ercan KARTAL Duruflmas›

Tarih: 8 Kas›m Çarflamba
Saat: 10.30      
Yer: ‹stanbul 14. ACM     

● Devrimci Sol Ana Davas›

Tarih: 14 Kas›m Sal› 
Saat: 10.00   
Yer: Üsküdar 1. ACM   

● ‹zmir Gençlik Derne¤i
Web sitesi yenilenmifltir.
Yeni adres: www.izmirgen-
clikdernegi.com 

● Ülkemizde

Gençlik 

Gelecektir

Dergisi’nin 
7. Say›s›

Ç›kt›. 

Muharrem ÇET‹N-
KAYA - 5. Ölüm Orucu
Ekibi’ndeydi. Küçükar-
mutlu direnifl mahallesi-
ne karfl› düzenlenen
katliam operasyonunun
durdurulmas› için Sin-

can F Fipi Hapishanesi’nde bedenini tutuflturarak, 12 Kas›m
2001’de flehit düfltü.  
Muharrem, 1972'de Malatya Do¤anflehir Suçat› Köyü’nde do¤du.
Akçada¤› Ö¤retmen Lisesi’nde okudu. Devrimci hareketle 1991’de
iliflki kurdu. Çeflitli alanlarda mücadele etti. Gözalt›lar, k›sa süreli
tutsakl›klar yaflad›. Aral›k ‘93'te Ayd›n Bulmak ile birlikte Der-
sim'de gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak düfltü. Ve o günden
ölümsüzlü¤üne kadar da hep direnifl içinde oldu.

Büyük
Direniflte fiehit

Düfltüler

Seni en son gördü¤ümde o çok sevdi¤in
"daye" parças›n› söylemeni istemifltim.
Sen de tüm ›srarlar›ma ra¤men hasta ol-
du¤unu belirterek, "Bir dahaki sefere söz"
demifltin. fiimdi Dersim'den dinliyorum bu
parçay›. Dersim'in doruklar›ndan geliyor
sesin. Her seferinde daha gür söylüyorsun
ve sonunda bir baflka parçaya geçerek
"Da¤lar bafl›na hey, da¤lar bafl›na" diyerek
o çok sevdi¤in Munzur'un doruklar›na bi-
zi de ça¤›r›yorsun.

Kurtulufl'un arka kapa¤›na kocaman res-

mini koymufllar. Üzerine de "Bir Cihan
Ölür Bin Cihan Do¤ar" yazm›fllar. Ne do¤-
ru demifller yoldafl. Topra¤a bir tohum,
bir Cihan düfltü. Bu tohum binlerce Cihan
olarak meyvas›n› verecek.

Geçen sene Mikail Güven flehit düfltü¤ün-
de, Kurtulufl'a Mikail için bir mektup yaz-

m›flt›n ve söz vermifltin Mikail'e: "fiehitle-
rimiz gibi yaflayacak, flehitlerimiz gibi öle-
ce¤iz" demifltin. Sözünü tuttun yoldafl.
Onlar gibi yaflad›n ve Mikail'in flehit düfltü-
¤ü ayda flehit düfltün.

Evet Yoldafl

Biz de sana ve tüm devrim flehitlerimize
söz veriyoruz ki, b›rakt›¤›n›z yerden bay-
ra¤› biz tafl›yaca¤›z ve u¤runa flehit düfltü-
¤ünüz ba¤›ms›z, demokratik Türkiye'yi
kuraca¤›z.

Onlara ddair...
Cihan GÜRZ

VEDA VAKT‹

Ey yang›n gülüfllüm
gülüflünün söndü¤ü yerde 
kanar halk›n yaralar›
elbette sevdan›n ve kavgan›n 
bir bedeli olmal›
sarm›flsa seni o atefl
sende kalmamal›
bir y›ld›z›n kayd›¤› yerde
yeniden bir y›ld›z do¤mal›

Veda vakti geldi
merdivene tutundu¤um
gün›fl›¤› ay›fl›¤›
eskitti¤im takvim yapraklar›

veda vaktim geldi

...

Menekfleli da¤lar

bafle¤meyen Dersim flehri

bafle¤meyen kavga flehri

ezgisiyle büyüdü¤üm 

silah sesleri

zenginleri serinleten 

kan f›skiyeleri

iflçi semtleri

hoflçakal›n

asi da¤lar›n

ele avuca s›¤mayan çocuklar›

Onlardan...
Muharrem ÇET‹NKAYA

12 Kas›m
1996 ’daDer-
sim’in Çemiflge-
zek ilçesine ba¤-
l› Paflac›k Köyü
y a k › n l a r › n d a
Dersim ‹brahim
Erdo¤an K›r Si-

lahl› Propaganda Birli¤i Komutanl›¤›’na ba¤l› bir gerilla birli¤iyle oli-
garflinin güçleri aras›nda ç›kan çat›flmada, bir astsubay ve bir er ölür-
ken, iki gerilla ve yanlar›nda bullunan henüz çocuk yafltaki halk ilifl-
kisi Erkan Dilsiz flehit düfltü.
Malatya-Pötürge do¤umlu Kadir Güven, 1980 öncesi Devrimci Sol
saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹flçi Hareketi içinde çal›flt›.
12 Eylül’den sonra tutsak düfltü. Tutsakl›¤› bitti¤inde görevden göre-
ve kofltu. 1993 fiubat›'nda Dersim Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›. 
Hozat do¤umlu Aslan Güler, gerillaya kat›lmadan önce Kürdistan fle-
hirlerinde demokratik alanda çeflitli faaliyetlerde bulundu. ‘96 ya-
z›nda Dersim Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›.  
Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Halk
kimdir, düflman nedir biliyordu. Faflizm onu da katletti.

Devrim Aslan
GÜLER

Erkan 
D‹LS‹Z

Kadir 
GÜVEN

10 Kas›m 1978’de ‹stanbul Bak›r-
köy’de Ayd›nl›kç› hainler taraf›ndan
pusuya düflürülerek katledildi. Tur-
gut, Liseli DEV-GENÇ kadrolar›ndan
biriydi. Turgut ‹PÇ‹O⁄LU

K › y m e t
1967 do-
¤ u m l u -
dur. ‘91
y›l ›ndan
i t ibaren

BEM-SEN’de örgütlü olarak
memurlar›n hak alma mü-
cadelesinde yeralm›flt›r.
Eyüp Belediyesi’nde mü-
hendis olarak çal›flan K›y-
met 13 Kas›m 1993’de
‹stanbul Kartal’da geçirdi¤i
trafik kazas›nda yaflam›n›
yitirdi. 

K›ymet HANO⁄LU

Köy boflaltmalar›, göçleri, zulmü çok
küçük yaflta tan›d›. Cihan bir flehit ya-
k›n›yd›. Dersim'de k›r gerillas› olarak
flehit düflen Kenan Gürz'ün kardefliy-
di. Cihan 1996’dan 97 bahar›na kadar
Kurtulufl muhabirli¤i yapt›. ‘97’de

Dersim’de gerillaya kat›ld›. 9 Kas›m 1997’de Dersim
Pertek’te düflürüldü¤ü pusuda çat›flarak flehit düfltü.

Cihan GÜRZ



Kürt sorunu’nun çözümsüz b›ra-
k›lamayaca¤›, tarihsel olarak

kan›tlanm›flt›r. Yok sayma, yok et-
me, çözümsüzlük politikalar› iflas
etmifltir. Hiçbir güç, hiçbir konjonk-
tür, Kürt sorunu’nu çözümsüzlü¤e
mahkum edemez. 1900’lerin baflla-
r›ndan bu yana say›s›z isyanlar ve
katliamlar yaflayan, topraklar› pa-
ramparça edilen, ulusal bask› ve ya-
sa¤›n her türlüsünü yaflayan ve halen
yaflamakta olan bir halk›n “çözüm”ü
büyük bir fliddetle istemesi çok do-
¤ald›r. Hemen tüm güçler, bunun
fark›nda olarak, Kürt sorunu’nun
çözümünde inisiyatif sahibi olmak,
çözümü, kendi politik ç›karlar› te-
melinde yönlendirmek istiyorlar. 

Son zamanlarda Kürt sorunu çer-
çevesinde peflpefle gündeme ge-

len geliflmeleri de bu inisiyatif mü-
cadelesiyle birlikte de¤erlendirmek
gerekir. ABD’nin belirleyicili¤inde
“PKK Koordinatörlü¤ü”nün kurul-
mas›, ABD ve AB’nin PKK’ye atefl-
kes ve silahlar› b›rakma ça¤r›s› yap-
mas›, PKK’nin ateflkes ilan etmesi,

A¤ar’›n “ovaya indirme” politikas›,
AKP ve Genelkurmay aras›ndaki
“durup dururken operasyon yap-
ma” tart›flmas› gibi tüm bu geliflme-
ler, Kürt sorunu’nu belli bir do¤rul-
tuya yönlendirme çabalar›n›n ifade-
sidirler.  

Bu geliflmeler içerisinde en dikkat
çekici olgulardan biri ise fludur:

Tüm bu güçler, kendi konumlar›n›
ve politikalar›n› daha çok ABD’ye

göre belirlemektedirler. fiu anda
Kürt sorunu aç›s›ndan inisiyatifin
a¤›rl›kl› olarak ABD’de oldu¤unu
söylemek yanl›fl de¤ildir. A¤ar’›n
Kürt sorununda gelifltirdi¤i politika-
n›n amaçlar›ndan biri de, 75. say›-
m›zda belirtti¤imiz gibi, “Kürt soru-
nu konusunda ‘ad›m’lar at›lmas›n›
isteyen ABD ve AB’nin de deste¤ini
almak istemesi”dir. Genelkurmay
da, her ne kadar karfl› gibi gözükse
de “koordinatörlü¤ü” kabul ederek
ABD inisiyatifi içinde hareket et-
mektedir. Genelkurmay’›n,
AKP’nin, A¤ar’›n ABD politikalar›
çerçevesinde hareket etmesinde, fla-

fl›lacak bir yan yoktur. Ancak ABD,
sadece bu kesimlerin politikas›n›n
belirlenmesinde de¤il, gerek Irak’ta-
ki, gerekse ülkemizdeki Kürt milli-
yetçilerinin politikalar›n›n belirlen-
mesinde de inisiyatif sahibidir. Ge-
liflmeler bunu göstermektedir. Atefl-
kese iliflkin ilk somut aç›klaman›n,
ABD iflgalcileriyle “içti¤i ayr› git-
meyen” Irak Cumhurbaflkan› Tala-
bani taraf›ndan yap›lmas› da bunun
göstergelerinden biridir.  

“Ateflkes sürecinde en faal olan
gücün ABD oldu¤u tartıflma gö-

türmez bir gerçek” diyen Duran
Kalkan, kendilerinin de ABD’nin
mesajlar›n› de¤erlendirdiklerini,
bunlara “bir anlam vermeye çal›fl-
t›klar›n›” belirtiyor. Abdullah Öca-
lan ise mevcut durumu daha aç›k or-
taya koyuyor: “Bilmeleri gerekir ki
art›k ne ABD eski ABD, ne de bölge-
deki koflullar eskisi gibidir. ABD ar-
t›k politikalar› gere¤i Kürtlerin ar-
kas›ndad›r. Güney'deki Kürtlerin fii-
ilerle bir ittifak yapmalar› da gün-
demdedir. ... Ama hâlâ bunu bile gö-
remiyorlar. Yavuz Selim zaman›nda
‹ran'la çizilen beflyüz y›ll›k s›n›rlar
de¤ifliyor. PKK de do¤al olarak bu
geliflmelere göre hareket edecektir.
ABD'nin haz›rlad›¤› baz› haritalar
da bas›na yans›m›fl, gündeme gel-
mifltir. Amerika Güney'e yerleflecek-
tir.” (Ülkede Özgür Gündem, 30
Ekim 2006)

Hiç kuflkusuz burada as›l dikkat
çekici olan, Kürt milliyetçi ha-

Amerikanc› çözüm
ve devrimci çözüm

Hiç kuflkusuz biz buna benzer elefltiri, uyar› ve ça¤r›lar› çok yapt›k. 
Kürt milliyetçi hareketi ise, bu elefltirileri dikkate almayan bir çizgiyle

bugüne kadar geldi. Fakat biz ayn› zamanda tarihe not düflüyoruz. Ayn›
zamanda Kürt halk›n›n kurtulufl yolunu gösteriyoruz. 
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reketinin önder ve yöneticilerinin bu
tahlilleri yaparken, bu duruma he-
men hiçbir itirazda bulunmuyor
olufllar›d›r. Bu aç›klamalarla, Kürt
sorunu’nun ABD inisiyatifinde fle-
killenmesini kabul eden bir politik
hat çizilmektedir. Kuflkusuz bu poli-
tika, çok da yeni ve sürpriz de¤ildir.
ABD’nin Ortado¤u’ya müdahalele-
rinin onaylanmas› ve Barzani ve Ta-
labani önderli¤indeki Kürt milliyet-
çi hareketlerinin Irak’ta ABD’yle ifl-
gal ortakl›¤› yapmas›n›n savunulma-
s›yla, bu politika ad›m ad›m geliflti-
rilmifltir. Yukar›daki aç›klamalar da,
yar›na yönelik ABD’yle iflbirli¤ini
meflrulaflt›r›c› bir muhteva tafl›mak-
tad›r. 

Kürt milliyetçi hareketi ad›na ya-
p›lan aç›klamalarda bu ateflke-

sin “son kez” oldu¤una vurgu yap›l-
maktad›r. Öcalan: “Hükümetin ma-
y›sa kadar ad›m atmas› gerekiyor.
Süreç de¤erlendirilmezse ne PKK
beni dinler, ne de ben bir fley yapa-
bilirim...” demektedir. Neden Ma-
y›s, sonra ne olacak, bunlar bir ya-
n›yla mu¤lakt›r. Aç›klanmaya muh-
taçt›r. Bu “son kez ateflkes” kararl›-
l›¤› nereden geliyor, neye dayan›-
yor? Silahl› mücadele sürdüren her-
hangi bir hareket, “son kez” sözünü
kolay kolay telaffuz etmez. Çünkü
neticede ateflkesler birer taktiktirler
ve yerine, koflullara göre tekrar bafl-
vurulur, kald›r›l›r, yine ateflkes yap›-
labilir... Nitekim, PKK tarihinde de
bugüne kadar böyle olmufltur. Bu-
gün farkl› veya yeni olan nedir?

Bu sorular›n cevab› da süreç için-
de al›nacakt›r, ancak burada

önemli olan 1970’lerin ikinci yar›-
s›nda “ba¤›ms›z Kürdistan” hede-
fiyle yola ç›kan bir siyasi hareketin
bugün Kürt sorununda “Amerikan
çözümüne” evet diyen bir noktaya
gelip dayanm›fl olmas›d›r. Amerikan
emperyalizminin tarihini dünya
halklar› bilir, siyasal güçler bilir, hiç
kuflku yok ki PKK önderli¤i ve yö-
neticileri de bilmektedir. Bu tarih,
bu gerçek biline biline, “Amerikan
çözümüne” evet demenin asl›nda
Kürt halk›n›n kurtuluflu hedefinden
vazgeçmek oldu¤u aç›kt›r. 

Nedir “Amerikan çözümü”? Esa-
s›nda bu sorunun öyle uzun bir

cevab› yoktur. Çünkü uzun cevab›,
ABD emperyalizminin tarihi ver-
mifltir zaten. Geriye kalan bunu
özetlemektir. ABD’nin “Kürt soru-
nu çözümü”, Kürt halk›n›n ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadelesinin tasfi-
yesidir. ABD, siyasal ve ideolojik
anlamda bu tasfiyeyi gerçeklefltirir-
ken, bir yandan mevcut Kürt milli-
yetçi hareketlerini –Irak’ta oldu¤u
gibi– kendi politikalar› do¤rultusun-
da kullanmak istemekte, di¤er yan-
dan da bu sorunu, bölge ülkelerine
isteklerini kabul ettirmekte bir koz
olarak de¤erlendirmektedir. Dolay›-
s›yla, görülmelidir ki, Amerikan em-
peryalizminin Kürt sorunu çözümü,
ABD’nin Büyük Ortado¤u proje-

sinden ba¤›ms›z de¤ildir. Bugün
ABD’nin Ortado¤u’daki en güçlü
dayanaklar› ‹srail ve Kuzey Irak’ta-
ki Kürt milliyetçi örgütlenmedir. 

Ülkemizdeki Kürt ulusal hareke-
tini KDP ve KYB’yle ayn› ko-

numda görmek istemeyiz. Böyle bir
sonucu ortaya ç›karacak hiçbir poli-
tika, Kürt ve Türk halklar›n›n ve bü-
tün olarak Ortado¤u halklar›n›n ç›-
karlar›na hizmet etmez. Bu anlamda
Kürt milliyetçi hareketi bu politi-

kadan, taktikten vazgeçmelidir.

Bu yol Kürt halk›n› kurtarmaz. 

Ba¤›ms›zl›ktan Amerikanc› bir
çözümün kabul edilmesi nokta-

s›na gelinmifltir. Devrimci düflünce
tafl›nmazsa, devrimci strateji savu-
nulmazsa, bu sonuç kaç›n›lmazd›r.
Ba¤›ms›zl›k ve devrim mücadelele-
rinin dinamiklerini çözümleyeme-
yenler, emperyalizmin ve oligarfli
içindeki çeflitli kesimlerin bugünkü
konum ve politikalar›n› kavrayama-
yanlar veya tüm bunlar› gördükleri
halde uzun süreli bir savafl›n gerek-
tirdi¤i irade ve kararl›l›¤› siyasi ola-
rak gösteremeyenler, dünyay› sö-
mürgelefltirenlerden medet ummak
zorunda kal›rlar. PKK’nin bu nokta-
dan süratle ç›kmas›n› isteriz. 

Hiç kuflkusuz biz buna benzer
elefltiri, uyar› ve ça¤r›lar› çok

yapt›k. Kürt milliyetçi hareketi ise,
baflta Cephe olmak üzere, Türkiye
solunun elefltirilerini dikkate alma-

yan bir çizgiyle bugüne kadar geldi.
Fakat biz ayn› zamanda tarihe not
düflüyoruz. Ayn› zamanda Kürt hal-
k›n›n kurtulufl yolunu gösteriyoruz.
Kürt milliyetçili¤ini ça¤›rd›¤›m›z bu
devrimci çözüm, elbette sahipsiz de-
¤ildir. Kürt milliyetçili¤i bu çözümü
benimsemese de, bu çözüm biçimi
tarih ve gündem d›fl› kalmayacak-

t›r. Marksist-Leninist hareket bu çö-
zümü sahiplenip sonucuna ulaflt›ra-
cakt›r. Kürt sorunu mutlaka çözüle-
cek. Ve bu çözüm, devrimci bir çö-
züm olacak. Ancak, aç›k ki, bu, flim-
dilik uzun vadeli çözümün ad›d›r.
Bugün tart›fl›lan çözümlerin ise
muhtevas› farkl›d›r. 

Y›llar önce flöyle demifltik: “Ulu-
sal bir hareketin devrimcilefl-

mesi, halklar›n birlikte mücadelesi-
ne güç veren bir konuma gelmesi,
Türk, Kürt tüm halklar›n kurtuluflu
için bir ilerlemedir...  

Ayn› fley tersi durumda da geçerli-
dir... Ulusal hareketin uzlaflma çizgi-
sine gelmesi, halklar›n ve devrimin,
en az›ndan bir süre için zarar›nad›r. 

Devrimci hareketin elefltiri ve uyar›-
lar› iflte burada anlam›n› bulur. Uz-
laflmac›l›¤›, milliyetçi çizginin kaç›-
n›lmaz bir sonucu olarak görüyoruz,
ama bu yine de MUTLAK anlamda
kaç›n›lmaz de¤ildir; kaç›n›lmazl›k,
devrimcileflmeyle engellenebilir.”
(Halk ‹çin Kurtulufl, 23 May›s 1998)

Kürt halk›n›n ç›karlar›n› ve kur-
tuluflunu savunan her kesimi

devrimcileflmeye ça¤›r›yoruz. Stra-
tejide, taktikte, hedefte devrimcile-
flilmelidir. ABD’nin veya AB’nin
çözümlerini reddedip, emperyalizmi
ülkemizden kovup oligarflik iktidar›
y›kan bir çözüme ça¤›r›yoruz. Sade-
ce Kürt halk›n›n “dar ulusal ç›karla-
r›n›” de¤il, tüm Ortado¤u halklar›-
n›n ç›karlar›n› esas alan, salt ulus
aç›s›ndan de¤il, s›n›fsal aç›dan ba-
kan bir politikaya ça¤›r›yoruz. Em-
peryalizmin ve oligarflinin egemen-
li¤i alt›nda ad›na “federalizm, oto-
nomi, yerellik, demokratik cumhuri-
yet!” ne denirse denilsin, hiçbir çö-
zümün devrimci, halkç› bir çözüm
olmayaca¤›n› görmeye ve bu temel-
de devrimci çözümü sahiplenmeye
ça¤›r›yoruz. 
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Bilindi¤i gibi, ABD’nin önerisiy-
le ABD-Türkiye-Irak’›n atad›¤› yet-
kililer bir “koordinatörlük” olufltur-
du. Bu koordinatörlü¤ün tan›mlan-
mas› konusunda farkl› yorumlar
sözkonusu olsa da, burjuva medya-
da yayg›n kabul gören adland›rma
“PKK’yle mücadele koordinatörlü-
¤ü” veya sadece “PKK koordina-
törlü¤ü” oldu. 

‹lginçtir, esas olarak emperya-
lizm ve iflbirlikçi iktidarlar›n
“PKK’ye karfl›” oluflturdu¤u bu ko-
ordinatörlük, Kürt milliyetçi bas›nda
pek de elefltirel karfl›lanmad›. Tam
tersine kimileri “koordinatörlü¤ü”
bir anlamda PKK’nin emperyalizm
taraf›ndan muhatap al›nmas› olarak
de¤erlendirirken, kimi de koordina-
törlük içinde PKK’den de bir temsil-
ci bulunmas›n› önerebildi. 

‹lk bak›flta bunda bir gariplik var
elbette. “PKK’yi tasfiye etmek” için
kurulan bir “koordinatörlük” nas›l
böyle karfl›lanabiliyordu?

“Garip durum”un aç›klamas›,
Kürt milliyetçi hareketin “ABD’nin
Ortado¤u düzenini” kabul etmesin-
deydi. Bu düzen kabul edildikten
sonra, “hakimdirler, kabul etmek ge-
rekir” denildikten sonra, tüm di¤er
politika ve taktikler, art›k bu damga-
y› tafl›yacak, bu muhtevayla çelifl-
meyecektir. 

Bugün olan da budur. 

Oysa... 

1978! Oysa, PKK, si-

yasi arenaya “tam ba¤›ms›zl›k” he-
defiyle, bunun d›fl›nda herhangi bir
çözüm öneren tüm güçleri ihanetle
suçlayarak ç›km›fl bir hareketti. 

“Ulusal kurtulufl hareketlerinde
ba¤›ms›zl›k olgusu d›fl›ndaki tüm
e¤ilimler reformisttir. Her reformist
e¤ilim de özünde emperyalizme, sö-

mürgecili¤e ve yerli gericili¤e
maddi ba¤larla ba¤l› olanlar›n e¤i-
limidir.” 

(PKK’nin ilk resmi belgelerin-
den birinde –Kürdistan Devriminin
Yolu– yazan bu sat›rlar, siyasal ve
teorik aç›dan do¤ruysa, PKK dönüp
kendini sorgulamal›d›r.) 

PKK, siyasi arenaya ç›kt›ktan
sonra hiç de k›sa say›lmayacak bir
dönem boyunca bu düflünceyi sa-
vunmaya devam etti. 

PKK önderli¤inde geliflen ulusal
kurtulufl mücadelesi, 1984’ten itiba-
ren, eylem çizgisindeki, halka yak-
lafl›m›ndaki yanl›fll›klar nedeniyle
yer yer olumsuzluklara yol açsa da,
bu süreçte esas olarak halk›n müca-
delesi aç›s›ndan olumlu bir role sa-
hip oldu. Ta ki 1990’lara kadar... 

1987! 1985’te ba¤›m-

s›zl›k hala savunulan bir hedefti. Ye-
ni oluflturulan cephenin ad›, bu he-
defe uygun olarak ERNK (Eniye
R›zgariye Netawa Kürdistan/Kür-
distan Ulusal Kurtulufl Cephesi)
olarak konuldu. 

1987'de yap›lan 3. Kongre'de ye-
ni bir “at›l›m” karar› al›nd›. Bu at›-
l›m, Botan'da “Bir parça özgür va-

tan”da ifadesini bulacakt›. Vietnam
devrimine öykünmenin ve “kurtar›l-
m›fl bölge” anlay›fl›n›n bir sonucu
olan bu karar, stratejik aç›dan yan-
l›flt›, flabloncuydu, ancak hala “öz-

gür vatan”› savunan siyasal çizgi-
nin bir ifadesiydi. 

1990’lar! Dün-

yada büyük altüst olufllar gerçeklefl-
mifltir. En önemlisi, sosyalist sistem
y›k›lm›fl, Amerikan emperyalizmi
di¤er emperyalistleri de yedekleye-
rek Ortado¤u’ya karfl› askeri sald›r›-
ya geçmifl (Körfez Savafl’›) ve öte

yandan PKK’nin milli-
yetçilik temelindeki as-
keri ve siyasi çizgisi, ilk
dönemki geliflme dina-
miklerini kaybederek t›-
kan›kl›klarla, açmazlarla
karfl› karfl›ya kalm›flt›.

‹flte tüm bunlar›n so-
nucunda 1990’lar›n ilk yar›s›,
PKK’nin ba¤›ms›zl›k hedefinden
ad›m ad›m uzaklaflt›¤›, ad›m ad›m
emperyalizmin hakimiyetini kabul
etti¤i bir süreç oldu. Bunun en so-
mut göstergesi, tüm Ortado¤u halk-
lar›n›n karfl› ç›kt›¤› bir sald›r›ya kar-
fl› ç›kmamalar›yd›. Bunu ateflkesler,
emperyalizme “Kürt sorununu çö-
zün” ça¤r›lar› izledi. O kadar ki
BM’den NATO’ya kadar ça¤r› ya-
p›lmad›k hiçbir “uluslararas›” ku-
rum kalmad›. 

Ça¤r›larda neyin istendi¤i, “Kürt
sorununu çözün” derken bile neyin
kastedildi¤i art›k belli de¤ildi; PKK
pragmatizmi, o günkü konjoktüre
göre modeller önermekteydi. ‹flte
bunlardan baz›lar›:

Amerika kadar... 

“ABD ç›karlar›na hiçbir zaman
sald›rmad›k. E¤er gerçekten de-
mokrasiye inanc›n›z varsa yapma-
n›z gereken tek fley insan haklar›n›
savunan, demokrasi mücadelesi ve-
ren bir hareket oldu¤umuzu görme-
nizdir. Sizler kadar ba¤›ms›z, büyük
bir devlet istemiyoruz. Tek ulustan
oluflan bir Amerika kadar federa-
lizm istiyoruz.”

Çeçenistan gibi... 

“‹ngiltere bile IRA’ya karfl›
‘çak›l tafl›’ edebiyat› yapm›yor...
Bunu Filistin-‹srail iliflkilerinde
de görmek olanakl›. Bosna’da da
çözüm siyasi temelde geliflmekte-
dir... Biz Kürdistan’da Çeçenis-
tan’dan daha fazla bir statü iste-
miyoruz. Niye bunu do¤ru bir fle-
kilde görmek ve göstermek istemi-
yorlar?” (Berxwedan, 15 fiubat
1995, say› 180, Abdullah Öcalan)

Bask Tipi...

“Bu er veya geç kendisini daya-
tacakt›r. ‹ster Bask tipi olsun ister
Filistin tipi olsun e¤er biz biraz da-
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‘Tam Bağımsızlık’tan 
‘Amerikan Çözümü’ne



ha direnifli gelifltirirsek san›yorum
Türk devleti çözüme yanaflacakt›r.”
(Özgür Halk, Ocak 1996, say› 62)

Kosova gibi: 

"Bat› e¤er isteseydi sorunu çö-
zerdi. Nas›l ki, Kosova'da çözüyor-
sa, Kürdistan'da da çözer. ... Bat›,
çözümü istemedi¤i için bugünkü so-
runlar ortaya ç›km›flt›r.” (Cemil
Bay›k, 20 Haziran '99)

Bu “örneklemeler” böyle sürüp
gitti. Almanya’daki eyalet sistemi,
Belçika’daki “çok uluslu” sistem,
herfley olabilirdi... Ama “ba¤›ms›z-

l›k” art›k sözü bile edilmeyen bir
kavramd›. Ba¤›ms›zl›ktan vazgeçil-
mifl, mu¤lak bir biçimde eyalet sis-
teminden, federasyondan, otonomi-
den sözediliyordu... 

1998! “Bir parça öz-

gür vatan” karar›n›n üstünden yak-
lafl›k on y›l geçmifl ve bu on y›lda
yukar›da özetlenen büyük altüst
olufllar yaflanm›flt›r. 

Bir büyük altüst olufl da bu sü-
reçte Suriye’de yafland›. Öcalan em-
peryalizm-oligarfli iflbirli¤iyle y›l-
lard›r bulundu¤u Suriye’den ç›kar›l-
d›. Öcalan’›n Suriye’den ç›kar›ld›k-
tan sonraki duraklar›ndan biri Roma
oldu. Sonraki süreçte, Roma’da em-
peryalizmin denetim ve gözetimi al-
t›nda bulunulan koflullarda 7 mad-
delik bir plan aç›klanarak “ba¤›m-

s›zl›k”tan vazgeçifl resmilefltirildi. 

Öcalan’›n 1998’de Roma’da
aç›klad›¤› 7 Maddelik “çözüm” pla-
n›n›n iki maddesi flöyleydi:

- Türkiye s›n›rlar› bozulmadan
bölgemize otonomi verilmesi,

- Kürt kimli¤inin, dilinin ve kül-
türünün resmi olarak tan›nmas›.

Ba¤›ms›zl›ktan ve federasyon-
dan vazgeçilmifl, hedef otonomiye

kadar gerilemiflti, ama gerileme sü-
recekti daha... 

1999, ‹mral›!
Abdullah Öcalan 15 fiubat

1999’da tutsak edilerek Türkiye’ye
getirilmiflti. Öcalan, tutsak edilifli-
nin üzerinden yaklafl›k iki ay geç-
miflken, tutsak edildi¤i ‹mral› Ha-
pishanesi’nden 6 Nisan 1999'da 8
Maddelik bir aç›klama daha yapt›.
Bu aç›klamada art›k otonomiden de
sözedilmiyordu. Art›k “demokratik
cumhuriyet” vard›. “Demokratik
cumhuriyet” bir hedef de¤il, mev-
cut sistemdi. Bu sistemin Kürtler’e
aç›k oldu¤unu söylüyordu Öcalan
ve 8 Maddelik aç›klamas›nda flöyle
diyordu.

“- '90'l› y›llardan itibaren baz›
sapt›rmalara ra¤men, Kürtler’in
ifade özgürlü¤üne de aç›k hale ge-
len demokratik cumhuriyet siste-
minin, güven vermesiyle birlikte
tüm sorunlar›n bar›flç›l çözüm zemi-
ni olarak görülmesi.

- Bu koflullar alt›nda PKK'n›n
kendini demokratik sistem içinde
yasallaflt›rmaya haz›rlanmas›.”

Dayatma es-

kidir! PKK, 1970'li y›llar-

da, o dönem prestiji alabildi¤ine
yüksek olan sosyalizmden ve dev-
rimci hareketten etkilenmifl, teorisi-
ni, stratejisini de bu etkilenme için-
de oluflturmufltu. 

Ba¤›ms›zl›¤›n hedeflenmesi, re-
formizmin kesin biçimde mahkum
edilmesi, silahl› mücadelenin savu-
nulmas›, Marksist-Leninistlik iddi-
as›nda bulunulmas›, hep bu sürecin
ürünüydü. Fakat, siyasi mücadele
arenas›na “Kürdistan ‹flçi Partisi”
ad›yla kat›lm›fl olmas›na ra¤men,
PKK, küçük-burjuva milliyetçi te-
melden ayr›lmad›. 1980'li y›llar›n
sonuna do¤ru öne ç›kan yan bu oldu
ve ondan sonra gerileme bafllad›. 

Küçük-burjuva milliyetçi ide-
olojinin sorgulanmamas› ve redde-
dilmemesinin en bariz göstergeleri,

PKK’nin ba¤›ms›zl›k, Marksist-Le-
ninistlik, sosyalizm iddias›nda ol-
du¤u dönemlerde bile, toprak a¤al›-
¤›yla ve emperyalizmle aç›k bir ça-
t›flma içine girmemesiydi. 

Yani flöyle denilebilir; emperya-
lizmle uzlaflma bir “nüve” halinde
PKK önderli¤inde hep varoldu.
Kuflkusuz bu nüve ezilip yokedile-
bilir, PKK devrimci bir kulvara yö-
nelebilirdi. Ama dünya çap›ndaki
geliflmelerin de etkisi alt›nda, PKK
tercihini farkl› yönde yapt›. 

Asl›nda bugün “Amerikan çözü-
mü”ne evet diyen bir noktaya gelin-
mesi, bu tercihin ad›m ad›m flekille-
nen bir sonucudur. 

Bu çözüm, esas olarak Öcalan’›n
Suriye’den ç›kar›lmas›yla dayat›l-
maya bafllanm›flt›r PKK’ye. 

Evet, daha Öcalan tutsak edil-
meden, Avrupa’daki varl›¤› “Roma
Yürüyüflü” diye allan›p pullanmaya
çal›fl›l›rken, biz flöyle demifltik:

“Geliflmelere iliflkin söyledikle-
rimiz çok k›sa ve özlüdür:

B‹R; Geliflmeler bir ABD ope-
rasyonudur.

‹K‹; ABD'nin çözüm plan›na
karfl› ç›k›lmal›d›r. Çünkü bu yeni-
den ba¤›ml›l›k, daha çok sömürü
demektir.

14 y›ld›r sürdürülen gerilla mü-
cadelesinin karfl›l›¤›, sonucu asla
bu olmamal›d›r. Bu, halklar›m›z
için, devrimimiz için bir kay›pt›r.”
(Kurtulufl, 19 Aral›k 1998, say›: 9)

Öcalan’›n Suriye'den ç›kar›lma-
s›, Roma'ya gidifli, Roma'daki gelifl-
meler ve sonuçta Öcalan'›n tutsak
edilip Türkiye oligarflisine teslim
edilmesiyle tamamlanan süreç, çok
ö¤reticiydi. Bu süreç, emperyaliz-

min yüzünü tüm ç›plakl›¤›yla bir
kez daha göstermiflti herkese ve ta-
bii PKK’lilere de. Dolay›s›yla bek-
lenen, PKK’nin emperyalizme karfl›
daha net aç›k bir tav›r almas›yd›. 

Fakat süreç böyle geliflmedi.
Tam tersine, emperyalizmle uzlafl-
maya daha aç›k bir çizgi izlenmeye
baflland›. Bir dönem “Avrupa Birli-
¤i çözsün” politikas› izlendi. Bir dö-
nem sonra ise, “madem Avrupa çö-
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zemedi, ABD çözer” anlay›fl›na yö-
nelindi. Bu arada ‹mral›’da gelifltiri-
len teorilerle, burjuva demokrasisi
ve emperyalist dünya düzeni meflru-
laflt›r›larak, 20. yüzy›lda zafer onla-
r›nd›r denilip, 21. yüzy›l›n da “de-
mokratik sistemin yüzy›l›” olaca¤›
söylendi. PKK yönetimi, ABD’nin
Ortado¤u’da yapmak istedi¤i dü-
zenlemelere hiçbir itirazlar›n›n ol-
mad›¤›n› ve olmayaca¤›n› aç›kça
deklare etti. 

Ve iflte, sonuçta, bizim y›llar ön-
ce iflaret etti¤imiz o “ABD’nin çö-
züm plan›”na gelindi. 

2002! Ad›m ad›m

Amerikan çözümüne...

Dünya halklar›, Amerikan impara-
torlu¤unun yak›n dönemde benzeri
görülmemifl pervas›zl›kta bir sald›r-
ganl›¤›yla karfl› karfl›yayd›. 11 Eylül
eylemlerinin hemen ard›ndan Afga-
nistan’a sald›r›p iflgal eden ABD,
ard›s›ra hedefine Irak’› koymufltu.
Ancak Irak’taki durumu özgün ya-
pan bir yan daha vard›. ABD’nin ifl-
gal haz›rl›¤› yapt›¤› bu ülkede,
ABD’yi “iflgale ça¤›ran” güçler de
vard›. Bu güçler aras›nda en kayda
de¤er olan› ise Kuzey Irak’taki Kürt
milliyetçi güçlerdi. 1991’deki Irak
sald›r›s›ndan bu yana emperyaliz-
min flemsiyesi alt›nda yaflayan bu
güçler, flimdi bir iflgal operasyonun-
da ABD’nin en önemli dayanaklar›
olacaklard›. Ve nitekim öyle oldu. 

Talabani ve Barzani’nin ABD’ye
iflbirlikçili¤i ve iflgal ortakl›¤›, tar-
t›flma veya yorum gerektirmeyecek
kadar aç›kt›. Dünyan›n dört bir ya-
n›nda milyonlar›n Irak iflgaline karfl›
mücadele etti¤i koflullarda ABD’nin
yan›nda bir tek onlar vard›.

Ancak, hem ABD’nin Irak iflgali,
hem Barzani-Talabani iflbirlikçili¤i,
PKK taraf›ndan da onayland›.
ABD’nin Irak’› iflgali “Kürtlerin öz-
gürleflmesi” olarak sunulurken, Bar-
zani-Talabani iflbirlikçili¤i de “ulus-
lar›n kendi kaderini tayin hakk›”
ad›na meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld› (ki
ülkemiz solunun bir k›sm› da buna
ortak oldu). 

Olumsuzluk bu noktada da kal-
mad›; ülkemizdeki Kürt milliyetçi
hareket, bu onay ve meflrulaflt›rma-
n›n ötesine geçerek, oligarfliyi
“ABD sopas›yla” tehdit eden bir
söylem gelifltirdi. 

“Irak demokratikleflmedi, ABD
demokratiklefltirdi, siz de demokra-
tikleflmezseniz...” fleklinde özetle-
nebilecek olan bu söylem, ABD’nin
Ortado¤u halklar›na sald›r›s›n› ve
Ortado¤u düzenini meflrulaflt›r›yor-
du. ‹flte bugünkü ateflkesin ard›ndan
söylenenler de bu meflrulaflt›rman›n
devam›d›r. 

Esas›nda PKK’nin emperyalist
müdahaleleri onaylamas› yeni de-
¤ildir; Emperyalizmin Yugoslavya
sald›r›s›nda bu anlay›fl uç göster-
mifltir zaten. PKK, emperyalizmin
Yugoslavya'ya sald›r›s›n›, emperya-
list niteli¤inden dolay› de¤il, “çifte
standart” gerekçesiyle elefltirmifl;
“NATO oraya müdahale ediyor da
neden Türkiye'ye müdahale etmi-
yor?” fleklinde yaklafl›lm›flt›. 

ABD sopas›yla oligarfliyi tehdit
söylemi gelifltirildi¤inde, PKK’ye
sorduk: Pekala, diyelim ki, Türki-
ye’ye yönelik bir ABD iflgali sözko-
nusu oldu¤unda, ne yapacaks›n›z?
Bu soruya do¤rudan bir cevap veril-
medi kuflkusuz bugüne kadar. Fakat
tüm bu geliflmeler içinde sorunun
cevab› fazla da s›r olmasa gerek... 

Milliyetçi ev-

rim!Ç›k›fl noktas›nda “ulusal

mesele konusundaki 'bölgesel
özerklik', 'federal birlik', 'dil-kültür
özerkli¤i' biçimindeki çözüm yollar›
gericidir ve günümüzde 'uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk›n›n' biri-
cik do¤ru yorum tarz› olan 'ba¤›m-
s›z devlet' tezine ayk›r›d›r. Ba¤›ms›z
devlet, günün flartlar›nda tek do¤ru,
do¤ru oldu¤u için de devrimci bir
tez olup di¤er tezler ve çözüm yolla-

r› devlet s›n›rlar›na dokun-
mad›¤› için reformist, refor-
mist oldu¤u için de gerici tez-
lerdir.” (Kürdistan Devrimi-
nin Yolu) diyen bir hareket,
bugün “zafer burjuva demok-

rasisinindir” diyor. 

Kuflkusuz buradaki farkl›l›k bir
“nüaans”tan ötedir ve “süreçlerdeki
de¤ifliklikler”le aç›klanamayacak
kadar iki ayr› dünya görüflünden
kayna¤›n› alan kavramlard›r. 

“Demokratik sistem” olarak
meflrulaflt›r›lan, burjuva demokrasi-
sinin, baflka deyiflle kapitalizmin ta
kendisidir. 

Öcalan, bu durumu flöyle teori-
lefltiriyor: “Ayr› devlet, federasyon,
otonomi ve benzeri yaklafl›mlar›n
bile, geri ve bazen çözümsüzlü¤e
yol açt›¤›n› pratikte görünce; de-
mokratik sistem üzerinde yo¤unlafl-
ma, bana çok önemli geldi.” 

Teori, art›k bu minval üzere ge-
lifltirilecekti. Öyle ki, bir zamanlar
“Misak-› Milli”den sözedeni ihanet-
le suçlayan Kürt milliyetçili¤i, “ba-
¤›ms›zl›ktan” vazgeçti¤ini kan›tla-
mak istercesine, “oligarfliye güven
vermek” istercesine Misak-› Millici
olunacakt›:

“Türkiye’yi Misak-ı Milli olarak
baflta ortak bir vatan olarak kabul,
hem Kürtler hem Türkler için bir
ulusal yemin olarak kabul edilir. ...
En iyi, anlamlı ve mümkün olan öz-
gürlük ve ba¤ımsızlık, bu yer Kür-
distan da olsa ancak Türkiye’nin
genel Misak-ı Milli sınırları içinde
mümkündür.”

Ba¤›ms›z birleflik Kürdistan, ol-
mazsa federasyon, o da olmazsa
otonomi... o da olmazsa “Demokra-
tik cumhuriyet”!.. Bu evrim, devri-
me yönelmemenin tabii sonucudur.
Emperyalizmin kuflatmas› alt›nda
milliyetçilik öne ç›kar›lm›fl, milli-
yetçi duygular gelifltikçe var olan
sosyalizm k›r›nt›s› düflünceler de
yokolmufl, pragmatizm, benmerkez-
cilik Amerikan çözümünü kabul et-
meye kadar sürüklemifltir... Buraya
kadar tan›k oldu¤unuz devrime,
devrimcilere ›srarla s›rt›n› dönen
milliyetçili¤in evrimidir. 
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MHP’nin tahminlerin üzerinde
oy alarak meclise girmesi, PKK cep-
hesinden flöyle de¤erlendirilmiflti:

“TC’nin buna [çözüme] büyük
ölçüde haz›r oldu¤unu söylemek
zor. Ancak kan›mca bu do¤rultuda
baz› haz›rl›klar var. MHP’ye güç
verilerek parlamentoya sokulmas›n›
ve hükümete ortak edilmesini bu ha-
z›rl›klar›n›n bir parças› olarak gö-
rüyorum. Son genel seçimlerde dev-
letin kazand›¤› söylemi de bunu
do¤ruluyor...”

Her olguya birçok aç›dan bak›la-
bilir ve bakt›¤›n›z aç›n›n farkl›l›¤›na
göre, orada farkl› fleyler görebilirsi-
niz. Fakat nihayetinde, olguya fark-
l› aç›dan bak›l›yor olunsa da, olgu
ayn› olgudur. Subjektif niyet ve
beklentilerinizi olgunun yerine koy-
du¤unuz, gördü¤ünüzü de¤il, gör-
mek istedi¤inizi ifade etti¤iniz za-
man, körün fili tarifinden baflka bir
fley yapmam›fl olursunuz. 

* 

Mehmet A¤ar’›n Kürt sorununda
“Da¤da silahla gezeceklerine ova-
da siyaset yaps›nlar” sözüyle orta-
ya koydu¤u politikaya iliflkin de¤er-
lendirmelerin bir k›sm› da böyle bir
tarife dönüflmüfl durumda. 

Bir tarif, A¤ar’› “k›z› genç yaflta
ölmüfl bir baba” olarak tarif ediyor
ve Kürt politikas›n› da bu noktada
vicdani, psikolojik bir boyuta indir-
giyor. 

Asl›nda A¤ar’daki dönüflüm k›-
z›n› kaybetti¤inde bafllam›flm›fl, o
zaman annelerin ac›lar›n› anlam›fl
ve nihayet flimdi tüm annelerin ac›-
lar›n› dindirmek için bu politikay›
gelifltirmifl... vs. vs.  

Politikalar›, politikalardaki de¤i-
fliklikleri, kiflisel vicdanla, kiflisel
ac›larla, kiflisel tercih ve dönüflüm-
lerle aç›klayan bak›fl aç›s›, burjuva-
zinin, politikan›n s›n›fsall›¤›n bir te-
zahürü oldu¤unu gizlemeye çal›flan
teorilerinden etkilenmifl bir bak›fl
aç›s›d›r. Kiflisel etkilenmeler ve bu-

nun politikadaki yans›malar› olmaz
m›, olur elbette; ama yine de belir-
leyici olan bu olamaz. Hele ki bu ül-
keyi ony›llarca yönetmifl ve iktidara
talip olan bir siyasi partinin politi-
kas›ndan sözediyorsak, bu politika-
y› “A¤ar’›n k›z›n›n ölümünden duy-
du¤u ac›”yla aç›klamak, siyaset bi-
limi aç›s›ndan da son derece s›¤ ve
abes olur. 

*

Daha “siyasal” oldu¤u iddias›n-
daki çeflitli de¤erlendirmeler de ne
yaz›k ki ayn› s›¤l›ktan uzak kalam›-
yor. Mesela flöyle de¤erlendirilebili-
yor:

“A¤ar... Kürt sorununun devle-
tin geleneksel fliddet politikas› ile
çözülemeyece¤ini, askeri çözümde
›srar etmenin devlete daha fazla za-
rar verece¤ini anlad›. Bu temelde
de Kürt sorununun siyasi yöntem-
lerle çözülmesinin devletin yarar›na
olaca¤› noktas›na geldi. Ç›k›fl›n› da
bu noktada yapt›.” (Maflallah Öz-
türk. 2 Kas›m Özgür Politika)

Sanki, “Kürt sorununun çözü-
mü” kavram›ndan, yukar›daki sat›r-
lar›n yazar›yla A¤ar ayn› fleyi anl›-
yor! 

Çözümden ayn› fleyi kastediyor-
larm›fl gibi yazan bu yazar›n ya
A¤ar’› tan›m›yor oldu¤una hükmet-
memiz laz›m ya da s›¤l›¤›na... 

Tan›m›yor olamayaca¤›na göre,
ikinci fl›k geçerli olsa gerek. S›¤d›r;
çünkü yukar›daki sat›rlarda A¤ar’›n
birden nas›l “hidayete” erdi¤ine,

Kürt halk›n›n iyili¤ini düflünecek
bir Kürt aflk›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›-
na dair bir aç›klama yoktur. Tabii
böyle bir aç›klama olmas› da müm-
kün de¤il. Çünkü A¤ar’da ne böyle
bir aflk, ne böyle bir niyet var. 

A¤ar, gayet aç›kça, bir tasfiye-
den sözediyor. Bu tasfiyeyi “da¤da
siyaset, ovada siyaset” gibi sunmas›
burjuva politikas›n›n bir aldatmaca-
s› ve demagojisidir. 

*

A¤ar, laf olsun diye mi konufltu?
Veya A¤ar’›n bu sözlerini hiç mi ka-
ale almamal›y›z?

Elbette politika böyle yap›lmaz. 
‹nsanlar, politikac›lar de¤iflmez

diye bir fley yoktur, A¤ar da de¤ifle-
bilir. DYP Genel Baflkan› olarak
desteklerini almaya çal›flt›¤› tekelci
burjuvazinin ve toprak a¤alar›n›n
ç›karlar› do¤rultusunda, dün savun-
duklar›ndan farkl› fleyler de savuna-
bilir. Ama A¤ar’da bunu gösteren
bir iflaret de yok.  

A¤ar’›n bu sözlenini nas›l yo-
rumlamak gerekti¤ini iki say›m›zda
üst üste ele ald›k. K›saca özetleye-
lim.

Birincisi; bir düzen partisinin
genel baflkan› olarak Kürt halk›ndan
oy olmak için bir manevra yapm›fl-
t›r. ‹kincisi, bir düzen partisinin ge-
nel baflkan› olarak “kontrgerilla fle-
fi” imaj›n› da¤›tmas› laz›md›r,
“ölüm oruçlar› konusunda arac› olu-
rum” deyiflinden bu son deyifline
kadar benzer aç›klamalar›nda böyle
bir hedefi vard›r. Üçüncüsü, ABD
ve AB’nin deste¤ini alabilmek için
onlar›n “Kürt sorunun çözümü” pla-
n›n› uygulamaya talip olmaktad›r. 

Bunlar›n herbiri de¤iflik düzey-
lerde etkendir A¤ar’›n aç›klamas›n-
da. Ancak kesin olan birfley vard›r:
A¤ar’da, “bin operasyon” yapan
Mehmet A¤ar olarak, kontrgerilla
flefi A¤ar olarak, Emniyet Müdürlü-
¤ü döneminde onlarca infaz› bizzat
gerçeklefltiren A¤ar olarak, Adalet
Bakanl›¤› döneminde tutsaklara zu-
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A¤ar’›n Vicdan› ve Kürt Aflk›!



lüm uygulayan A¤ar olarak bir de-
¤ifliklik oldu¤unu düflünmemiz için
bir neden yoktur. 

12 Temmuz 1991’de ‹stanbul’da
10 Devrimci Solcu’yu katlettikten
sonra “çok baflar›l› bir operasyon-
dur, arkadafllar›n gözlerinden öpe-
rim” diye demeç veren A¤ar’›n
amaç ve hedeflerinde ideolojik, si-
yasal bak›mdan bir farkl›l›k oldu¤u-
nu düflünmemiz için tek bir veri bi-
le yoktur. 

*

“Annelerin ac›lar› aras›nda ay-
r›m yapmamak gerek” mealinde
sözler söyleyen Mehmet A¤ar’›n o
annelerin bir k›sm›na karfl›, b›rak›n
onlara yaflatt›¤› evlat ac›s›n›, aylar-
ca Galatasaray önünde oturtmamak
için uygulad›¤› zulümle ilgili, her-
hangi bir özelefltiri yapt›¤›n› duyan
var m›? 

Yapt›¤›n› “gururla” söyledi¤i
“bin operasyon”dan bir teki için
özür mü diledi, onlardan bir tekine
iliflkin gerçekleri, mesela “ka-
y›p”lardan birinin yerini mi aç›kla-
d›, o politikan›n yanl›fll›¤›n› m› söy-
lüyor?..

*

Kürt milliyetçi çevrelerde düzen
partilerine ve politikac›lar›na “çö-
züm” diye sar›lmak uzun süredir s›k
rastlanan bir durumdur. Hiç kuflku-
suz bunun da politik nedenleri var-
d›r. Devrim, halk›n iktidar› hedefle-
rinden vazgeçildi¤i noktada, çözüm
düzenden beklenir hale gelinmifltir.
Bu anlay›fl›n sonucunda da Özal’-
dan Çiller’e, Mesut Y›lmaz’a, Cem
Boyner’e kadar birçok burjuva poli-
tikac›ya böyle misyonlar yüklen-
mifltir.

Bugün A¤ar için söylenenlerin
ayn›s›, daha önce de onlar için söy-
lenmifltir. Fakat ülkemiz gerçe¤i, bu
tür tahlillerin, öngörülerin hepsini
yalanlam›flt›r. Düzen partileri ve po-
litikac›lar›n›n “Kürt sorunundaki

çözüm misyonu” üzerine    yaz›lan-
lardan ifle yaramaz, iki günde yalan-
lanm›fl bir teori y›¤›n› oluflmufltur
dersek, yanl›fl olmaz. 

A¤ar’dan önceki en son ve en

yak›n örnek Tayyip Erdo¤an’d›. 

Tayyip Erdo¤an’›n Diyarba-
k›r’da “devlet de geçmiflte baz› ha-
talar yap›lm›flt›r” fleklindeki konufl-
mas›, ayd›nlarla yapt›¤› görüflmede-
ki bir kaç “gönül okflay›c›” sözü
üzerine de böyle teoriler yap›lm›fl,
“çözüm”ün yak›n oldu¤u söylen-
miflti yine. 

Tayyip Erdo¤an’›n aç›klamas›
da A¤ar’la benzer bir aray›fl›n sonu-
cuydu oysa. Oy hesab›nda, emper-
yalistlere verilecek mesajda, hesap
ayn› hesapt›.  

Ama Tayyip Erdo¤an devam›n›
getiremedi. A¤ar, sözlerini düzelte-
rek, “flu anlamda”d›r diye ekler yap-
mak zorunda hissetti kendini. Çün-
kü, düzenin kendi içinde bile, bu
konuda bir manevra yapmak, en
baflta genelkurmayla bir çat›flmay›
göze almay› gerektiriyor ve onlar

bunu göze alam›yorlar. 

*

Koma Komelan Kurdistan Yü-
rütme Konseyi Baflkanı Yardımcısı
Duran Kalkan, A¤ar'ın sözlerine
iliflkin “A¤ar ateflkes isteyen güçle-
ri ço¤alttı, onlara cesaret verdi, de-
¤er biçiyoruz. A¤ar ve hükümet ifl-
birli¤i ederlerse klasik siyaseti geri-
letebilirler” diyordu. 

Burjuva politikas›n›n klasik ma-
nevralar›na “de¤er biçme” söylemi
de terkedilmeli art›k. Çünkü bu de-
¤er biçmeler, y›llard›r Kürt sorunu-
nun çözümünün kimlerle ve nas›l
olaca¤› konusunda çarp›k bir bilin-
cin oluflmas›na yolaçan bafll›ca ne-
denler aras›ndad›r.   

Malum; burjuva politikas›na,
politikac›s›na de¤er biçildikçe, hal-
k›n mücadelesi zay›flar, halk, düze-
nin kuca¤›na itilmifl olunur... 
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Uludere'de 3 Kontrgerilla 
fiemdinli’de yaflanan olay›n bir benzeri de fi›rnak'›n

Uludere ‹lçesi'ne ba¤l› Ortaköy’de yafland›. 

Köylüler, flüpheli gördükleri üç kifliyi takip ederek
yakalad›lar. Bu üç kiflinin sorgulamalar› sonucu, J‹-
TEM’e ba¤l› çal›flan jandarma subay ve askerleri oldu¤u
anlafl›ld›. Köylüler, sivil plakal› araçta bombalar›n, si-
lahlar›n yan›s›ra çeflitli dökümanlar da buldular. Ele ge-
çirilen ajandada, bölgede faaliyet yürüten demokratik
kitle örgütleri ve kiflilerin, J‹TEM’e çal›flan muhbirlerin
isimlerinin yerald›¤› belirtildi.

Olay yerine gelen Ortaköy Karakolu'na ba¤l› asker-
ler, bu kiflilerin arkadafllar› oldu¤unu söyleyerek, ser-
best b›rak›lmalar›n› istedi¤i, köylülerin bu duruma tepki gösterdikleri Dic-
le Haber Ajans› taraf›ndan bildirilirken, köylüler, araçta bulunan kiflilerin 3
hafta boyunca köylerinin etraf›nda dolaflt›klar› ve baz› keflifler yapt›klar›n›
anlatarak, bu kiflilerin fiemdinli'dekine benzer patlamalar gerçeklefltirecek-
leri kayg›s› tafl›d›klar›n› belirterek, tutuklanmalar›n› istediler. 

Jandarma, J‹TEM elemanlar›n› da alarak köyden gitmesine karfl›n,
olaylar bununla bitmedi. 

Ertesi günü, 28 Ekim sabah› köy jandarmalar taraf›ndan bas›ld›. Özel
Harekât Timleri’nin de kat›ld›¤› bask›nda, komutan›n J‹TEM elemanlar›na
ait araçta bulunan belgelerin kay›p oldu¤unu ve köylüler taraf›ndan al›nd›-
¤›n› belirtmesi üzerine köylüler ile askerler aras›nda bir süre gerginlik ya-
fland›. Köylülerin bu tür belgelerin kendilerinde olmad›¤›n› dile getirmele-
rine karfl›n, Güzeldere Jandarma Tabur Komutan› B.K.’nin, köyün ileri ge-
lenlerinden iki kifli ve muhtar› gözalt›na alarak götürmek istedi. K›sa süre
tafll› sopal› kavga yaflan›rken, jandarma köyden geri çekildi. 

Bu arada, köylüler komutan›n kendilerini “Çukurca’da 26 s›n›r köyü
boflaltt›m. S›ra fi›rnak’ta, buralar› boflaltacaks›n›z” fleklinde tehdit etti¤ini
belirterek, yollarda arama noktalar›n›n art›r›ld›¤›n›, s›k s›k elektriklerinin
kesildi¤ini ve Kürtçe konuflmalar›n›n dahi sorun haline geldi¤ini belirttiler.

üç sivil Jitemci 
köylüler taraf›ndan

yakaland›



1960’l›, ‘70’li
y›llarda, hatta
1980’lerin bafl›nda
birileri ç›k›p Ame-
rika’n›n halklara
özgürlük getirece-
¤ini, uluslara›n ka-
derlerini tayin hak-
k›n›n ABD ile omuz omuz
sa¤lanaca¤›n› söylese, ak›l
sa¤l›¤›ndan yoksun oldu¤u
bile düflünülebilirdi. Hele
bunu söyleyen, politikala-
r›n› buna göre belirleyen
bir örgüt ise, en az›ndan
yörüngesini flafl›rd›¤›na
hükmedilirdi. 

Çünkü daha Hiroflima
ve Nagazaki üzerindeki
duman bulutlar› dolafl›rken
bunu söyleyebilmek kolay
olmazd›. Çünkü Vietnam
daha “dün” bile olmam›flt›. 

Çünkü, en önemlisi sosyalist sis-
tem da¤›lmam›fl, sol ad›na politika
yapan bir çok kesimde ideolojik bu-
nal›m, umutsuzluk baflgösterme-
miflti. Emperyalist ideologlar›n ar-
s›zl›¤› ele alarak tarihin sonunu ilan
etmelerinin ard›ndan solda, özellik-
le ulusal hareketlerde ortaya ç›kan
ideolojik savrulufl beraberinde em-
peryalizm gerçe¤ini unutmay›, yok
saymay› getirdi. Bunun için türlü
türlü teoriler üretildi emperyalizm
üzerine. (Demokratik emperyalizm
gibi!) Halklar›n direnifl tarihine s›rt-
lar›n› dönenler bu tarihten güç al-
may› bir yana b›rak›rken, s›rtlar›n›
emperyalizme dayayabilmek için de
ABD’nin tarihini bir anda yok say-
d›lar. Oysa bu tarih oldukça ö¤reti-
cidir, görmek isteyenler için yan›l-
g›lara prim vermez.  

Dünyan›n dört bir yan›nda 
demokratik hükümetlere 
karfl› savaflt›
K›z›lderililerden bafllayarak

yüzy›llara dayanan, Amerikan em-
peryalizminin katliamlar tarihinin
dökümünü ç›karmayaca¤›z. Bu ko-
nuda, Michael Parenti’nin “Süper
Vatanseverlik” adl› kitab›ndan flu
bölüme bakmak yeterlidir: 

“ABD liderlerinin, demokrasiyle
aflikar bir sorunu var. Son yar›m
as›r boyunca, kendilerini demokra-
tik hükümetleri deviren rejimlere
vakfettiler; Guatemala, Guyana,
Dominik Cumhuriyeti, Brezilya,
fiili, Uruguay, Suriye, Endonezya,
Yunanistan (iki kere), Arjantin (iki
kere), Haiti (iki kere), Jamaika, Yu-
goslavya ve di¤er ülkeler... Bu ülke-
lerin ortak yan›, birçok noktada
yoksullar›n iyili¤i için olan ve zen-
ginlerin ç›kar›na ters düflen politi-
kalara son vermek oldu. ABD bir-
çok kere, demokratlara karfl› yürü-
tülen ölüm kampanyalar›n›n sorum-
lusu darbecilere destek verdi.

ABD liderleri; Küba, Angola,
Mozambik, Etiyopya, Irak, Porte-
kiz, Güney Yemen, Nikaragua,
Kamboçya, Bat› Sahara ve nerede
olursa olsun, devrimci rejimlere
karfl› kontra operasyonlar›, yasak-
lar veya paral› vekillerle mücadele
etti. ABD müdahaleleri ve istikrar-
s›zl›k yaratma çabalar›, di¤er ülke-
lerdeki popülist-ulusalc› hükümetle-
ri de do¤rudan etkiledi. M›s›r, Lüb-
nan, Peru, ‹ran, Suriye, Zahire, Ve-
nezüella, Fiji Adalar› ve Afganis-
tan (Sovyetler, bu ülkeye ‘girmeden
önce’) örneklerinde oldu¤u gibi.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan bu ya-

na, ABD ordusu-
nun do¤rudan mü-
dahaleleri ya da
hava sald›r›lar›
veya her ikisi, Vi-
etnam, Laos,
Kamboçya, Küba,
Dominik Cumhu-

riyeti, Kuzey Kore, Yugos-
lavya, Lübnan, Grenada,
Panama, Libya, Somali ve
Irak’ta (iki kere) hesapla-
namaz kay›plara neden ol-
du. Bu türden insanl›k suç-
lar›na imza atan ve di¤er
uluslar›n kaderine müda-
hale eden, baflka bir ‘hay-
dut devlet’, ‘fler ekseni’ ya
da komünist ülke daha yok-
tur.” (Aktaran: Mumia
Abu-Jamal, 28 Ekim Ev-
rensel)

*

En yal›n soru fludur:

Bu tarihin bir tek karesinde,
ABD emperyalizminin dünya haki-
miyeti politikalar› içinde halklar›n
iradelerine, isteklerine yer var m›?
Zerresi yoktur. Sadece bu aç›k katli-
am, darbeler, suikastler yoluyla de-
¤il, NED ve benzeri ‘sivil toplum
kurulufllar›’ arac›l›¤›yla yürüttü¤ü
faaliyetlerinde de, tekellerin ç›kar-
lar›na hizmet etmeyen hükümetlere
ve güçlere yönelik çeflitli komplolar
gerçeklefltirmektedir. Esik Sovyet
Cumhuriyetlerinde yaflanan “sivil
halk hareketleri” büyük oranda bu
türdendir. Orada belli bir kitlenin
manipüle edilmesi gerçe¤i de¤ifltir-
memektedir. 

ABD emperyalizminin de¤iflti¤i,
art›k darbelere destek vermedi¤i
üzerine tart›flmalar›n yap›ld›¤› gün-
lerde Venezuella Devlet Baflkan›
Hugo Chavez’e yönelik darbe giri-
flimi san›r›z hat›rlanacakt›r. Daha
sonra belgeleri ile, ABD destekli
hatta örgütlemesi oldu¤u kan›tlanan
bu darbede, halk›n seçti¤i, iradesini
yans›tt›¤› devlet baflkan› tutuklan-
m›fl ve öldürülmek istenmiflti. Hal-
k›n sahiplenmesi ile geri tepse de,
ABD emperyalizminin Venezuella
halk›n›n iradesini çi¤neme nokta-
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ABD’nin ‹mparatorluk Politikalar›nda 
Halklar›n ‹stek ve ‹radesine Yer Yoktur!

ABD’nin Tarihi Kan›tt›r



s›nda izledi¤i politika herkesçe gö-
rülmüfl oldu. Nitekim ayn› politika
halen devam etmektedir. 

Tüm bu tarihi ve emperyalist po-
litikalarla halklar›n iradelerinin asla
uyuflamayaca¤› gerçe¤ini bir an
unutup, ABD’den medet umanlar
olmad› de¤il elbette. Ama er ya da
geç yine ABD’nin ihanetine u¤rad›-
lar. Asl›nda bu, ABD aç›s›ndan bir
ihanet de¤il, kendi politikalar›nda
bir istikrard›r. Zira, o her dönem te-
kellerinin ç›karlar›n› esas al›r, gün
gelir koflullar de¤iflir, izlenen politi-
ka da tam tersine döner ve “dost”
olan düflman oluverir. 

Bugün Amerikan emperyalizmi-
nin imparatorluk politikalar›n›n mi-
henk tafl› olan Ortado¤u’da, ‹sra-
il’den sonra en önemli müttefiki du-
rumuna gelen Güney Kürdistan
Kürtleri, Amerikayla iliflkilerin fa-
turas›n› en a¤›r flekilde ödeyen halk-
lardan biridir. fiimdi bir deney daha
yafl›yorlar, bu iliflkinin bölge halkla-
r›na faturas›n›n çok daha büyük ol-
mas› iflin bir yan›. Öte yan› ise, bu
iliflkinin Kürt halk›na önümüzdeki
süreçte yaflataca¤› ac›lard›r. 

Hükümetlerle de¤iflmeyen 
tek fley ABD’nin dünya 
hakimiyetini sa¤lamakt›r
ABD emperyalizminin tarihinde

halklar›n iradesine, isteklerini sayg›
yoktur ama ezilenlerin oluk oluk
akan kan› vard›r. Ço¤u zaman ifli bi-
ten iflbirlikçilerin de bir kenara at›l-
d›¤› s›kça görülen bir tarihtir bu.
Çünkü emperyalizmin müttefiklik
iliflkisi de, düflmanl›klar› da tekelle-
rin ç›karlar›na göre belirlenir. Çeflit-
li süreçlerde, kendi d›fl›nda kimi
güçlerin devreye girmesi ile politi-
kalar›nda de¤ifliklikler yapmak zo-
runda kalsa da, kimi biçimsel de¤i-
fliklikler görülse de, asl›nda, ABD
emperyalizminin temel politikalar›
ony›llard›r de¤iflmez. Yöntem ne
olursa olsun temel olan, mutlak ha-
kimiyettir. Di¤er emperyalist güçler-
le aras›ndaki iliflkiyi belirleyen de,
ezilen halklara yönelik politikalar›-
n›n da temelinde bu vard›r.

Bu noktaya dikkat çekmemi-
zin iki nedeni var. Biri, ABD
politikalar› içinde kendi ç›karla-
r›yla parallelik kuranlara, bu du-
rumun her an de¤iflebilece¤ini
ve “müttefiklik” iliflkisinden
“düflman” konumuna geçmele-
rinin sadece tekellerin ç›karlar›
ile belirlendi¤ini hat›rlatmakt›r.

‹kincisi ise, Amerikan politi-
kalar›n›n ve tarihinin de¤erlen-
dirilmesi konusunda en s›k dü-
flülen yanl›fllardan birine, “de-
mokratlar-cumhuriyetçiler” ay-
r›m›n›n ne denli görece oldu¤u-
na vurgu yapmakt›r. 

Tarihsel koflullar içinde fle-
killenen politikalar›nda elbette
farkl›l›klar vard›r. Ancak birlefl-
tikleri pek çok nokta da vard›r
ve bunlar›n bafl›nda da “dünya

hâkimiyeti” geliyor. Her iki
parti de ABD’nin kay›ts›z flarts›z
dünya hâkimiyeti konusunda görüfl
birli¤i içindedir. Kimilerinin yan›l-
mas›na neden olan ise, bu amaca
ulaflmak için izledikleri araçlarda ki
farkl›l›kt›r. 2. Paylafl›m savafl› son-
ras›na özet olarak bak›ld›¤›nda da-
hi, “neocon” Bush’a karfl› destekle-
nen demokratlar›n pek de matah bir
tarihe sahip olmad›klar› görülebilir. 

En baflta, ABD tarihinin en kanl›
sayfas› olan Hiroflima ve Nagaza-
ki'ye atom bombas›n› atan, Demok-
rat Baflkan Truman’dan baflkas› de-
¤ildir. Yine ‘So¤uk Savafl'› bafllatan,
emperyalistlerin ortak askeri örgütü
ve halklar›n bafldüflman› NATO'yu
kuran Demokrat Yönetim'dir. Keza,
dünya ekonomisini tekeller ad›na
denetim alt›nda tutmak için IMF ve
Dünya Bankas›'n› kuranlar da ayn›
demokratlard›r.

Örne¤in, bir de ‘68’li’ yaftas› ya-
p›flt›r›lan Clinton için, 1993-
1997'de Beyaz Saray'da dan›flman-
l›k yapan ekonomist Stiglitz, tek he-
definin, ABD'nin dünya ekonomisi
üzerindeki hâkimiyetini perçinle-
mek oldu¤u de¤erlendirmesi ya-
par. Peki bugün Bush ne yap›yor?
Clinton'›n bafllatt›¤› politikalar› sür-
dürmekten baflka hiçbir fley. Fark flu
ki, bir çok nokta da çok daha kaba

ve pervas›z olmas›. Yoksa, ülkelere
sald›r›, iflgal konusunda da farklar›
yoktur. Balkanlar sald›r›s›, birinci
Irak sald›r›s›n›n ard›ndan y›llarca ve
sürekli biçimde Irak’a yönelik süren
hava bombard›manlar› Clinton im-
zas› tafl›r. Keza, 1999'da Bush'un ik-
tidara geliflinden çok önce, Clinton,
Yugoslavya Savafl› s›ras›nda mütte-
fiklerine ABD'nin uluslararas› poli-
tikas›na karfl› ç›kmamalar› için göz-
da¤› vermiflti. Bugün Bush da bu
politikay› sürdürmekten baflka bir-
fley mi yapmaktad›r?

Tarih ö¤retir, unutan› ise 
affetmez

Ezilenler kendi tarihleri gibi,
egemen s›n›flar›n tarihlerini de bil-
mek durumundad›lar. ABD emper-
yalizminin tarihini bilmek; onun as-
la halklara özgürlüklerini, kaderle-
rini tayin hakk›n› tan›mayaca¤›n›,
böyle görüldü¤ü anda bile, bunun
gerçek anlamda özgürlük olmad›¤›-
n› görmemizi sa¤lar. Bu tarihten ö¤-
renmesini bilmeyenler ise, hem he-
zimete u¤ramaktan, yan›lmaktan
kurtulamaz, hem de ezenlerin kul-
land›¤› bir güç olarak yanl›fl saflar-
da yer alarak ezilen tüm halklara
emperyalizmin yaflatt›¤› ac›lara or-
takl›k eder. 
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Kan gölüne dönüfltürülen
Irak, ‘yeni Ortado¤u’nun

nas›l kurulmak istendi¤inin
kan›t›d›r. Böyle bir Ortado-

¤u’da ezilen halklar için
“kendi kaderini tayin hakk›”

yoktur.



Te c r i t i n
kald›r›lmas›
için onlarca
kez arfl›nlad›-
lar Anka-
ra’n›n yolla-
r›n›. Anado-
lu’nun dört
bir yan›ndan
kilometreler-
ce yollar› aflarak birlefltirdiler ellerini
ve tek yürek olup hayk›rd›lar talepleri-
ni TAYAD’l›lar. Gitmedikleri yer, çal-
mad›klar› kap› kalmad›. Vücutlar›n-
dan jop izleri hiç eksik olmad›. Gözal-
t›lar, tutuklamalar susturmaya yetmedi
onlar›. Evlatlar›yla birlikte ölüme yat-
t›lar, zulme barikat oldular. Ama evlat-
lar›n› zulmün ellerinde yaln›z b›rak-
mad›lar, susmad›lar... 

Herkesin sustu¤u yerde onlar›n se-
si hiç susmad›, y›lmayan evlatlar›ndan
güç alarak onlar da y›lmad›lar, Abdi
‹pekçi Direnifli’ni yaratt›lar.

Kaç kez gittiler Ankara’n›n göbe-
¤ine ayaz-s›cak demeden. 7 y›l boyun-
ca kaç kez Ankara’dan ulaflt›rd›lar ses-
lerini direnenlere.

1 Kas›m günü Büyük Direnifl’in 7.
y›l›nda düfltüler yine yollara.  

TAYAD’l› Aileler, 122 ölüm 123
olmas›n diye, tecritin kald›r›lmas› ta-
lebi ile TBMM’de görüflmeler yap-
mak üzere iki gün boyunca Anka-
ra’dayd›lar. Sab›rl› ve kararl›yd›lar..
Israrl› ve inançl›yd›lar. Binlerce kez
çald›klar› kap›lar› b›kmadan usanma-
dan bir kez daha çald›lar. 

‹stanbul, ‹zmir, Adana, Elaz›¤,
Mersin, Antalya, Hatay, Malatya, Der-
sim, Samsun, Trabzon, Bursa, Artvin
illerinden gelen TAYAD’l› Aileler 2

Kas›m sabah› Yüksel Caddesi giriflin-
de topland›lar. Ankara TAYAD’l› Aile-
ler, Ankara Temel Haklar, ÇHD,
D‹SK, Genel ‹fl Genel Merkezi, SES,
E¤itim-Sen, BES Genel Merkez Tem-
silcileri ve Ayd›n ve sanatç›lardan bir
grup ile birlefltiklerinde  Yüksel Cad-
desi 700 kiflinin “Tecriti Kald›r›n”
slogan›yla inledi.

“Tecrite Son” yazan pankartlar›y-
la, ölüm orucu direniflçilerinin foto¤-
raflar›yla yürüyüfle geçen aileler,
“Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümle-
ri Durdurun, Yaflas›n Evlatlar›m›z›n
Onurlu Direnifli” ve ölüm orucu dire-
niflçilerinin isimlerinin yerald›¤› dö-
vizlerle ‹nsan Haklar› Heykeli önüne
geldiler. 

Burada TAYAD Baflkan› Mehmet
Güvel; “KESK Genel Merkezi, TA-
YAD’l› Aileler, Ankara Temel Haklar,
SDP Ankara ‹l Örgütü, D‹SK/Genel
‹fl Genel Merkez, ÇHD Genel Merke-
zi, Ankara 78’liler Der, Dev-Maden
Sen, Mehmet Özer, Emekli-Sen Ge-
nel Merkezi, Metin Akmac›” imzal›
bir aç›klama yaparak tecritin kald›r›l-
mas›na yönelik  Adalet Bakanl›¤›’n›n
somut bir ad›m atmas› gerekti¤ini vur-
gulad›lar. “Tecritin kald›r›lmas› talebi
ile ölüm orucu direniflinin 213. gü-
nünde bulunan Avukat Behiç Aflc›,
181. gününde bulunan Gülcan Görü-

ro¤lu ile
Uflak Ha-
p i s h a n e -
si’nde hü-
kümlü ve
d i r en i fl i n
186. gü-
nünde olan
Sevgi Say-
maz; ölüm

s›n›r›ndad›rlar.” diyen Güvel, tecritin
kald›r›lmamas› halinde ölümlerin sü-
rece¤ine dikkat çekti.

Aç›klaman›n ard›ndan oluflturulan
heyetler tecritin  son bulmas› için mil-
letvekilleriyle görüflmek üzere Mec-
lis’e gitti. Geriye kalan TAYAD’l› Ai-
leler halaylar ve sloganlar›yla heyetin
dönüflünü bekledi. ‹lk günkü görüfl-
melerini bitiren heyet  geri dönerek
kitleye görüflmelerle ilgili bilgi verdi. 

‹kinci gün tekrar ‹nsan Haklar›
Heykeli önüne gelen aileler, ayd›nlar
ve DKÖ’ler o gün mecliste yapacak-
lar› görüflmelerle ilgili bir bas›n aç›k-
lamas› yapt›. Oluflturulan heyetler
milletvekilleri ile  görüflmelere de-
vam etmek üzere meclise gittiler. 

20 Milletvekiliyle
Görüflme Yap›ld›

Görüflmeler için meclise giden
TAYAD’l›lar 20 milletvekilli ile gö-
rüfltü. Görüflmelerde farkl› tepkilerle
karfl›laflan TAYAD’l›lar milletvekille-
rine tecriti anlatarak, çözüm konusun-
da yapabileceklerinden bahsettiler. 

Görüflmeler s›ras›nda baz› millet-
vekilleri tecritin olmad›¤›n› söyleye-
rek katliamlara ortak olma konusunda
tam bir pervas›zl›k örne¤i   gösterdi-
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TAYAD’LILAR  M‹LLETVEK‹LLER‹YLE
GÖRÜfiEREK  TECR‹TE SON VERME

ÇA⁄RISI YAPTI



ler. Bunlardan AKP Bingöl Milletve-
kili Abdurrahman An›k’›n sözleri çar-
p›c›yd›; “tecrit oldu¤una inanm›yo-
rum. F Tipleri Avrupa standartlar›yla
ayn›. Kitle örgütleri devlete yard›m
etmeli” gibi klifleleflmifl sözler tekrar-
lad›. 

Görüflmeler s›ras›nda flafl›lacak bir
nokta da kimi milletvekillerinin tecrit
konusunda hiçbir bilgisinin olmama-
s›yd›. AKP Gaziantep Milletvekili
Fatma fiahin ve DYP Denizli Millet-
vekili Ümmet Kando¤an bunlardan
baz›lar›yd›. Heyetin, Kando¤an’a F
Tipleri ve tecritle ilgili düflüncelerini
sordu¤unda flu cevab› alm›flt›r; “‹n-
sanlar›n bu koflullarda kald›¤›nd›n ha-
berdar de¤ilim. TAYAD’l›lar› flimdi
kabul etti¤imde kendi çevremden tep-
ki ald›m. TAYAD siyasi bir yap› oldu-
¤u için talepleri kamuoyuna yans›t›la-
m›yor. Siyasi kimli¤inden ar›n›rsa bir
fleyler olabilir” Bu ülkenin en yak›c›
sorunlar›ndan birisi olan tecrit konu-
sunda bir milletvekilinin ‘bilmiyorum,
duymad›m, haberdar de¤ilim’ demesi
halk›n sorunlar›na duyars›zl›¤›n›n ol-
du¤u kadar, yoksayman›n ve inkar et-
menin de göstergesidir ayn› zamanda.

M. fierif Ertu¤rul, Ömer Özy›l-
maz, Hakk› Ülkü, Gökhan Durgun gi-
bi baz› milletvekilleri görüflme talep-
lerini reddederek sözümona ‘sorumlu-
luk almaktan kurtulmufllard›r.’ Kaç-
makla katliam›n orta¤› olmaktan kur-
tulaca¤›n› düflünen milletvekilleri, el-
bette ki 122 insan›n ve ölüme yürüyen
direniflçilerin yüklerinin alt›nda ezil-
meye mahkum olmaktan kurtulama-
yacaklard›r.

Bayram Meral, Burhan Kuzu, Sev-
gi Tando¤an, Sinan Yerlikaya, Meh-
met Sevigen’in de aralar›nda bulundu-
¤u milletvekilleri sorunun can yak›c›
oldu¤unu ve çözümden yana oldukla-
r›n› belirttiler. CHP ‹stanbul Milletve-
kili Mehmet Sevigen, Behiç Aflc› ile
telefonda görüfltü¤ünü, kendisini zi-
yaret edece¤ini, konuyu grup toplant›-

s›nda gündeme getirece¤ini söyledi.

Genel olarak milletvekilleri konu-
nun grup toplant›lar›nda gündeme ge-
tirilmesi gerekti¤inden, ancak bu fle-
kilde meclis gündemine tafl›nabilece-
¤inden, aksi takdirde bireysel bir fley
yapamayacaklar›ndan sözettiler. 

2. gün görüflmelerden dönen heyet
görüflmelerle ilgili bas›na da  gelifl-
meleri anlatt›.

TAYAD’l›lar, 3 Kas›m Cuma gü-
nü görüflmelerinin sonunda iki gün
boyunca yap›lan görüflmelerle ilgili
bilgi vermek amac›yla Yüksel Cadde-
si’nde saat 18.30’da bir aç›klama
yapt›. Görüflmelerle ilgili bilgi veren
Ahmet Kulaks›z  “Dün sabahtan iti-
baren 40 milletvekili ile görüflmemiz
gerekirken 20 milletvekiliyle görüfle-
bildik. Bir de AB delegesiyle görüfl-
tük. Hepsi de bir fleyler yap›lmas› ge-
rekti¤ini söyledi. Biz de tecrit uygula-
mas›n›n sonuçlar›n› ve Adalet Bakan-
l›¤›’n›n çözmesi gerekti¤ini söyledik.

Bu konuda bakan› zorlayacaklar›n›
söylediler.

Zaman zaman bu tür aç›klamalar›n
arkas›nda durulmuyor. Biz söyledikle-
rinin arkas›nda durmas›n› istiyoruz,
ölümlerin 123, 124, olmas›n› istemi-
yoruz. Ben iki k›z›m› kaybettim. Yan›
bafl›mda bir anne gözleri önünde evla-
d›n›n erimesini engellemek için çaba-
l›yor. Bu konudaki tüm çabalar›m›z›
sürdürece¤iz; zira ölümlerin durmas›n›
istiyoruz. Bizler TAYAD’l› aileler ola-
rak bu yürüyüfllerin sonuç vermesini
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◆ Mustafa Zeydan ile yap›lan
görüflmede; bugün saat 14.00’te
TBMM baflkan› ile görüflece¤ini, ta-
leplerimizi iletece¤ini söyledi. Bü-
tün dünyada ve ülkemizde olmad›-
¤›ndan daha fazla, meclis çat›s› al-
t›nda demokrasi olmad›¤›n› söyledi.
Bunu özellikle vurgulad›. ‹lgili ba-
kanl›k ve meclis komisyon baflkan-
lar›yla görüflmenin etkili oldu¤unu,
milletvekilleri ile görüflmenin çok
etkili olmayaca¤›n› belirtti.

◆Bayram Meral; Dosyaya bakt›-
¤›n›, inceledi¤ini söyledi. Bizzat
Deniz Baykal’la görüflece¤ini söy-
ledi. Senin ve benim gibi düflünen
insanlar var, söz veriyorum aktif ça-
l›flaca¤›m, dedi. Seçimlerde oy ver-
memizi istedi. Ona verdi¤miz
CD’yi mutlaka izlemesini söyledik.
Beni a¤latacak m›s›n›z? dedi.

◆ ‹. Sami Tando¤du:  Kendisi
doktor. Sa¤l›k sorunlar›n› sordu.
Kendisinin ne yapabilece¤ini sordu.
Biz de her fleyi yapabilece¤ini söyle-
dik. Hakl›s›n›z, do¤rusunuz, yapar›z,
dedi. Tabipler Birli¤inin kararlar›n›n
kendisini ba¤layaca¤›n› söyledi.

◆Mehmet Sevigen, “Çok olum-
luydu. Önceden randevu al›nm›flt›.
Bas›n› al›p Behiç’in yan›na gidece-
¤ini, telefonla Behiç’le görüfltü¤ünü
söyledi. Belki AKP (teröristler) siz-
den çekiniyor olabilir. Tecriti gün-
deme biz önerdik. Ortak nokta bul-
mak için grup toplant›s›nda dile ge-
tiririm. Biz de görüfltü¤ünüz
AKP’liler ile hemfikiriz. Tecritin
kald›r›lmas›na muhalif de¤iliz, dedi.
Salih Kapusuzla görüflece¤ini, De-
niz Baykal’la meclis gündemine ge-
tirmek için konuflaca¤›n› söyledi.
Behiç’i ziyarete gitti¤inde somut ne
istedi¤ini konuflaca¤›n› söyledi. Bir
yasaya bile gerek yok, istese bakan
bir kararla da tecriti kald›rabilir, de-
di.  

◆M. Ali Uzun, Parti yönetimi ve
bakanla görüflmeye çal›flaca¤›m.
Üzerimizde çok bask› var. TA-
YAD’›n görüflme talepleri reddedili-
yor, bu nedenle di¤er DKÖ’ler dev-
reye girmeli, o zaman sonuç olumlu
olabilir, diye düflündü¤ünü ifade et-
ti. Tecrit oldu¤unu kabul etti¤ini de
belirtti.”

GÖRÜfiMELERDEN ‹ZLEN‹MLER



istiyoruz.” 100 kiflinin kat›ld›¤› aç›kla-
ma “Yaflas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu
Direnifli” sloganlaryla sona erdi.

Aç›klaman›n ard›ndan  TAYAD’l›
Aileler otobüslerine binerek Anka-
ra’dan ayr›ld›lar. Ankara’da kalan
TAYAD’l› Aileler’den, sendikalardan
ve DKÖ’lerden oluflan bir grubun gö-
rüflmelere 4 Kas›m günü de devam
edece¤i ö¤renildi.

Eyleme ayd›n ve sanatç›lardan
Mehmet Özer, Nihat Genç, Grup Yo-
rum’un yan›nda Gökçer Tahincio¤lu
ve Adnan Ekinci de gazeteci olarak
kat›ld›.

TAYAD’l›lar Birçok ‹lden 
Ankara’ya Hareket Etti

‹stanbul’da 1 Kas›m günü Galata-
saray Lisesi önünde saat 20.00’de  top-
lanan TAYAD’l›lar, yapt›klar› aç›kla-
mayla meclisten randevu ald›klar› mil-
letvekilleriyle görüflmek için yola ç›ka-
caklar›n› aç›klad›lar. “Tecriti Kald›r›n-
TAYAD” yaz›l› pankart, “Tecrite Son”
yaz›l› önlükler ve “Ölüyorlar Tecrite
Son” yaz›l› ölüm orucu direniflçilerinin
resminin bulundu¤u dövizlerle topla-
nan TAYAD’l›lar ad›na ilk olarak Meh-
met Güvel sözalarak uzun süredir Ada-
let Bakan›’ndan randevu almaya çal›fl-
t›klar›n› ancak bakan›n randevu verme-
di¤ini belirterek çok say›da milletveki-
linden randevu ald›klar›n› ve görüflme-
ler gerçeklefltireceklerini söyledi. Meh-
met Güvel’in ard›ndan TAYAD’l› Ah-
met Kulaks›z “Adalet Bakanl›¤› art›k
bu sorunu duymazdan görmezden ge-
lemez. Bir kez daha Adalet Bakanl›-
¤›’na hükümete ve TBMM milletvekil-
lerine sesimizi duyurmak taleplerimizi
iletmek tecriti kald›r›n ölümleri durdu-
run demek için Ankara’ya gidiyoruz ”
sözlerinin yerald›¤› bir aç›klama yapt›.
Aç›klaman›n ard›ndan KESK fiubeler

Platformu dö-
nem sözcüsü
Dursun Y›ld›z
da sözalarak
“Adalet Baka-
n›’na sesleni-
yorum diren-
meyiniz! Ezi-
lenlerin irade-
sinin önünde
kimse dura-
maz. Bunu an-
lay›n›z. Emekçilerin sesini bu analar›n
sesini duyunuz” dedi.

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi
avukatlar›ndan Av. Ebru Timtik de k›-
sa bir konuflma yapt›. Direniflçileri se-
lamlayan sloganlar›n at›ld›¤› aç›kla-
man›n ard›ndan TRT binas›na kadar
yürüyüfl yap›ld›.  Alk›fllar›n sloganla-
r›n hiç susmad›¤› eyleme 380 kifli ka-
t›l›rken Ankara’ya 9 otobüs TAYAD’l›
yola ç›kt›. 

‹zmir- Konak Kemeralt› çarfl› giri-
flinde ‘F T‹P‹ HAP‹SHANELERDE
TECR‹TE SON!’ pankart› açarak a-
ç›klama yapan aileler s›k s›k tecritin
kald›r›lmas›n› talep eden sloganlar›n›
hayk›rd›lar. TAYAD’l› Rezan Özo¤lu
yapt›¤› aç›klamada  “Bundan sonraki
her yeni ölümden de AKP iktidar› so-
rumlu olacakt›r. Ölüm orucunu sürdü-
ren ‹stanbul’da Avukat Behiç Aflc›,
Adana’da Gülcan Görüro¤lu, Uflak
Hapishanesi’nde Sevgi Saymaz’›n ba-
fl›na gelecek her fleyden de AKP ikti-
dar› sorumlu olacakt›r” sözlerini “Hiç-
bir iktidar zulümle halk›n›n cesetleri
üzerinde yükselemez” gerçe¤ine vur-
gu yaparak bitirdi. 

Antalya-1 Kas›m Çarflamba günü
K›fllahan Meydan›’ndayd› TAYAD’l›-
lar.  Saat 12.30 da TAYAD’l›lar ad›na
Züleyha Kurt taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada “Bu politika nereye kadar de-
vam edebilir?” diye soruldu.  Aç›kla-
ma "Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,
Tecrite Son, Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez" sloganlar›yla sona erdi.

Samsun- Saat 15.00’de Süleyma-
niye Geçidi’nde toplanan aileler,
“Tecrite Son / TAYAD’l› Aileler”
pankart› açarak bir bas›n aç›klamas›
okudular. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›yla bafllayan
aç›klamada aileler ad›na konuflan Ha-

san To¤an, tecrit zulmüne dur demek
için Ankara’ya gidiyoruz, dedi. 

Bursa- Bursa  Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i   ve Gemlik Te-
mel  Haklar Derne¤i’nden  10  kiflilik
grup Ankara’da yap›lacak olan TA-
YAD eylemine destek vermek için An-
kara’ya hareket etti.

Elaz›¤-Dersim-Malatya- 1 Kas›m
günü Elaz›¤ Hozat Garaj›’nda biraraya
gelen aileler "Tecrite Son" slogan›n›
birkez daha hayk›rd›. "F  Tipi Hapisha-
nelerde Tecrite Son-TAYAD’l› Aileler"
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› aç›klamada
konuflma yapan Samet Altunalev “Bu-
gün F Tipi hapishanelerin "Tecrit’in"
fikir sahibi olan Avrupa bile Türki-
ye’deki hapishanelerdeki tecritin çok
fazla a¤›rlaflt›¤›n›, bunlar›n hesapta ol-
mad›¤›n›, art›k kald›r›lmas› gerekti¤ini
söylüyor. Birleflmifl Milletler, Avrupa
Parlamentosu temsilcileri de tecritin
kald›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor.Avu-
katlar, ayd›nlar, sanatç›lar, gençler k›-
sacas› herkesten ülkenin her bir yan›n-
dan ayn› ses yükseliyor” dedi.

Hopa- Hopa Meydan›’nda 3 dire-
niflçinin resimlerini tafl›yan  aileler
“E¤er somut ad›mlar at›lmazsa 122
ölüm 123, 124, 125 olacak. Adalet Ba-
kanl›¤› bu gerçe¤i görmek istemiyor.
Cüpbeleriyle avukatlar gitti yan›na ön-
lerine polis barikat›n› y›¤d›, ayd›n-sa-
natç›lar gitti yurt d›fl›na kaçt›. fiimdi de
biz TAYAD’l›lar Anadolu’nun her ya-
n›ndan Ankara’ya gidiyoruz. Ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n›, halk›m›z›n özgürlü¤ünü
isteyen herkesi Ankara’da olmaya ça¤›-
r›yoruz. Bu sorun hepimizin sorunudur”
dediler. Eyleme Halkevi destek verdi. 

Hatay-Mersin-Adana- TAYAD’l›
Aileler yola ç›kmadan önce Adana Di-
renifl Evi’nde buluflarak Gülcan Görü-
ro¤lu’yla görüfltüler. Görüflmenin ar-
d›ndan Ankara’ya hareket ettiler.
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Koyu sansür ortam›ndan kay-
nakl› bas›n toplant›lar›nda tecrite
iliflkin sorularla fazla karfl›laflmayan
Cemil Çiçek, 30 Ekim günü Bakan-
lar Kurulu sonras› düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, ölüm orucuna iliflkin
soru sorulmas› üzerine, hem y›llar-
d›r kullan›lan demagojileri yineledi
hem de “saçmalad›”.

Gazeteci Ayça Örer’in, “ceza-
evindeki sorunlar nedeniyle açl›k
grevi yapan avukat›n durumuyla il-
gili kendisiyle görüflmek isteyen ay-
d›nlara randevu verilmedi¤ini” sor-
mas› üzerine, Cemil Çiçek önce, ifli-
ne gelmeyen her konuda oldu¤u gi-
bi “Ne var cezaevlerinde?” diye
ç›k›flarak susturma yoluna gitti. Ar-
d›ndan Behiç Aflc›’y› kastederek
flunlar› söyledi: “Bu kifli cezaevinde
de¤il herhalde. Hiç o türlü ideolo-
jik fleylerle vakit kaybetmeyin. Bu
kifli evvela cezaevinde de¤il. ‹kinci-
si hak araman›n yolunun hukuk çer-
çevesinde olmas› gerekir.

Biz hiç kimsenin ölüm orucu tut-
mas›n›, o flekilde hayat›n› kaybet-
mesini arzu etmiyoruz. Hiçbir insa-
n›n normal eceli d›fl›nda hayat›n›
kaybetmesini arzu etmiyoruz. Ceza-
evi sistemlerimiz Avrupa standart-
lar›na uygun. Avrupa'dan bugüne
kadar elli defa heyet gelmifl, bu ko-
nuda herhangi bir sorun bu anlam-
da ortaya konulmam›fl. Son derece
modern infaz sistemlerini uyguluyo-
ruz ve bunun için de birçok ülkeden
takdir al›yoruz. Biz sistemi uygulu-
yoruz. Bunca yat›r›m s›k›nt›s› içeri-
sinde trilyonlar› harcayarak bu ce-
zaevlerinde daha insanca yaflama
flartlar›n› ortaya koyabilmek, ora-
daki insanlar insan haklar›na yak›-
fl›r bir flekilde infazlar› yap›ls›n di-
ye, biz elimizden gelen çabay› gös-
teriyoruz. Benim tavsiyem; kimse
hakarete, kanun d›fl›, yasa d›fl› yol-
lara baflvurmadan bunlar› yapmal›-

d›r.'' Çiçek, soruyu soran gazeteci-
nin, ''Efendim bu olay yasa d›fl› m›
yani?'' diye sormas› üzerine de, ''‹n-
tihar bir suçtur ceza kanununda.
Kimse intihar etmemelidir'' dedi.

Demagojiyi b›rak 
122 ölümü aç›kla!
Öncelikle belirtelim ki, tüm bun-

lar sorunun özünü çarp›tmak için
yap›lan klasikleflmifl demagojiler-
den ibarettir. Demagoji öylesine ar-
s›zd›r ki, akl› bafl›nda her insan›n
akl›n› ve bu ülkenin “tecrit kalks›n”
diyen bilimsel, mesleki kurulufllar›-
n›, ayd›nlar›n› “ne var cezaevlerin-
de?” diyerek afla¤›l›yor. 

Afla¤›l›yor çünkü; bir fley yoksa
bu 122 insan niye öldü, 600 insan
niye geçmiflini unutacak düzeyde
sakat kald›, hala niye ölüme yat›yor
insanlar, bir anne neden iki çocu¤u-
nun gözü önünde gün gün eriyor?
gibi daha yüzlerce soruyu yok say›-
yor, soranlar› afla¤›l›yor. Asl›nda o
gazeteciyi de afla¤›l›yor, cevap ol-
sun diye de¤il, azarlamak, bundan
sonra soracaklar›n›n önünü kesmek
için “sert yaparak” bafll›yor konufl-
maya. Baflka bir yöntemi de zaten
bilmedi¤i örneklerle sabittir. Çi-
çek’in ifline gelmeyen hiçbir fley so-
rulmamal›, yap›lmamal›d›r. Yapan,
soran olursa ya “haindir” ya da
“ideolojik”. Kald› ki, bir tavr›n ide-
olojik olmas› onun suç oldu¤u anla-
m›na m› geliyor? Ama ucuz politika
yapmaya, daha do¤rusu demagojiye
al›flm›fl, böyle bir hava veriyor. 

Ayd›nlar, iflçi ve memur sendika-
lar›, tabip odalar›, mühendis odala-
r›, demokratik kitle örgütleri, ülke-
nin en büyük barolar› diyor ki, “tec-
riti kald›r›n”. Yani Cemil Çiçek’e
göre olmayan bir fleyin kald›r›lma-
s›n› istiyorlar. O çok sevdikleri de-
magojiyle söyleyelim, haydi bu 122

insan “ideolojik”
davrand›klar› için
öldüler... Peki bu
kadar kurumun, in-
san›n zoru ne???

Halen gizlen-
meye çal›fl›lsa da,
bugüne kadar F
tiplerine destek ve-
ren Avrupa Komis-
yonu ‹flkenceyi
Önleme Komitesi
dahi, izolasyon-
dan söz ediyor ve
bu durumun sür-
dürelemez oldu-
¤unu raporuna
yazm›fl, çeflitli Av-
rupa ülkelerinin
barolar› mektuplar
göndererek tecri-
tin kald›r›lmas›n›
istiyorlar. Dünyan›n en büyük ulus-
lararas› kuruluflu Birleflmifl Millet-
ler bir heyet göndererek Aflc›’n›n
direnifli nezdinde sorunu tespit et-
mifl. Onlar da m› yoksa ideolojik? 

“Gebersinler” zihniyeti
“Hiç o türlü ideolojik fleylerle

vakit kaybetmeyin.” diye sözünü
etti¤i insan hayat›d›r. ‹nsan bu kadar
ucuzdur Çiçek’in beyninde. Niye?
Çünkü bu insanlar Cemil Çiçek gibi
düflünmüyorlar, onun ideolojisini
paylaflm›yorlar. Öyleyse, “vakit
kaybetmeye” gerek yok, susmal›
herkes, deflmemeli bu tür fleyleri. 

19 Aral›k’tan k›sa süre önce,
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu’nda yaflanan bir tart›flmay› hat›r-
latt› bu yaklafl›m bize. 5 Aral›k 2000
günü, ölüm oruçlar› konusunda ko-
misyonun bir giriflimde bulunmas›-
na karfl› ç›kan MHP Ankara Millet-
vekili Mehmet Arslan “Gebersinler,
ne yapal›m, kendileri istedi” demifl-
ti. Arslan ile ayn› ideolojik temel-
den gelen Çiçek de asl›nda bunu
söylüyor. 

Çiçek kimlerin takdirine 
önem verir?
Zulmü takdir edenin kendisi de o

zulüm politikalar›n›n arkas›nda de-

Çiçek tecrit
zulmünü

aleni savu-
namad›, de-

magojiye
baflvurdu

Çiçek, insan akl›na ve ‘tecrite son’ 
diyen tüm bilimsel ve mesleki 
kurumlara, ayd›nlara hakaret etti
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mektir. Ancak diyelim ki,
“birçok ülkeden takdir al›-
yor” olsun. Bu ülkenin ka-
muoyu ayn› konuda takdiri
b›rak›n tam tersi bir tav›r
içindeyse, insanlar ölmeye
devam ediyorsa bu takdirle
övünebilecek biri ancak o ül-
keleri kendi halk›ndan daha
fazla önemseyen biridir. 

Çiçek’in “flu kadar yat›r›m yap-
t›k” gibi laflarla aç›klayabilece¤i bir
durum mu 122 insan? Bu ülkede aç-
l›k, yoksulluk, iflsizlik varken sen
efli görülmedik biçimde “Cezaevi
Kampüsü” inflaa ediyorsan, herhal-
de orada “tutsaklar ifli yaflas›nlar”
düflüncesi olmad›¤›n› herkes bilir.
Sisteminiz t›kanm›fl, muhalif bütün
düflünceleri ve hareketleri cezalan-
d›rarak ayakta durmaya çal›fl›yor-
sun, bu nedenle durmadan hapisha-
ne inflaa ediyorsun. Öte yandan sis-
temin durmadan suç üretiyor ve te-
melinde sosyolojik gerçekler olan
tüm suçlarda hep daha fazla ceza ile
örtbas etmeye çal›fl›yorsun, bu yüz-
den o sosyal sorunlar›n çözümüne
yat›r›m yapmak yerine çözümü yeni
hapishanelerde ar›yorsun. 

Suç iflleyen, insanlar› 
ölüme zorlayanlard›r
Burada ölüm orucunun intihar

olmad›¤›n› anlatacak de¤iliz, bunu

tüm dünya kabul etmifl, bir tek Çi-
çek böyle diyor diye, gerçekler ters
yüz edilemez. Ancak buna karfl›n
tutal›m ki, “intihar” olsun. Bu du-
rumda bir de bunun “azmettireni”
yok mudur? ‹ki çocuk annesi bir ka-
d›n›, bir hukukçuyu ve tutsaklar›
böyle bir eyleme azmettiren kim-
dir? Tecrit politikas›n› kim sürdürü-
yorsa, azmettiren de odur.

Tecriti uygulamas›, savunmas›
bir yana, heyetlerle görüflme gere¤i
dahi duymayan bir bakan, aç›kça
varolan bir soruna kulaklar›n› t›k›-

yor, bilerek, isteyerek cinayet
iflliyor ve bunun durdurulma-
s›n› isteyenlerden kaçarak su-
çunu örtbas etmek istiyor de-
mektir. Çiçek’in s›k›nt›s› bu-
rada. Alt› y›lda yaratt›klar›
tablonun savunulabilecek hiç-
bir yan› yoktur. Nitekim bu-
gün savunan da kalmam›flt›r. 

Çiçek, “intihar suçtur” gibi
söylemlerle Behiç Aflc›’n›n eylemi-
nin ifade etti¤i anlam› s›radanlaflt›-
ramaz. O sözünü etti¤i bütün huku-
ki yollar› tüketmifl, 122 insan›n ca-
n›na malolan bir sorunu bu yollarla
kald›rmay› baflaramam›fl ve “baflka
çarem kalmad›, ben de müvekkileri-
min haklar›n› can›m› feda ederek
savunurum” diyen bir hukukçu var
karfl›s›nda. 

Bu onuru, erdemi, böyle bir kifli-
li¤i anlayabilir mi, havsalas›na s›¤ar
m› Çiçek’in. S›¤mad›¤› fluradan
belli ki, “o kifli cezaevinde de¤il”
diyor. Yani, “O’na ne oluyor ki!”
demeye getiriyor, kapitalizmin afla-
¤›l›k bencili¤ini dayat›yor, böyle ol-
mas›n› istiyor, mesleki olarak söy-
lersek “al paran› doldur çantan›

sanane müvekkillerinin tecritin-

den, can›ndan...” 

Kald› ki, Çiçek’i cevaplayan
Gülcan’›n dedi¤i gibi, “Bugüne ka-
dar yap›lan binlerce giriflimin kaç
tanesine cevap verdi ki flimdi hu-
kuksal yollardan bahsediyor?”

Tecrit sorununu yok sayarak
cinayet ifllemeye devam

eden Adalet Bakanl›¤›, soru-
nu dile getiren hukukçular›n

üzerine de polisi salarak
susturmak istiyor. Cemil Çi-
çek hakk›nda suç duyuru-
sunda bulunan avukatlar,
Sirkeci Adliyesi’nde polis
sald›r›s›na maruz kald›lar. 

Sesimiz duyulmaz
oldu. Bu sessizlik insanl›¤›m›z› eli-
mizden al›yor. De¤erlerimizin tüke-
nip gitti¤ini izlemekle yetinir olduk.
De¤erlere sahip ç›kma ad› alt›nda,
tüm kavramlar›n içini boflaltmakla
meflgulüz. Ölüm üzerinden politika
yapmakla suçlay›p, seslerine kula-
¤›m›z› t›kad›¤›m›z insanlar birer bi-
rer ölmekteler. K›l›m›z bile k›p›rda-
mazken, ç›plak ellerimizle insanlar›
öldürme konusunda çok yol ald›k.
‹nsani de¤erlerin korunmas› ad›na
infla edildi¤i iddia edilen bir ibadet
evinin, caminin avlusunda bir insa-
n›n baflka insanlar taraf›ndan öldü-

rülmesi,
inançlar›
ve iba-
det et-
t i k l e r i

yer farkl› oldu-
¤u için bombalar üzerinde ölümü
ve öldürmeyi göze almak, birkaç
günlük flafl›rma malzemesi olarak
kullanaca¤›m›z “seri” cinayetlerle
ölüm öylesine s›radanlaflt› ki, bir
avukat›n, bir annenin, bir mahpu-
sun duyuramad›¤› sesini görünür
k›lmak ad›na att›¤› ölüm ç›¤l›¤› du-
yulmaz oldu.

Ece Temelkuran’›n “Ne Anlata-
y›m Ben Sana” isimli kitab›nda yaz-
d›klar›n› okuduktan sonra, son 6 y›-
l› yeniden düflündüm. Ne çok ölüm
görmüflüz. Nas›l da sessizce ölüp

gidivermifl yüzlerce insan. Gazete-
lerin 3. sayfalar› bile lay›k görülme-
mifl onlara. ...

Sesimizi bo¤an bunca fliddetin
içinde, sesleri görünür k›lmak için
ölümü seçenleri görmek kolay de-
¤il. Çaba gerektiriyor. Yolu, yollar›-
m›z›, hayatlar›m›z› birbirinin üzerine
düflürmek, tecridi reddetmekten
geçiyor. Susanlara inat ba¤›rmak
gerekiyor. Hayatlar›m›z› s›radan-
laflt›ranlara karfl›, ölümün hiç de s›-
radan olmad›¤›n›, her insan›n yafla-
m›n›n ve ölümünün de¤erli oldu¤u-
nu hayk›rmak zorunday›z. 

Ece Temelkuran’›n anlatt›¤› gibi,
hikayelerimizi paylaflmaya, payla-
flarak ço¤altmaya bafllamal›y›z.
Çünkü, tecrit iflkencedir. ‹flkence
ise bir insanl›k suçudur. 

Susarlar, sesimizi bo¤mak isterler✍bas›ndan

fi. Korur Fincanc› (30 Ekim Evrensel)
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Evet, bu inançla direniyor Behiç
Aflc›, Sevgi Saymaz ve Gülcan Gö-
rüro¤lu. Kendi yaflamlar› son bulsa
da mutlaka bayra¤› devralacak biri-
lerinin olaca¤›n› biliyor ve “dire-
nenler oldukça...” diye yürüyorlar.
Bu inançla alt› y›ld›r hayk›r›yor TA-
YAD’l›lar. Büyük Direnifl’in yedin-

ci y›l›n› da ayn› kararl›l›k ve pes et-
meyen bir sab›rla karfl›l›yorlar. 

*

Geçen hafta ‹stanbul, ‹zmir,
Adana, Mersin, Antalya, Hatay,
Samsun ve Ankara’da yap›lan ey-
lemlerde “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” sloganlar› hayk›r›ld›
ve Ankara’ya yap›lacak yürüyüfle
ça¤r›larda bulunuldu.

29 Ekim günü ‹stanbul Sulta-

nahmet Meydan›’nda yap›lan ey-
lemde, temsili hücre maketi içinden
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde bulunan Ercan Kutlu’dan ge-
len mektup okundu. Emekli-Sen flu-
be baflkan› Hasan Kaflk›r’›n okudu-

¤u mektupta, “iktidar›n bu politika-
dan vazgeçmekten direniflin iradesi-
ni kabul etmekten baflka flans› yok-
tur” sözleri yeral›yordu. 

Ayn› gün Antalya TAYAD’l›lar
da meydanlardayd›. Eylemlerinin
33. haftas›nda K›fllahan Meyda-
n›’nda aç›klama yapan TAYAD’l›-

lar, Cumhuri-
yetin 83. y›l›
oldu¤unu ha-
t›rlatarak, ba-
¤›ms›zl›k için
savafllar›n tec-
rit hücrelerin-
de tutuldu¤u-
nu dile getir-
diler. Müslüm
Dulkadir ’ in
okudu¤u aç›k-
lama sonras›,
Gülcan Görü-
ro¤lu'nun me-
saj› okundu ve
yüzlerce bil-
diri Antalya
halk›na da¤›-
t›ld›. 

O t u r m a
e y l e m i n i n
38. haftaya

girdi¤i ‹zmir’de ise, Konak Keme-
ralt› Çarfl› giriflinde 28 Ekim günü
yap›lan aç›klamada, Sevgi Saymaz,
Av. Behiç Aflç› ve Gülcan Görüro¤-
lu’nun resimlerinin yan›s›ra F Tipi
Tecrit konulu karikatürler  de tafl›n-
d›. TAYAD’l›lar ad›na konuflan Eda
fiiflman, tecritin hayat›n her alan›n-
da geçerli oldu¤unu hat›rlatarak,
“tecrit; ülkemiz ve halk›m›z ve in-
san olarak gelecek için kurdu¤umuz
düfllerimizin, hedeflerimizin yok
edilmesi, teslim alma sald›r›s›d›r”
dedi. Ard›ndan, Ercan Kutlu’nun
mektubu okundu.

Bu arada Buca FORBES’te açl›k
grevi eylemi devam ediyor. ‹z-
mir’de faaliyet yürüten müzik gru-

bu Grup Gün›fl›¤›, 28 Ekim günü
bir günlük açl›k grevi ile tecrite
karfl› mücadeleye destek verdi.
Parkta bir müzik ve fliir dinletisi de
sunan Gün›fl›¤›, ziyaretçilere de
tecrite karfl› mücadelenin gereklili-
¤ini anlatt›lar. 

26 ve 27 Ekim günlerinde de, ‹z-
mir Gençlik Dernekli ö¤renciler,
Bornova Meydan’da, Çay Mahalle-
si, Bornova Atatürk Mahallesi’nde
binlerce bildiriyle halka tecrit ger-
çe¤ini anlatt›lar.

Tecrite karfl› eylemlerin sürdü¤ü
yerlerden biri de Antakya. Ulus
Meydan›’nda bu hafta da oturma
eylemi yapan TAYAD’l›lar, tecrit
hücrelerinden gelen Ufuk Keskin’in
mektubunu okudular. Ayn› zamanda
150 gündür Belediye Park›’nda
oturma eylemine devam ettiklerini
hat›rlatan TAYAD’l›lar, “Direnen-
ler oldukça bu alanda onlar›n sesi
olmaya devam edece¤iz” dediler.

Ankara'da ise TAYAD'l›lar›n
direnifli sürdürdükleri Abdi ‹pekçi
Park›'nda, 29 Ekim günü mektup
okuma eylemi yap›ld›. 23. haftas›n›
dolduran tecritten gelen mektuplar›
okuma eyleminde konuflan Ayfle
Arapgirli, direniflin 7. y›l›na girdi¤i-
ni hat›rlatarak, tecrite karfl› mücade-
lenin ancak tecritin son bulmas›yla
bitece¤ini söyledi. Yeni ölümlerin
olmas›na izin vermeyelim ça¤r›s›
yapan Arapgirli'nin ard›ndan konu-
flan TAYAD Baflkan› Mehmet Gü-
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Mersin TAYAD’l›lar 30 Ekim günü 37.
haftada da Taflbina önünde oturma ve
mektup okuma eylemine devam etti-
ler. “Tecritin kalkmas› için ölüyorlar”
yazan pankart açan ve direniflçilerin
resimlerini tafl›yan TAYAD’l›lar eylemin
ard›ndan Atatürk Caddesi üzerinde
bildiri da¤›tt›lar. 

Direnenler oldukça tecritin 
son bulmas› kaç›n›lmazd›r

“Direnenler oldukça bu alanda 
onlar›n sesi olmaya devam edece¤iz”



vel de, tecrit koflullar›nda yaflayan
evlatlar›yla birlikte direnifli sürdüre-
ceklerini dile getirdi. Güvel daha
sonra Kand›ra F Tipi Cezaevi'nden
Malik Koparan'›n, tercit uygulama-
lar›n› anlatt›¤› mektubunu okudu.
Tutsak ailesi Semiha Eyilik de bir
konuflma yaparak tecritin son bul-
mas›n› istedi. 

Gülcan Görüro¤lu’nun ölüm
orucunu sürdürdü¤ü Adana’da da,
‹nönü Park› 38. kez TAYAD’l›lar›n
‘Tecrite Son’ slogan›yla inledi. 30
Ekimde düzenlenen ve bir saat sü-
ren oturma eylemi boyunca halka
tecriti anlatan TAYAD’l›lar sembo-
lik bir tabut da tafl›d›lar. Hasan Kut-
lu, 7 y›ld›r devam eden tecrite ve
buna karfl› devam eden direnifle dik-
kat çekerek, Ankara yürüyüflüne
destek verilmesi ça¤r›s› yapt›. 

Eyleme her hafta oldu¤u gibi
halk›n ilgisi yo¤un olurken, o¤lu-
nun Kürkçüler Hapishanesi’nde ve
tek kiflilik hücrede kald›¤›n› anlatan
bir annenin, “Son ziyaretine gitti¤i-
mizde bana intihar edece¤ini söyle-
di. Sizi anl›yorum. Ben de sizinle
Ankara’ya gelmek istiyorum” söz-
leri, tecritin tutsaklarda yaratt›¤›
tahribat›n ve analar›n yüre¤indeki
ac›n›n bir örne¤i oldu.

Samsun TAYAD’l›lar, 1 Kas›m-
da yapt›klar› eylemle zulme karfl›
olan herkesi Ankara’ya ça¤›rd›lar.
Bir gün önce de Çiftlik Caddesinde
tecriti anlatan bildiriler da¤›tan TA-
YAD’l›lar, “Tecriti Kald›r›n Ölüm-
leri Durdurun” sloganlar› att›lar. 

Bildiri ve 

pankartlarda 7. y›l

Ankara’n›n ‹smetpafla
Mahallesi’nde 31 Ekim’de
‘Tecrite Son’ afiflleri as›l›r-
ken, Mersin HÖC kent mer-
kezine ‘7. Y›l›nda Ölüm
Orucunu Selaml›yoruz’ ya-
z›l› pankart ast›. ‹stanbul’un
Nurtepe-Çayan Mahalle-
si’nde ise DHKP-C imzal›,
'Ölüm Orucunda Düflen Ka-
ranfillerimizin Hesab›n› So-
raca¤›z’, ‘7.Y›l›nda fian Ol-

sun Ölüm Orucu Direnifline'
sloganlar›n›n yerald›¤› yaz›la-
malar yap›ld›. 30 Ekim günü
TAYAD’l›lar Artvin halk›na
da¤›tt›klar› bildirilerle tecriti
anlatt›lar. 

*

‹HD ‹stanbul fiubesi, 27
Ekim günü Galatasaray Posta-
nesi önünde tecritin kald›r›l-
mas› için bir aç›klama yaparak,
Adalet Bakanl›¤›'na bir mek-
tup gönderdi. Behiç Aflc›’n›n
ölüm orucunda oldu¤u hat›rla-
t›lan mektup, fiube Baflkan›
Hürriyet fiener taraf›ndan bas›-
na okundu. 

Yurtd›fl›nda eylemler
Almanya’n›n Stuttgart fleh-

rinde; 25 Ekim günü Türkiyeli-
ler’in yo¤un olarak yaflad›¤›
Bad Cannstatt’a “Ölüm Orucu
122 fiehit 600 Gaziyle 7. Y›l›n-
da. Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” ve “Avrupa’n›n
Deste¤iyle Türkiye’de 122
Tutsak Öldürüldü, 600 Tutsak
Sakat B›rak›ld›” yaz›l› pankartlar
as›ld›. Straubing kentinde ise, TA-
YAD Komite ve Straubing Antifa
grubu üyeleri 28 Ekim günü flehir
merkezinde stand açarak bildiriler
da¤›tt›lar. 

‹sviçre`nin Basel flehrinde, Tür-
kiyelilerin de yo¤un olarak yaflad›¤›
Kleinbasel’de 27 Ekim direniflin 7.
y›l›na iliflkin as›lan pankart uzun sü-
re as›l› kald›.

Tayad Komite’nin birer haftal›k
dönüflümlü açl›k grevleri sonucu
Avusturya’da bir ayd›r Viyana,

Graz, Innsbruck, Neunkirchen ve
Linz flehirlerinde süren kampanya
kapsam›nda, açl›k grevlerinin yan›-
s›ra, afiflleme, bildiri da¤›t›m›, Ma-
iller, pankart asma, panel gibi etkin-
likler yap›ld›¤› bildirildi. Son olarak
40 kiflinin kat›ld›¤› anma ve panel
ile Neunkirchen’de etkinliklere son
verilip, destek açl›k grevi bayra¤›
‹ngiltere’ye devredildi.

‹ngiltere TAYAD Komite’nin ilk
eylemi ise, 30 Ekim günü Dolston
Kingsland Tren ‹stasyonu önünde ki
aç›klama oldu. “Ölüm Orucu  Dire-

niflçileriyle Dayan›flmak ‹çin
7 günlük Açl›k Grevi'ndeyiz”
diyen TAYAD Komite üyele-
ri, devrimci tutsaklar› sahiple-
nme, ça¤r›s› yapt›lar. 

Bir hafta boyunca; merke-
zi yerlerde stantlar aç›lmas›,
Parlamento ve Avrupa Ko-
misyonu’na, çeflitli demokra-
tik kitle örgütleri ve bas›na
tecriti anlatan dosyalar verme,
kitlesel açl›k grevi gibi  etkin-
liklerin olaca¤› bilgisi verildi.
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Keyfilikte S›n›r Yok!

Adana’da polisler TAYAD’l›lar›n hal-
ka tecriti anlatan el ilanlar› da¤›tmas›na
keyfi flekilde engel olmaya çal›flt›. 

31 Ekim günü fiakirpafla Mahallesi
Sal› Pazar›’nda el ilanlar› da¤›tan Per-
vin Gürsoy ve Hasan Karabey, önce
polis taraf›ndan durdurularak keyfi fle-
kilde kimlik kontrolü yap›ld›. Ard›ndan
bildiri da¤›t›m›n›n sürmesi ve halk›n il-
gisi karfl›s›nda tahammülsüzleflen po-
lisler, ikinci kez TAYAD’l›lar› durdura-
rak tekrar kimlik kontrolü ve el ilanlar›n
›nkontrolünü dayatt›lar. Buna itiraz
ederek “biraz önce keyfi olarak kontro-
lünüzü yapt›n›z, el ilanlar›m›z izinli ve
yasald›r” diyen TAYAD’l›lara polisin
söyledikleri, polis devletinde yasal
haklara bak›fl›n bir özeti gibiydi. ‹smi-
nin Veysel Gül oldu¤u ö¤renilen polis,
TAYAD’l›y›, “böyle konuflarak örgüt
içinde yükselmeyi mi düflünüyorsun?
Emniyete götürürsem orda daha güzel
konufluruz” diyerek tehdit etti.

Engellemelere ra¤men Pazar içeri-
sinde bir saat süren da¤›t›m boyunca
500 adet bildiri ile tecrit gerçe¤i halka
anlat›ld›. 
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Gün gün ölüme yürüyen üç direniflçiden biri o.

Di¤er ikisinden, Behiç Aflc› ve Gülcan Görü-
ro¤lu’dan fark›, tutsak olmas›.

Bu nedenle ondan günlük aç›klamalar alam›yo-
ruz. Sa¤l›k durumunu ö¤renemiyoruz gün gün. 

Bulundu¤u hücreden kaç›r›l›yor, günler sonra
ö¤renebiliyoruz.

Günlerce, haftalarca, aylarca haber al›namad›-
¤› da oldu birçok direniflçiden. 

Çünkü tutsakl›k, tecritle özdefl bu ülkede. 

Ve bütün kavga, bu Büyük Direnifl de zaten

bundan ortaya ç›k›yor. 

Tecrit her an bir baflka flekilde kar-
fl›s›ndad›r tutsa¤›n. 

Ve tecrit, her geçen gün bir baflka
flekilde pekifltirilmeye çal›fl›lan bir poli-
tikad›r. Çünkü ayn› zamanda iflas et-
mifl bir politikad›r tecrit. 

6 y›l› aflk›n bir süre geçmifl olmas›-
na karfl›n, tek bir devrimci tutsa¤› pifl-
man edememifl, devrim ve sosyalizm
düflüncelerinden uzaklaflt›ramam›flt›r. 

Politikalar›, yöntemleri, bu büyük
fedakarl›k ruhu ve bu sars›lmaz irade
karfl›s›nda ‹flas edenler, artan bir h›r-
ç›nl›kla tecriti daha koyulaflt›rma pe-
flindedirler. 

Uflak Hapishanesi’ndeki ölüm oru-
cu direniflçisi Sevgi Saymaz, 26 Eylül
tarihli mektubunda flöyle diyor:

“Burada pek fazla de¤ifliklik yok.
Daha da daralt›lm›fl durumda yaflam›-
m›z. Her gün yeni bir uygulamayla
karfl›lafl›yoruz.”

Evet, zulme yetmiyor mevcut tecrit
yöntemleri!

Ama iflasa mahkum yeni yöntemler
de. ‹flte Sevgi’nin yandaki fliiri de, bu
iflas›n bir belgesi de¤il mi!  

O “tecrit” edildi¤i koflullarda bile,
dünya halklar›n›n ac›lar›n›, düfllerini
paylafl›yor... Böylesine bir enternasyo-
nalizme, böylesine bir halk sevgisine
hangi tecrit kâr edebilir! 

Sevgi mektubunda, “Hasret büyük.
Pek çok arkadafl› özlüyor insan. Ama
kalbimizin beraber çarpmas› yeter de-
¤il mi?” diyor. Ki öyle!

Ve flu sat›rlarla selam gönderiyor
tüm Yürüyüfl okurlar›na. 

“Destans› yürüyüflümüzün coflku-
sunu yafl›yorum.. Bugün ya da yar›n,
mutlaka gelecek bizim olacak. Hepini-

zi kazanaca¤›m›za olan inançla kucakl›yorum.
Sevgi ve ba¤l›l›¤›mla.” 

210’lu günlerindeki Behiç 

190’l› günlerindeki Sevgi

180’li günlerindeki Gülcan

açl›¤›n koynunda yürüyorlar ad›m ad›m. 

‹lk ad›m› att›klar› andaki gibi, Fidan’›n ilk ad›-
m›ndaki gibi, “Ya zafer, ya ölüm” diyorlar. 

Üç direniflçi, eriyen hücreleriyle tekrarl›yorlar:

Tecrit parçalanacak; öyle ya da böyle!

YY ÜÜ RR ÜÜ RR KK EE NN .. .. ..
fiehitlerimiz... / Nice engelleri afl›p 

köprüleri geçip de vard›lar ufka... 

umut fidanlar›m›z / düfllerimiz

ve yakam›zda / k›rm›z› karanfillerimizdi / onlar

Bense... 

Yüzlü günlerindeyim yürüyüflümün 

Yol al›rken fidanlar›m›za do¤ru, 

bir köprüden geçmekteyim adeta. 

Ve bir haberle irkilmekteyim

bo¤az›ma dü¤ümlenirken

bir fleyler

Gözlerim yan›yor / kalbim s›zl›yor... 

Hay›r, açl›ktan de¤il, 

susuzluktan hiç de¤il... / Peki neden?

Bak! yan›yor Lübnan 

yan›yor Filistin / Irak... 

Bir avuç su olamaz m› / herbir insan?

Ya da geçilmez bir kale... 

Bak! Yan›yor Lübnan 

yan›yor Filistin / Irak... 

Ol sebepten 

yürüyüflümün yüzlü günlerinde

kurflunland›m ben de Filistin’de

barut kokusuyla doldu ci¤erlerim

Irak’ta...

Lübnan’da enkaz alt›nda 

kald› düfllerim

a¤z›mda bir emzikle... 

A¤ustos 2006

Sevgi Saymaz



Kimimiz so¤uk yüzlü mahkeme
binalar› ile s›n›rlasa da; su, ekmek,
bar›nma ve çal›flma hakk› gibi bir
fley adalet, yaflam›m›z›n temel dire-
¤i. “Adaletsiz bir ülke güneflsiz bir
dünyaya benzer” der bir Arap atasö-
zü. Halklar›n binlerce y›ll›k tarihin-
den süzülüp gelen bu gerçekli¤i fel-
sefenin diliyle, “Adalet günefl gibi
yerinde durur ve geri kalan her fley
onun çevresinde döner” diye anlat›r
Konfiçyüs. Bundand›r adalet için
ölümlere yat›fl›m›z, adaletsiz bir ül-
keye günefl gibi do¤uflumuz. 

Zaten günlük yaflamlar›m›zda
birçok olumsuzlu¤u yaflamam›z›n
nedeni de adaletsizlik de¤il midir?
‹flyerinde adalet yoktur;
üç kurufl için sabahtan
akflama kadar çal›fl›r›z
ve eme¤imizin karfl›l›-
¤›n› alamad›¤›m›z için
aç periflan›zd›r, sigortam›z olmad›-
¤›ndan hastalanma hakk›m›z dahi
yoktur. E¤itimde adalet yoktur; halk
çocuklar› en olumsuz koflullarda en
kötü e¤itime mahkum edilirken, ki-
mileri özel s›n›flar›n fl›mar›k züppe-
leri olurlar. 

Behiç’in “adaletin olmad›¤› bir
ülkede ölüm orucuna yatmas›”, ada-
let için savafl›n en üst boyutu de¤il
midir? Milyonlarca anne güç bela,
yar› aç yar› tok da olsa flu an çocuk-
lar›n›n ellerinden tutup okullar›na
akarken baflka bir anne, Gülcan Gö-
rüro¤lu 180 gündür ölüm orucunda.
Ne için? Tecritin kald›r›lmas›, yani
adalet için. 

Bu ülkede adaletsizli¤i y›llard›r
yaflayanlar bayram sabah› ak›n edi-
yor Gülcan’›n evine. Mersin’den,
Hatay’dan, ‹stanbul’dan, Der-
sim’den. Ve en çok da Adana’dan.

Yan›k tenlerinden daha yan›k bir
yürekle yan yana duran iki kifliye
yaklafl›p bayramlafl›yoruz. Der-
sim’den gelmifller, adalete en çok
susayanlar›n topraklar›ndan. Biri
Fatma Ersoy’un babas›, di¤eri Fi-
dan Kalflen’in day›s›. “Ben size kur-
ban olurum” laf›n›n en çok yak›flt›-
¤›n›n kan›ndan olanlar yine bu halk
için anne yüre¤ini açl›kla eriten bir
anneye destek olmak için gelmifller.

Bayramlafl›yorlar Gülcan ile. Gül-
can Fatma gibi Fidan gibi öpüyor
ellerini. Onlar da Fidan’› ve Fat-
ma’y› öptükleri gibi öpüyor, onlara
sar›ld›klar› gibi sar›l›yorlar Gül-
can’a.

Gülcan’›n odas›nda ve yata¤›nda
geçirdi¤i zaman dilimi her geçen
gün daha da art›yor. Ve iflte herkesin
içini biraz daha burkan bir ilk daha
yaflan›yor Adana Direnifl Evi’nde.
Gülcan yatakta ilk misafirini a¤›rl›-
yor. Hissettirmemeye çal›fl›yoruz
ama bu incitiyor bizi, yüre¤imizi
yak›yor. Evet, Gülcan ölüm orucun-
da ve tecrit kald›r›lmazsa ufukta
ölüm var. Bu gerçeklik kendini ha-

t›rlat›yor bir kez daha. 

Tecrit... Bu illeti en iyi tan›yan-
lardan biri flu an Direnifl Evi’nde.
Nebiha Arac› daha yeni tahliye ol-
du. 3 y›l boyunca tecriti yaflad› ve
tahliye olur olmaz Gülcan’a kofltu.
“E¤er tahliye olursam ilk çay›m› bi-
zim için ölümü göze alan bu feda-
kâr anan›n yan›nda onunla beraber
içece¤im” diye ahdetmifl. Sözünü
tutuyor. fiimdi de 5 günlük açl›¤›yla
Gülcan’a destek olmaya, sanc›lar›-
na ortak olmaya gelmifl, “7 y›l›m›z-
da zaferi 122 kez kazand›k. 122 fle-
hidimize söz veriyoruz, onlara lay›k
olaca¤›z, onlar›n ›fl›¤›yla sonuna,
sonsuza kadar da olsa direnip tecri-
ti kald›raca¤›z” diyor.

Gülcan’›n elinden örgü eksik ol-
muyor bu aralar. Yeni do¤an ve ad›-
n› Mersin’de ölüm orucu direniflin-
de flehit düflen U¤ur Türkmen’den
alan bir bebe¤e örüyor. 180. günün-
de bir anne ölüme do¤ru yürüyüflü
bu kadar h›zlanm›flken yaflama daha
yeni merhaba diyenleri düflünüyor,
O’na verilecek bir hediye için a¤r›-
lar›na ald›rm›yor. 

SHP ‹l Baflkan› Sabahattin Öz-

tafl, kokulara karfl› daha da hassas-
laflan Gülcan’›n midesinin buland›-
¤› bir zamanda çal›yor Direnifl
Evi’nin kap›s›n›, “Ben Ölüm Oru-

cu’na karfl›y›m. Ama Gülcan’›n ve
di¤er direniflçilerin talepleri benim
de taleplerimdir” diyor. Bunun için
bas›n toplant›s› yapaca¤›n› söylü-
yor. Demokrat bir tav›r. Ama de-
mokratl›¤›n art›k bas›n toplant›la-
r›ndan daha fazla fley bekledi¤i gün-
lerdeyiz. Çünkü 122 insan› kaybet-
tik, di¤er üçü ölümün kap›s›n› çal›-
yor. 

Bunu biraz daha farkl›, duygusal
da olsa anlatan birileri daha var Di-
renifl Evi’nde. Elda ve Kadir. Daha
birkaç ay önce beyaz gelinli¤iyle
Gülcan’a sar›lm›flt› Elda. fiimdi de
bu yeni evli çift 2 günlü¤üne Dire-
nifl Evi’nde. “Ben ilk kez bir açl›k
grevi yap›yorum. Gülcan’›n yan›n-
da olmas› gerçekten onur verici.
Gülcan’›n ölmesini istemiyorum.
Ben vicdanen bu açl›¤› hissettim.
Gülcan 6 ayd›r gün gün eriyerek ya-
fl›yor. Tecrit kalks›n ve ölümler dur-
sun diyoruz ama fazla da bir fley
yapm›yoruz” diyor Elda ve konufl-
mas› yar›m kal›yor, gözyafllar›na
hakim olam›yor. 

Tecrit kalkacak. Bundan hiç
kimsenin kuflkusu yok. Zulüm ve
vahflet bugüne kadar hiçbir düzende
ebedi olmad›. Hele hele Osmanl›
soyu olduklar›n› her f›rsatta dile ge-
tirenler ve Osmanl›’n›n özlemiyle

20

5 Kas›m 2006 / 77

‘DUR’ DEMEK ‹Ç‹N



yan›p tutuflanlar aç›s›ndan bu iki
kere daha geçerli. Zulümle salta-
nat kuranlar ebedi olsayd›. Ana-
dolu halklar›n›n, “fialvar› flaltak
Osmanl›/ E¤eri kaltak Osmanl›/
Ekende yok biçende yok/ Yiyende
ortak Osmanl›” diye en özlü bi-
çimde anlatt›¤› düzenleri bafllar›-
na y›k›lmazd›. Soylar›n›n sonu
malum, torunlar›n›n sonu da ya-
ratt›klar› zulüm deryas›nda bo-
¤ulmak olacak kuflkusuz.

Bugün art›k herkes biliyor ki,
bu düzenin zulüm tarihinin en
“flanl›” yerinde duruyor tecrit ve
onun sonuçlar›. Ve yine herkes
emin olsun ki, tarih hükmünü
sürdürecek, zulme karfl› direnen-
ler söyleyecek son sözü. 

Biz bunlar› düflünürken, yan
odada mide kanamas› ihtimaline
karfl› buz tedavisi uygulanan Gül-
can’›n sessiz sedas›z çekti¤i san-
c›lar beynimizde ve yüre¤imizde
kulaklar› sa¤›r eden flimfleklere
dönüflüyor. “Ne zaman bitecek bu
zulüm?” sorusuna, en güçlü hay-
k›r›fl›m›zla “flimdi, bir dakika da-
ha kaybetmeden. Yoksa...” ceva-
b›n› veriyoruz. 

“Bir dakika dahi kaybetme-
den” demek, zulme son vermek
için ölüme yatanlar› daha güçlü
sahiplenmek, onlar›n hayk›r›fl›n›
bu ülkeyi yönetenlerin kulaklar›-
na daha güçlü ulaflt›rmak demek-
tir. TAYAD’›n Ankara yürüyüflü
bu çaban›n bir ürünü. Bu sat›rlar›
yazarken, ziyarete gelen herkese
ayn› ça¤r›y› yap›yoruz. Bu zulme
“dur” demek için sen de Anka-
ra’da olmal›s›n, diyoruz. 

Tecriti uygulayanlar›n karar-
gah› Ankara ve TAYAD’l›lar bir
kez daha o kap›lar› çal›yorlar.
“Biz gücümüzü tam olarak kulla-
namad›¤›m›z için ölümler olursa
as›l o zaman üzülürüz” diyen Be-
hiç’in, “Ben bayramda çocukla-
r›ma hediye olarak yaflam›m›
vermek isterdim” diyen Gül-
can’›n, Uflak Hapishanesi’nde
mütevazi bir edayla ölüme yürü-
yen Sevgi’nin ç›¤l›¤› yank›lan›-
yor flimdi Ankara’da...
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SUAV‹’den destek
Gülcan Görüro¤lu’nun direniflinin 178. günü

olan 29 Ekim günü, Direnifl Evi’ni ziyaret eden sa-
natç› Suavi, “Gülcan’› ziyaret edip onu aln›ndan

öpmek için geldim” dedi. Görüro¤lu ile birlikte ba-
s›na aç›klama yapan Suavi, üç kiflinin eylemi sürdür-
dü¤ünü hat›rlatarak, “Hâlâ iktidardan, bu iflin çözü-
müne yönelik bir ad›m at›lm›fl de¤il. ‹nsan haklar›na
sayg›l›, kendine ayd›n›m diyen yani halk›n ta kendi-
si ve bu perspektifle kesiflen insanlar›n yan yana gelip bir güç birli¤iyle bu
ifli çözmesinden baflka neredeyse yol yok. Dilerim, bu iflin muhataplar›na,
bunca ac›dan sonra yüzlerine tebessüm getirecek bir sonuç cümlesini geç
olmadan kurar›z” dedi. ‹ki k›z› dahil yaflam›n sundu¤u her fleyi bir yana b›-
rakacak kadar güçlü bir irade ve kararl›l›¤a sahip biri olarak tan›mlad›¤›
Gülcan’› aln›ndan öpmek için geldi¤ini kaydeden Suavi, bir saate yak›n sü-
ren ziyaret s›ras›nda Görüro¤lu’nun istedi¤i, “Bilmelisin” isimli flark›s›n›
da seslendirdi.

Ziyaret için teflekkür eden Görüro¤lu ise, bas›n mensuplar›n›n sorular›-
na cevap vererek, tecritin kald›r›lmas› için Adalet Bakanl›¤›’na seslendi. 

Ankara’dan ziyaret
Gülcan’a bir destek de, 29 Ekim günü Ankara’dan

geldi. Ankara Temel Haklar, Ankara Gençlik Derne¤i
ve ‹dilcan Kültür Merkezi çal›flanlar›n›n oldu¤u 35 kifli
Adana Direnifl Evi’ndeydi. Ankara ÇHD yöneticisi ve
ayn› zamanda “Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi”
içinde de yeralan Av. Selçuk Koza¤açl› ve efli Betül Ko-
za¤açl›’n›n da yerald›¤› heyeti toplu olarak kabul eden
Görüro¤lu’na, içinde ölüm orucu flehitlerinden Ayfle
Bafltimur’un kulland›¤› iki adet kilimin de oldu¤u hediyeler sunuldu.  

“Tecritin son bulmas› için sürdürdü¤ün direniflinin sonuna kadar yan›n-
day›z” diyen ziyaretçiler, desteklerini ifade ettiler.

Destek açl›k grevleri
Yap›lan ça¤r› üzerine, 23 ve 24 Ekim günlerin-

de, 30’un üzerinde insan Direnifl Evi’nin önünde
bir günlük açl›k grevi yapt›lar. Destek açl›k grevle-
ri sonraki günlerde de devam etti. 

3 y›l Kürkçüler Hapishanesi’nde tecriti yaflay›p
k›sa bir süre önce tahliye olan Nebiha Arac› 27
Ekim’den itibaren 5 günlük açl›k grevine bafllar-
ken, ayn› gün ikinci bir destek açl›k grevi de Mer-
sin’den Kadir ve Elda Dora çiftinden geldi. 2 gün sürecek açl›k grevine
bafllarken Kadir Dora, “tecrit sorunu politik olman›n yan›s›ra art›k bir in-
sanl›k sorunu. Gülcan da tekrar bizim vicdanlar›m›za seslenerek insan ol-
mam›z› sorgulat›yor. Gülcan burada onuru temsil ediyor.” fleklinde duygu-
lar›n› ifade ederken, Elda Dora ise, “Direnifl Evi insana çok fley kazand›r›-
yor. Paylafl›m her fley içten ve do¤al” dedi. Nebiha Arac› ise, “Burada ge-
çirdi¤im k›sa zaman diliminde paylafl›m›n, ö¤reticili¤inin, direniflin inanc›
ve kararl›l›¤›n› soluyorum” sözleriyle duygular›n› ifade etti.
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YILLIK onurlu bir destan›n
yarat›c›lar›n› anmak için
alanlardayd› yine analar, ba-

balar, yoldafllar... 24 Ekim günü pan-
kartlar›, sloganlar›yla Bo¤az Köprü-
sü’ndeydi TAYAD’l›lar. 7. y›l›na gi-
ren Büyük Direnifl’in sesini sansürle
bo¤mak isteyenlere karfl› “biz var›z!”
dediler bir kez daha. 7 y›ld›r tecrit ifl-
kencesiyle düflüncelerinden vazgeçi-
rilmeye çal›fl›lan evlatlar›n›n sesi ol-
mak için bir kez daha gözalt›na al›n-
d›lar; iradeyle, umutla parçalan›yor
sansür duvar›.

7 y›ld›r hiç eksilmeyen bir umut
bu. 7 y›ld›r hiç eksilmeyen bir coflku
ve cesaret. Köprüde halka ça¤r› yap›-
yor bir TAYAD’l›; “7 y›lda 122 tabut
ç›kt› F Tipleri’nden. Art›k yeter. 123.
‹nsan›n ölmesini istemiyoruz. Sessiz
kalmayal›m” … Sözleri köprüden
sark›t›lan “F Tiplerinde Tecrite

Son” yaz›l› dev pankartta bir hayk›r›-
fla dönüflüyor. Ve bu hayk›r›fl bir kez
daha Ankara yollar›na ç›kacak. Bir
kez daha tecrit zulmünü durdurun di-
yecek meclis kap›s›nda. 7 y›ld›r hiç
susmad› ki bu ses... Ankara’n›n orta-
s›nda Abdi ‹pekçi Park›’nda 7 y›ll›k
sabr›n, fedakarl›¤›n, kararl›l›¤›n ifa-
desi olarak duruyor TAYAD’l›lar. 

Ve müvekkillerinin sesi olmak
için bedenini ortaya koyan Av. Behiç
Aflc› artan a¤r›lar›na ra¤men yürüyor.

7 y›ld›r hiç h›z
kesmeden de-
vam eden bir yü-
rüyüflü onurla
gururla devral-
m›fl sürdürüyor.
Behiç Aflc›’n›n
209. gününde bir
kez daha Direnifl
Evi’nin yolunu tu-
tuyoruz. Tecrite

Karfl› Dayan›flma

K o m i t e s i ’ n d e n
avukatlar evdeler.
Av. Naciye Demir
nöbetçi avukat.
Av.Özgür Esen ise
ziyarete gelmifl.
Birkaç gün sonra o

da nöbetçi olarak ge-
lecek. 

Behiç Aflc›’y› ziya-
rete gelen iki kifli de
var. Behiç Aflc› ile gö-

rüflememifller, AG’cilerle ve avukat-
larla sohbet etmifller ve ç›karken tek-
rar gelece¤iz diyerek ayr›l›yorlar. Re-
fakatçilere Behiç’i sordu¤umuzda
birgün öncesinde sa¤l›¤›n›n iyice bo-
zuldu¤unu ö¤reniyoruz. Art›k açl›k
iyiden iyiye kendini göstermeye bafl-
l›yor. Ve ziyaretçileri hiç eksik olmu-
yor Direnifl Evi’nin. Birço¤u O’nu
sa¤l›¤› nedeniyle göremese de Gazi,
Esenler, Okmeydan›, Ba¤c›lar, Sar›-
gazi, Alibeyköy gibi gecekondu semt-
lerinden emekçiler hiç bofl b›rakm›-
yorlar bu direnifl mevzisini. Özellikle
bayram dolay›s›yla çok ziyaretçisi ol-
mufl evin. Devrimci demokratik ku-
rumlar, ayd›nlar, gazeteciler... Yeni
Kardelen Kültür Merkezi, Tohum
Kültür Merkezi, Yüz Çiçek Açs›n
Kültür Merkezi, Arif Damar, Alper
Turgut, Hatice Tuncer, ESP’li tutsak
aileleri ziyaretçiler aras›nda. TA-
YAD’l› flehit ve tutsak aileleri de evin
de¤iflmez ziyaretçileri. Büyük Dire-
nifl’te flehit düflen Do¤an Tokmak’›n
ailesi de bu hafta Direnifl Evi’ni ziya-
ret eden ailelerden. Ziyaretçi defteri-
ne aile fertlerinin imzas›yla yazd›kla-
r› mesajda, “Sevgili Behiç Abi, biz
Do¤an Tokmak’›n ailesi ve arkadafl-
lar› olarak seninle yüzyüze görüfle-
meyece¤imizi bildi¤imiz halde bugün
burada olmaktan onur duyuyoruz.
207. gününde oldu¤un direniflimizin
onurunu ve erdemini en iyi flekilde

temsil etti¤ine inan›yor ve direniflimi-
zin coflkusuyla seni selaml›yor ve ku-
cakl›yoruz” diyorlar. 

Tüm hukukçular

gündemine almal›

ÇHD’li bir avukat olan Özgür
Esen’e Behiç Aflc›’n›n direniflini so-
ruyoruz; “Direniflin flekli tecrite karfl›
olan herkesin kendisinin belirleyebi-
lece¤i bir flekildir. Onun için bunu
herkesin ayr› ayr› tart›flmas›na gerek
yok diye düflünüyorum. Mühim olan
tecrittir. Tecrite karfl› bir fleyler yap-
makt›r. fieklini herkes kendi belirle-
meli. Ben de bu anlamda tecrite karfl›
avukatlar›n kurdu¤u komitenin bir
üyesiyim. Tüm hukukçular›n da böy-
lesi a¤›r bir hukuk ihlalini, hak ihlali-
ni gündemlerine al›p buna karfl› bir
fleyler yapmas› gerekti¤ini düflünüyo-
rum. Ben de elimden geldi¤ince bir
fleyler yapmaya çal›fl›yorum” diyerek
cevapl›yor. Ölüm orucuna karfl›y›z di-
yerek bir ayd›n›n sorumlulu¤unu, tec-
rit iflkencesine karfl› ç›kmay› unutan-
lara “as›l olan tecrittir” diyerek bir
kez daha sesleniyor. 

Esenyurt Temel Haklar üyesi olan
iki çocuk babas› iflçi Günay, 2 günlük
açl›k grevi için gelmifl. Onun düflün-
celerini ö¤renmek istedik. “Tecrite
karfl› verilen mücadelede ölüm oruç-
lar› sürüyor. Avukat›m›z var, Ada-
na’da iki çocuk annesi Gülcan Görü-
ro¤lu, hücrelerde direnenler... D›flar-
da zaten bunlar›n çal›flmas›n› yap›yo-
ruz. Ama yeterli görmüyorum yapt›k-
lar›m›. ‹ki günlük AG ile de katk›da
bulunmak istedim. Burada olmam›n
sebebi bu. Tüm düflüncemiz bu tecriti
parçalamak, tecriti kald›rmak. Akl›-
m›z fikrimiz o. fiu an daha fazla ne
yapabiliriz. Kaybetmek istemiyoruz.
Daha fazla ölüm olsun istemiyoruz.
Behiç Aflc›’n›n direnifli çok onurlu bir
direnifl. Herkesin göze alamayaca¤›...
Fakat onun yaflad›klar›n› dinledim. 7
y›ld›r hemen hemen her cenazeyi ve
onlar›n ailelerinin ac›lar›n› görmüfl,
ac›lar›n› yaflam›fl. Art›k avukatl›k ya-
pamad›¤›n› söylüyor. Yani müvekkil-
lerini savunamad›¤›n›, savunma hak-
k›n›n yokedildi¤ini söylüyor. Bütün
bunlar›n sonucunda herkesin göze
alamayaca¤› çok onurlu bir eyleme
bafllam›fl. Ben asl›nda sanatç›lar›m›z-
dan avukatlar›m›zdan ayd›nlar›m›z-
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“Behiç Abi ölüyor iflte
Art›k bu sesi duysunlar”



dan daha fazla fley bekliyorum. Yeter-
li görmüyorum. Söylediklerinin arka-
s›nda dursunlar istiyorum. Bu kadar
mücadeleyle bu sorunu çözemeyiz.
Daha fazla kamuoyu yaratmam›z ge-
rekiyor. Sarsmam›z gerekiyor. Bir an
önce daha çok fley yapmal›y›z zama-
n›m›z yok art›k. Behiç abi ölüyor iflte.
Ben onu Adalet Bakan› olarak görmü-
yorum, adalet da¤›tm›yor. Art›k bu se-
si duysunlar. Daha fazla analar çocuk-
lar a¤lamas›n. Tecrit bu ülkenin kana-
yan yaras› bu sorunu çözmeliler.” 

Sen gelmezsen biz 

omuzlarda gelece¤iz

Yapt›¤›m›z sohbetlerin ard›ndan
panoda Behiç Aflc›’ya müvekkili
Ümit ‹lter taraf›ndan gönderilen bir
mektuba gözümüz tak›l›yor: 

“Uzak diye bir yer yok, paylaflt›-
¤›m›z gökyüzü birlefltiriyor bizi’…
Bizim Osman’›n sözüyle bafllad›m bu

mektuba. Ki paylaflt›¤›m›z her
fley birlefltiriyor bizi. Ve iflte
biz hayata dair bütün güzel-
likleri paylafl›yoruz. Paylafl-
mak büyütmektir. Büyütüyo-
ruz! Paylaflmak savunmakt›r.
Savunuyoruz! Ve flimdi sen
sevgili avukat›m bu paylafl›-
m›n ve çarp›flman›n ve sevda-
n›n en önünde yol gösteren bir
Anka’s›n. Ard›nday›z. Demifl-
sin ya ‘yanlar›na gitmek iste-
rim’ diye. Bekliyoruz Behiç.
Seni bekliyoruz hasretle. O s›-
cac›k tebessümle geliflini bek-
liyoruz. Biliyoruz ki sen geldi¤inde
aç›l›r bu kirli kap›lar. Ve lakin e¤er
gelmen engellenirse iflte o zaman biz
senin yan›na gelece¤iz. Aç›lmayan
kap›lar› omuzlarda aflarak hem de.
Sözümüzün gerçekli¤i yedinci y›l›na
giren destan›m›z›n özüdür zaten. Ki
her halükarda görüflece¤iz. Ne di-
yordu Müjdat Yanat -en iyi sen hat›r-

lars›n- ‘gerçek ayr›l›k özlemlerin bit-
ti¤i yerde bafllar. Biz hiç ayr›lmaya-
ca¤›z.’ ‹flte o kadar Behiç. ‹flte o ka-
dar!”

122 Anka’n›n yol göstericili¤inde
sürüyor direnifl 7 y›ld›r. Yeni Ankalar
yaratarak sürüyor ve insanl›¤›n en gü-
zel yan›n› temsil etmeye devam ediyor. 
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Avukat Behiç Aflc›'n›n sa¤l›k duru-

mu giderek kötülefliyor. 5 Nisan-

da ölüm orucuna bafllayan Afl-

c›'n›n göz sinirlerinde zay›flama,

sol gözde hafif görme kay-

b›, vücutta ödem bafl-

lang›çlar›, kab›zl›k, yü-

rürken denge bozuklu-

¤u, afl›r› yorgunluk, uy-

kusuzluk, vücut ›s›s›nda

düflme, ayaklarda yanma

hissi, vücudun de¤iflik yerle-

rinde ortaya ç›kan iltihaplar

gibi sorunlar yafl›yor. 

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi (TKDK) üyesi avu-
katlar, Av. Behiç Aflc›’n›n sesine kulak verilmesi için 28
Ekim günü Galatasaray Postanesi önünde biraraya geldiler.
TKDK üyeleri cüppe giyerek, temsili hücre içine girdi.
Avukatlar 1 Kas›m günü ise, ‹stanbul Adliyesi Hukuk-‹fl
Mahkemeleri'nde Adalet Bakan› Cemil Çiçek; Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü hakk›nda tazminat davas› aç-
mak ve bas›n aç›klamas›  yapmak için bulunurlarken poli-
sin sald›r›s›na u¤rad›lar.

28 Ekim günü avukatlar, Aflc›’n›n sa¤l›k durumunun
kötüye gitti¤ini ve e¤er tecrit biran önce sona erdirilmezse
122 ölümün 123’e ç›kaca¤›n› dile getirdiler. “Avukat Behiç
Aflc› 208 Gündür Ölüm Orucunda” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde, Av. Gönül Erdem, “Bizler gibi ilgili bilim çevreleri,
meslek odalar›, sendikalar, insan haklar› örgütleri tecritin
bir insan hakk› ihlali oldu¤unu ve sorunun ivedilikle çözül-
mesini istiyorlar. Yaln›zca Türkiye’de de¤il dünyada da bir
avukat› ölüm orucuna yatmas›n›n bu iflkencenin son bul-
mas› gerekti¤ine dair sesler yükseliyor. BM’den, Avrupa
Barolar›ndan, Avrupa Parlamentosundan sesimize ses ve-
rildi. Türkiye’nin ve dünyan›n çeflitli siyasal çevreleri tec-
ritin bir insan hakk› ihlali oldu¤u konusunda ortaklaflt›lar
ve insan onurunu savundular. Sesimizi duyuram›yorsak
e¤er, rahatl›kla çözülebilecek bu sorun için çözümsüzlük
dayat›l›yorsa do¤ru; demek ki yaln›z içerde de¤il d›flar›da
da hepimiz hücredeyiz. Hepimiz Tecritteyiz” dedi. 

Hukukçular, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Behiç

Aflc› Onurumuzdur, Behiç Aflc› Savunman›n
Sesi” sloganlar›yla eylemlerine son verdiler.

Adliyede avukatlara sald›r›

1 Kas›m günü adliyeye suç duyurusu
ve bas›n aç›klamas› için gelen avukatlar›n bu hakk› sald›-
r›yla engellenmeye çal›fl›ld›. Adliyeye giren Beyo¤lu ‹lçe
Emniyet Müdürü aç›klama yapmak isteyen avukatlar›n
elindeki pankart› almak için sald›r›p 'pankart açamaz, aç›k-
lama yapamazs›n›z' demifltir.

Avukatlar›n itiraz›na karfl›n polis, avukatlar› yaka paça
sürükleyerek zorla d›flar› ç›kard›.

Çember içine al›nan avukatlar bu sald›r›ya 'Behiç Aflç›
Savunman›n Sesi' sloganlar›yla cevap verdiler.

Ezilme tehlikesi geçiren ve ald›klar› darbelerle vücutla-
r›nda s›yr›klar oluflan avukatlar d›flar› ç›kar›l›rken duyarl› ka-
p›dan ite kaka, yumruk ve tekmelerle geçirilmeye çal›fl›ld›.

Polis Av. Ebru Timtik ve Av. Naciye Demir'i keyfi ola-
rak gözalt›na almaya çal›flm›fl ama avukatlar›n müdahale-
siyle bundan vazgeçmifltir.

Olay hakk›nda savc›ya bilgi veren avukatlar daha son-
ra adliye önünde bas›n aç›klamas› yapt›lar.

Bu sald›r›yla
ilgili suç duyu-
rusunda bulunan
avukatlar tecri-
tin kald›r›lmas›
için mücadele
etmeye devam
edeceklerini be-
lirttiler. 

Sesimizi duyuram›yorsak e¤er
Demek ki hepimiz tecritteyiz



fiiflli Direnifl Evi’nde Ölüm Oru-
cu’na devam eden Avukat Behiç
Aflc›’ya demokratik kitle örgütleri-
nin ziyaretleri ve yurt d›fl›ndan he-
yetlerin destekleri sürüyor.

Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu: Tecritin
kalkmas› için elimizden
geleni yapaca¤›z
Avrupa Alevi Birlikleri Konfe-

derasyonu Baflkan› Turgut Öker,
G e -
n e l
S e k -
reteri
S e r -
v e t
D e -
m i r ,
A l e -
v i -
ler’in

Sesi Genel Yay›n Yönetmeni ve
Birgün yazar› Necdet Saraç, Avus-
turya Alevi Birlikleri Federasyonu
Genel Baflkan› ve Konfederasyon
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali
Çankaya’dan oluflan bir heyet Behiç
Aflc›’y› ziyaret ettiler.

Ziyaret s›ras›nda tecrit ve tecrite
karfl› mücadele konusunda 7 y›ldan
beri hapishanelerde süren direnifle 5
y›l önce de destek verdiklerini anla-
tan Turgut Öker, o zaman karfl›lafl-
t›klar› bask›lar› anlatt›. Bugün de
tecrite karfl› mücadele konusunda
duyarl› olduklar›n›, tecritin kalkma-
s› için ellerinden gelen çabay› gös-
tereceklerini belirtti. Aflc›’n›n bir
avukat olarak tan›k oldu¤u tecrit
uygulamalar›n› anlatt›¤› ve Alevile-
rin de tecrite karfl› mücadelede
yeralmalar› gerekti¤ini vurgulad›¤›
ziyaret, Konfederasyon yöneticile-
rinin Behiç Aflc›’ya baflar›lar dile-
mesi ile son buldu.

24 Ekim günü ise Esenler Pir
Sultan Abdal Derne¤i üyeleri Dire-
nifl Evi’ndeydi. Sa¤l›k durumu hak-

k›nda bilgi alan dernek üyeleri ziya-
retleri s›ras›nda Behiç Aflc›’ya des-
teklerini ifade ettiler. 

Hollandal› Avukatlar: Umut
ederiz ki çözüm olur
Geçen hafta Belçika’dan gelen

hukukçular heyetinin ard›ndan,
ölüm orucu direniflinin 206. günün-
de de Hollanda’dan bir grup avukat
Direnifl Evi’ndeydi. 

Heyete, hapishanelerde uygula-
nan tecritten, 7 y›ld›r sürmekte olan
ölüm orucu direnifli ve bu direniflte
yaflam›n› yitiren 122 insandan bah-
seden Behiç Aflc›, bakanl›¤›n izin
vermesi halinde F Tiplerinde yap›-
lacak bir sa¤l›k kontrolünde tecritin
alt› y›ll›k tarhibat›n›n gözler önüne
serilece¤ini kaydetti. Sansüre de¤i-
nen Aflc›, Avrupal› meslektafllar›n-
dan daha fazla destek istedi. Aflc›,
heyetin eylemin bitirilmesi için ne
gerekti¤i yönündeki sorusuna da flu
cevab› verdi:

“Adalet Bakanl›¤›’n›n tecrit ko-
nusunda bir çözüm önerisi sunmal›.

B u n u
b a s › n a
vermesi-
ne de
g e r e k
yok, Ba-
roya ya
da bana
da aç›k-
layabi-
lir. Biz o zaman Ölüm Orucu’nu b›-
rak›r›z. Ne yap›laca¤›na biz karar
vermeyece¤iz, o öneriyi bakanl›k
söylesin, ama bu yap›lacak fley kü-
tüphane, spor salonunda bir araya
gelmek gibi olamaz. Gün içerisinde
belli bir say›da tutuklu bir arada
bulunsun, yapt›r›mlarla haklar› el-
lerinden al›nmas›n.”

Bu sözler üzerine Hollandal›
avukat heyeti, “Umut ederiz ki en
yak›n zamanda böyle bir çözüm
önerisi sunulur.” fleklinde konufltu.

‹stanbul ‹HD: Tecrit kalkmal›
‹HD ‹stanbul fiubesi Baflkan›

Hürriyet fiener, direniflin 207. gü-
nünde Behiç Aflc›’y› ziyaret ederek,
sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi ald›.
‹HD üyeleri, tecritin kald›r›lmas›
gerekti¤ine de¤inerek, giriflimlerde
bulunduklar›n› anlatt›lar. 
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Aflc›’ya Destek Art›yor

Aflc› ve Tecrit AP Gündeminde
Avrupa Liberaller ve Demokratlar ‹ttifak Grubu (ALDE) ad›na Marios

Matsakis, Avrupa Parlamentosu (AP) Baflkanl›¤›’na F Tipleri, Behiç Aflc› ve
ölüm orucu konusunda bir soru önergesi vererek tecriti Avrupa Birli¤i’nin
gündemine tafl›d›. 

ALDE ad›na 23 Ekim tarihinde sunulan soru önergesi flöyle:

“Say›n Baflkan, Say›n Behiç Aflc›, 202 gündür Açl›k Grevi’nde olan ve gi-
derek ölüme yaklaflan Türk bir avukatt›r. Kendisi bir tutuklu de¤ildir, ancak
bu eylemiyle, Türk yetkililerin F Tipi denilen hapishanelerde özellikle siya-
si tutuklulara tecriti dayatt›¤› insanl›k d›fl› muameleyi protesto etmektedir.
Bu güne dek, hapishanelerde 122 ölüm orucu eylemcisi yaflam›n› yitirme-

sine ra¤men Türk Hükümeti inatla bu meseleyi tart›flmay› reddediyor.

Tecrit ki bazen y›llara yay›labilir, en korkunç psikolojik iflkenceler-

den biridir. Hukuk ve T›p kurulufllar› dâhil, Türkiye’deki demokratik

kurumlar tecritin kald›r›lmas› için ça¤r›da bulunuyorlar.

Say›n Baflkan, insan haklar›na sayg› ad›na ve Say›n Aflc›’n›n hayat›n› kur-
tarmak amac›yla acilen Türk Baflbakan›yla temas kurarak F Tipi hapishane-
lerin Türkiye’nin Avrupa hayaline uymad›¤›n›n alt›n› çizerek bir an önce

tecritten vazgeçmeye ça¤›rmas›na davet ediyorum.”



“‹slamiyette kad›n›n yeri” s›k-
ça gündeme gelen tart›flmalardan
biridir. Ayetler ve hadislerde, kad›-
n›n “ikinci s›n›f” yarat›klar oldu¤u-
na dair çokça kan›t mevcuttur. Ka-
d›n›n her türlü haktan mahrum edil-
mesini “ziynet eflyas›n› koruma” gi-
bi, bilinçsiz kesimleri aldatmaya
dönük bir söylemle meflrulaflt›rma-
ya çal›flan ‹slamc›l›k, her türlü sap-
k›nl›¤a da meflruiyet kazand›rmak-
tad›r. 

Kad›na yönelik ayr›mc›l›¤›n ol-
du¤u kadar, çok daha çarp›k flekilde
ortaya ç›kan ahlâks›zl›klar›n meflru-
laflmas›, kad›n›n de¤ersizlefltirilme-
sinin do¤al bir sonucudur. Erke¤in
(Adem) “kaburgalar›ndan yarat›-
lan” kad›na yönelik ahlâks›z, hatta
sapk›n bir bak›fl aç›s›, “tutuculuk”
“ahlâkç›l›k” kisvesi alt›nda ortaya
ç›kabilmektedir.

Müridlerine TV seyretmeyi dahi
yasaklay›p, tarikat paralar› ile Malta
adas›nda Jetski yaparken görüntüle-
nen Cüppeli Ahmet Hoca’n›n, “7
yafl›ndan büyükse ben kendi k›z›m›
bile öpmüyorum” sözleri bu konu-
daki mant›¤›n› ne de özlü olarak or-
taya koyuyor. Bilinçsiz kesimlerde
“kad›n›n namusunu koruma” diye
yutturulan, ona “namusu korunmas›
gereken zavall›” muamelesi yapan
bu kiflilik, asl›nda en büyük ahlâk-
s›zl›¤› beyninde tafl›maktad›r. 

7 yafl›ndan büyük bütün k›zlar›-
m›z›n sa¤l›¤› için soka¤a ç›kmas›n-
da dahi sak›nca olan Cüppeli, bu ke-
simlerde egemen olan bir anlay›fl›
dillendirmektedir. Bu bak›flta kad›-
na yönelik en küçük bir sayg› olma-
d›¤› gibi, rezil bir ahlâks›zl›ktan
baflka bir fley yoktur. 

Ço¤u zaman do¤rudan dile getir-
mezler, ancak Cüppeli’nin bak›fl›
ona özgü de¤ildir. “El s›k›fl›lan ka-

d›nla bile nikah düfltü¤ünü” söy-
leyen Mudanya Müftüsü ile Cüppe-
li aras›nda zihniyet fark› yoktur ör-
ne¤in. Kad›n bu bak›flta salt cinsel

bir metad›r. 

M›s›r as›ll›, Avustralya ve Yeni
Zelanda Bafl Müftüsü fieyh Hamid

el Hilali, Avustralya’da yaflanan bir
tecavüz olay›na gönderme yaparak,
kendince aç›k giyindi¤ini düflündü-
¤ü kad›na tecavüzü flöyle meflru ilan
ediyor: 

“Üzeri örtülmemifl eti soka¤a
koyarsan kedi gelir yer. Kedi mi
suçlu? Bütün olay ettedir.” (27
Ekim Sabah)

Avustralya devletine müslüman-
lara iliflkin konularda dan›flmanl›k
yapan bu fleyhi “sapk›n” kavram›n-
dan baflka bir fleyle tan›mlamak
mümkün mü? Tecavüzcüyü de¤il,
tecavüze u¤rayan› suçlu ilan eden
bu zihniyetin istisna olmad›¤›n›n en
aç›k kan›t›, ülkemizde de s›kça gö-
rülen “töre cinayetleri” de¤il midir?
Bu yüzden de, töre cinayetlerinin en
s›k gündeme geldi¤i günlerde dahi,
islamc› bas›nda onaylayan bir ses-
sizli¤e rastlan›labilmektedir.

fieyh ile ayn› mant›¤› bir köyün
imam› da tafl›yabilir, bir ilahiyat
profesörü de. Çünkü kaynak islam-
c›l›¤›n bizzat kendisidir, kad›na ba-
k›fl›d›r. Bu düzeyde sapk›n bir flekil-
de ortaya ç›kmas› ise koflullar ve sü-
reçle ilgili bir sorundur. 

Ayn› mant›¤› ayn› günlerde ‹s-
tanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Abdüla-
ziz Bay›nd›r’dan duymam›za bu ne-
denle flafl›rm›yoruz. Erkekler ola-
rak, “elbette ki karfl› taraf bizi zina-
ya çekici davranabilir. Her halükar-
da bizim dikkatli olmam›z gerekir.”
diyerek kad›nlar› afla¤›layan profe-
sör, onlar› da flöyle uyar›yor: 

“Han›mlar›n da dikkatli olmas›
gerekir. Herkes kendine engel ola-
mayabilir. Herkes bu nasihatlar› al-
mayabilir. O yüzden öncelikle kötü-
lü¤e giden kap›lar› kapatmak la-
z›m.” (28 Ekim Sabah)

Demek ki, islami kurallara göre

giyinmeyen, örtünmeyenler “kötü-
lü¤e giden kap›lar› açm›fl” oluyor-
lar. Her halukarda suçlu olan kad›n.

*

Elbete ki, kad›na bak›fltaki sa-
katl›k, ahlâki düflkünlük her zaman
bu kadar aleni flekilde tecavüzü
meflrulaflt›ran, 7 yafl›ndaki k›z ço-
cuklar›na karfl› dahi sapk›n düflün-
celerini gizlemeyen cüppeliler ve
fleyhlerde oldu¤u gibi göstermez
kendini. TCK tart›flmalar›nda “zina
maddesi” özelinde ortaya ç›kar, ya
da AKP’lilerin çok efllili¤i meflru-
laflt›ran düzenleme yapmakta gös-
terdikleri çabada kendini gösterir.
Özünde tümünde bak›fl ayn›d›r.
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‹slamc›l›¤›n kad›na bak›fl aç›s› ve ahlâk›

“Cüppeliler” istisna de¤ildir

Tekbir’de iflçi k›y›m›
Tesettür giyimin önde gelen ku-

rulufllar›ndan, “Emine Erdo¤an kre-
asyonu” gibi defilelerle ad›n› duyu-
ran Tekbir Giyim, flimdi de iflçi k›y›-
m› ile gündemde. “Erdo¤an bizden
giyinmiyor. Ancak onun ad›na ha-
z›rlad›¤›m›z kreasyonla ilgi çektik.
Reklams›z hayat olur mu?” sözle-
riyle, türban alt›nda kapitalizmin her
türlü kural›n› uygulayan Tessettür
Giyim’in sahibi Mustafa Karadu-
man, 20 Ekim’de 10 iflçiyi, oruç tut-
mad›klar›, namaz k›lmad›klar›, baz›-
lar›n› da Kürt olduklar› için iflten at›. 

31 Ekim’de ‹HD’de bas›n top-
lant›s› düzenleyen iflçiler, ifle gittik-
lerinde ustabafl›n›n ‘firma uygun
görmüfl iflten ç›kar›ld›n›z’ sözleriyle
karfl›laflt›klar›n› belirttiler. ‹flçilerden
Abdulkerim ‹çiger, müdürün Kürtle-
r’i kesinlikle ifle almay›n fleklindeki
sözlerine tan›k olduklar›n›, bafl› aç›k
bayanlar›n dahi iflten at›lmamak
için bafllar›n› örttüklerini ifade etti.
‹fl yasalar›na göre hak edilmifl izin-
lerinin kulland›r›lmad›¤›n›, hakaret-
lere maruz kald›klar›n› belirten ‹çi-
ger, iflten ç›kar›lanlar›n inanç ve dü-
flüncelerinden dolay› hedef seçile-
rek psikolojik olarak y›prat›ld›klar›n›,
Cuma namazlar›na gitmesi ve oruç
tutmas› yönünde bask›lara maruz
b›rak›ld›klar›n›, Tekbir Giyim’in mü-
dürü Nurettin Sevilmifl’in Kürtler’e
yönelik ayr›mc› sözlerine tan›k ol-
duklar›n› söyledi. 



Y›llard›r bilinen ancak bilmez-
den gelinen ‘‹slami Holdingler’

gerçe¤i, Almanya taraf›ndan res-
men aranan Y‹MPAfi patronu Dur-
sun Uyar'›n AKP’li bakanlarla bir-
likte görüntülendi¤i haberin yay›n-
lanmas› ile yeniden gündeme geldi. 

Dursun Uyar'la ilgili ilk haber 22
Ekim tarihli Hürriyet'te yay›nland›
ve ard›ndan özellikle Do¤an Medya
gazetelerinde, Akflam, Cumhuriyet
ve di¤er gazetelerde Y‹MPAfi’›n
yurtd›fl›nda yaflayan emekçileri din
istismar› yaparak nas›l soydu¤unun
belgeleri yay›nland›.  

Hortumcular AKP’nin
Himayesinde

Y‹MPAfi olay›nda ortaya ç›kan-
lar özetle flu flekilde: 

- Y‹MPAfi’la ilgili Almanya ve
‹sviçre’de doland›r›c›l›k ve kara pa-
ra suçundan aç›lan davalarda, Dur-
sun Uyar hakk›nda interpol taraf›n-
dan Almanya’n›n iste¤iyle k›rm›z›
bültenle arama karar› bulunmas›na
karfl›n, Türkiye’de hakk›nda hiçbir
ifllem yap›lmad›. Korunan Y‹MPAfi
patronu, Yozgat’ta bir cenaze töre-
ninde dört bakanla ve ertesinde de
Yozgat Valisi ile ayn› resim karesin-
de görüntülendi. Bir süre önce de
Dursun Uyar’›n Adalet Bakan› Ce-
mil Çiçek ile resmi yay›nlanm›flt›.

- Y‹MPAfi’›n gaspetti¤i parala-
r›n bir k›sm›n›n AKP’nin seçim
kampanyalar›nda kullan›ld›¤›, tari-
kata aktar›ld›¤›, Kanal 7’nin kurulu-
flunda kulland›¤›na ilifl-
kin bilgiler yay›nland›. 

- 2000 y›l›nda Y‹M-
PAfi'›n önünü açan 'ser-
maye artt›r›m›' karar›n›
imzalayan SPK'nin, 476
milyar liran›n Y‹M-
PAfi’›n cebinde kalma-
s›n› sa¤lad›¤›, Dursun
Uyar’›n SPK’ya rüflvet
verdi¤ini mecliste itiraf

etti¤i, Ankara Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤›'na yap›lan suç duyurusunun
ise “zamanafl›m›” gerekçesiyle orta-
dan kald›r›ld›¤› anlafl›ld›. 

- Y‹MPAfi'›n, toplad›¤› paralar›n
usulsüz transferlerini kapatmak için
sahte belgeler düzenledi¤i belirlen-
di. Daha önce de bir holding yöneti-
cisi kilolarca alt›n› Türkiye’ye sok-
mak isterken yakalanm›fl yine hiçbir
ifllem yap›lmam›flt›.

- Tüm bu gerçeklere ilaveten;
Y‹MPAfi yöneticilerinin baz›lar›n›n
bugün mecliste milletvekili olmas›,
yüzbinlerce emekçinin al›nterini
gaspeden ‹slami Holdingler ve
Y‹MPAfi’a iliflkin AKP hükümeti
taraf›ndan gerekli hiçbir ifllemin ya-
p›lmam›fl olmas›, Y‹MPAfi ve di¤er
yeflil sermaye holdingleri ile iktida-
r›n ç›kar ortakl›¤›n› kan›tlad›. 

‹ktidar›n›n ilk günlerinde “dev-

letin mal› deniz yemeyen domuz

dönemi bitti” sözünü dilinden dü-
flürmeyen, hortumlar› kesen, “da-
mar›na girip-ç›kan” AKP, lâl olmufl
susuyor bu vurgun karfl›s›nda. Çün-
kü, “domuz” islamc› olunca, tarikat
yandafl› olunca “milletin mal› de-
niz” oluyor ve birlikte yiyorlar. 

Dursun Uyar neden yakalanm›-
yor diye soruyor bas›n. Herkes bilir
ki, dört bakanla görüntülenen bir
soyguncuyu hiçbir polis yakalaya-
maz, hiçbir mahkeme hakk›nda da-
va açamaz, tutuklayamaz. Ancak
AKP kamuoyu bask›s› ile kaçama-
yaca¤› bir noktaya gelir, o zaman
göstermelik davalarla durumu kur-
tarma yoluna gider. Zira, ‹slami hol-

dinglerin soygunlar›na iliflkin dava-
lar›n önünü açmak, iktidar›n kendi
taban›n›, hatta kendi partisini dina-
mitlemesi demektir. Çünkü bu ikti-
dar, tarikat holdingleri ile içiçedir.

Soyan›n Yan›na Kâr Kals›n 

Cemil Çiçek gibi, Y‹MPAfi’›n
Almanya’da açt›¤› ma¤azalar zinci-
rinin aç›l›fllar›na kat›lan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun, h›rs›zl›-
¤›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, ge-
çen hafta yine Almanya’da bir top-
lant›da gazetecilerin konuya iliflkin
sorular›na muhattap oldu. Aç›l›fllara
kat›lmay›, “arkadafllar iyi fleyler ya-
p›yor” diyerek soyguncular› öven
Coflkun, Y‹MPAfi ma¤durlar› konu-
sunda “hiçbir fley yapamay›z” dedi.
Gerekçesi ise, “mevzuat yetersizli-
¤i”. ‹fllerine geldi¤inde her konuda
mevzuatlar düzenleyen, ‹hlaslar›,
Cargiller’i, Unak›tanlar’› kurtarmak
için yasalar ç›karan, Uzanlar’›n mal-
lar›na el koymak için mevzuatlar›
zorlayan iktidar, yüzbinlerin feryad›
konusunda bu gerekçeye s›¤›n›yor. 

S›¤›n›lan bir baflka liman ise,
Coflkun’un “Y‹MPAfi konusu yar-
g›ya intikal etti¤i için fazla bir fley
söyleyemeyece¤iz” sözlerinde ken-
dini gösteriyor. Oysa yarg›ya intikal
eden hiçbir fley yok, bugün tart›fl›lan
da bu de¤il mi zaten; neden yarg›ya
intikal etmiyor diye. Ama, üzeri ör-
tülmek istenen her konuda “konu
yarg›ya intikal etmifltir” kliflesine
öylesine al›flm›fllar ki, otomatik ola-
rak ç›k›yor bu söz a¤›zlar›ndan. As-
l›nda susun, sormay›n, deflmeyin
demek istiyor AKP iktidar›. 

“Faizsiz Kazanç” Dediler
Emekçileri Soydular

Y‹MPAfi olay›, ma-
lumun belgeli hale gel-
mesidir. Malum olan;
islami holdinglerin hal-
k›n dini inançlar›n› kul-
lanarak büyük miktar-
larda para toplay›p,
bunlar›n üzerine yatma-
s› ve paralar›n› kapt›ran
emekçilerin feryatlar›-
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Yeflil sermayenin din istismar› ve Y‹MPAfi

Soyguncular AKP’nin Orta¤›

AKP’li bakanlar ve hortumcu ayn› safta



na karfl›n, iktidar›n din tüccarlar›-
n› korumaya devam etmesidir. O
resim karesi bu gerçe¤in belgesi
olmufltur. Nas›l ki Susurluk düze-
ninin milletvekilleri, emniyet mü-
dürleri resmen aranan faflist katil-
le ayn› araçta ortaya ç›km›flsa, do-
land›r›c›l›ktan aranan Uyar da,
milletvekilleri aras›nda onlarca
h›rs›z, doland›r›c› bulunan iktida-
r›n bakanlar›yla yanyana görüntü-
lenmifltir.

‹slami Holdingler, özellikle 12
Eylül Cuntas›’n› desteklemeleri
karfl›l›¤›nda önleri aç›lan tarikat-
larca kuruldular. Sermaye kaynak-
lar› temel olarak yurtd›fl›nda çal›-
flan emekçiler oldu. Camilerde bü-
yük miktarlarda paralar toplad›lar.
Paralar›n camilerde toplanmas›n-
dan da anlafl›laca¤› üzere, din is-
tismar› temel yöntemleri oldu. 

‹slami inan›fla göre, paralar›n›
faize yat›rmak istemeyen emekçi-
ler, “faizsiz kazanç, kâr ortakl›¤›”
gibi vaatlerle aldat›ld›lar. JetPa,
Kombassan, Endüstri, Y‹MPAfi
daha onlarcas› bu yöntemle topla-
d›klar› paralarla holdinglefltiler.
Bu holdinglerin kimisi iflas göste-
rip paralar›n üzerine yatt›, kimisi
ise sözde “ortaklar›na” y›llarca
hiçbir “kâr” ödemesi yapma-
d›. As›l gürültü ise, emekçilerin
oynanan oyunu görmeye baflla-
y›p, paralar›n› çekmeye çal›flt›kla-
r›nda ortaya ç›kt›. Emekçilere pa-
ralar› ödenmedi. Feryatlar yüksel-
di¤inde de, Baflbakan Erdo¤an
hükümet olman›n sorumlulu¤unu
bir yana b›rakarak “paray› yat›r›r-
ken bize mi sordunuz” sözleriyle
soyguna arka ç›kt›. 

Say›lar› 78’i bulan ‹slami Hol-
dinglerin yurtd›fl›nda 200 binden
fazla emekçiden toplad›¤› miktar
tam olarak belirlenemese de, 5
milyar Avro (8.3 katrilyon) civa-
r›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Bu
para toplanm›fl de¤il resmen ça-
l›nm›fl parad›r. Çünkü, “günahs›z
ve çok kârl›” denilerek toplanan
bu paralar›n Alman savc›l›klar›n-
ca yap›lan incelemeye göre, hiçbir
kayd› bulunmuyor. Bir baflka de-
yiflle “kay›p” statüsünde. Bu ne-

denle de yine emekçilerden para
çal›nan ‹sviçre’de Y‹MPAfi hak-
k›nda dava “kara para”dan aç›l›-
yor. “Kay›p” paralar›n tarikat hol-
dinglerinin, liderlerinin, islamc›
partilerin kasalar›na akt›¤› bugün
art›k biliniyor. 

“Muhabbetle...” Dönen 
Çarklar, Kapitalizmin 
Soygun Çarklar›d›r

Hakk›ndaki suçlamalar› ce-
vaplamak için, 31 Ekim akflam›
CNN Türk’te Ahmet Hakan Cofl-
kun’un program›na kat›lan Yim-
pafl patronu Dursun Uyar’› izle-
yenler, köfle dönmeci, din tüccar›
bir flarlatan› gördüler. Can› yan-
m›fl olan gurbetçinin “çald›n›z, al-
datt›n›z, kocam sizin yüzünüzden
felç oldu” gibi hayk›r›fllar›na pifl-
kince s›r›tan bir fleytan edas›ndaki
Uyar, bu dintüccarlar›n›n bir pro-
totipidir. Her k›l›fa girer, her du-
rumda söyleyecek bir fleyleri mut-
laka bulunur, s›k›flt›klar›nda Al-
lah’a s›¤›n›r, “sevgiyle... muhab-
betle...” dini duygulara seslenir-
ler. Tayyip’in siyasette kulland›¤›
bu üslubu, tarikat holdingleri tica-
rette kullanm›fl ve dinle gözleri
körlefltirilmifl insanlar›n birikim-
lerini iç etmifllerdir. 

Yimpafl ile birlikte bu tarikat
holdinglerinin en büyüklerinden
biri olan Kombassan’›n 2004 y›-
l›nda, t›pk› bugün Y‹MPAfi soy-
gunu gibi gündeme geldi¤inde,
100 bine yak›n hissedar›na yazd›-
¤› mektup bas›na yans›m›flt›. 

Sadece Almanya’daki halk›-
m›zdan 2 milyon Euro toplad›¤›
belirtilen Kombassan, pislikleri
ortaya ç›km›fl olmas›na karfl›n bu
mektupta da hala dini duygular›
sömürmeye devam ediyordu. 

Tayyip’in dilinden düflürmedi-
¤i, “sevgiyle... muhabbetle...”

kavramlar›n› sihirli birer sözcük
gibi kullanan Kombassan, “Al-
lah’a flükür ki, Allah’›n yard›m›,
siz ortaklar›m›z›n sabr› ve seven-
lerimizin dualar›, çal›flanlar›m›-
z›n gayretleriyle grubumuz flirket-
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Halk aç, oligarfli 
silahlan›yor

‹flsizlik, yoksulluk, açl›k hiçbir fley
oligarflik devletin hep daha fazla silah-
lanmas›n›, emperyalist silah tekellerini
ihya etmesini engellemiyor. Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül, Türki-
ye'nin yeni nesil savafl uça¤› almay› de-
¤erlendirdi¤ini ve ABD menfleyli F-35
Müflterek Av/Bombard›man Uça¤› ter-
cihinin öne ç›kaca¤›n› söyledi. Geçen
hafta Amerika’ya giden Gönül’ün gö-
rüflmelerinin önemli bir bölümünü de
bu al›m›n oluflturdu¤u bilgisi verildi. 

Tekellerin ifl 
takipçisi Tayyip

ABD Baflkan› Bush’un, Cargill için
Baflbakan Erdo¤an’dan “yarg›ya müda-
hale” iste¤inde bulunmas›n›n ard›ndan,
bu kez de ‹ngiltere Baflbakan› Tony
Blair’in benzeri bir istekte bulundu¤u
ortaya ç›kt›. Times gazetesinin haberi-
ne göre; Erdo¤an’a bir mektup yazan
Blair, ‹ngiliz flirketler üzerindeki a¤›r
cezalar›n önüne geçilmesini istiyor.

“Sevgili Tayyip” diye bafllayan
mektupta, viski tekeli Diageo’ya mah-
kemece verilen cezan›n ortadan kald›-
r›lmas› isteniyor. Blair, aksi taktirde bu
flirketlerin Türkiye’den çekilece¤i teh-
didine de yer veriyor. 

‹ngiliz bas›n›nda Blair’in konumu-
nu istismar etti¤i fleklinde tart›fl›ld›¤›
mektup, kapitalist sistemde hükümetle-
rin tekellerin ifl takipçileri gibi görev
yapt›klar›n› ve bunun için yasalar› çi¤-
nemekten de çekinmediklerini gösteri-
yor. Bir baflka soru ise, bir ülkenin bafl-
bakan›na “kendi yasalar›n› hiçe say te-
kellerin iflini hallet” deme cüretinin ne-
reden kaynakland›¤›d›r. 

Bu sorunun cevab›, AKP hükümeti-
nin dört y›ll›k icraat›d›r. Blair, AKP hü-
kümetinin bu konuda ne denli pervas›z
oldu¤unu, emperyalist tekellerin ç›kar-
lar› için her fleyi yapt›¤›n› çok iyi bili-
yor. Bergama alt›n madeni, Cargill için
yap›lanlar son örneklerdir, ç›kar›lan on-
larca yasa bunun kan›t›d›r. 

➜➜

➜➜



lerinin hepsi çal›fl›r vaziyettedir”
diye bafll›yor ve flöyle devam edi-
yordu; “çok çektik, büyük badire-
ler atlatt›k. Ama hiç ümitsizli¤e
kap›lmad›k.. Sizlerin reel haklar›-
n› korumak için nelere katlanma-
d›k ki... Ama baflard›k Elhamdülil-
lah.” (7 Ocak 2004, Hürriyet)

Hakk›nda, Konya, Ankara ve
‹stanbul mahkemelerinde aç›lm›fl
yüzlerce alacak davas› bulunan
Kombassan, din tüccarlar›n›n hal-
k›n inançlar›n› nas›l kulland›klar›-
n›n, nas›l soyduklar›n›n çok iyi bir
örne¤idir. Kapitalist bir h›rs›z ol-
du¤u aç›k ama “Allah” dilinden
düflmüyor. Onun dilindeki “Al-
lah”, kasalar›na akacak Avrolar-
dan baflka bir fley de¤il. 

Din, ‹slam, inanç sömürüsü ile
halktan çald›klar› paralar›, kapita-
list ekonominin soygun ve sömürü
çarklar› aras›nda döndürüyor tari-
kat holdingleri. Sistem olarak ka-
pitalizmin içindeler, ama halk› al-
datmak için adeta bu sisteme al-
ternatif bir sistem uyguluyorlar-
m›fl gibi propaganda yapmaktad›r-
lar. Refah Partisi’nin “adil düzen”
söyleminde de görülen bu riyakar-
l›k, kapitalizme dini referanslarla
da olsa tepki duyan kesimlerin al-
dat›lmas›nda temel ç›k›fl noktas›
olmaktad›r. Tarikat ba¤lar›yla da
ba¤lanan emekçiler ony›llara da-
yanan birikimlerini bu din tüccar›
flarlatanlara veriyor. Onlar da ikti-
dar avantajlar›n› arkalar›na alarak
kapitalizmin çarklar›n› döndü¤ü
sistemde “yarabbi çok flükür yafla-
s›n kapitalizm” diyerek kârlar›na
kâr kat›yorlar. Kapitalizmin kendi
içindeki yasalar›n› da büyük oran-
da es geçmeleri, sistemin kuralla-
r›n› denetleyen kurumlar›, mahke-
meleri rüflvetlerle ya da iktidar gü-
cünü kullanarak etkisizlefltirmele-
ri ise, kârlar›n›n daha da dizginsiz
hale gelmesini sa¤lamaktad›r. Sis-
temin kendi kurallar› içinde faali-
yet yürüten kurumlar›n denetimi
d›fl›nda camilerde para toplamala-
r›, a¤z› kapanmad›¤› için üzerine
oturarak kapatt›klar› çantalarla pa-
ra tafl›malar› bunun örnekleridir.
Bu arada, Do¤an Medya’n›n ko-

nuyu gündeme getirmesi de yine
bu iflleyiflten kaynakl›d›r. Do¤an
Medya, emekçilerin soyulmas›yla
ilgili de¤ildir, kapitalizmin kural-
lar›n› dayatmaktad›r. Zira, sistem
d›fl› soygun, kurallar›na göre so-
yanlar›n da kâr›n› düflürmektedir.

Öte yandan islami holdinglerin
bu devasa kârlar›ndan “ortakl›k”
ya da kâr pay› bekleyenlerse türlü
biçimlerde oyalanmaktad›r. Bugün
Y‹MPAfi özelinde yaflanan, dün
Kombassan, JetPa, Endüstri Hol-
ding, ‹hlas özelinde yaflananlar,
oyalamalar›n bir noktada tükendi-
¤i, aldat›lanlar›n feryat etmeye
bafllamas›yla ortaya ç›kan gelifl-
melerdir. Yani Y‹MPAfi patronu-
nun “yasalar izin vermiyor, SPK
engelledi¤i için veremedik...” gibi
gerekçelere s›¤›nmas› tamamen
demagojidir. Tarikatlarla, AKP ile
ç›kar ortakl›¤› temelinde halk›m›z›
soymufllar, flimdi bu gerçeklerin
iffla olmas›ndan telafla düflerek ç›r-
p›nmaktad›rlar. Gazetelerde boy
boy yay›nlanan soygunun belgele-
rini islamc› tabanda ise, “büyüme-
mizi istemeyen din düflmanlar›n›n
yalanlar›” söylemiyle yutturmaya
devam etmektedirler. Bir baflka
deyiflle, h›rs›z›n besmele ile h›rs›z-
l›¤a soyundu¤unda asl›nda h›rs›z
olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›flmak-
tad›rlar. ‹fllerine geldi¤in-
de adaletten haktan hu-
kuktan söz eden ‹slamc›
bas›n ise, bu ars›z vurgun
karfl›s›nda suskunlu¤unu
korumakta, “bizim h›rs›z”
muamelesi ile Y‹MPAfi’-
lara arka ç›kmaktad›rlar.
Çünkü onlar da bu çal›n-
m›fl sermayelerle varoldu-
lar, gazeteler, TV’ler kur-
dular. 

Halk›m›z, bu din tüc-
carlar›na aldanmay›n,
inanc›n›z› kullanmalar›na,
ranta çevirmelerine izin
vermeyin. Siz aldand›kça
AKP siyasette, tarikat
holdingleri ticarette dini
duygular›n›z› istismar
ederek rantlar›n› büyüt-
meye devam edecekler.
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IMF yeni zamlar 
istiyor

‹ktidar›n “zam yok” aç›klamas›na
karfl›n, do¤algazda, sigarada ek vergi
ve zamlar gündeme gelirken, IMF yeni
zamlar istemeye devam ediyor. IMF 1.
Baflkan Yard›mc›s› John Lipsky’nin ül-
kemize geliflinde de, bayram öncesin-
den zaten gündeme getirilen bu istekler
yerald›. Halk›m›z›n daha da yoksullafl-
mas›n› getiren “reformlar›n” seçim sü-
recinde de aksat›lmamas›n›, yabanc›
sermaye için daha fazla olanaklar sa¤-
lanmas›n›, kredi maliyetlerinin düflü-
rülmesini, sa¤l›k giderlerinin k›s›lmas›-
n› istiyor IMF.

Tüm bunlar›n ise iki anlam› var. Bi-
rincisi, daha fazla zam ve vergi. ‹kinci-
si ise, halk›n en temel harcamalar›nda
daha fazla k›s›nt›. 

Nitekim sa¤l›k alan›nda bu k›s›tla-
malar gündemde. 2007 Ocak ay›nda
uygulamaya konulacak Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’na
göre, iflçisi, memuru, emeklisi, dulu ye-
timi herkes katk› pay› ödeyecek. Ancak
bu “herkes”in içinde milletvekilleri
yok. Zira, mecliste yap›lan düzenleme
ile, 12 bin eski ve yeni vekil ile akraba-
lar›n›n bütün sa¤l›k giderleri TBMM
taraf›ndan karfl›lanacak. Yani, halk›n
cebinden ç›kan vergilerle ödenecek!

➜➜

“Hesab› biz soral›m”
Temel Haklar Federasyonu 28

Ekim’de yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
Y‹MPAfi’lar›n düzenin aynas› oldu-

¤unu ifade etti. Almanya'daki "gurbet-
çilerin" paralar›n› din sömürüsüyle iç eden ve
hakk›nda tutuklama karar› olan Y‹MPAfi patro-
nu Dursun Uyar’›n 4 AKP'li bakan›n yan›nda
görüntülenmesinin dahi, nas›l ve kimler taraf›n-
dan soyuldu¤umuzu gösterdi¤ini kaydeden
Federasyon aç›klamas›nda flöyle denildi:

“Kapitalizm soygun düzenidir. Halk› ilikleri-
ne kadar sömürme üzerine kurulu bir düzende
Dursun Uyarlar ellerini kollar›n› sallaya sallaya
gezebilirler. Hukuk onlar için geçerli de¤il. AKP
iktidar› da soyguncularla kolkola girerek bu sö-
mürü düzenin hizmetkâr› oldu¤unu kan›tl›yor.
AKP Y‹MPAfi’lardan hesap soramaz. Tekelle-
rin soygun düzeninden, onlar›n iktidar›ndan he-
sab› biz soral›m. Birleflelim mücadele edelim.”
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12 Eylül 1980’de oligarflinin si-
lahl› kuvvetleri yönetime el koydu
ve ülkemizde faflist bir cunta döne-
mi bafllad›. 

Bunun pratikteki ilk yans›mas›,
12 Eylül sabah› sokaklara ç›kan
tanklar ve meydanlar› iflgal eden as-
kerlerdi. Ayn› gün, sendikalardan
gençlik örgütlerine, düzen partileri-
ne kadar tüm örgütlenmeler kapat›l-
d›, faaliyetleri yasakland›. 

13 Eylül günü, gençli¤in art›k ne
dernekleri vard›, ne federasyonlar›.
Ama derneklerin ve federasyonlar›n
ad›na askeri savc›l›klar›n haz›rlad›-
¤› iddianamelerde s›k s›k rastlan›-
yordu. 

Cuntacılar, yüzbinlerce kifliyi
gözalt›na al›p, ard›ndan onbinlerce
kiflinin yargılandı¤ı davalar açtılar.
“Savafl hali hükümleri”ne göre sür-
dürülen mahkemeler kan›ts›z, bel-
gesiz idamlar, onlarca y›ll›k hapis
cezalar› ya¤d›r›yordu. Sıkıyönetim
mahkemelerinde Dev-Genç’liler de
“san›k” sandalyelerindeydiler. Dev-
rimci Gençlik Federasyonu’nun,
Bursa Dev-Genç’in, Konya Dev-
Genç’in, Bat› Anadolu Dev-
Genç’in... velhas›l her yerdeki Dev-
Genç’lerin  yöneticileri, üyeleri,
cunta mahkemelerinde “yasad›fl› ör-
güt üyeli¤i”nden yarg›lan›yordu.
Çünkü cunta Dev-Genç’in 12 Eylül
öncesi faaliyetlerini ve varl›¤›n› da
yasad›fl› ilan etmiflti.  

Ülke çap›nda infazlar, iflkenceler,
tutuklamalar hüküm sürüyordu ar-
t›k. Bu ilk sald›r› dalgas›nda, onbin-
lerce Dev-Genç’li gözalt›na al›nd›,
tutukland›, iflkencelerden geçirildi. 

Cuntanın estirdi¤i terörün di¤er

yüzünde ise yasal, ku-
rumsal düzenlemeler
yeralıyordu. Bu düzenle-
meler içinde en öncelikli
olanlardan biri de (Yük-
sek Ö¤retim Kurumu)
YÖK oldu.

Tüm liseli, üniversite-
li gençli¤i hapishanelere
atamazd› cunta. Öyle

yapmal›yd› ki, gençlik kendisini ha-
pishanede gibi hissetmeliydi.  

YÖK, iflte bunu sa¤lamak için
alel acele kuruldu. Bu amaca uygun
olarak YÖK'le birlikte üniversite-
lerde genel bir kıyım operasyonu
bafllatıldı. Ö¤renciler, ö¤retim gö-
revlileri ve üniversite çal›flanlar›
üzerinde açık bir terör estirildi. 3 bi-
ne yak›n ö¤retim üyesi at›ld› veya
istifa etmek zorunda b›rak›ld›. Bun-
lar tarihimize “1402’likler” olarak
geçti. Devrimci-demokrat, ilerici
ö¤rencilerden hapishanelere at›lma-
yanlar, okullardan atıldı. Üniversi-
telerin girifl kapıları her gün okulla
iliflkisi kesilen, aranır durumda olan
ö¤rencilerin isim listeleri ve foto¤-
rafları ile dolduruldu. Ö¤renciler
amfilerden, dersliklerden askere,
polise teslim edildi. Cunta okullar-
da bir sürek avı bafllatmıfltı... Sürek
av›n›n öncelikli hedefi ise, tabii ki
Dev-Genç’lilerdi. Böyle olmas› da
do¤ald›. 

Cuntan›n terörü alt›nda
YÖK’e Hay›r Kampanyas›

Devrimci Sol’un cuntaya karfl›
direnifl perspektifiyle hareket eden
Dev-Genç, hem okullarda, hem
okul d›fl›nda cuntaya karfl› direnifl
çizgisini hayata geçirmeye çal›fl›-

yordu. Daha 12 Eylül öncesinden
mücadelesini gerek kampüslerin
çevresinde bulunan semtlerle, ge-
rekse de daha genel anlamda halk›n
di¤er kesimleriyle ve mücadelenin
ideolojik, kültürel, askeri di¤er
alanlar›yla birlefltiren Dev-Genç, 12
Eylül Cuntas›’na karfl› bu örgütlen-
mesinin ve gelene¤inin çok yarar›n›
görecekti. Cunta taraf›ndan aranan
Dev-Genç’liler okullardan çekilir-
ken, yeni örgütlenmeler kurmaya
çal›flmaktan da vazgeçilmedi. 

Üniversitelerde, gençlik örgüt-
lenmeleri aras›ndaki “insiyatif kav-
gas›” yoktu art›k. Çünkü 12 Ey-
lül’ün ard›ndan, daha ilk birkaç ay
içinde örgütlü bir gençlik hareketi
olarak sadece Dev-Genç kalm›flt›
okullarda. ‹stanbul, Ankara, Ege
Üniversiteleri’nde cuntaya karfl›
boykotlar, gösteriler, forumlar ve
de¤iflik protesto biçimleri gelifltirdi. 

Mesela bunlardan biri ‹TÜ’deki
boykottu. 12 Ekim 1980 günü Dev-
rimci Sol'un Dev-Genç kökenli kad-
rolarından  Ahmet KARLANGAÇ
‹stanbul Gayrettepe'de iflkencede
katledildi. Aynı günlerde yurtsever
bir hareketin kadrosu Ekrem EKfi‹
de iflkencede katledildi. Ahmet de,
Ekrem de ‹TÜ ö¤rencisiydiler. Dev-
rimci Gençlik ‹TÜ ö¤rencilerini iki
devrimcinin katliamını protesto et-
meye ça¤ırdı. ‹TÜ'nün bütün ö¤ren-
cileri bu ça¤rıya uydu. Bir günlük
boykot yapıldı.

Fakat bu tek tek eylemlerin öte-
sinde, bu dönemin politik aç›dan en
önemli eylemi, “YÖK’e hay›r”
kampanyas›d›r. 

Bu kampanya, cuntan›n terörü-
nün en azg›n biçimde sürdü¤ü 1981
sonunda örgütlendi. Devrimci
Sol’un politik öngörüsünün ve Dev-
Genç’in her koflulda direnme gele-
ne¤inin de somut bir ifadesi olan bu
bu kampanya, YÖK’e karfl› ilk dire-
nifltir ayn› zamanda. 

“YÖK’e Hay›r!” kampanyas› ör-
gütlendi¤inde, YÖK henüz “anaya-

sal bir kurulufl” olarak resmilefl-
memiflti. Ama Dev-Genç, YÖK’ün
amac›n›, varl›¤›n›n gençlik aç›s›n-
dan tafl›d›¤› anlam› bafltan net ola-
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Gençli¤in 
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Örgütlenmeleri

6. Bölüm:

Dev-Genç’in
tarihi direnifli
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rak tespit ederek, o günkü tüm güç
koflullara ra¤men YÖK’e karfl› mü-
cadeleyi bafllatt›. 

“Cunta Bilim, Özgürlük Düflma-
nıdır”, “Üniversitelerin Faflistleflti-
rilmesine ‹zin Vermeyece¤iz” fliarla-
rı, el ilanlarıyla, duvar yazılarıyla,
pankartlarla duyuruldu. Broflürler,
bildiriler çıkarılıp ö¤rencilere, ö¤re-
tim üyelerine ulafltırıldı...

Yine bu kampanya kapsam›nda
Ankara'daki YÖK Merkezi de
Dev-Genç tarafından bombalanarak
tahrip edildi. Kampanyanın en etki-
li eylemlerinden biriydi bu. Cunta-
cılar eylemin bas›n yay›n organla-
r›nda yayınlanmasın› yasaklasalar
da üniversitelerde yine de duyuldu
haber. YÖK binasının bombalanma-
sı, cuntaya karfl› olan tüm gençlik
kesimlerinde coflku ile karflılandı.
Çünkü bu eylem, her fleye ra¤men
mücadele sürüyor demenin, cunta-
n›n gençli¤i teslim alamad›¤›n›n bir
ifadesiydi. Bu eylemin gerçekleflti-
ricilerinden biri Dev-Genç'li ‹rfan
BARLIK'tı. 

Tasfiyeler, ideolojik 
sald›r›lar alt›ndaki gençlik

Hiç kuflkusuz, 12 Eylül’ün genç-
lik üzerindeki politikas›n› tüm bo-
yutlar›yla anlatmak, bu yaz›n›n kap-
sam›n› aflar. Ama temel baz› nokta-
lara de¤inilmeden, gençli¤in örgüt-
lenmesi sürecinin geliflimini tam
yans›tmak da mümkün de¤ildir. Bu
anlamda k›saca da olsa, bu sürecin
ideolojik, kültürel boyutlar›na de-
¤inmeliyiz.  

12 Eylül, ülkemizde en kapsam-
l› de¤iflikliklere, yeni kurumsallafl-
malara ve yeni bir kültüre yolaçan
bir darbedir. Birçok kavram ve ku-
rum, 12 Eylül’le birlikte girdi top-
lumsal yaflama. YÖK, YHK, DGM,
bunlardan baz›lar›yd›. Cuntan›n ha-
z›rlad›¤› ve terör ortam›nda onaylat-
t›rd›¤› 1982 Anayasas›’yla da bu
kurumlar yasallaflt›r›ld›. Hak gasp-
lar›, örgütlenme yasaklar› da böyle-
likle “anayasal” hale getirildi. 

YÖK’ün asl›nda oligarfli için na-
s›l bir önem tafl›d›¤›n› cuntan›n flefi
Kenan Evren flu sözlerle ifade et-

miflti: “Anayasayı de¤ifltirme gücü-
nü kendisinde bulabilen bir güç gel-
medikçe YÖK'ü kaldırmak mümkün
de¤ildir.” 

Bu sözde, bugüne kadar düzen
partilerinin neden YÖK’e dokuna-
mad›klar›n›n aç›klamas› da vard›r.
‹flte bundan dolayı Dev-Genç’in o
günden bugüne süren YÖK'e karflı
mücadelesi de esas olarak tüm 12
Eylül’e ve faflist düzene karfl› bir
muhtevada olmufltur. 

12 Eylül’ün yolaçt›¤› de¤ifliklik-
lerin boyutunun en bariz kan›t›, “12

Eylül öncesi” ve “12 Eylül sonra-

sı” kavramlar›d›r. Bu kavramlar›n
en çok kullan›ld›¤› alanlardan biri
de gençlikti. 12 Eylül öncesi genç-
lik, sonras› gençlik, sanki iki ayr›
dünyay› tan›ml›yor gibiydi. Cunta
bu sonucu yaratmak için birçok po-
litika ve yönteme baflvurmufltu. 

Yayg›n tutuklamalar,  okuldan
atmalarla birlikte üniversitelerde
belli ölçüde bir suskunluk sa¤lan-
m›flt›. Fakat cuntacılar, 12 Mart’tan
tecrübeliydiler; biliyorlardı ki, e¤er
gençli¤in örgütlenmelerine kesin
darbeler vurulmazsa, direnifl gele-
ne¤i ve en önemlisi gençli¤in dina-
mizmi ve ruhu yokedilemezse “bu
sessizlik” uzun sürmezdi. 

‹flte bu noktada, cuntan›n “depo-
litizasyon” ve “dejenerasyon” ola-
rak iki bafll›k halinde ele al›nabile-
cek politikas› yürürlü¤e konuldu.
Cuntan›n ilk gününden itibaren
gençlik üzerinde uygulanan faflist
terörü, bunlar tamamlayacakt›. 

Sivil faflist hareketin sald›r›lar›n›
püskürtmüfllerdi, polisin sald›r›lar›-
n› püskürtmüfllerdi, 12 Mart Cunta-
s›’n› gö¤üslemifllerdi. fiimdi yeni
bir savafl bafll›yordu gençlik için.
Bu, gençli¤in depolitizasyonla ve
dejenerasyonla imtihan›yd›. 

12 Eylül’ün program›na göre,
gençlik duyarsız, ilgisiz, bilgisiz ve
hepsinden önemlisi, tepkisiz olma-
lıydı. Gençler de dahil tüm toplum
“kıflla disiplinine” boyun e¤meli,
dejenere ve depolitize bir ortam ya-
rat›lmalıydı. Cuntan›n istedi¤i
gençler, temel olarak flu iki özelli¤i
tafl›mal›yd›: “Uysal ve uyumlu”!

'80 öncesi gençli¤i, politikleflmifl
ve saflaflm›fl bir gençlikti. Politik-
leflme üniversitelerin d›fl›nda, lisele-
ri, ortaokullar› içine alm›flt›. Gençli-
¤in politize olması, 12 Eylül’ün tüm
amaçlar›yla çeliflen bir olguydu.
Depolitizasyon sürecinin ilk ad›m›,
politikay› gençli¤e tafl›yan devrimci
demokratik gençlik örgütlenmeleri-
nin tasfiyesiydi. 

Bu tasfiye, ayn› zamanda mev-
cut politikleflmifl ö¤renci kufla¤›n›n
da fiziken tasfiyesini gerektiriyordu
tabii ki. 1979-'80 y›llar›nda liseler-
de olup '81’de üniversiteye gelenler
örne¤in hala politik bir kesimi olufl-
turuyordu. Özellikle '82-'84 arası
sürdürülen ö¤renci kıyımıyla '80
öncesiyle ba¤ı olan ö¤rencilerin
üniversitelerden temizlenmesi göre-
vi tamamlandı. Cuntacılar, YÖK'ün
önünü açabilmek için bir kufla¤ı
toptan tasfiye ettiler. 

‹kinci adım ise, ideolojik, kültü-
rel düzeyde at›lacakt›. Bu çerçevede
ise, hem burjuva ideolojisinin tüm
türevleri, hem de feodal ideolojinin
bir ifadesi olan “din” gençli¤in gün-
demine sokuldu. ‹kisi birbiriyle çe-
lifliyordu ama oligarfli için bu sorun
de¤ildi; esas olan gençli¤i etkisiz-
lefltirmekti; bunun bireycilikle, ya
da tarikatç›l›kla olmas›n›n bir öne-
mi yoktu. ‹flte gençli¤e “alternatif”
de sunuyorlard›; isteyen uyuflturu-
cu, cinsellik, bireycilik bata¤›na, is-
teyen dincilik kulvar›na ya da Türk-
islam sentezine yönelebilirdi... Me-
sele, yürünen tüm yollar›n düzene
ç›kmas›yd›; devrime, politikleflme-
ye giden yollar kapat›lacakt›. Yani,
devrim hariç isteyen istedi¤ini seçe-
bilirdi... Gençli¤in politikleflmesin-
den korku o kadar büyüktü ki, dü-
zen partilerinin bile gençlik kollar›
kurmas› yasakland›. Ö¤rencilerin,
memurların, kamu denetimindeki
hemen herkesin, derneklere, sendi-
kalara, partilere üye olmas›na ya-
saklamalar konuldu... 

Fakat bütün bunlara ra¤men,
cunta ne gençli¤in örgütlenmelerini
tam olarak tasfiye edebildi, ne de
politikleflmifl kesimleri yokedebildi.

Bütün gençlik dernekleri kapa-
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tılmıfl, var olan örgütlenmeler da¤ı-
tılmıfl olsa da devrimci, demokrat
bir gençlik kesimi varlı¤ını sürdür-
dü. Dev-Genç, baflta ‹stanbul, ‹zmir
Ankara'da olmak üzere hâlâ ö¤renci
gençli¤in içindeydi, asgari düzeyde
bir örgütlülü¤ü koruyor, faaliyetle-
rini sürdürüyordu. Bu dönemde
özellikle üniversitelerdeki Mediko-
Sosyal çalıflmaları içinde Dev-Genç
önemli bir güçtü. Buralarda örgütle-
nen tiyatro, halk oyunları, halk bi-
lim, fliir, müzik gibi kol çalıflmala-
rında, birçok yerde Dev-Genç'lile-
rin inisiyatifi sözkonusuydu. Üni-
versitelerdeki kol faaliyetleri cunta
koflullar›nda YÖK'e karflı bir mevzi
görevi görüyordu. 

1983’de YÖK'ün organize etti¤i
“Üniversiteler Arası Halk Oyunları
Yarıflması”, ‹stanbul Üniversitesi
Mediko-Sosyal bünyesinde çalıflan
halkoyunları kolu arac›l›¤›yla pro-
testo edilmiflti örne¤in. Selim Sırrı
Tarcan Spor Salonu'nda yap›lan ya-
r›flmalar, YÖK'e karflı bir protestoya
ve flenli¤e dönüfltürülmüfltü.

Dev-Genç örgütlenmesi, bu sü-
reçte elbette kampüslerdeki bu fa-
aliyetlerinin yan›s›ra, ülke çap›nda
bir misyon ve sorumluluk üstleni-
yordu. Devrimci Sol’un ülkedeki si-
yasi geliflmelerle ilgili sürdürdü¤ü
her kampanyada, Dev-Genç de ken-
di birim örgütlülü¤üyle katk›da bu-
lunuyordu. Halka ve devrime ba¤l›
Dev-Genç kadro ve militanlar›, bafl-
ka türlü davranamazlard› zaten. 

Devrimci Sol önderli¤inde ger-
çeklefltirilen “Cezaevlerindeki ‹fl-
kencelere Karflı Çıkalım” kampan-
yası (birincisi 1981 Eylül-Ekim ve
ikincisi 1982 Nisan-Mayıs aylarında
hayata geçirildi), Mart 1982'de
“Cunta Devrimcileri Yargılayamaz”
kampanyası, 1982'de “Faflist Cunta-
nın Anayasasına Hayır” kampanya-
sı, 1983'te 6 Kasım seçimleri boyun-
ca “Cuntanın Seçim Oyununu Red-
dedelim” kampanyası gibi birçok
direniflte, Dev-Genç'lilerin eme¤i,
kahramanlı¤ı da vardı. Tutsak  dü-
flen, flehit olan Devrimci Sol kadro-
larının pek ço¤u da ya Dev-Genç
kökenliydi, ya Dev-Genç'liydi.

1984’te, Devrimci Sol-
cu tutsaklar hapishaneler-
de ölüm orucu direnifline
bafllad›klar›nda, dıflarıdaki
Dev-Genç'liler tüm güçleriyle bu
direnifle destek olmaya çal›flt›lar.
Çok sonralar› 1996 Ölüm Oru-
cu’nda flehit düflecek olan ‹lginç
ÖZKESK‹N de o zaman d›flar›daki
Dev-Genç’lilerden biriydi. Hapis-
hanelerde direnifl baflladı¤ında ölüm
orucu eylemine destek vermek için
intihar eylemi de dahil her tür feda
eylemlerine hazır oldu¤unu bildirdi. 

‹flte bu direnifl dolu y›llar, sonra-
ki dönemde Dev-Genç'i gençli¤in
öncüsü haline getirdi. Cuntaya karfl›
eylemlerle, ölüm oruçlar›yla yaratı-
lan de¤erler, bütün üniversitelere ta-
flındı. Bu de¤erler, ö¤renci dernekle-
ri yeniden kurulmaya bafllandı¤ında,
Dev-Genç'in ve onun önderli¤indeki
gençli¤in yol göstericisi oldu. 

Dev-Genç’liler, bu karanl›k y›l-
larda “liselerde, üniversitelerde
cuntaya boyun e¤memifl” olman›n
ötesinde, cuntan›n halka yönelik her
sald›r›s›na karfl› direnmifl olman›n
onuru ve gururuna sahiptirler.
1980’lerin ikinci yar›s›nda da böyle
bir gelenekle gençli¤in öncülü¤ünü
üstlendiler.

Gençli¤in yeniden örgütlenifli

1983’te cuntan›n icazeti alt›nda
yap›lan seçimlerle, cunta yönetici-
lerinin “sivilleflme” dedi¤i dönem
bafllad›. Sivilleflen bir fley yoktu te-
melde. Cuntan›n yönetimi esas ola-
rak devam ediyordu. Seçimlerin ga-
libi olan ANAP da zaten cunta poli-
tikalar›n› sürdürüyordu. 

Gençli¤e yönelik toplu gözaltı-
lar, tutuklamalar, saldırılar daha da
artarak sürdü '84’te. Yine de de¤i-
flen dengeler muhalif güçler lehine
sınırlı da olsa  baz› imkanlar yarattı.

'84'te vize barajları, disiplin ce-
zaları, atılmalar, gözaltılar kıskacın-
da sıkıflıp kalan gençlik YÖK'e kar-
flı hak arama yollarını zorlamaya
baflladı. Bir kısmını Dev-Genç'lile-
rin organize etti¤i toplu dilekçe ey-
lemleri örgütlendi. 

Dilekçeler reddedildi. Dilekçele-

ri verenler hakkında soruflturmalar
açıldı. Eylemleri örgütleyenler gö-
zaltına alındı, okullardan uzaklafltı-
rıldı. Ama gençli¤in içindeki fitil bir
kez tutuflmufltu, oligarfli art›k onu
söndüremeyecekti... “Örgüt fobisi”
korkutmalar›na karflı örgütlü bir güç
olma ihtiyac› kaç›n›lmazd›.. 

Ö¤renciler, yurtlarda, kantinler-
de biraraya gelip bu ihtiyac› tartıfl-
maya bafllad›lar. Dev-Genç, birbi-
rinden kopuk bu e¤ilimleri toparla-
maya çalıfltı. ‹stanbul ve Ankara'da
ö¤renci dernekleri kurma meselesi
gündeme getirildi. Ve bu tart›flmala-
r›n ard›ndan da o cüretli ad›m at›ld›. 

Dernek kurucular› toplandı, bel-
geler hazırlandı, baflvurular yap›ld›. 

Dernekleflmenin önüne çıkarılan
ilk engel YÖK kanunuydu. YÖK
Kanunu’na göre, derneklerin kuru-
lufl izni rektörlerin onayına ba¤lan-
mıfltı. Rektörlüklerse izin vermiyor-
du bir türlü. Ama nereye kadar dire-
nebilecekti YÖK!

‹lk baflvuruyu yapan Ankara

Hukuk Derne¤i'ydi... Ankara Hu-
kuk'ta dernek kurma fikrini ortaya
atanlardan biri ise Fuat ERDO⁄-

AN'dı... Hukuk Fakültesi'ndeki Dev-
Genç’lileri toparlam›fl ve bu tarihi
ad›ma mütevazi bir flekilde öncülük
ediyordu... Ve Ankara Hukuk'taki
derne¤i yeni dernekler izleyecekti.

- sürecek -

12 Eylül’ün sald›r›s›, politik, ör-

gütsel, ideolojik, kültürel bir sald›-

r›yd›. Ona karfl› direnmek, bedel-

ler ödemeyi göze alarak, politika-

da, ideolojide, kültürde devrim ve

sosyalizm inanc›n›, iddias›n› sür-

dürmekti. 

Tarih, böyle yaz›lacakt›. 

Gelecekte iddial› olmak, o koflul-

larda direnmekle mümkündü. 

Dev-Genç’liler tarihi böyle yazd›-

lar. Gerekti¤inde bedeller ödediler.

Hep cüretli oldular. Ve Dev-Genç,

onlarla kesintisizli¤i kazand›... 
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E¤itim, in-
sanl›¤›n kifli-
sel ve top-
lumsal gelifli-
minin birinci
ö¤elerinden
biridir. Dün-
yan›n her ye-
rinde ege-
menler e¤itimi kendi politika ve
ç›karlar›na uygun olarak düzen-
lerler. Ülkemizin egemenleri de,
e¤itim sistemini kendi ç›karlar›na
güç katacak flekilde uygularlar.
E¤itimin paral› olmas›ndan, üni-
versitelerin özellefltirilmesine, si-
vil faflist-polis-idare ‹flbirli¤ine dek
her fley egemenlerin politikalar›
çerçevesinde yap›l›r. Ama ülke-
mizde birçok ülkeden farkl› olarak
bir de Yüksek Ö¤renim Kurulu
(YÖK) bulunmaktad›r. YÖK 12 Ey-
lül faflizminin ard›ndan 6 Kas›m
1981'de kurulmufl tepeden t›rna-
¤a faflist bir kurumdur. 

2005 y›l›nda Gençlik Federas-
yonu olarak soruflturmalar ile ilgi-
li YÖK' baflkan› Erdo¤an TEZ‹Ç'e bir
soru sormufltuk, "Devrimci-de-
mokrat ö¤rencilere demokratik
haklar›n› istedikleri için sorufltur-
ma aç›l›rken, Ülkücü, Alperen ad›
alt›ndaki faflistler, kesici, delici ve
ateflli silahlarla ö¤rencilere sald›r-
d›klar›nda onlara soruflturma aç›l-
m›yor, yoksa ayn› fikirde misiniz?"
TEZ‹Ç cevap vermemiflti. Ama dev-
rimci-demokrat ö¤rencilere yöne-
lik aç›lan onlarca soruflturma bu
soruya cevap veriyordu. 

YÖK, basit bir kurum de¤ildir,
e¤itim anlay›fl› ve yaratt›¤› sonuç-
larla egemen sistemin aynas›d›r.
Düzenin yaratmaya çal›flt›¤› insan
tipi YÖK'ün yapt›klar›nda ifadesini
bulur. Çünkü nas›l bir insan mode-
li istiyorsan öyle bir e¤itim ver-
men gerekir. YÖK'e bakarak düze-
nin, düzene bakarak YÖK'ün nas›l
bir zihniyeti ifade etti¤ini anlaya-
biliriz. 

YÖK’ün, bilimle uzaktan, ya-
k›ndan bir iliflkisi olmad›¤›n›, hal-
k›n ihtiyaçlar›na cevap veren üni-
versite ortamlar› yaratmad›¤›n›
yaflayarak görüyoruz. YÖK; 25 y›l-
d›r düflünmeyen, üretmeyen, sor-

gulamayan, kendisinin ve yaflad›¤›
ülkenin sorunlar›na duyars›z olan

TEK T‹P
‹ N S A N -
LAR YA-
RATMAK
istiyor. 

Ö z e l -
likle son
d ö n e m -
l e r d e

devrimci ve demokrat düflüncede-
ki gençlik kitlesine soruflturmalar-
la, sald›ran YÖK, ö¤rencilere siya-
seti yasak etmifltir. Üstelik kendi-
si siyasi bir kurumdur. 

Biz YÖK'ün istedi¤i gibi tek tip
insan modelleri olmad›k ve olma-
yaca¤›z. 12 Eylül faflizminin bafll›-
ca hedeflerinden biri, apolitik
gençlik yaratmakt›. 25 y›lda bu
hedefi k›smen yerine getirdi ama
karfl›s›nda hep devrimci gençli¤i
gördü. 

NASIL B‹R E⁄‹T‹M, NASIL
B‹R ÜN‹VERS‹TE ‹ST‹YORUZ.
Bugünkü sistemde, e¤itim, halk›n
ç›karlar› için de¤il tekellerin ç›kar-
lar› için verilmektedir. Üniversite-
ler tekellere hizmet için kalifiye
elemanlar yetifltirmektedir. 

‹ktidar içinde YÖK ve AKP ara-
s›nda, çeflitli tart›flmalar yap›lmak-
ta ama bu tart›flmalar›n hiç birin-
de çözümden söz edilmemektedir.
Çünkü kendisi sorun olan bir sis-
tem çözüm üretemez. 

Biz; en temelde ö¤rencisinin,
ö¤retim görevlisinin ve çal›flanla-
r›n söz sahibi oldu¤u, halk›n ve ül-
kesinin ç›karlar› için çal›flan bir
üniversite istiyoruz. Yani halk için
bilim, halk için e¤itim anlay›fl›n›
temel alan Demokratik Halk Üni-
versiteleri istiyoruz. Daha detayl›
aç›klayacak olursak;

E⁄‹T‹M HALK ‹Ç‹N OLMALI-
DIR; Türkiye'de "milli e¤itim" -ki
ne kadar milli oldu¤u tart›fl›l›r-
e¤itim sürecinin hiçbir aflamas›n-
da halk›n ihtiyaç ve talepleri göz
önünde bulundurularak planlan-
maz.

E¤itim halk›n ç›karlar›n› esas
alan, demokratik, ba¤›ms›zl›kç›,
üretkenli¤i ve yarat›c›l›¤› geliflti-
ren temelde olmal›d›r. 

Örne¤in ülkemizde konut soru-
nu var. Üniversitelerde flehir ve
bölge planlamac›lar›, inflaat mü-
hendisleri bu sorunu çözmek için
halktan yana projeler gelifltirip
uygulayabilmelidir.

E⁄‹T‹M B‹L‹MSEL OLMALI-
DIR; e¤itimin üretmek ve ilerlet-
mek yerine haz›r kal›plar›n ezber-
letilmesi fleklinde olmas› dayat›l-
m›flt›r. Oysa üniversiteler bilimsel-
li¤in önündeki engellerin kald›r›l-
d›¤›, bilimin özgürce halk için üre-
tildi¤i, ülkenin ve halk›n geliflimi-
ne katk›da bulunulan kurumlar
haline gelmelidir. Bilginin en
önemli de¤er oldu¤u günümüzde
kendi teknolojisini üretemeyen
ülkeler ve halklar sömürülmeye
mahkûmdur. 

SADECE SEÇK‹N B‹R KES‹-
M‹N DE⁄‹L, TÜM TOPLUMUN
E⁄‹T‹M‹ AMAÇLANMALIDIR.
E¤itim belli bir kesimin de¤il, tüm
toplumun e¤itimini amaçlamal›-
d›r. Bugün üniversiteye sadece li-
se mezunlar› girebilmektedir, an-
cak toplumun di¤er kesimlerini de
bilgilendirecek, kültür al›fl veriflin-
de bulunabilecek, yan örgütlen-
melere sahip olabilmelidir. Örne-
¤in; Demokratik Halk Üniversite-
leri’nde tüm halka e¤itim olana¤›
sa¤lan›rken, halk›n yaflan›lan top-
lumun tarihini ve kültür birikimini
anlayacak bilinçle donat›lmas›
amaçlan›r. 

E⁄‹T‹M GER‹LET‹C‹ DE⁄‹L
‹LERLET‹C‹, ENGELLEY‹C‹ DE⁄‹L
GEL‹fiT‹R‹C‹, KÖRELT‹C‹ DE⁄‹L
YARATICI OLMALIDIR; gerici,
floven, anti-demokratik bir e¤itim
hiçbir toplumu ileri tafl›maz. E¤i-
tim soru soran, araflt›ran, kafa yo-
ran, toplumu ayd›nlatan nesiller
yetifltirmeyi amaçlamal›d›r.

Gerici-faflist bir e¤itim yerine,
demokratik temelde, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, özgürlük, adalet gibi
de¤erleri esas alan bir e¤itim mo-
deli olmal›d›r. 

E⁄‹T‹M TÜM HALK ÇOCUK-
LARINA AÇIK VE PARASIZ OL-
MALIDIR; e¤itim her düzeyde pa-
ral› hale getirilmifltir. E¤itim gör-
mek için belirli bir ekonomik geli-

YÖK’ün ‹stedi¤i Gibi 
TEK T‹P ‹nsanlar 
Olmayaca¤›z!

gS ençlikte:öz
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re sahip olmak gerekmektedir. Bu
birçok kiflinin e¤itim hakk›n› en-
geller. Bir yandan halk yoksullafl-
t›r›lmakta, öte yandan ise üniver-
siteler paral› hale getirilmekte ve
özellefltirilmektedir. 

Bunun pratikte tek bir sonucu
vard›r; üniversite kap›lar›n›n halk
çocuklar›na kapat›lmas›. 

E¤itimde ayr›cal›klara son ve-
rilmesi için paral› okullar, dersha-
neler, özel üniversiteler kapat›l-
mal›d›r. Üniversitelere yeterli büt-
çe ayr›larak üniversite ö¤rencileri-
nin bar›nma ve beslenme sorunla-
r› çözümlenmelidir. E¤itim tüm
halk kesimlerinin hakk›d›r. Bu ne-
denle her düzeyde e¤itim paras›z
olmal›d›r. 

HERKES ‹STED‹⁄‹ VE YETE-
NEKL‹ OLDU⁄U DALDA E⁄‹T‹M
OLANA⁄INA SAH‹P OLMALI-
DIR. ‹lkö¤retimden itibaren, yete-
neklerin belirlenmesi ve gelifltiril-
mesi hedef al›nmal›d›r. Bugün e¤i-
tim sürecinde ö¤rencilerin yete-
nek ve talepleri dikkate al›nmad›-
¤›ndan ö¤rencilerin e¤itime ya-
banc›laflmas› kaç›n›lmaz bir so-
nuçtur. Üniversite e¤itimi almak
isteyip kazanamayan ya da seçti¤i
bölümden memnun olmayan yüz-
binlerce genç vard›r.

Halk için e¤itim temelinde fle-
killenen ilk-orta-yüksek e¤itim
kurumlar›nda herkes talepleri ve
yetenekleri do¤rultusunda e¤itim
alabilme hakk›na sahip olacakt›r.
Bugün oldu¤u gibi s›navlar, tesa-
düfler veya flans yön vermeye-
cektir e¤itime. Üniversite girifl s›-

navlar› kald›r›lmal›, herkes istedi¤i
ve yetenekli oldu¤u dalda e¤itim
alabilmelidir. 

EZBERE DE⁄‹L, PRAT‹⁄E VE
SOMUTA DAYALI B‹R E⁄‹T‹M;

Bilimsel temele dayal› bir e¤i-
tim, pratikten kopuklu¤u, soyut-
lu¤u ve ezbercili¤i reddeder. E¤iti-
min faydas›ndan söz edebilmemiz
için, edindi¤imiz bilgileri yaflam›-
m›za uygulayabiliyor, onlardan
yararlanabiliyor olmam›z gerekir.
E¤itim somut olmal› ve düflünce-
ler kal›plara hapsedilmemelidir.
Ayn› zamanda gençli¤in ahlaki ve
kültürel e¤itimi de ihmal edile-
mez.

ANAD‹LDE E⁄‹T‹M HAKKI
HERKESE TANINMALIDIR. Ül-
kemizde birbirinden farkl› kültür-
lerde ve dillerde birçok halk yafla-
maktad›r, bireylerin kendi kültür-
leri, dilleri do¤rultusunda bir e¤i-
tim verilmesi, daha gelifltirici ol-
maktad›r. Hiç kimse anadili d›fl›n-
da baflka bir dille e¤itim almaya
zorlanamaz. Ana dilde e¤itim hak-
k› herkese tan›nmal›d›r. Bu nokta-
da üniversiteler ulusal bask› ve
asimilasyon arac› olmaktan ç›ka-
r›lmal›d›r. Uluslar›n ve ulusal az›n-
l›klar›n, kültürünü, de¤erlerin, dil-
lerini gelifltirmelerinin olanaklar›
yarat›lmal›, üniversitelerde bunun
için bölümler aç›lmal›d›r. 

ÜN‹VERS‹TELER DEMOKRA-
T‹K B‹R ‹fiLEY‹fiE SAH‹P OLMA-
LIDIR; Üniversite yönetimi de-
mokratik bir flekilde oluflturulma-
l›d›r. En üst yönetim organ›ndan,

en alt birimine kadar, ö¤rencilerin,
ö¤retim üyelerinin ve çal›flanlar›n
karar alma ve uygulama sürecin-
de etkin bir biçimde kat›l›m›n›
sa¤layacak bir ifllerli¤i olmal›d›r.
Hiçbir kesime özel statü tan›na-
maz.

Oysa bugün üniversiteyi olufl-
turan bileflenlerin hiçbir söz, karar
ve yetki hakk› yoktur.

Üniversite yönetimleri devletin
ve Cmhurbaflkanl›¤›’n›n onay› ve
denetimi ile de¤il demokratik se-
çim ve bileflenlerin temsili yoluyla
oluflturulmal›d›r. Yönetim organ-
lar› denetleme, elefltiri ve özelefl-
tiriye aç›k olmal›d›r, üniversite bi-
leflenleri yönetimi de¤ifltirme ve
yenisini seçme hakk›na her za-
man sahip olmal›d›r. 

Ayr›ca üniversite bünyesinde
yeralan her kesim, kendi özgün
sorunlar›n›n çözümü ve dayan›fl-
ma için örgütlenebilmelidir. 

YÖK TEK T‹P ‹NSAN YA-
RATMAK ‹ST‹YOR;

YÖK'E HAYIR!
Yaz›m›z›n bafl›nda belirtti¤imiz

gibi, YÖK düflünmeyen, üretme-
yen bir gençlik, tek tip ‹nsanlar ‹s-
tiyor. Bizse tek tip insan olmaya-
ca¤›z diyoruz. Düflünece¤iz, ürete-
ce¤iz, kendi sorunlar›m›za, ülke-
mizin ve dünyan›n sorunlar›na,
halklara yap›lan afla¤›lamalara,
bask›lara karfl› olaca¤›z diyoruz.
Sesimizin daha gür ç›kmas› ve ta-
leplerimizi elde etmek için Gençlik
Federasyonu saflar›nda örgütlü
mücadeleyi yükseltelim. 

Sorunlara duyarl› gençli¤e GÖZALTI
Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nden üç ö¤renci 27 Ekim

akflam› gözalt›na al›nd›. Akflam saat 17.00 s›ralar›nda
ölüm oruçlar›yla ilgili bildirileri da¤›tan Cengiz Karaca,
Özkan Yaflar ve Selda ..... gözalt›na al›nd›.

Konuya iliflkin aç›klama yapan Bal›kesir Gençlik Der-
ne¤i gözalt› olay›n› flöyle aktard›: "Arkadafllar bildirileri
da¤›t›rken etraflar›n› sivil polisler çeviriyor. Yar›m saatlik
tart›flmadan sonra bildirilerin da¤›t›m›na ses ç›karm›yor-
lar. Arkadafllar›m›z bildirileri da¤›t›p derne¤e geliyor.
Daha sonra kap›m›z saat 17:00’de sivil polislerce çal›n›-
yor. Polisin daveti üzerine arkadafllar›m›z afla¤›ya iniyor-
lar ve orada gözalt›na al›n›yorlar. 2 saat sonra Gençlik
Derne¤inden ç›kan Özkan Yaflar da gözalt›na al›n›yor..."

Muhalif Ö¤rencilere SORUfiTURMA TERÖRÜ
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi so-

ruflturma terörünü h›z kesmeden devam ettiriyor.

Önder Felek, Mehmet Emin Bulut, Enver Gökçe Ak-
yol ve Mehmet fiimflek adl› 4 ö¤renciye Sinop Nükleer
Karfl›t› Platformu’nun eylemlerine kat›ld›klar› gerekçesiy-
le k›nama cezas› verildi. 

Isparta Gençlik Derne¤i  üyesi ve SDÜ Isparta Meslek
Yüksek Okulu ‹nflaat Bölümü ö¤rencisi Ufuk BAYRAK,
1 May›s 2006’da tutuklanm›flt›. 80 günlük tutukluluk sü-
recinin ard›ndan tahliye olan Ufuk Bayrak’a okul yöneti-
mi taraf›ndan, savunmas› bile al›nmadan ve neye göre ce-
za ald›¤› bildirilmeden 2 yar›y›l uzaklaflt›rma cezas› ve-
rildi. 
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DEVR‹MC‹LER‹N, düzenin
yaratt›¤› batakl›¤a karfl› ideolojik,
kültürel mücadelesinin yan›s›ra, fi-
ili mücadelesi de sürüyor. Emekçi
semtlerinde yozlaflt›rma araçlar›n›
yayanlar, bütün uyar›lara karfl›n bu-
nu sürdüren unsurlar birer birer ce-
zaland›r›l›yor. 

◆ Fuhufla kitlesel öfke
Gaziosmanpafla Esentepe Ma-

hallesi’nde fuhufl yapan bir kad›n ve
buna göz yuman efli dövülerek ce-

zaland›r›ld›. Fuhufl evi daha önce
uyar›lmas›na ra¤men, dikkate alma-
yarak fuhufl yapmaya devam edin-
ce, devrimciler 29 Ekim günü kitle-
sel olarak fuhufl evini bast›lar. Ka-
d›n, sokak ortas›nda “fuhufl yap›p
kendini satt›¤›n›” söylerken, kocas›
ise “bilmedi¤ini” iddia etti. Her iki-
si de mahalleden gideceklerini so-
kak ortas›nda halka söylerken, yak-
lafl›k 150 Cepheli, “Esentepe'de Fu-
hufl ‹stemiyoruz, Umudun Ad›
DHKP-C, Kurtulufl Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar› ile Gazi Ma-
hallesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüfl
esnas›nda s›k s›k yozlaflmaya karfl›
konuflmalar yap›ld› ve fuhufl evinin
bas›ld›¤› halka duyuruldu. 

◆ Porno CD’lere imha 
Daha önce Gazi Mahallesi'nde

korsan CD satanlar›, “porno CD sat-
mamalar›” konusunda uyaran ve bu
tür CD’lere el koyan Cepheliler, 25
Ekim günü de, ayn› anda mahallenin
ana caddesi üzerindeki korsan CD
sat›c›lar›na bask›n düzenlediler.
18.00-20.00 saatleri aras›nda tüm
korsan CD'cilerde bulunan yüzlerce
porno CD'ye el konulup imha edildi.
‹mha ifllemlerinin bir bölümü ise,
bizzat CD’cilere yapt›r›larak, yoz-
laflmaya karfl› mücadeleden taviz
verilmeyece¤i herkese gösterildi. 

◆ Esrar sat›c›s›na ceza
Gülsuyu Mahallesi’nde 20 Ekim

akflam›, esrar kullanan ve satan ‘Ça-
ko’ lakapl› Eyüp... isimli kifli, ma-
halle halk› taraf›ndan dövülerek ce-
zaland›r›ld›. Esrar kullan›rken yaka-
lanan bu kifli daha önce bu konuda
defalarca uyar›lm›fl, kendisi de “bir
daha esrar kullanmayaca¤› ve sat-
mayaca¤›” yönünde söz vermiflti.
Verdi¤i söze ra¤men uyar›lar› dik-

kate almay›p mahalle gençlerini ze-
hirlemeye devam etmesi üzerine,
halk›n öfkesinden kurtulamad›. 

◆ Kahvehane sahipleri
ile toplant›
Gülsuyu’nda 25 Ekim günü ma-

halede bulunan kahvehane sahipleri
ile bir toplant› yap›ld›. 

Toplant›da yozlaflman›n h›zla
artt›¤›, kahvelerin de kumar oynata-
rak yozlaflmaya etken oldu¤u anla-
t›ld›. ‹nsanlar›n, yoksulluk sorunu-
nun üstüne bir de yaflad›klar› birçok
günlük s›k›nt›lar›n da eklenmesin-
den kaynakl›, kumara veya çeflitli
kolay para kazanma yollar›na bafl-
vurduklar›na, bu yollar›n namuslu,
onurlu yollar olmad›¤›na vurgu ya-
p›l›rken, bunlar›n düzen taraf›ndan
halka “ç›kar yol” olarak sunuldu¤u
belirtildi. 

Gülsuyu Mahallesi’nin bedeller
üzerine kurulan bir mahalle oldu¤u
hat›rlat›lan toplant›da, mahalledeki
pisli¤i temizlemenin yolunun halk›n
dayan›flmas›ndan, örgütlülü¤ünden
geçti¤i vurgulanarak, kahvehane sa-
hiplerinden kumar oynatmayacakla-
r› ve geceleri en geç saat 01.00’de
kahveleri kapatacaklar› sözü al›nd›.
Birlikte al›nan bu karar›n da hep
birlikte takipçisi olunmas› gerekti¤i
belirtilerek toplant› bitirildi.

◆ Mahallemizde h›rs›z
istemiyoruz
Adana fiakirpafla Temel Haklar

ve Özgürlükler Derne¤i’nin, “ma-
hallemizde h›rs›z istemiyoruz” slo-
gan›yla bafllatt›¤› çal›flmalar sürü-
yor. Geçen hafta mahalle halk›n›n
kat›l›m›yla yap›lan yürüyüflten son-
ra, 28 Ekim günü dernek binas›nda
bir toplant› düzenlendi. Artan h›r-
s›zl›klara karfl› birlikte mücadele et-
me vurgusu yap›lan toplant› sonun-
da, halk toplant›lar›na kat›l›m› art›r-
ma, mahallede sesli duyurular ya-
p›lmas›, ilerleyen günlerde de bir
yürüyüfl gerçeklefltirilmesi gibi ka-
rarlar al›nd›.

yozlaflmaya karfl›
mücadele sürüyor

Geçen y›l Gazi Mahallesi’nde
yap›lan bir yürüyüflte, genç

yafll› bütün halk “yozlaflmaya
izin vermeyelim” ça¤r›s› etra-

f›nda kenetlenmiflti. fiimdi
Cepheli devrimciler, bu sözü
prati¤e geçiriyor ve yozlafl-

may› yayanlara izin vermiyor.
Gazili Cepheliler, bu çocukla-
r›n daha temiz bir mahallede

yaflamas› için fuhufl yuvalar›n›
da¤›t›yor, uyuflturucu sat›c›la-

r›na göz açt›rm›yor. 



Ülkenin büyük bölü-
münü etkisi alt›na alan
ya¤›fllar, Güneydo¤u ve
Do¤u’da tam bir katli-
ama dönüfltü. Zaten ki-
mi yerlerde hiç olma-
yan altyap› ya¤›flla bir-
likte iflas etti. 

Batman, fi›rnak, Di-
yarbak›r, Hakkari ve
Urfa merkez ve ilçeleri
baflta olmak üzere ya-
flanan sel bask›nlar›nda
flu ana kadar 38 insan
hayat›n› kaybetti. Çok
say›da köyle ulafl›m
kesildi, kimi ilçe ve
köylerde halk içecek
su s›k›nt›s› yaflamaya bafllad›. Halk,
yard›mlar›n gelmemesi üzerine “ka-
derimize terk edildik” diye feryat
etti birçok yerde. Diyarbak›r’da bu
nedenle protestolar yafland›. 

Bu tablo, do¤al afetin de¤il, Tür-
kiye’nin nas›l yönetildi¤inin resmi-
dir. Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u-
da tablonun bu denli a¤›r olmas›, bu
gerçe¤i daha da billurlaflt›rmaktad›r.
Zira, ülke genelinde halk›n can›na
de¤er vermeyen, bunun için gerekli
önlemleri almayan, alt yap›y› inflaa
etmeyen devletin ne yapt›¤› buralar-
da daha aç›k görülür. Bütün yat›r›m-
lar “güvenlik” ad›na polise, orduya-
d›r, alta yap›, imar gibi en temel ko-
nular ony›llard›r yüzüne dahi dönüp
bak›lmayan fleylerdir. Kimi gazete
ve TV’lerin bu çarp›kl›¤›n üzerini
örtmek için “kurtarma çal›flmalar›n-
da özellikle polislerimiz, askerleri-
miz canla baflla çal›flt›, halk takdir
etti” gibi masallar anlatmalar› boflu-

na de¤ildir. 

Yollar çöküyor, binalar y›k›l›yor;
neden, herkes biliyor. Çünkü hepsi-
nin malzemesinden çal›nm›fl. O za-
man çöken yollar de¤il, yolsuzluk
düzeni çöküyor üzerimize ve al-
t›nda kal›p ölen halk oluyor, yoksul-
lar oluyor. 

Halk›n ihtiyaçlar›na göre de¤il,
sermayenin ç›karlar›na ve halk› bas-
k› alt›nda tutmaya yönelik örgütle-
nen bir devletin bu tür durumlarda
elinin kolunun ba¤l› kalmas›, ne
“beceriksizlik” sorunudur, ne de flu
bu iktidara özgü bir durumdur. Mar-
mara Depremi’nde yaflanan tabloyu
hat›rlay›n, saatlerce, günlerce orta-
da yoktu devlet. Ne zaman ortaya
ç›kt›, ilk ifl olarak halka yard›m
ulaflt›ran devrimcileri gözalt›na al-
d›, demokratik kitle örgütlerini böl-
geden uzaklaflt›rd›. Niye, çünkü
halk devlete de¤il onlara güvenme-
ye bafllarsa...

Alt yap›n›n yetersiz-
li¤i kimse için s›r de¤il,
nedenleri malum. An-
cak duyars›zl›k, halk›n
cangüvenli¤ini kaale
almama o boyutta ki,
Meteoroloji'nin günler-
dir yapt›¤› uyar›lara
karfl›n, al›nabilecek
pratik tedbirler dahi
al›nm›yor. Ancak halk
bu çürümüfllü¤e karfl›
en küçük bir tepki gös-
terdi¤inde hemen yüz-
lerce polis-jandarma
y›¤›na¤› an›nda yap›l›-
yor, ülkeyi yönetenler
halk› susturmak için

kollar› s›v›yorlar. 

fianl›urfa Valisi Yusuf Yavaflcan
ve AKP Milletvekili Mahmut Kap-
lan, 4 kiflinin öldü¤ü, 2 kiflinin kay-
boldu¤u Ceylanp›nar ‹lçesi’nde in-
celemelerde bulunuyorlar, sorunla-
r›n› anlatan halktan biri, “üç gündür
burada aç susuz kald›k. Dönüp yü-
zümüze bakan yok. Devlet nerede,
hükümet nerede?” diye en do¤al
feryad›n› dile getirdi¤inde ise, ba-
k›n devletin ve hükümetin temsilci-
leri ne diyorlar. Vatandafla sinirle-
nen AKP Milletvekili Kaplan, “Ben
buraday›m, çok konuflma” diye
azarlarken, devletin temsilcisi Vali
Yavaflcan ise selden etkilenen okul-
lar›n durumunu anlatan bir kifliye,
“Sus bir dakika, ne çok konufluyor-
sunuz?” diye ç›k›fl›yor. 

‹flte devlet bu! Hesap vermesi
gerekirken susturarak bask›n ç›k-
maya çal›fl›yor, çürümüfllü¤ünü zor-
bal›¤› ile örtmek istiyor. 
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‹stanbul Vatan Vergi Kompleksi’ne ait ek hizmet bi-
nas›nda yaflanan çöküntü üzerine bir aç›klama yapan
BES 1 No’lu fiube üyeleri, deprem tehlikesinin beklen-
di¤i bugünlerde hiçbir can güvenliklerinin olmad›¤›n›
kaydederek önlem al›nmas›n› istediler. 

31 Ekim’de yaflanan olay üzerine ertesi günü çö-
küntünün önünde bir aç›klama yapan BES 1 No’lu fiu-
be Baflkan› Ejder Erbulan, “toplam kalite” ad› alt›nda
emekçileri birbiriyle rekabet ettirme ve yo¤un emek
sömürüsü ile ‘önce ifl” mant›¤›n› dayatan yetkililerin,

insan hayat›na bak›fl›n›n bu y›k›nt› manzaras›nda gö-
rüldü¤ünü ifade etti.
Erbulan, tüm vergi
dairelerinde inceleme
yap›lmas› ve sonuçla-
r›n›n çal›flanlara aç›k-
lanmas›n›, hasarl›
olanlar›n acilen derhal
boflalt›lmas› nokta-
s›nda giriflimler baflla-
t›lmas›n› isteyerek,
aksi taktirde eylemler
yapacaklar›n› söyledi. 

Maliye emekçilerinin can güvenli¤i yok!

Selde sistem çöktü
Ölen yine halk oldu



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba! Bugün Marksist-Leninist lite-
ratürün önemli iki kavram›n› ele
alaca¤›z: Strateji ve taktik.

Bu kavramlar›n bilinçsiz veya
bilinçli olarak yanl›fl kullan›mlar›na
tan›k oluyoruz. “Taktik” ad›na, as-
l›nda devrimci bir strateji ve taktik
içinde de¤erlendirilemeyecek poli-
tikalar savunuluyor... Sohbetimizde
bunlar› ele almak istiyoruz. Bu so-
runlar neler mesela? Örnekleyerek
bafllayal›m. 

Mazlum: Devrimci mücadele
ve devrimci politika, belli bir hede-

fe yönelik olarak yap›l›r. Bu hedef
kayboldu¤unda, veya devrimci he-
deften vazgeçilip yerine düzen içi
hedefler konuldu¤unda asl›nda o
mücadelenin niteli¤i de¤iflir. Yani o
mücadele “devrimci mücadele” ol-
maktan ç›kar...  

Kürt milliyetçili¤i, reformizm ve
her türden sapma ak›m, uzlaflmac›-
l›klar›n›, düzen içi tercihlere yönel-
melerini hep “taktik” olarak sunar-
lar... Taktikler bir süre sonra strate-
jiye dönüflür... ‹ktidar hedefinden
vazgeçmek, ekonomik demokratik
mücadelenin önemiyle aç›klan›p,
gizlenmeye çal›fl›l›r, bir süre sonra,
bakm›fls›n›z ki s›radan bir düzen ör-
gütü olunmufltur... Yani bu örnekler-
de, stratejiyle taktik aras›ndaki ilifl-
kinin çarp›t›lmas›, ekonomik-de-
mokratik mücadeleyle politik mü-
cadele aras›ndaki iliflkinin çarp›t›l-
mas› sözkonusudur. Strateji ve tak-
ti¤i do¤ru kavramak, bu çarp›tmala-
r› görmemizi sa¤lar. 

Keza, teorik olarak her grupta,
strateji ve taktikler üzerine çeflitli

tesbitler görülebilir. Ama birçok
grubun prati¤ine bakt›¤›n›zda, o si-
yasi hareketin gerçekten bir strateji-
sinin olup olmad›¤› pek belli olmaz.
fiu veya bu mücadele biçimine bafl-
vurmas› istikrars›zd›r. Politikalar›,
tamamen günübirliktir. Güç denge-
lerine göre yön de¤ifltirir. 

Bu anlamda devrimci mücadele-
de “strateji” kavram› ve onunla ayn›
anlamda olmak üzere, hedef mese-
lesi büyük önem tafl›r. Bu önem,
devrimci savafl›n zafere ulaflma-
s›nda tayin edici olacak düzeyde bir
önemdir. 

Kemal: Strateji nedir, Özlem
arkadafl›m›za söz verece¤im flimdi.
Ama önce flunu k›saca belirteyim:
Stratejiye bir teori ve program kla-
vuzluk eder. Strateji de devrim süre-
cinin izlemesi gereken yol bak›m›n-
dan bir anlamda klavuzdur; ama
ikinci dereceden bir klavuzdur; ona
da yol gösteren Marksist-Leninist
ideolojidir. Dolay›s›yla biz burada
Marksizm-Leninizm içindeki iki
kavram olarak strateji ve takti¤i ele
al›yoruz. Evet Özlem..  

Özlem: Stratejiyi “belirlenen
bir amaca ulaflmak için izlenen yol”
olarak tan›mlayabiliriz. 

Hedefimiz nedir? Hedefimiz
devrim yapmakt›r. Bu anlamda stra-
teji, “devrimi gerçeklefltirmemizi
sa¤layacak yoldur”. 

Biraz önce Kemal arkadafl›n be-
lirtti¤i gibi, biz esas olarak strateji
dedi¤imizde bundan genellikle
“devrim stratejisini” anlar›z.
Marksist-Leninist literatürdeki yay-
g›n kullan›m› da böyledir. Fakat ta-
bii, farkl› konu ve soyutlama düzey-
lerinde, mesela iflçi s›n›f› içindeki
çal›flmam›z›n, veya örne¤in, gece-
kondular› faflist unsurlardan kurtar-
ma mücadelesinin stratejisi ve tak-
tiklerinden de sözedebiliriz. Ama

bu daha çok kelime anlam›yla bir
kullan›md›r.  

Strateji, bir savafl plan›d›r. Dev-
rimci savafl›n stratejisi, devrime
ulaflmak için geçilecek ara aflamala-
r› ve hedefe ulaflmak için hangi s›-
n›flara dayanaca¤›n› belirler ve tüm
bunlar› kapsayan bir plan› ortaya
koyar. Dolay›s›yla, bir stratejik
plan, savafl›n askeri seyrinden, s›-
n›flar›n mevzilenmesine kadar as-
keri, politik, ideolojik bir çok yönü
içerir. Savunma’da bu bütünlük
flöyle anlat›l›r:

"Tabii ki, bir strateji bundan
ibaret de¤ildir. Tümüyle bir savafl
yönetme sanat›d›r. Savafl›n yasala-
r›n› bulup ç›karmak ve bu yasalar›
inceleyerek mücadeleye uygula-
makt›r. Strateji k›sa dönemin de¤il
uzun dönemin planlamas›, bu uzun
dönem boyunca çeliflki ve çat›flma-
lar› belirleyip, onlar› çözebilecek
yöntemleri bulabilmektir." (Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, Cilt 2, syf; 752) 

fiimdilik tan›m olarak benim be-
lirteceklerim bunlar. 

Mazlum: Strateji ve taktikler,
mücadeleyi düflman›n inisiyatifin-

den ve kendili¤indencilikten kur-
tar›r. Devrim güçlerinin (daha dar
anlamda devrimci örgütün) belli bir
stratejiye sahip olmamas› veya bu
stratejide belli bir kararl›l›k göster-
memesi, insiyatifin düflman›n eline
geçmesine yolaçar. Mesela, PKK
somutunda bu çok aç›kt›r. Ülke
gündemini belirleyebilecek, veya
en az›ndan kendi gündemini dayata-
bilecek, belli bir hedef do¤rultusun-
da ilerleyebilecek güce sahip olma-
s›na karfl›n, inisiyatif, hem stratejik,
hem taktik aç›dan esas olarak em-
peryalizm ve oligarflik cephededir.
PKK’nin gündemi, daha çok onla-
r›n politika ve manevralar›na tabi
olan, baflka bir deyiflle onlar›n pe-
flinde sürüklenen bir gündemdir. Bir
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hayat›n
içindeki 
teori

Strateji ve Taktik

Strateji ve taktik
devrimin pusulas›d›r
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dönem “taktik” diye savunduklar›,
zaman içinde stratejiye dönüflmüfl
ve kendi stratejisi silinmifltir. 

Belli bir andaki, belli bir ülkede-
ki mücadelenin geliflimi demek, bu
stratejinin do¤ru taktiklerle beslen-
mesi ve stratejik hedefe do¤ru iler-
lemeler kaydediliyor olmas›d›r.
Devrim süreçleri aç›s›ndan somut
ölçü budur. 

Kemal: Strateji meselesini bi-
raz daha somutlaflt›ral›m: Diyelim
ki, bir ülkede strateji belirleyece¤iz.
Nelere bakmam›z gerekir? Baflka
bir deyiflle, bir strateji nas›l ve ne-
lerle oluflturulur? Stratejiyi belirler-
ken göz önünde tutmam›z gereken
temel k›staslar hangileridir? 

Özlem: Daha anlafl›l›r ve so-
mut olmas› aç›s›ndan maddeler ha-
linde cevaplayabiliriz bu soruyu:

Stratejiyi olufltururken: 

- Ülkenin siyasi, ekonomik, sos-
yal koflullar› 

- Ülkede egemen ve ezilen s›n›f-
lar kimlerdir, bu s›n›f ve katmanla-
r›n nitelik ve nicelik olarak durum-
lar› nedir? 

- Ülkenin nas›l yönetildi¤i

- Egemen s›n›flar›n sömürü biçi-
mi, hakim üretim biçimi

- Karfl›-devrimin siyasi, askeri
gücü hangi düzeydedir, bu güçler,
ülkenin nerelerinde güçlü, nerele-
rinde zay›ft›r, bunu belirleyen et-
kenler nelerdir

- Ülke yönetiminin ve devletin,
di¤er ülkelerin egemen s›n›flar› ve
devletleriyle iliflkileri nas›ld›r, çelifl-
kileri nelerdir? 

- Egemen s›n›flar›n kendi içinde-
ki çeliflkileri nelerdir? 

- Ülkenin tarihi, bu tarihin sonu-
cu olan olumlu ve olumsuz dina-
mikler nelerdir?.. 

Görüldü¤ü gibi, strateji tespit et-
mek, s›radan bir tespit de¤ildir. Ül-
kenin sosyo-ekonomik yap›s›n›n
tahlilinden bafllayarak ad›m ad›m
devrimin yolunun netlefltirilmesidir. 

Ancak bu teorik aflamalar do¤ru
bir biçimde geçildi¤inde, devrime

nas›l yürünece¤i, hangi yolun izle-
nece¤i belirlenmifl olur. 

Mazlum: Stratejinin tesbitin-
de do¤rusu budur. Ben de “yanl›fl›-
n›” ortaya koyay›m! Strateji ve tak-
tik sorununu ele al›flta, karfl›m›za ç›-
kan üç temel yanl›fl anlay›fl vard›r. 

Birincisi; flablonculuktur. fiu
veya bu ülkedeki bir devrim strate-
jisini oldu¤u gibi tüm aflamalar› ve
flekillenmesiyle ülkemize tafl›maya
kalkmakt›r. 

‹kincisi; de¤iflen koflullar, karfl›-
devrimin dayatmalar› karfl›s›nda
stratejileri hemen vazgeçilebilir, de-
¤ifltirilebilir olgular olarak görmek-
tir. Akflamdan sabaha, nesnel koflul-
larda bir de¤ifliklik olmad›¤› halde,
s›rf mücadelenin çeflitli zorluklar›
veya baflka kayg› ve düzen içi hesap-
lar nedeniyle stratejiler de¤iflemez.

Üçüncüsü; statükoculuktur. Ki
bu da stratejiyi, bizi hedefe götüre-
cek tarzda aç›p gelifltirmeme tavr›-
d›r. Stratejiyi bu flekilde ele almak
da do¤matizmin yans›mas› olan bir
baflka eksikliktir. 

Yani, strateji oluflturulduktan
sonra, art›k mesele, bu stratejinin
yarat›c› ve kararl› bir tarzda uygu-
lanmas› meselesidir. Do¤ru strateji,
d›fltan gelecek her türlü engellere,
kuflatmalara, dayatmalara ra¤men
sa¤a sola yalpalamadan uygulana-
bilirse, halk› hedefine ulaflt›rabilir.
Yoksa, do¤ru bir stratejiye sahip ol-
mak, tek bafl›na yeterli olamaz. 

Kemal: Evet, strateji mesele-
sinde üzerinde en çok durulmas› ge-
reken noktalardan biri bu flabloncu-
luktur. Her ülkenin stratejisi kendi-
ne özgüdür. Baz› temel noktalarda
flu veya bu ülkenin devrim strateji-
siyle paralellik tafl›sa da mutlaka so-
muttaki flekillenifl, kendi koflullar›-
na uygun olmal›d›r. fiablonculuk,
bafltan yenilgiye mahkum olmakt›r. 

Geçti¤imiz yüzy›l boyunca dün-
ya, onlarca muzaffer devrime tan›k
oldu. Bunlar›n ilki Sovyet devri-
miydi. Sovyet devrimini, Bulgaris-
tan, Yugoslavya gibi Do¤u Avrupa
ülkelerindeki halk iktidarlar› izledi.

Sonra peflpefle Çin, Vietnam, Küba,
Nikaragua devrim hedefine ulafl›lan
ülkeler oldular. Her devrim, di¤er
ülkeler için yaln›zca moral güç ol-
makla kalmad›, ayn› zamanda o ül-
kelerin devrim süreçlerini politik,
stratejik, askeri pek çok aç›dan da
etkiledi. Bu etki do¤ald› elbette.
Ama iflte flablonculuk dedi¤imiz ol-
gu da bu noktada ortaya ç›kt›. 

fiablonculu¤u ortaya ç›karan
esas etken, Marksizm-Leninizmin
bir eylem klavuzu olarak de¤il, dog-
ma olarak kavranmas› hastal›¤›d›r. 

Marksizm-Leninizmin ortaya
koydu¤u evrensel ilkeler, bir reçete
de¤il, her ülkenin kendi somutlu-
¤uyla flekillendirilecek ilkelerdir.
Esas olan, devrimdir, iktidar›n dev-
ral›nmas› ve sosyalizmin inflas›d›r.
Marksist-Leninistler, bu hedeflere
yönelik olarak, ülkelerindeki eko-
nomik, sosyal, siyasal, kültürel du-
rumun de¤erlendirmesini yapar, bu-
nu çeflitli ülkelerin devrim dene-
yimleriyle birlefltirir ve kendi yolu-
nu belirler. 

Ülkemizde sosyalizm hedefiyle
siyasi arenaya ç›kan ilk örgüt
TKP’dir; ve TKP ayn› zamanda
flablonculu¤un da tafl›y›c›s›d›r. 

Sonraki y›llarda kah Sovyet, kah
Çin veya Arnavutluk, Küba devrim-
lerini, oldu¤u gibi ülkemize uyarla-
mak isteyen daha pek çok siyasi ha-
rekete de tan›k olduk. Sovyetik çiz-
giyi izleyen veya Çin modelini tek-
rarlamaya çal›flan bu gruplar, ülke-
miz solunda birbirinde oldukça
uzak görünen gruplard›r. Ama bu
anlay›fllar›n özüne inildi¤inde ayn›
fleyle karfl›lafl›l›r. Bu, Marksizm-Le-
ninizmi dogmalaflt›ran, donduran,
ondaki yarat›c›l›¤› öldüren bir dü-
flünce tarz›d›r. 

trateji bir savafl yönetme sana-
t›d›r. Savafl›n yasalar›n› bulup ç›kar-
mak ve bu yasalar› inceleyerek müca-
deleye uygulamakt›r. Strateji k›sa dö-
nemin de¤il uzun dönemin planlamas›,
bu uzun dönem boyunca çeliflki ve ça-
t›flmalar› belirleyip, onlar› çözebilecek
yöntemleri bulabilmektir." 
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Oysa Marksizm-Leninizmin
yöntemi iyi anlafl›ld›¤›nda, tüm bu
devrimlerde as›l örnek al›nmas› ge-
rekenin yarat›c›l›klar› ve Marksizm-
Leninizmi kendi ülkelerine uyarla-
maktaki ustal›klar› oldu¤u görülür. 

Her devrim kendi özgünlü¤ü
içinde zafere ulaflm›flt›r. Hatta biraz
önce de belirtildi¤i gibi, ayn› strate-
jik temelden hareket edilmifl olsa
bile, devrime damgas›n› vuran bu
ülkelerin özgünlü¤üdür. Mesela,
Çin’de halk savafl› stratejisi temel-
dir... Küba da da öyle... Ama ikisi
çok çok farkl› flekillenmifl iki dev-
rimdir... Mesela, Nikaragua ve Kü-
ba devrimleri PASS temelinde fle-
killenmifltir... Ama Küba'da öncü
savafl› aflamas› oldukça k›sa sürer-
ken Nikaragua'da uzun y›llar›n ar-
d›ndan kitleler son sekiz ayda sava-
fla kat›lm›fl ve sonucu belirlemifltir... 

fiablonculuk için ülkede hangi
koflullar›n yaflan›yor oldu¤unun bir
önemi yoktur. Ama bu flablonculu-
¤un görünüm biçimidir; flabloncu-
lu¤un esas olarak iktidar sorunu

yoktur. 

‹ktidar hedefi olanlar, iktidar›
kazanman›n stratejisini belirlemek
için kendi somutluklar›n›, özgün-
lüklerini çözümleyip, stratejilerini
de öyle olufltururlar. 

fiablonculuk, bafllang›çta iktidar
ve devrim hedefi olanlar›, o hedef-
lerden de uzaklaflt›rabilir pekala.
Çünkü flablon olarak uygulanmak
istenen strateji, o hareketleri, sürek-
li açmazlarla, t›kan›kl›klarla, baflar›-
s›zl›klarla karfl› karfl›ya b›rakacak-
t›r. Bundan sonras›nda ise, ya t›ka-
n›kl›klar› aflmak için o strateji göz-
den geçirilecek, ya da stratejide ›s-
rar ad›na hedeften sap›lacakt›r. 

Dünya devrimler tarihi bize flu

çarp›c› gerçe¤i gösterir: Hiçbir

devrim bir di¤erinin tekrar› de-

¤ildir. Gerçekten de bu flekilde yan-
yana konulabilecek istisnai iki ör-
nek bile yoktur... Her devrim kendi
topraklar›nda kendi rotas›n›, flekil-
lenmesini yarat›r. 

Özlem: Bizim stratejik hedefi-
miz anti-emperyalist, anti-oligarflik
devrimdir. 

Strateji, hedefe varana kadar de-
¤iflmez. Stratejinin de¤iflmesi için
ya ülke koflullar›n›n, yani sosyo-
ekonomik yap›n›n, ya da uluslarara-
s› koflullar›n (mesela emperyaliz-
min niteliklerinin) de¤iflmesi gere-
kir. Tabii ki burada tali de¤ifliklik-
lerden de¤il, sosyo-ekonomik yap›-
n›n veya emperyalizmin tan›mlan-
mas›n› de¤ifltirecek boyut ve kap-
samdaki de¤iflikliklerden sözediyo-
ruz.  

Kemal: ‹sterseniz flimdi taktik
meselesini de görüp, sonra ikisini
birlefltirelim. Buyur Mazlum. 

Mazlum: Taktik; sürecin belli
bir kesitine, belli bir konuya veya
belli bir alana iliflkin olarak izlenen
politika ve yöntemlerdir. Takti¤i,
stratejik hedefe ulaflmay› kolaylaflt›-
ran, h›zland›ran tüm politika, eylem
ve örgütlenmelerdir fleklinde de ta-
n›mlayabiliriz. Tan›m›n ortaya  koy-
du¤u gibi, taktik stratejiye tabidir.
Savafl›n bütününü de¤il, çeflitli dö-
nemlerini, kesitlerini, hatta anlar›n›
kapsar. 

Stratejik hedefi esas alarak üreti-
len taktikler, bir devrim süreci bo-
yunca geri çekilmeden sald›r›ya, sa-
vunmaya kadar bir çok de¤iflkenlik
tafl›r. Önemli olan takti¤in, belirtti-
¤imiz devrimci muhtevaya sahip ol-
mas›d›r. "Taktik, her verili anda so-
mut savafl durumuna en çok uygun
düflen flu ya da bu çarp›flmay›, flu ya
da bu mücadeleyi kazanmay›, flu ya
da bu kampanyay›, flu ya da bu eyle-
mi baflar›yla gerçeklefltirmeyi hedef-
ler." (Stalin, Eserler, C-5, syf. 145)

Strateji süreçlere göre de¤iflmez-
ken, taktik de¤iflir. Stratejinin temel
ald›¤› mücadele biçimi, yöntemi,

hedefi takti¤in de temel yöntemidir.
Takti¤in baflar›s›, stratejinin baflar›-
s›d›r. 

Kemal: Biraz önce strateji na-
s›l belirlenir diye sormufltuk. fiimdi
ayn› soruyu taktik için soral›m. 

Özlem: Esas›nda takti¤in be-
lirlenmesi için bak›lmas› gereken-
ler, stratejinin bir parças› olarak sa-
y›lan unsurlar›n, belli bir konjonk-
tür, belli bir alan içinde tahlil edil-
mesidir diyebiliriz. Yani mevcut
ekonomik, siyasi durum nedir, mev-
cut krizin derinli¤i ne durumdad›r,
derinleflme mi, yoksa yumuflama
yönünde midir, emperyalizmin ve
oligarflinin halka ve devrimcilere
yönelik konjoktürel politikalar› ne-
lerdir, neyi hedeflemektedir?.. Bü-
tün bunlar›n cevaplanmas› gerekir.
Ancak buna ek olarak baz› unsurlar
da önem kazan›r taktiklerde. 

Bunlar›n neler oldu¤unu flöyle
açay›m: Taktik, bir baflka aç›dan s›-
n›flar mücadelesinde sürece müda-
hale etmektir; onu yönlendirmek,
insiyatif almakt›r. Yani devrimci ör-
gütün süreç üzerindeki inisiyatifi-
dir. Bu anlamda takti¤i belirlerken
dikkate al›nmas› gereken iki unsur
öncelik kazan›r: Birincisi; O an

içinde bulunulan koflullar, ikinci-
si, hareketin (veya kitlelerin) için-

de bulundu¤u koflullar’d›r. Taktik-
leri belirlerken politik analizin ya-
n›nda güçlerin subjektif durumunun
tahlili de mutlaka yap›l›r. 

Bu subjektif durum tahlilinde,
kitlelerin hoflnutsuzlu¤u, tepkileri
ne düzeydedir? Oligarflinin politik-
ideolojik sald›r›lar›n›n ne kadar et-
kisi alt›ndad›rlar? Devrimcilere na-
s›l bakmaktad›rlar? Çeliflkiler en
çok hangi kesimlerde yo¤unlaflmak-
tad›r? Devrimci hareketin örgütsel
durumu ne düzeydedir, kitlelerle
iliflkilerinin yayg›nl›¤› ve etkinli¤i-
nin düzeyi nedir?.. bunlar›n belir-
lenmesi gerekir. 

Kemal: Burada bir yanl›fl anla-
ma olmamas› aç›s›ndan flunu belir-
telim. Stratejinin tespitinde o anki
somut örgütsel gücün bir önemi

ünya devrimler tarihi bize flu
çarp›c› gerçe¤i gösterir: Hiçbir

devrim bir di¤erinin tekrar› de¤ildir.
Gerçekten de bu flekilde yanyana konu-
labilecek istisnai iki örnek bile yoktur...
Her devrim kendi topraklar›nda kendi
rotas›n›, flekillenmesini yarat›r. 
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yoktur. O strateji tesbit edilirken,
örgüt henüz yeni kuruluyor, hatta
kurulmam›fl bile olabilir. Nitekim
ülkemizde Türkiye Devriminin Yo-
lu’nun yani stratejinin tesbiti, örgü-
tün kurulmas›ndan önce yap›lm›fl,
örgüt bir anlamda bu stratejinin ör-
gütü olarak kurulmufltur. Ama tak-
tiklerde mevcut güçler çok daha
önemlidir. 

Hem kitlelerin, hem devrimci
örgütün, hem en genel anlamda  ör-
gütlü güçlerin içinde bulundu¤u ko-
flullar, taktikleri büyük ölçüde etki-
ler; ancak bu da mutlak anlamda bir
belirleyicilik de¤ildir, öyle ele al›n-
mamal›d›r. Özlem’in sayd›¤› nokta-
lar›n herbirini tahlil edece¤iz tabii
ki; fakat bu unsurlar›n tahlil edilme-
sine mutlak bir belirleyicilik yük-
lendi¤inde –ki reformizm, oportü-
nizm ço¤u kez böyle yapar– pekala
devrimci görevlerden "Bu takti¤i
uygulaman›n koflullar› yoktur" de-
nilerek yan çizilebilir. Ki politika ve
taktiklerin belirlenmesini böyle ele
alan bir anlay›fl, karfl›-devrimin da-
yatmalar› karfl›s›nda savrulur, sü-
rüklenir... Bu durumda, takti¤in özü
unutulmaktad›r esas olarak. Çünkü
taktik, stratejiye ulaflmay› h›zland›-
ran, devrimin yolunu açan bir un-
surdur. Belirlenen politika, yöntem,
eylem biçimi, bunu sa¤lam›yorsa,
o, Marksist-Leninist anlamda bir
taktik de¤ildir. Dolay›s›yla, mevcut
güçler dengesinin elvermedi¤i ey-
lem ve mücadele biçimleri de bazen
devrimci taktikler olabilir. Esas
olan hangi tavr›n, hangi politikan›n
devrimin önünü açaca¤›d›r. 12 eylül
cuntas›ndan sonraki silahl› direnifl
takti¤i, 1984 ölüm orucu gibi taktik-
ler ele al›nd›¤›nda belirtmek istedi-
¤imiz daha iyi anlafl›l›r.  

Mazlum: Bu tür durumlarda
reformizm, oportünizm “gerçekçi
olmak gerekir” der ve gerçekçilik
ad›na, “güçler dengesi”ni öne sürüp
yançizer baz› görevlerden. 

Gerçekçi olmak önemlidir. Ama
bu nesnelli¤e teslim olmak fleklinde
yorumlanamaz. Böyle yorumland›-
¤›nda, orada hemen her türlü sapma
boy verir. Nitekim, devrim ve ikti-

dar hedefinden uzaklaflan hemen
tüm hareketlerin aç›klamalar›na ba-
k›ld›¤›nda, “gerçekçi olman›n” te-
orilefltirildi¤ini görürüz. Kürt milli-
yetçili¤inin “uluslararas› güçler
hakimdirler. Bu anlamda çözümü
bizim de bu gerçe¤i görme temelin-
de aramam›z gerekli. Sistem içine
girmifl olarak, s›f›rdan bafllayarak...
gelifltirmemiz bizim için bir zorun-
luluk oldu. Bunu da herkesin iyi
görmesi önemli." sözleri, bu tarz bir
“gerçekçili¤in” ve strateji ve taktik-
lerin nesnelli¤e nas›l kurban edildi-
¤inin karakteristik bir örne¤idir. 

Evet, devrimciler gerçekçidir;
ancak devrimcilerin gerçekçilik an-
lay›fl›; devrimin önüne engel olan
nesnelli¤in üzerine ç›kacak taktikle-
rin tesbit edilmesine yöneliktir. Ya-
ni o koflullara teslim olmak de¤il, o
koflullar› de¤ifltirme iradesi yön ve-
rir taktik ve politikalara. Bu, nesnel-
li¤i yok saymak demek de¤ildir.
Çünkü böyle bir yok sayma da s›-
n›flar mücadelesi aç›s›ndan olum-
suz sonuçlara yol açar. Nesnelli¤i
yok saymak, sonuçta farkl› türde bir
kendili¤indencili¤i, hayalcili¤i ve
sürüklenmeyi, sapmalar› do¤urur. 

Sald›r›lar› gö¤üslemek yerine
geri çekilmenin ad›n› "taktik" koy-
mak ülkemiz solunda s›k rastlanan
bir durumdar. Yukar›da belirtti¤imiz
gibi taktik, sürece müdahale anla-
m›na gelir. Dolay›s›yla, pratikte hiç-
bir karfl›l›¤› olmad›¤› gibi mevcut
durum üzerinde hiç bir etkisi de ol-
mayacak kimi politikalar›, taktik
olarak adland›rmak mümkün de¤il-
dir. Bu, olsa olsa, "taktik"in dejene-
re edilmesidir. 

Bazen, belli taktikleri uygula-
mak aç›s›ndan güçler dengesi elve-
riflsiz görülebilir, yenilgiler al›nabi-
lir. Ama Stalin’in dedi¤i gibi, “So-
nuç olarak, taktiklerin harekat› ve
sonuçlar›, ... anl›k etkisinin bak›fl
aç›s›ndan de¤il, fakat stratejinin
amaçlar› ve olanaklar› aç›s›ndan
dikkate al›nmal›d›r.” 

Mazlum: Bütün bu tart›flmalar
aç›s›ndan önemli olan, devrimci ör-
gütün hedefinin netli¤i, aç›kl›¤› ve o
hedef do¤rultusunda kararl›l›kla yü-

rümektir. Strateji ve taktikte esas olan
budur. De¤ilse, e¤er stratejik hedefi-
niz ana do¤rultusundan sapm›flsa,
Marksist-Leninist bir hedef olmaktan
ç›k›p düzen içi bir hedef olmuflsa,
taktikleriniz de öyle olacakt›r. fiöyle
söyleyim; Stratejisi reformist, düzen
içi olan›n takti¤inin devrimci olmas›
da mümkün de¤ildir.

Bu anlamdad›r ki, reformizmi
belirleyen, mesela silahl› eylem ya-
p›p yapmamak de¤ildir. Reformist
de “çözüme zorlamak” için çok bü-
yük silahl› eylemler yapabilir; PKK
buna bir örnektir. Yani falan hareket
“reformist” olmufltur, eylem yap-
maz, silaha baflvurmaz, radikal, mi-
litan davranmaz diye bir fley yoktur.
Tersine “bar›fl, uzlaflma” amaçlar›
için de her fley yap›labilir. ‹flte stra-
teji-taktik aras›ndaki iliflki bu nok-
tada belirleyici bir önem kazan›r.
As›l mesele, eylemin “ne için, han-
gi hedeflere ulaflmak u¤runa yap›l-
d›¤›”d›r. Oligarfliyi bar›fl'a zorlamak
için eylemler yapmak, silahl› müca-
deleyi bu amaçla yükseltmek, özün-
de uzlaflmac›, emperyalist çözüm
çizgisini sürdürmektir. 

Son olarak flunu belirteyim; bu-
rada strateji ve takti¤e iliflkin teorik
olarak ele ald›¤›m›z anlay›fla iliflkin,
kendi prati¤imizden, solun prati¤in-
den olumlu ve olumsuz bir çok ör-
nek verilebilir. Bu yaz›y› okurken,
tart›fl›rken okurlar›m›z örneklerle
zenginlefltirirlerse, konu daha yeri-
ne oturacakt›r. Devrimci anlamda
strateji ve taktik, bir partinin iktidar
iddias› ve bilincinin ifadesidir. Stra-
tejisinde karars›z, taktiklerinde tu-
tars›z bir hareket, pusulas›z bir gemi
gibidir ve onun istedi¤i limana var-
mas› mümkün de¤ildir... Diyerek
sohbetimizi burada noktal›yorum.
fiimdilik hoflçakal›n.
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aktik, stratejiye ulaflmay› h›zland›-
ran, devrimin yolunu açan bir unsurdur. Be-
lirlenen politika, yöntem, eylem biçimi, bunu
sa¤lam›yorsa, o, Marksist-Leninist anlamda
bir taktik de¤ildir.

Bütün bu tart›flmalarda önemli olan, devrimci
örgütün hedefinin netli¤i, aç›kl›¤› ve o hedef
do¤rultusunda kararl›l›kla yürümektir. 
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yurtd›fl›

Belçika’da DHKC Davas›’nda yar-
g›lanan ve 28 fiubat tarihinden bu ya-
na tutuklu bulunan Musa Aflo¤lu ve
fiükriye Akar Özordulu, içinde bulun-
duklar› tecrit koflullar›n› protesto et-
mek amac› ile açl›k grevine bafllad›lar.

7 ayd›r Bruges Hapishanesi’nde
tecrit alt›nda tutulan tutsaklar 4 kez
mahkemeye baflvurdular. Bu baflvura-
lar›n tümünde mahkemeler, ya k›smi
olarak ya da tamamen tecritin kald›r›l-
mas› yönünde kararlar ald›lar. Örne-

¤in, son mahkeme karar›nda geceleri yar›m saatte bir
›fl›klar› yakarak kontrol etme uygulamas›na kesinlikle
son verilmesi istenmiflti. Ancak tüm bu mahkeme karar-

lar› Adalet Bakanl›¤›’n›n hapishane yönetimine verdi¤i
yeni emirlerle geçersiz k›l›nmakla kalmad›, tecrit uygu-
lamalar› daha da a¤›rlaflt›r›ld›. 

Tutsaklar›n, keyfi uygulamalara karfl› yeniden tecri-
tin kald›r›lmas› için mahkemeye baflvuracaklar› ve hâ-
kim karar›n› uygulamad›¤› için de hapishane idaresine
yönelik ayr› bir ceza davas› açacaklar› bilgisi verilirken,
Aflo¤lu ve Özordulu 30 Ekim tarihinden itibaren tecrite
karfl› açl›k grevine bafllad›klar›n› duyurdular. 

Aflo¤lu, açl›k grevine bafllad›¤›n› kaydetti¤i mektu-
bunda, böyle bir eyleme baflvurmalar›n›n ayn› zamanda
kendi mahkemelerinin karar›n› kendilerine uygulatma-
ya çal›flma anlam›na da geldi¤ini hat›rlatarak, AB üyesi
ve sözde demokratik haklar›n oldu¤u bir ülkede huku-
kun nas›l çi¤nendi¤ini ortaya koyuyor. 

Belçika’da görülen DHKC Da-
vas› hem kendi içindeki hukuksuz-
luklarla, hem de anti-terör yasas›n›n
ilk uygulamas› olmas› yan›yla, ge-
nel olarak Belçika’da hak ve özgür-
lükler aç›s›ndan tart›fl›l›yor. 

Brüksel’in ULB Üniversite-
si’nde Oxfam, anti-terör yasalar›n›
konu alan bir konferans düzenledi.
25 Ekim günü “Düflünmek hala
mümkün mü? Anti-terör yasas›n›n
yaratt›¤› sonuçlar” ismiyle gerçek-
leflen konferansta konuflmac› ola-
rak, DHKC Davas›’ndan yarg›lanan
Bahar Kimyongür, ‹nsan Haklar›
Birli¤i Onursal Baflkan› Dan Van
Raemdonck, ULB’de tarih profesö-
rü Anne Morelli ve CLEA sözcüsü
Daniel Flinker yerald›lar.

Anne Morelli, 11 Eylül’den 8
gün sonra ilk anti-terör yasa tasla¤›-
n›n haz›r oldu¤unu hat›rlatarak, “bu
ne h›z” diye sordu ve zaten haz›r
olan yasalara 11 Eylül’ün gerekçe

yap›ld›¤›n›
söyledi. Ar-
d›ndan söza-
lan Dan Van
Raemdonck,
yasan›n de-
¤ifltirilmesi
de¤il tüm-
den kald›r›l-

mas›n› istediklerini söyledi ve “Bu
yasa illegaldir. Bizler ne yaparsak
suçtur bunu bilemiyoruz, iflte bu du-
rumda yasa illegaldir” dedi. 

Bu yasa ile Belçika’n›n polis
devletine dönüflme yolunda ilerledi-
¤inin alt›n› çizen Raemdonck, Irkç›
Vlaams Belang Partisi’nin iktidara
gelmesi durumunda hiçbir yeni ya-
saya ihtiyaç duymayaca¤›n› belirte-
rek durumu özetledi. DHKC Davas›
üzerinde duran Flinker ise flunlar›
söyledi: “Terörizm ve silahl› müca-
dele aras›nda fark vard›r. Biz Türki-
ye devleti ve DHKC aras›ndaki ça-
t›flmada taraf de¤iliz ama bask› ve
iflkence uygulayan Türkiye devleti-
ne Avrupa’da kendini tan›tma ola-
na¤› veriliyorsa, DHKC’lilerin de
kendilerini duyurma haklar›n›n bu-
lundu¤unu savunuyoruz.” 

Bu konu üzerine yeniden söza-
lan Prof. Morelli, Adalet Bakan›
Onkelinx’in Türkiye devletini Feh-
riye Erdal olay› nedeniyle memnun
etme ve ayr›ca ekonomik ve siyasi
ç›karlar nedeniyle Belçika’daki mu-
halifleri gözden ç›kard›¤›n› belirtti.
Prof. Morelli, “DHKC Davas›’n›n
atanan hakimi ve konuya tutkun
savc›s› Delmulle gibi, Onkelinx de
herhalde Türkiye devletinden bir
madalya al›r” diye konufltu. Son

olaraksöz alan Bahar
Kimyongür de DHKC’nin
mücadelesini anlatt› ve

hukukun siyasi, ekonomik ç›karlara
kurban edildi¤ine dikkat çekti. 

Ço¤unlukla ö¤rencilerden olu-
flan 100 kiflinin izledi¤i konferansta,
CLEA sözcüsü Flinker, DHKC Da-
vas›’na kat›l›m ça¤r›s› yapt›. 

“Militanl›k Kriminalize Ediliyor”

Bir baflka toplant› ise, 23
Ekim’de Belçika Emek Partisi
PTB’ye ba¤l› ‘La Braise’ (Köz)
isimli dernekte “Militanl›k krimina-
lize ediliyor” ad›yla düzenlendi.
Toplant›da 2001’de Liege’de düzen-
lenen Avrupa Ekonomi ve Mali Ba-
kanlar›n toplant›s› ECOFIN’e karfl›
izinli bir gösteri düzenledi¤i gerek-
çesiyle yarg›lanan PTB üyesi Raoul
Hedebouw ve Bahar Kimyongür
konufltu. Hedebouw, yasal bir göste-
ri nedeniyle haberi olmadan “çete
kurmak” suçlamas›yla aç›lan dava
ve polisin özel yaflam›n› takipteki
pervas›zl›¤›n› örneklerle anlatt›.

“Bu dava DHKC Davas› kadar
önemli olmasa da, faflist uygulama-
lar›n nas›l ad›m ad›m ilerledi¤ini
gösteren bir örnektir.” fleklinde ko-
nuflan Hedebouw’dan sonra sözalan
Kimyongür de, DHKC Davas›’nda
yaflananlar›, neden susturulmak is-
tendiklerini anlatt›. 

Cephe tutsaklar› tecrite karfl› açl›k grevinde

DHKC davas› ve Belçika’da özgürlükler tart›fl›l›yor



Özgürlük...

Her dilde, her k›tada, her ülkede, her ça¤da halklar›n
mücadelesini en özlü biçimde anlatan kavram. U¤runa
ölümlere göz k›rpmadan gidilen, en dayan›lmaz ac›lara
dayan›lan, herfleyden vazgeçilse de ondan vazgeçilme-
yen özgürlük...

Bu yüzden dünyan›n en hakl› kavgalar›n› yapanlara,
özgürlük savaflç›lar› denmifltir. Ve bu yüzden dünyan›n
en hakl› ve kutsal savafllar› özgürlük ad›na verilen sa-
vafllar olmufltur. 

“Özgürlük” flimdi de binlerce kilometre uzakl›ktaki
bir ülkede yaflayan flairlerin, Anadolu topraklar›nda sü-
ren bir kavgaya adad›klar› fliir antolojisinin ad› oldu. 

9 Kanadal› flair Türkiye halk›n›n direniflini, F Tiple-
rinde direnen tutsaklar› selamlamak, Büyük Direnifl’e
desteklerini ifade etmek için bir fliir antolojisi yay›nlad›-
lar. Freedom (Özgürlük) ad›n› tafl›yan antolojiyi derle-
yenlerden, fiili as›ll› fiair Elias Letelier flu sözlerle anlat-
t› çal›flmalar›n›n mant›¤›n›: 

“Hiçbirimiz Türk de¤iliz ancak tutuklanan militan-
lar halk›n hak ve özgürlükleri için mücadele ediyorlar.
Kanada’l› flairler olan bizler için, duyarl›l›k gösterme-
miz için bu yeterli bir sebeptir”.

‹flte bu yal›n gerçe¤in sorumlulu¤u içinde fliirleri
verdiler antolojiye. Cephe’nin kavgas›n› en iyi bu kav-
ram›n anlataca¤›na karar vererek, “özgürlük” dediler
ad›na. 

Antolojinin tan›t›m› amac›yla geçti¤imiz 14 Ekim
günü, Montreal kentinde O’Hara’s Pub isimli Kafe’de
bir fliir gecesi düzenleyen flairler, burada da bir kez da-
ha Cepheli tutsaklar›n direniflini selamlad›lar. fiiir gece-
sine Pauline Michel, George Bowering, Carolyn Marie
Souaid, Endre Farkas, Elias Letelier, Geoffrey Cook,
Jorge Etcheverry, Katherine Beeman ve Caesar Castillo

isimli flairlerin kat›ld›k-
lar› bildirildi.

Bu ülkede yaflayan,
bu direnifle çok daha ya-
k›ndan tan›k olan ozanla-
r›m›zdan önce Kanadal›
flairlerin bu giriflimi hiç
kuflku yok ki oldukça an-
laml›d›r. Bunca k›s›tl›
olanaklara, dünya halk-
lar›na anlatma konusun-
da mevcut engellere, ye-
tersizliklere karfl›n Bü-
yük Direnifl’in yaratt›¤›
etkinin ortaya ç›kard›¤›
duyarl›l›¤›n da ötesinde
enternasyonalist dayan›fl-
maya en güzel örneklerden biri
olmufltur. 

Asl›nda ‘Poetas’ Yay›nlar›’n-
dan ç›kan ilk kitap de¤il bu. Ken-
dilerini “Anti-emperyalist fiair-
ler” olarak nitelendiren ve kuzeyi
güneyi ile bütün Amerika k›ta-
s›ndan flairlerin biraraya geldi¤i
bu oluflum, Büyük Direnifl’e des-
te¤ini ilk olarak 2004 y›l›nda ha-
z›rlad›klar› “Tutsa¤a Türkü”

isimli fliir antolojisi ile göster-
mifllerdi. Bununla da yetinmeyen
flairler, antolojinin tan›t›m›n› yapmak, tecrite karfl› dire-
nen tutsaklara destek vermek için Avrupa’n›n birçok ül-
kesini kapsayan bir turne düzenlemifller, fliir gecelerine
kat›lm›fllard›. Bu turne s›ras›nda görüfltü¤ümüz, fliir an-
tolojisinin yay›nc›s› fiair Elias Letelier-Ruz, Büyük
Direnifl’e iliflkin düflüncelerini ve Türkiye’de süren mü-
cadeleye nas›l bakt›klar›n› flöyle anlatm›flt›: 

Türkiye’deki tutsaklar›n durumu konusunda (ki) bu
sessizlik bizim sadece enternasyonalist görevimize de-
¤il, ayn› zamanda kendimize karfl› olan görevimize do-
kunuyordu... Her fleye ra¤men -Türk hükümeti- bu mü-

cadelenin, ölümlere ra¤-
men teslim olmad›¤›n›,
teslim olmayaca¤›n›
görmüfltür. Bu açl›k gre-
vinde hayatlar›n› kaybe-
den bir kahramanlar zin-
ciri sözkonusu. Yaflat-
mak için ölüme yatarak
yaflam› kutsayan bu in-
sanlar› görmek çok ac›
verici. ‹lkelerini ölümü-
ne savunma azimleri ve
cesaretleri ölçülmez.
Adaletsizli¤i durdurma-
y› hayal edenler için bir
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Kanadal› fiairlerden
Direniflle Dayan›flma

Kanadal› fiairlerin
anlaml› enternas-
yonalist dayan›fl-
mas›: Hiçbirimiz
Türk de¤iliz, an-

cak tutsaklar hal-
k›n özgürlü¤ü için
mücadele ediyor-
lar, duyarl›l›k gös-
termemiz için bu

yeterli bir sebeptir

ABD’den Direnifle 
Destek Sürüyor

Uluslararas› Tecrit ile Mücadele Platformu
(UTMP)’nin ça¤r›s› üzerine Büyük Direnifl’e ABD’den
destek sürüyor. Önceki say›m›zda yer verdi¤imiz 21
kurum, kurulufl, insan haklar› savunucusu ve hu-
kukçunun tecrite karfl› imzalad›klar› deklarasyona
ilaveten 8 hukukçu ve insan haklar› savunucusu da-
ha imza att›. Tecrite karfl› deklarasyonu imzalayan-
lar flöyle:

Kore Bar›fl Projesi-Uusal Avukatlar Loncas›ndan
Av. Eric Sirotkin, Uusal Avukatlar Loncas›ndan Av.
Melinda Power, Av. Jaribu Hill Adalet ve Birlik Ko-
mitesi üyesi Berta Silva, ‹lerici ‹flçi Örgütleyici Komi-
tesi’nden David Smith ve Rona Smith, Houston Üni-
versitesi Adil Ticaret için ö¤renciler, Filistinli-Ameri-
kal› Kongre yürütme komite üyesi Mazin Qumsiyeh,
yazar ve insan haklar› avukat› Jennifer Harbury,
Anayasal Haklar Merkezi Baflkan› Michael Ratner.
‹rlanda’dan Sinn Fein's Padraig Pearse Cumann. Ay-
r›ca Sinn Fein sözcüsünün, Adalet Bakanl›¤›’na tecri-
tin son bulmas› için ça¤r›da bulundu¤u belirtildi.



referans örne¤i, bir model oldular.
Onlara dair konuflmak çok zor. Bi-
limsel aç›dan, t›bbi aç›dan ve duy-
gusal aç›dan yap›labilir. Ve kuflku-
suz tek bir sonuca varabiliyoruz:
Cesaretleri, flimdiye dek görülen
tüm insan irade örneklerini afl›yor.
fiairler olarak, bize, direnifllerini
eserlerimizle bir türküye dönüfltür-
mek kal›yor. Yay›nlad›¤›m›z antolo-
jide 94 flair bu fliirlerle, Amerika K›-
tas›’n›n dört bir yan›ndan, “‹flte biz
burday›z. Sizi duyuyoruz”, ayn› za-
manda “Sizi öldüren sessizlikten
dolay› büyük bir üzüntü duyuyoruz”
demek istediler. Ayr›ca, bu kitap ge-
cenin ortas›nda gözlerini açan bir
halk›n direniflini selaml›yor. Böylesi

bir devlete karfl› direnmek... Ne bü-
yük cesaret!

Bugün “Türkiye” dedi¤iniz za-
man, faflist güruhlar›n, uluslararas›
kamuoyunun gözleri önünde yapt›k-
lar› vahflet akla geliyor. Ama ayn›
zamanda, “Türkiye” dedi¤imiz za-
man, akl›ma kahraman bir mücade-
le geliyor. Türkiye’deki mücadele,
Latin-Amerika solunun onurlu mi-
ras›na geri dönmesi için kopyala-
mak istedi¤im bir örnek. Türki-
ye’nin benim için neyi hat›rlatt›¤›
sorusuna dönersek; ilk etapta Nâz›m
Hikmet ve DHKC geliyor. Devrim-
ci Halk Kurtulufl Cephesi, benim
için ayakta kalan, halklar›n direnifl
belle¤ini canl› tutan bir örgüt.
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Anti-emperyalist flair-
ler 2004 y›l›nda da,
fiili’den, Küba’dan,
Kanada’dan, Meksi-
ka’dan, Bolivya’dan
ve daha pek çok

Amerika K›-
tas› ülkesin-
den 94 flairin
fliirleriyle
yerald›¤›,
“Tutsa¤a Tür-
kü” isimli ‹s-
panyolca bir fli-
ir antolojisi ile
Türkiye’de dire-
nen tutsaklara
“sesinizi duyuyo-
ruz” demifllerdi.

Belçika’da Halk fienli¤i
Belçika'n›n Liege flehrinde faaliyet yürüten BAHKEM taraf›ndan, 29

Ekim günü düzenlenen ‘Türkülerle Halaylarla HALK fiENL‹⁄‹’ne kat›lan
500’den fazla kifli, Anadolu ezgileri ile coflkulu saatler yaflad›. fienli¤e; BAH-
KEM’de ba¤lama kursu veren Ünal ve Gülseren Bingöl, Grup SIR, Erencan,
Tolga Sa¤, P›nar Sa¤ ve Grup Yorum kat›ld›lar. 

BAHKEM Baflkan›’n›n derne¤in kurulufl amac›n› ve çal›flmalar›n› anlatt›-
¤› ve daha çok artan ›rkç›l›k, iflsizlik ve yozlaflmaya dikkat çekti¤i, Türkiye ve
dünyada yaflanan geliflmeleri ele ald›¤› konuflmas›n›n ard›ndan, Ünal ve Gül-
seren Bingöl türkülerini seslendirdiler. Ard›ndan s›ras›yla Grup SIR, Erencan,
Tolga Sa¤, P›nar Sa¤ fliirleriyle, geleneksel halk türküleriyle, deyiflleriyle ve
Grup YORUM direnifl türküleriyle, marfllar›yla, dinleyicilere coflku dolu an-
lar yaflatt›lar. Ölüm orucu direniflinden sözeden Grup Yorum’a ilgi dikkat çe-
kerken, ayr›ca BAHKEM bünyesinde çal›flmalar›n› yürüten Kungfu-Toi Gru-

bu bir gösteri sundu. 

Halk flenli¤inde Anadolu Federasyonu sözcüsü
de Federasyon’un faaliyetlerine iliflkin konuflurken,
TAYAD Komite temsilcisi ise 7. y›l›na giren direni-
fli anlatt›. ‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü Komite-
si’nden Jean-Claude PAYE’nin DHKC Davas›’yla
ilgili konufltu¤u flenli¤e Türkiyeli ve Belçikal› çok
say›da kurum mesajlar› ile destek verdiler. 

Esenler’de Dayan›flma 
Etkinli¤i

Esenler Pir Sultan Abdal Kültür
Komisyonu, 22 Ekim günü bir  da-
yan›flma etkinli¤i düzenleyerek
birlikteli¤in önemine vurgu yapt›.
HÖC, DHP, ‹flçi Köylü ve ESP’nin
yerald›¤› kültür komisyonunun  ça-
l›flmalar›na de¤inilen aç›l›fl konufl-
mas›n›n ard›ndan, dernek yönetimi
ad›na Fethi Ayd›n, son dönemde
yaflanan bask›lara de¤inen bir ko-
nuflma yapt›. Sivas Katliam›’n› an-
latan sinevizyon gösteriminin ar-
d›ndan etkinli¤e türkü ve marfllar›
ile kat›lan Sar›gazi Temel Haklar
Müzik Grubu Umut Ya¤muru, bir
dinleti sundu. 200 kiflinin kat›ld›¤›
etkinlikte izleyicilerini coflturan
grup üyeleri yapt›klar› konuflma-
larda da direnifle ve tecrite karfl›
mücadeleye dikkat çektiler. 

Grup Yorum Söyleflileri
Grup Yorum Gebze ve Ba¤c›lar’da dinleyicileriyle

bulufltu. 26 Ekim günü Gebze Temel Haklar’›n düzenle-
di¤i söylefliye kat›lan Grup Yorum, dinleyicilerinin so-
rular›n› cevapland›rd›. Y›ld›zlar Kufland›k albümünü
imzalayan Yorumcular, özellikle gençlerden oluflan din-
leyicilerine müzik anlay›fllar›n› anlatt›lar.

25 Ekim günü ise Ba¤c›lar’da Karanfiller Kültür
Merkezi'nde düzenlenen söylefliye kat›lanlar a¤›rl›kl›

olarak son albümüne
iliflkin sorular yöneltti.
Tecrite karfl› direniflten
sözeden Grup Yorum
üyeleri, ayr›ca bir de
dinleti sundular. 29
Ekim’de ise, Karanfiller
Kültür Merkezi’nde
Tecrite Karfl› Sanatç›lar-
dan Avni Sa¤lam ile bir
söylefli gerçeklefltirildi.



19-22 Aral›k 2000 ta-
rihlerinde hapishanelere
düzenlenen ve tarihi bir ar-
s›zl›k örne¤i olarak ad›na
“hayata dönüfl” denilen
operasyonlar›n Bayrampa-
fla aya¤›na iliflkin hukuki
süreç valilik engelli yüzün-
den iflletilemiyor. Evet, hal-
ka yasalardan, hukuktan,
adaletten sözedenler kendi
mahkemelerinin önüne bari-
kat kurmufl, savc›lar›n soruflturma
yapmas›na dahi engel oluyorlar. 

19 Aral›k operasyonlar›na ilifl-
kin, katliamdan sa¤ kurtulan tutsak-
lara ve görevlilere olmak üzere ayr›
ayr› davalar aç›ld›. Ölümlerin ya-
fland›¤› Ümraniye ve Çanakkale’de
görevli asker ve gardiyanlara ‘kötü
muamele’ ve ‘adam öldürme’ suçla-
r›ndan davalar aç›l›rken, en büyük
katliam›n gerçekleflti¤i Bayrampa-
fla’da operasyona kat›lan askerlere
bir türlü dava aç›lam›yor. 

Eyüp Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’n›n tutuklu ve hükümlülerin flika-
yeti üzerine, jandarmalar hakk›nda
‘adam öldürmek’, ‘iflkence’, ‘kötü
muamele’ suçlar›ndan bafllatt›¤› so-
ruflturma 6 y›ld›r sürüyor. ‹stanbul
Valili¤i, operasyona kat›lan jandar-
ma hakk›nda daha önce iki kez izin
vermemiflti. Savc›l›¤›n üçüncü izin
talebi de geçen hafta reddedildi. 

Tek Delil, Katillerin Raporu
Valili¤in bu karar› dayand›rd›¤›

gerekçelerse, adeta “bu ülkede hu-
kukun de¤il ordunun sözü geçer”
diye bas bas ba¤›r›yor. 

‹l Jandarma Komutanl›¤›’n›n ön
inceleme yapt›¤›n› belirten valilik,
karar gerekçesinde, cezaevlerinin
“terör örgütlerinin e¤itim yuvala-

r›” haline geldi¤ini ve operasyonla-
r›n “devlet otoritesinin yeniden te-

sis edilmesi amac›yla” gerçekleflti-
rildi¤ini söylüyor. fiöyle devam edi-
yor valilik: “Yap›lan incelemede ce-
zaevini tahliye etme amac›nda olan
jandarma, afl›r› ve orant›s›z güç
kullanmadan, tahriklere kap›lma-
dan, amaç ve emirleri d›fl›na ç›k-
madan, hiçbir tutuklu ve hüküm-

lüye kötü muamelede bulunmadan
görevini gerçeklefltirmifltir”

Demek ki, alt› kad›n diri diri ya-
k›lmad›. Demek ki, 12 insan hayat›-
n› kaybetmedi. Demek ki, birbiriyle
uyuflan onlarca tan›k anlat›m› ger-
çek de¤il. Demek ki, devletin Adli
T›p Kurumu da bütün kurflunlar›n
askerlerce tutsaklara do¤ru s›k›ld›-
¤›n› ve “üzerinde ‘insan olan bölge-
ye atmay›n’ yaz›l› bombalar›n in-
sanlar›n üzerine yo¤un bir flekilde
at›ld›¤›n›” söylerken yalan söyle-
mifller. Bu uzman kifliler de¤il, her
fleyi katliam› gerçekleflitren jandar-
ma bilirmifl. 

Zaten soruflturma konusu olan
kurumun inceleme raporunu esas
alarak karar vermek dahi, faflizmin
ars›zl›¤›n›n garabet bir örne¤idir.

Valilik, soruflturma yapmak iste-
yen savc›ya diyor ki; gerek yok,
jandarma soruflturdu ortada suç
yok! Öyleyse davaya da gerek yok,
suçlular zaten öldüler, kalanlar da
yarg›lan›yorlar... 

Savc›: B›rak›n 
yarg› karar versin!
Soruflturma için baflvuru yapan

Eyüp Cumhuriyet Savc›s›
Ali ‹hsan Demirel de, bu
karar karfl›s›nda üçüncü
kez ‹stanbul Bölge ‹dare
Mahkemesi’ne itiraz etti. 

2003’te yap›lan itiraz›
de¤erlendiren Savc›,

“Operasyona kat›lan per-
sonelin kimliklerinin aç›k
olarak belirlenmesi, ifade-
lerinin al›nmas› gerekirken,
bu yönteme baflvurulmadan

rapor düzenlendi¤i”ni belirtti. Vali-
li¤in, 2005 y›l›nda yeniden sorufl-
turma izni vermedi¤ini hat›rlatan
savc›, bu karar›n da bozulmas›na
hükmeden mahkemenin, usulüne
uygun yap›lmayan ön inceleme ra-
porunun da iadesine karar verdi¤ini
kaydetti. Savc›l›k, mahkemenin da-
ha önce, dosyan›n sürüncemede b›-
rak›lmas›na sebep olan kamu görev-
lileri hakk›nda suç duyurusunda bu-
lunulmas›na hükmetti¤ini anlatt›.
Buna karfl›n valili¤in yeniden sorufl-
turmaya izin vermedi¤ini belirten
savc›, haklar›nda soruflturma izni is-
tenen, operasyona fiilen kat›lan jan-
darma görevlilerinden 74 kiflinin
ifadelerinin al›nmad›¤›n›, eksik ön
inceleme ile karar verildi¤ini belirt-
ti. “Olay›n önemi ve özelli¤i gere¤i,
silah kullanma yetki s›n›rlar›n›n
afl›l›p afl›lmad›¤›n›n, delillerin tak-
dir ve de¤erlendirilmesinin adli
mercilere ait olmas› gerekirken de-
lillerin idari merciler taraf›ndan
de¤erlendirildi¤ini” kaydeden
Cumhuriyet Savc›s›, bir kez daha
valilik karar›n›n ve onunla birlikte
ön inceleme soruflturma evrak›n›n
incelenerek iptalini, jandarma gö-
revlileri hakk›nda soruflturma izni
verilmesini talep etti.

Valilik kendi mahkemelerine bi-
le güvenmiyor, devlet ad›na katliam
gerçeklefltirenleri koruma konusun-
da. Çünkü, bu tür mahkemeler her
ne kadar sonuçta katilleri aklama ya
da göstermelik cezalarla üzerini ört-
me biçiminde sürüyor olsa da, dava
süreçlerinde kamuoyu bask›s› ile bir
çok gerçek deflifre oluyor, halk ka-
tillerin yakas›na yap›fl›yor. Valili¤in
as›l korkusu bu, göstermelik de olsa
yarg›latmam ›srar› buradan geliyor.
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‹stanbul Valili¤i
Katliamc›lar›n Kalkan›

Alt›s› diri diri yak›lmak su-
retiyle 12 insan katledilmifl.
Adil T›p Kurumu dahi katli-
am› belgelemifl. Ancak ‹s-
tanbul Valisi ›srarla bu bü-
yük suçu iflleyenler hakk›n-
da dava aç›lmas›n› engelli-
yor. Yarg›y› vali verecekse,
bu yasalar, bu mahkemeler

neden var o zaman? 
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Emperyalistlerin askeri örgütü NATO, direnifl karfl›s›nda zorland›kça,
katliamlar›n› daha da art›rd›. Türkiye oligarflisinin de içinde yeralmaktan
“onur duydu¤u” NATO, düzenledi¤i sald›r›larda onlarca sivili katletti. 

Katliamc›lar›n demagojileri ayn› ‹lk katliam Pencavi bölgesinde
gerçekleflti. Bölge halk›, NATO operasyonu s›ras›nda 80 ila 85 sivilin öldü-
¤ünü bildirdi. Katliam iflgalcilere karfl› öfkeyi daha da büyütürken, NATO
yaln›zca 12 sivilin öldü¤ünü aç›klad›. Sanki 12 olmas› onlar› aklarm›fl gibi,
NATO'ya ba¤l› ‹SAF sözcülerinden Yüzbafl› Andre Sallum, "12 kiflinin öl-
dü¤ünü do¤rulayabiliriz. Bafllat›lan soruflturmalarda Afganistan Savunma
Bakanl›¤› ile birlikte çal›fl›yoruz" dedi. 

Katliamc›lar›n katliam› mazur göstermek için kulland›¤› demagoji ise,
“Taliban sivilleri kalkan olarak kullan›yor” oldu.

Ne tesadüf! ‹srail de Lübnan’daki büyük vahfletinde ayn› demagojiye
baflvurmufltu. Dünyaya medeniyet, demokrasi dersi vermeye kalk›flan iki-
yüzlü Avrupa ve ABD emperyalistleri ile onlar›n uflaklar› da ayn› demago-
jiyle katliamlar›n› gizlemeye soyunuyorlar. 

‹flgalciler yenilecek Taliban ise, sivil ölümlerden sonra, NATO bir-
liklerini soyk›r›m yapmakla suçlayarak, sald›r›lar›n› art›rma tehdidinde bu-
lundu. Taliban Komutan› Molla Dadullah, NATO'nun, Taliban'›n köylüleri
çat›flmalarda "insan kalkan›" olarak kulland›¤› yolundaki suçlamalar›n› red-
detti ve “Yabanc› birliklere ve kölelerine, Afganistan'daki yenilgilerinin ka-
ç›n›lmaz oldu¤unu söylemek isterim. Taliban ölene kadar savaflacak” dedi. 

Öte yandan iflbirlikçi Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai, direnifl
karfl›s›nda zorland›klar›n›, Taliban Lideri Molla Ömer ve Hizbi-‹slami Lide-
ri Gulbeddin Hikmetyar’a “görüflme ça¤r›s›nda” bulunarak ortaya koy-
du. Bu ça¤r› direnifl taraf›ndan reddedildi. Afganistan’daki NATO güçlerinin
ABD’li komutan› Albay Karl Eikenberry ise, ‘Taliban’a karfl› verilen müca-
delenin en az 10 sene daha sürece¤ini’ belirterek, itiraflar cephesine bir ye-
nisini daha ekledi. 

Pakistan’dan ABD ad›na katliam Bölgede yaflanan bir baflka kat-
liam ise, Pakistan s›n›r›ndayd›. Pakistan birlikleri s›n›rda bir afliret bölgesin-
de, “El Kaide’nin e¤itim kamp› oldu¤u” gerekçesiyle bir medreseye sald›r›
düzenleyerek 80 kifliyi katletti. öldü. 

29 Ekim sabah erken saatlerde düzenlenen sald›r›da, Çingay köyünde, 70
ila 80 kadar kiflinin bulundu¤u medresenin hedef al›nd›¤› belirtilirken, böl-
ge sakinleri, ölenlerin, “El Kaide üyesi de¤il masum siviller oldu¤unu” söy-
lediler. Katliam›n ertesinde Pakistan’da büyük kitle gösterileri ile intikam
yeminleri edilirken, Pakistan ordusu medresenin Taliban yanl›s› lideri Ma-
ulana Liakatullan’›n da ölenler aras›nda oldu¤unu aç›klad›. 

Bir baflka iddia ise, katliam›n ABD helikopterleri taraf›ndan gerçekleflti-
rildi¤i, Pakistan’›n ise kendini kan›tlamak için olay› üstlendi¤i fleklinde. Öy-
le ya da böyle, Pakistan’›n kendi halk›na yönelik bu katliam›, ABD emper-
yalizminin bölge ç›karlar› içindir. Bir devletin iflbirlikçilikte hangi noktaya
gelebilece¤inin en çarp›c› kan›t›d›r bu olay. Efendisi ad›na kendi halk›na
bombalar ya¤d›ran cuntac›lar ABD deste¤inin diyetini böyle ödüyor ve bu-
nun ad›na ‘teröre karfl› savafl, özgürlükler ve demokrasi için savafl’ deniyor.

ABD tüm dünya 
için tehdit
Geçen hafta bas›na yans›yan üç

habere bakal›m önce: 

1- Silahlar›n denetlenmesini
öngören ‘Silah Ticaret Antlaflma-
s›’ 27 Ekim’de Birleflmifl Millet-
ler’de oyland›. Oylamada, 139 ül-
ke anlaflman›n ‘lehine’ oy kulla-
n›rken sadece ABD ‘karfl› oy’ kul-
lanarak silah ticaretinin denetimi-
ne karfl› ç›kt›. ABD, y›lda toplam
ihracat›n›n yüzde 40’›n› oluflturan,
107 milyar dolar silah sat›yor.

2- Amerikan devletinin ‘ikinci
adam›’, Bush’un yard›mc›s› Dick
Cheney, kat›ld›¤› bir radyo progra-
m›nda, ‘gerekti¤inde bafl› suya
sokma biçimindeki iflkence sorgu-
lamas›na nas›l bakt›¤›’ sorusuna,
‘do¤al buldu¤u’ cevab› verdi.
Cheney’in sözleri ABD’de tart›fl-
ma yarat›rken, düzeltme çabalar›
fayda etmedi. Bu üst düzeyde ifl-
kence savunuculu¤u, o ülkede ve
o ülkenin ayak bast›¤› yerlerde in-
san haklar›n›n ne büyük tehdit al-
t›nda oldu¤unu gösterdi. 

3- ‹srail’in, Lübnan sald›r›s›n-
da yasaklanm›fl uranyumlu bom-
balar kulland›¤›na iliflkin bilgiler
daha önce bas›nda yeralm›flt›. ‹n-
giliz The Independent gazetesinin
haberine göre, bilim adamlar›n›n,
‹srail bombalar›n›n açt›¤› krater-
lerden al›nan toprak örneklerinde
yapt›klar› incelemelerde, radyoak-
tivite saptand›. Böylece iddia ka-
n›tlanm›fl, ‹srail’in uranyumlu
bombalar kulland›¤› resmileflmifl
oldu. Ki, ‹srail katliamlar›n›n do¤-
rudan ABD onayl› oldu¤unu san›-
r›z hat›rlatmaya gerek yoktur.

ABD nas›l bir dünya düzeni
yaratmak istiyor, tekellerin tatl›
kârlar› için her türlü hukuksuzlu-
¤un meflru k›l›nd›¤› böyle bir dün-
yada demokrasiden, özgürlükler-
den sözetmek, böyle bir dünya dü-
zenine direnenleri “dünya için teh-
dit” ilan etmek en büyük alçakl›k
de¤ilse nedir!

Afganistan’da katliam
dünya
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Gazze: Katliam
Sürüyor

Siyonist ‹srail devleti katliam-
lar›na devam ediyor. 31 Ekim gü-
nü Gazze fieridi’nde operasyon
düzenleyen ‹srail askerleriyle Ha-
mas militanlar› aras›nda ç›kan ça-
t›flmada 2 Filistinli öldü. ‹srail s›-
n›r›ndaki Han Yunus Mülteci
Kamp›’n›n do¤usundaki Kuza Kö-
yü’nde ç›kan çat›flmada da, 3 Ha-
mas üyesi yaraland›. 

‹srail 1 Kas›m günü ise Gazze
fieridi’nin kuzeyindeki Beyt Ha-
nun’a sald›rd›. ‹nsans›z uçaklarla
bölgeye üç füze atan ‹srail yakla-
fl›k 40 z›rhl› araçla bölgeye girdi.
Yaflanan çat›flmalarda 10 Filistinli
katledilirken bir de ‹srail askeri öl-
dü. ‹srail’in, son iki ayd›r Gaz-
ze’ye yönelik sald›r›lar›n›n en bü-
yü¤ü olarak nitelendirilen sald›r›-
da, 60’dan fazla Filistinli de yara-
land›. 

‹ran: Tehdit 
Tatbikat›

ABD öncülü¤ündeki 6 ülke,
‹ran karasular›na yak›n bir bölge-
de tatbikat düzenleyerek ‹ran’a
gözda¤› vermeye çal›flt›. “Kitle
imha silah› transferini önleme”
ad›na düzenlenen deniz tatbikat›na
ABD’nin yan›s›ra, ‹talya, ‹ngilte-
re, Fransa, Avustralya ve Bahreyn
kat›ld›. ABD, tatbikat›n ‹ran ve
Kuzey Kore’ye yönelik tehdit ve
gözda¤› içerdi¤ini gizleme gere¤i
de duymad›. ABD’nin Bahreyn
Büyükelçisi William Monroe,
“Verilen mesaj aç›k: Sorumlu ül-
keler, kitle imha silah› yay›c›lar›n
uluslararas› sorumluluklar›n› bir
kenara atmas›n› seyretmekle ye-
tinmeyecekler” sözleriyle tehdidi
alenilefltirdi. 

‹ran ise, tatbikat›n kendilerini
y›ld›rmayaca¤›n› duyururken, bu-
nun bölgede istikrars›zl›k yarata-
ca¤›n› da ekledi. 

Avrupa’n›n sömürgecilik tarihi ve emperyalist emelleri;
yüzy›llarca oluk oluk kan ak›tt›. Avrupa emperyalist devlet-
leri -takdir etmek gerekir ki- ideolojik, kültürel propaganda-
lar sayesinde bu tarihi geri plana itmeyi baflarm›fllard›r. Bu
kanl› tarihin ve onun yaratt›¤› sermaye birikimiyle kurulan
Avrupa Birli¤i’nin bir “medeniyetler projesi” olarak pazarla-
nabilmesi, özgürlükler, insan haklar› gibi kavramlar› tekelle-
rinde tutabilmeleri bu alandaki baflar›n›n bir ürünüdür. Peki
gerçekten Avrupa bu tarihi geride mi b›rakt›? Vahflet, hukuk-
suzluk, katliamc›l›k, iflgaller salt ABD ve ‹srail’e mi özgü. 

Frans›z emperyalizminin Ruanda’da iflledi¤i suçlar üzerine bir araflt›rma
komisyonu bugünlerde çal›flmalar›n› yürütüyor. Bizim as›l ele alaca¤›m›z
ise, Avrupa emperyalist tekellerinin gayri-meflru çocu¤u Nazi faflizminin ana
vatan› Almanya’n›n Afganistan’dan tüm dünyaya sundu¤u görüntüler.

Haberleri bas›nda yerald›; Alman askerleri Afganistan’da kafataslar› ile
“cephe hat›ras›” foto¤raflar› çektirmifller. ‹skeletlerle askeri birli¤in ad›n›n
yaz›ld›¤›, kuru kafan›n kafas›na silah dayand›¤› vb. Alman askerlerinin ruh
halini ve ald›klar› e¤itimi yans›tan foto¤raflar›n buz da¤›n›n görünen yüzü
oldu¤u belirtiliyor. Alman kamuoyu, resimleri “Almanya’n›n itibar›n›” m›
sarst› yoksa ordunun tümden de¤erlendirilmesi mi gerekiyor diye tart›fl›rken,
yine Afganistan’dan bir baflka resim karesi ç›kt› ortaya. Alman askerlerinin
Naziler’in kulland›¤› askeri bir amblemi kulland›klar› görüntülendi. Ayr›nt›
flu ki, bu Nazi amblemi Afrika’da ki sömürgelerde kullan›lan amblem. Yani
sömürgecilik tarihiyle ba¤ kurma anlam›nda “do¤ru seçim” yap›lm›fl! 

Almanya; 2. Paylafl›m Savafl› ve Nazi tarihi nedeniyle silahlanmas›na,
BM Güvenlik Konseyi gibi yerlerde üye olmas›na yasak getirilen bir ülke.
Ancak özellikle Yugoslavya’n›n parçalanmas›nda ABD ile birlikte öncü ro-
lü oynamas›yla birlikte bu süreç de tersine dönmeye bafllam›flt›. Kuru kafa
resimlerini istisna gösterip üç befl askeri cezaland›rarak iflin içinden ç›kma-
ya çal›flan Alman devleti, sorunun münferit olmad›¤›n›, y›llard›r benzeri
olaylar›n yafland›¤›n› pekala bilmektedir. 

Alman askerleri Afganistan’da bulunma misyonu ve s›fatlar›na uygun bir
ruh halindedirler. Orada “özgürlük” ad›na de¤il, tekellerin ç›karlar› için ifl-
galci olarak bulunduklar›n› pekala bilirler. Yani Nazi geçmifllerini hat›rlama-
lar› çok do¤ald›r. T›pk› Frans›z paraflütçülerin Ruanda’ya kabile savafllar›n›
önlemeye gitmedi¤ini bilmeleri ve Cezayir’deki gibi katliamlar gerçeklefl-
tirmeleri gibi. 

Avrupa’y› de¤erlendirirken Afganistan iflgalinde do¤rudan yeralmas›,
NATO arac›l›¤›yla katliamlara imza atmas› hep gözden uzak tutulmaya ça-
l›fl›l›r. Elbette, emperyalist cephenin bugünkü lideri Amerikan emperyaliz-
midir, bu anlamda en büyük suçlu odur. Ancak, ABD karfl›s›nda “denge”
ad›na Avrupa’ya sar›lanlar, sar›ld›klar› y›lan›n ne menem bir zehir kustu¤u-
nu da görmek durumundad›rlar. Kuru kafa, Nazi sömürge amblemi durup
dururken ortaya ç›km›yor. Ya da Avrupa Birli¤i, operasyonal bir ordu kur-
mak için bofl yere çaba harcam›yor. Emperyalist politikalar›n askeri zor
araçlar› eflli¤inde geri b›rakt›r›lm›fl ülkelere tafl›nd›¤› bir sömürgecilik döne-
mini yafl›yoruz. Avrupa emperyalistleri de kendilerini buna göre yeniden fle-
killendiriyorlar. T›pk›, emperyalist geçmiflinin bir diyeti olarak kabul etmek
zorunda kald›¤› “bar›flç› Anayasas›n›” de¤ifltiren Japonya’n›n giderek mili-
taristleflmesi gibi. 

Unutulmamas› gereken flu: Barbarl›k ve vahflet, flu bu emperyalist devle-
te de¤il, sistemin kendine özgüdür.

‘Ça¤dafl Avrupa’n›n kuru kafalar›
dünya
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Lübnan Komünist Partisi, Hiz-
bullah, Ulusal Birlik Platformu,
Halk›n Hareketi ve di¤er örgütlerin
oluflturdu¤u Samidoun Platformu,
16-19 Kas›m tarihleri aras›nda Lüb-
nan’›n baflkenti Beyrut’ta uluslara-
ras› bir toplant› düzenliyor. Türki-
ye’den HÖC’ün de içinde yerald›¤›
HOP bileflenlerinin kat›ld›¤› toplan-
t›larda, Ortado¤u a¤›rl›kl› olarak
birçok ülkeden örgütlerin yeralmas›
bekleniyor. 

Toplant›da, Ortado¤u’da ve di-
¤er bölgelerde ABD ve ‹srail iflgali-
ne karfl› direniflin yollar› tart›fl›lacak
ve bu konudaki deneyimler aktar›la-
cak. “Direnifli Desteklemek” ad›yla
yap›lacak toplant›y› organize eden
Lübnanl› güçler, amaçlar›n›n ‹srail
sald›r›s› ile bafllayan direniflin so-
nuçlar›n›n yaln›zca Lübnan’la s›n›r-
l› kalmamas› için deneyimleri pay-
laflmak oldu¤unu ifade ederken, or-

ganizasyon komitesi, özellikle ABD
politikalar›n›n dünyan›n pek çok
bölgesinde savafla ve çat›flmalara
neden oldu¤una dikkat çekerek, or-
tak bir direnifl dili ve yöntemi gelifl-
tirmeyi hedeflediklerini kaydediyor. 

Yay›nlanan ça¤r› metninde, Lüb-
nan’›n kal›c› bir ‹srail-ABD sald›r›-
s› alt›nda oldu¤una dikkat çekile-
rek, askeri sald›r›n›n 33 gün sürdü-
¤ü ve bu esnada ‹srail’in tüm ulus-
lararas› anlaflmalar› ihlal ederek ye-
ni bir emperyal model oluflturdu¤u
ifade ediliyor. ABD’nin savafl› d›fla-
r›dan yöneterek do¤rudan do¤ruya
müdahil oldu¤u ifade edilen ça¤r›
metninde ayr›ca, Lübnan, ‹ran ve
Suriye’nin, ABD’nin bölgedeki he-
gamonyas›na karfl› ç›kan ülkeler
olarak bölgedeki ABD yanl›s› ülke-
lerle cephelefltirilmeye çal›fl›ld›¤›
kaydediliyor. 

Hizbullah’›n silahs›zland›r›lmas›

yolundaki ABD ve ‹srail talebinin,
asl›nda Filistin’deki iflgal ve y›k›m
sürecinin tamamlanmas›n› sa¤laya-
cak bir yöntem olarak görüldü¤ü
kaydedilen bildiride, sessiz kalma-
ma ça¤r›s› yap›l›yor. ‹srail-ABD
koalisyonunun en küçük bir f›rsatta
yeniden sald›rmakta tereddüt etme-
yece¤i de¤erlendirmesi yapan orga-
nizasyon komitesi, toplant›n›n
amaçlar›n› flöyle s›ralad›: Lübnan
halk›n›n direnifline destek olmak;
bu direnifl için yard›m yollar› arafl-
t›rmak; Lübnan’a, Irak’a ve Filis-
tin’e karfl› sürdürülen savafl ve
‹ran’a, Suriye’ye benzer sald›r›lar
düzenlemek üzere yap›lan haz›rl›k-
lar› k›namak... Konferansta konuflu-
lacak konular aras›nda ise, uluslara-
ras› hukuk kurumlar›n›n savafl s›ra-
s›nda ve sonras›nda duruma müda-
hale etmelerinin önündeki engelle-
rin nas›l kald›r›laca¤›, medyan›n ro-
lü, yeniden yap›land›rma çal›flmala-
r›, Arap ülkeleri aras›nda iflbirli¤i ve
izlenecek strateji, Irak’taki iflgalin
bitmesi için yap›labilecekler gibi
konular yeral›yor. 

Beyrut’ta direnifl toplant›s›

26 Ekim günü Malatya-Elaz›¤ karayolunda durduru-
lan bir araçta bulunan Talat fianl›, Yusuf Kenan Dinçer,
Özcan Duta¤ac› ve arac›n floförü Bedirhan Dönmez gö-
zalt›na al›nd›lar. fianl› ve Dinçer, “DHKC’nin da¤ kad-
rosuna kat›lacaklard›” iddias› ile tutuklan›rken, “Örgü-
tün kuryesi oldu¤u ve malzeme, insan sevk›yat› yapt›¤›”
iddia edilen Özcan Duta¤ac› ile Bedirhan Dönmez ise
serbest b›rak›ld›lar. 

Bu olay›n ard›ndan Dersim’de de ev bask›nlar› ger-
çeklefltirildi. Özcan Duta¤ac›’n›n Dersim Temel Haklar
eski yönetim kurulu üyesi olmas›n› gerekçe yapan polis
ve jandarma, Esentepe Mahallesi’nde misafir bulunan
derne¤in Baflkan Yard›mc›s› Murat Kaymaz’›, dergimi-
zin okuru Sinan Y›ld›r›m ve Temel Haklar üyesi Cömert
Geregül’ü Kocakoç köyünde bulunan evleri basarak gö-
zalt›na ald›lar. 

Gözalt›na al›nanlar›n tümü serbest b›rak›l›rken, Der-
sim Temel Haklar, dernek binas›nda 28 Ekim günü ba-
s›n toplant›s› düzenleyerek bask›nlar› protesto etti. Ser-
best b›rak›lan Murat Kaymaz ve Sinan Y›ld›r›m’›n da
haz›r bulundu¤u ve DHP, HKM ile DTP taraf›ndan des-
tek verilen aç›klamada konuflan, Dernek Baflkan› Evin
Timtik, amac›n derne¤in meflrulu¤unu yok etmek oldu-
¤unu ifade etti. 

Bask›nlarda yaflanan hukuksuzlukla-
ra ve gözda¤› amac›na örnekler veren
Timtik, Kaymaz ve Y›ld›r›m’›n gözalt›n-

da fiziki ve psikolojik iflkenceye maruz kald›klar›n› söy-
ledi. Sinan Y›ld›r›m’›n bafl›na uzun namlulu silahlar da-
yan›larak götürüldü¤ü jandarma karakolunda “Bizimle
çal›fl›r, bildiklerini anlat›rsan sana maafl ba¤lar›z.” deni-
lerek iflbirli¤i teklif edildi¤i bilgisini de veren Timtik
flunlar› söyledi:

“Gözalt›na al›nmalar› için hiçbir hukuki gerekçe
yoktur. Amaç; derne¤imizi ve çal›flanlar›m›z›n meflrulu-
¤una gölge düflürmek, bizleri halktan tecrit etmek, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesini bo¤makt›r. Biz; halk›n
ç›karlar› do¤rultusunda demokratik mücadele veren bir
kurumuz. Bu yüzden derne¤imiz s›k s›k çeflitli bahane-
lerle bas›lmakta, çal›flanlar›m›z gözalt›na al›n›p tutuk-
lanmakta, sürekli bask› alt›nda tutulmaktad›r. Çok iyi
bilinmelidir ki; maruz kald›¤›m›z tüm hukuksuzluklara,
bask›lara ra¤men her flart alt›nda hakl› ve meflru müca-
delemizi sürdürmeye devam edece¤iz.” 

Dersim Temel Haklar: Bask›lar Y›ld›ramaz

Ba¤c›lar’da Yürüyüfl sat›fl› Dergimizin 76. sa-
y›s›, 29 Ekim günü Ba¤c›lar Barbaros ve Kaz›mkarabekir Mahallele-
ri’nde 30 okurumuzun kat›l›m›yla halka tan›t›ld›. Megafonlarla hal-
ka derginin içeri¤i hakk›nda bilgi veren okurlar›m›z 50 dergiyi hal-
ka ulaflt›rd›lar.
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“Halk›n Cephesi” sayfam›zda
geçen hafta Irak’ta ‹flgale Hay›r Ko-
ordinasyonu’nun sona erdi¤ini du-
yurmufl, geliflmeler hakk›nda özet
bilgiler aktararak olay› k›saca de-
¤erlendirmifltik. 

Bu hafta da konu üzerinde dur-
maya devam edece¤iz. Çünkü Ko-
ordinasyon, Türkiye solunun tari-
hinden sessiz sedas›z silinebilecek
bir oluflum de¤ildir. 

Koordinasyon’un bafltan bu yana
süreci, Türkiye solunun birliklere
bak›fl aç›s›n›, tüm olumluluklar› ve
olumsuzluklar›yla, yetersizlikleri ve
açmazlar›yla ortaya koymufl, bu an-
lamda son derece zengin bir birikim
de yaratm›flt›r. 

Bu birikim üzerine zaman içinde
çeflitli tart›flmalar geliflecek, siyasi
hareketler birbirini elefltirecektir.
Bu bir yana, Koordinasyon süreci
öncelikle bir muhasebenin konusu
olmal›d›r. Bu muhasebe de Türkiye

solunu daha genifl birliklere tafl›-

yan bir s›çrama noktas›na çevrilme-
lidir. Çünkü Türkiye solunun ihtiya-
c›, politik olarak daha kapsaml›, ör-
gütsel olarak daha genifl birliklerdir. 

‹htiyac› reddetmek, 

mücadeleyi gelifltirmeyi 

reddetmektir

Türkiye solunun nas›l bir bölün-
müfllük içinde oldu¤unu, halk›n her
kesiminin her alanda kendi sorunla-
r› ve mücadelesiyle baflbafla kald›¤›
tabloyu gözünün önüne getiren her-
hangi bir siyasi hareket, daha genifl
birlikler için çal›flmak gerekti¤ini
reddedemez. E¤er hem bu tablo gö-
rülüyor, hem bu ihtiyaç reddedili-
yorsa, orada birlik aç›s›ndan sorum-
suz bir durum var demektir. 

Son 6-7 y›la bir bak›ls›n en az›n-
dan. ‹flçiler, kendi sorunlar› için ye-
tersiz de olsa direndiklerinde yanla-
r›nda memurlar yoktu. Ayn› flekilde
memurlar direnirken, iflçiler onlar›n

yan›nda yoktu. Gecekondulular, ö¤-
renciler de ayn› durumdad›rlar. Ke-
za Kürt sorununda belli bir çevre, F
Tiplerinde belli bir çevre yaln›z b›-
rak›lm›fllard›r... Halk›n ve solun
tüm kesimlerini ayn› ölçüde etkile-
yen ve ilgilendiren sorunlarda, so-
runun asli muhataplar›, destekçi,
dayan›flmac› bir konumda olmay›
tercih edebilmektedir. Ki bu destek
ve dayan›flma da ço¤u kez gerçek
muhtevas›ndan uzak, temsili düzey-
lerde kalabilmektedir. 

Bu tablo ortadayken, mesela ifl-
çi, memur konfedarasyonlar›na yön
veren anlay›fllar›n elefltirisini yapa-
biliriz böyle bir sonucu yaratt›klar›
için. Ki bu elefltiriler de hakl›, do¤-
ru elefltirilerdir. Ama bu elefltiri tek
bafl›na solun ve halk›n mücadelesi-
nin bugünkü tablosunu aç›klamaz. 

Bir bütün olarak sol ve daha özel
olarak devrimci gruplar, bu tabloyu
de¤ifltirmek için neler yapt›lar, ne
kadar zorlay›c› oldular, bu da tart›-
fl›lmal›d›r. ‹flçi ve memur sendikala-
r› aras›nda birbirine “temsili des-
tek” verme anlay›fl›, siyasi hareket-
lerde de yok mu?

Deste¤in, dayan›flman›n yasak
savmaya dönüfltürülmesinde dev-
rimcilerin pay› yok mu? Deste¤in,
dayan›flman›n bu hale dönüfltürül-
mesi, esas olarak oligarflinin “tec-

rit” politikas›n›n bir baflar›s›d›r.
Halk›n tüm kesimlerinin birbirleri-
nin sorunlar›na karfl› yabanc›laflt›r›-
larak, böl-parçala politikas›n›n sü-
reklilefltirilmesidir. 

Esas›nda bunu her siyasi hareket
tesbit edebilir; ama mesele, bu du-
rumu aflmak için ne yap›ld›¤›d›r.
“‹flçi s›n›f›n›n gündemi F Tipleri de-
¤il” diyen bir anlay›fl, oligarflinin bu
politikas›n› bozabilir mi? Birlik,
destek, dayan›flma konusunda bir
gelenek yaratabilir mi?.. Ayn› flekil-
de tamamen grupçu kayg›larla difle

difl sürmekte olan direnifllere s›rt›n›
dönenler, iflçilerin; memurlar›n,
kondulular›n, ö¤rencilerin mücade-
lesini birlefltirecek bir irade ve insi-
yatif gösterebilirler mi? 

Koordinasyon veya benzeri bir-
likler, iflte bu olumsuzluk tablosu
içindeki asgari olumlulu¤un ifadesi-
dirler. Birlik, destek, dayan›flma ko-
nusundaki olumsuzluklar›n solu ve
halk›n mücadelesini çürütmesine
hayat›n çeflitli alanlar›nda gerçek-
lefltirdi¤imiz birliklerle engel olabi-
lece¤imiz aç›kt›r. 

‹flte bu nedenle, Türkiye solu,
varolanlar› da¤›tmak de¤il, yeni-

lerini ve daha genifl birlikler kur-

mak sorumlulu¤uyla karfl› karfl›-

yad›r.

Bu sorumluluk ve ihtiyac›, genel
bir bak›fl aç›s›, genel bir tesbit ola-
rak de¤il, güncel bir görev olarak
belirtiyoruz. Evet güncel bir görev-
dir. Ve böyle oldu¤u içindir ki, so-
lun bu ihtiyac›na karfl›l›k, Koordi-
nasyonu geniflletmek, daha etkili ve
ifllevli hale getirmek yerine da¤›t-
mak kolayc›l›¤›n› tercih edenler,
yanl›fl ve sorumsuz bir davran›fl ser-
gilemifllerdir. 

Grupçulu¤un ‘özgürlü¤ü- 

nü’ mü istiyoruz? Birlikte 

olman›n yükümlülüklerini

mi üstlenece¤iz?

Ülkemiz solunun önemli bir bö-
lümünün a¤›rl›kl› olarak küçük-bur-
juva kesimler içinde örgütlendi¤i,
küçük-burjuva bir tabana sahip ol-
du¤u kimse için s›r de¤ildir. Ama ifl
küçük-burjuvazinin özelliklerinin
siyasi hareketlerdeki yans›malar›na
gelince, kimse bunlar› kabul etmeye
yanaflmaz. Fakat bu kabul etmeme
durumu, kimsenin küçük-burjuva
politika ve tav›rlar›n› ortadan kal-
d›rm›yor. 

halk›n
Cephesi Y›kmak Yerine Daha

Genifllerini Kural›m!
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Koordinasyon, BAK ayr›l›¤›n-
dan son da¤›t›c› tav›rlara kadar, kü-
çük-burjuva kayg›lar ve hesaplarla
da¤›lm›flt›r. Grupçuluk, rekabetçi-
lik, benmerkezcilik, Koordinasyon
prati¤i içinde azçok törpülenen yan-
lard›. Bunlar›n öne ç›kar›ld›¤› nok-
tada, birlik de ç›kmaza girdi. 

Bunlar›n öne ç›kar›lmas› hiç
kuflkusuz kendili¤inden , “istenme-
den” olmad›. Tersine, çeflitli grup-
lar, birliklerin yükledi¤i sorumlu-
luklardan kurtulmak isteyip, bu sü-
reci bafllatt›lar. 

Bütün bunlar, sonuçta flu veya
bu grubun küçük-burjuva s›n›f ka-
rakterini gösteriyor olsa da, solun
birlik/ittifak anlay›fl›na iliflkin geç-
miflten bugüne devrimciler taraf›n-
dan yap›lan elefltirileri kan›tlasa da,
sonuçta varolan birliklerin da¤›t›l-
mas›, halk›n mücadelesini güçsüz-
lefltirmekte, sol ve mücadele aç›s›n-
dan bunlar tarihe kay›plar›m›z ola-
rak geçmektedir. Oysa ki, bu grup-
çuluklar, kayg›lar afl›ld›¤›nda Kürt

meselesinde de, tecrit konusunda

da, baflka konularda da daha ge-

nifl, daha somut, daha etkili ve ifl

yapan birlikler kurulabilir. 

Koordinasyon ve benzeri birlik-
lerin “fazla” uzam›fl oldu¤unu dü-
flündü belki arkadafllar. Bu kadar
“uzun süren”, bu kadar çok ortak ifl
yapan bir birlik, giderek “Cepheye”
dönüflüyordu sanki... Gerçek flu ki,
Koordinasyon’un bir Cephe’ye dö-
nüflmesi de sözkonusu de¤ildi.

Bir Cephe, kapsam olarak, iflle-
yifl olarak, etkinlik ve insiyatif ola-
rak, elbette ki Koordinasyonla k›-
yaslanamaz. Bu anlamda “Cephe
mi kuruluyor” tarz› kayg›lar esasen
anlams›zd›r. Ama daha anlams›z
olan, bir Cephe ihtimalinden rahat-
s›z olmakt›r. 

Evet, solda sa¤lanan birlikler,
baz›lar›n›n flablonlar›na çok uymu-
yor olabilir. O zaman yap›lmas› ge-
reken bu birlikleri yads›mak, da¤›t-
mak de¤il, flablonlar› gözden geçir-
mektir. 

Devrim mücadelesi, kendi için-
de farkl› özellikler gösteren bir çok
aflamadan geçer. Ve her aflama, ken-

dine özgü ittifaklar› gerektirir. Bu
anlamda, bir devrim politikas›na sa-
hip olmak, ayn› zamanda bir ittifak-
lar politikas›na da sahip olmakt›r.
Devrimin stratejisi, taktik aflamalar›
bu ittifaklardan ba¤›ms›z düflünüle-
mez ve biçimlendirilemez. 

‹ttifak denilince bundan genel
olarak iki türlü ittifak anlafl›l›r; bi-
rincisi, do¤rudan devrimde s›n›flar
mevzilenmesini ifade eden iflçiler,
köylüler, küçük-burjuvazi ve di¤er
s›n›f ve katmanlar aras›ndaki itti-
fakt›r. ‹kincisi ise bu s›n›f ve kat-
manlar›n temsilcisi veya temsilcisi
oldu¤u iddias›ndaki örgütler aras›n-
daki ittifaklard›r. Bu ittifaklar, ger-
çekte ayn› sürecin de¤iflik görü-
nümdeki biçimleridir. 

S›n›flar mücadelesinin ileriki
aflamalar›nda, elenmelerin ve saf-
laflmalar›n büyük ölçüde tamamlan-
mas›, örgütlerin belli s›n›f temelleri-
ne oturmas›yla örgütlerin ittifak›yla
s›n›fsal ittifaklar özdeflleflecektir
do¤all›kla. Ama henüz örgütlerin s›-
n›f temeline oturmad›¤›, temsiliyet
iddialar›n›n s›n›f mücadelesi içinde
kristalleflmedi¤i aflamalarda, birlik-
lerin flekillenifli bunun d›fl›nda da
bir çok etkeni içerir. 

‹deolojisine güvenenler, iktidar
iddias›nda olanlar ve halk› birlefltir-
mekte sorumluluk duyanlar, kendi-
lerini flablonlara mahkum etmeden,

halk›n, solun ihtiyaçlar› temelindeki
birlik ad›mlar›n› atmaktan kork-
mazlar. Bu birliklerin ad›, flekli üze-
rine tart›flmalar yerine, gerekli olan,
hangi ihtiyaca cevap verdi¤i veya
vermedi¤i tart›flmas›d›r. Birlikler
kurulacaksa da, da¤›t›lacaksa da bu
tart›flma üzerinden olmal›d›r. 

Birlikler, tabii ki, her siyasi hare-
kete “ek” sorumluluklar, görevler
yükler. Bu sorumluluk ve görevleri
daha bafltan itibaren hep “ikincil”,
hatta bunun da ötesinde bir “angar-
ya” olarak gören ve her f›rsatta bu
görevlerden kurtulmaya çal›flan bir
anlay›fl, daha bafltan, birlik olay›n›n
ne oldu¤unu kavramam›fl demektir.
‹kinci olarak solun ve halk›n müca-
delesinde birliklere duyulan ihtiyac›
da tahlil edemiyor demektir. 

Koordinasyon’un bu kadar so-
rumsuzca ve kolayca da¤›t›labilme-
si baflka türlü aç›klanamaz. 

Da¤›t›lan birlikler, halkta güven-
sizlik yarat›r, meydan›n reformizme
kalmas›na yolaçar. Sonuç olarak flu-
nu belirtiyoruz: Sürecin ihtiyac›
olan daha genifl birliklerin oluflumu-
nu gündemimize almal›, mücadeleyi
gelifltirebilecek, devrimci, demokra-
tik güçlerin sürece müdahalesini
güçlendirebilecek birlikler olufltur-
mal›; çeflitli konularda merkezi veya
yerel olarak varolan birlikleri de
güçlendirmeli, pekifltirmeliyiz.

Kan›ksatmak, oligarflinin baflar›s›d›r
Geçen hafta Kand›ra F Tipi’nde yap›lan ziyaret s›ras›nda, görüfl yerine

askeri personel sokulmas›n› protesto eyleminde “iki ayr› tav›r” ortaya
ç›kt›. Tutsaklar, yollad›klar› mektupta geliflmeyi flöyle anlat›yorlard›.

“Bugün (26 Ekim) aç›k görüfl vard›. Ziyaret yasa¤› olmayan arkadafl-

lar›m›z ç›kt›. Ve görüfl yerine askeri personel sokulmas›n› protesto eden

sloganlar at›ld›. Alt› y›ld›r, daha do¤rusu asker görüfl yerine girmeye bafl-

lad›¤› andan itibaren yap›ld›¤› gibi. Fakat bu kez sadece biz slogan att›k.

MLKP, T‹KB, TKP/ML davas›ndan mahkumlar kat›lmad›lar. Aileleriyle be-

raber, biz ve ailelerimizin protestosunu sessizce izlediler. Belki de slogan

at›p 'gürültü' yaparak rahats›z etti¤imiz için bize k›zd›lar(!) Bunu bileme-

yiz ama bildi¤imiz flu ki, dediklerine göre "art›k bu uygulamay› protesto

etmenin lüzumu yok" imifl. Biz buna kan›ksama da diyebiliriz elbette.

Malum sürede de¤ifltiremedi¤i her fleyi içsellefltirme de diyebiliriz.”

Bir yanda direnifl, bir yanda kan›ksama! Hiç kuflku yok ki, ziyaret ka-
binlerindeki bu iki ayr› tav›r, F Tipi zindanlar›n yöneticilerini de sevindir-
mifltir. Diyece¤imiz, 7 y›ll›k sözümüzdür: Statükoculukla, kan›ksamayla,
düflman› sevindirmeyelim, direnifli güçlendirelim. 
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Ziyaret günüydü Hüseyin’in..
Çoktand›r ç›kam›yordu yata¤›ndan.
Hücrede iki kifliydiler. Mehmet,
Hüseyin’i incitmeden en güzel elbi-
selerini giydirdi. Su da içemez ol-
mufltu art›k. Yan›p kavruluyordu
Hüseyin. Ziyarete dedesi gelecekti. 

Onun anlatt›¤› Kerbela hikayele-
riyle büyümüfltü. Mehmet, Hüse-
yin’e s›k›ca sar›ld›, her zamankin-
den daha güzel görünmüfltü Hüse-
yin gözüne. Hüseyin de gülümsedi.
Her zaman yast›¤›n›n içinde sakla-
d›¤› k›z›l band› Mehmet’e verdi. 

- “Bu senindir art›k, ona iyi bak.
Bilincim yerindeyken kendi ellerim-
le vereyim dedim.”

Kap› aç›ld› aniden, “Hüseyin, zi-
yaret!..”

Tekerlekli sandalyeyle götürdü-
ler görüfl kabinine Hüseyin’i. Dede-
si, annesi, k›z kardefli gelmiflti. De-
desi Hüseyin’i görür görmez dudak-
lar› titredi, gözleri doldu. “Bileydim
böyle olaca¤›n›, ad›n› Hüseyin koy-
mazd›m” dedi içinden.

- “Hüseyin’im bunun baflka bir
çaresi yok mu?” diye sordu dedesi. 

- “Yok Dede... Dede bana anlat-
t›¤›n Kerbela’y› bir hat›rlarsan, da-
ha iyi anlars›n beni. Bir daha anlat-
san asl›nda...” 

Ana, k›z gözyafllar›n› Hüseyin’e
göstermemek için sessizce ç›kt›lar
kabinden. Hüseyin boynunu dik tu-
tamaz olmufltu art›k, geri yaslad›
bafl›n›. Dedesi Hüseyin’in halsiz ol-
du¤unu anlad›. 

- Tabii anlat›r›m, dedi. 

Ama bu kez çok farkl›yd› ad›na

a¤›tlar yakt›¤› Hüseyin, bu kez kar-
fl›s›nda duruyordu. Gözyafllar›n› tut-
man›n bir anlam› kalmam›flt› art›k.
Gözlerinden akan yafllar gibi, du-
daklar›ndan o çok bildi¤i, çok anlat-
t›¤› destan›n kelimeleri dökülmeye
bafllad›. 

- “Cand›r, kand›r Kerbela. Hem
zulum, hem umuttur Kerbela. ‹nsan-
l›¤›n bafl›d›r. 1300 y›l geçti, yaflad›-
¤›m›z gün, bulundu¤umuz yerdir
Kerbela...”

Hüseyin’in gözleri kararm›flt›,
art›k sesler çok uzaklardan geliyor-
du. Hemen arkas›ndaki gardiyanlar
birden hareketlendi, Hüseyin’i apar
topar götürdüler. 

Dedesi flafl›rd›. Etraf›n› saran
gardiyanlara, müdürlere ba¤›r›yor-
du. “Nereye götürüyorsunuz? Nere-
ye! Eziyetiniz yetmedi mi? Yetmedi
mi verdi¤imiz can? Yetmedi mi za-
limler?”

Hüseyin’i bir ambulansa bindir-
diler. Tüm vücudu, çevresindekiler
düflman›yd› art›k. Hüseyin art›k
Sahra Çölü’ndeydi. Hem s›caktan
kavruluyor, hem de uçarcas›na gezi-
niyordu Kerbela’da. 

72 kiflilik Hüseyin kafilesini on
alt› bin kiflilik Yezid’in ordusu sar-
m›flt›. Ya Yezid’e biat edecek ya da
orada kad›n›yla, çocu¤uyla, yafll›-
s›yla, k›l›çtan geçirileceklerdi. Ye-
zid’in komutanlar› Ömer’e, fiimr’e,
sonra Hür’e sesleniyordu Hüseyin:

“Zulümle, kanla tahta oturanla-
ra biat etmem ben. K›l›çlar›n›zdan,
oklar›n›zdan, m›zraklar›n›zdan de-
¤il, mazlumun ah›n› almaktan kor-
kar›m. ‹nsano¤lu ihanet çukuruna

bir düfltü mü yönünü flafl›r›r, ç›rp›n-
d›kça daha derinlere batar. Var›n
deyin ki, ben zulümle birlikte varl›k
içinde yaflamay› alçakl›k, zulme
karfl› gelerek bulaca¤›m ölümü yü-
celik sayar›m.” 

Hastanede etraf›n› sarm›fllard›
Hüseyin’in; doktorlar, komutanlar,
hapishane personeli tedaviyi kabul
etmesi için ikna etmeye çal›fl›yor-
lard›... Gülümsedi Hüseyin, 1325
y›l önce verilmiflti tüm bunlar›n ce-
vab›. ‹çi yan›yordu Hüseyin’in.  

Susuzluktan kavrulan Hüseyin
kafilesi için savafl bafllam›flt› art›k...
‹lk Hazreti Hüseyin ad›na savaflan
Hür flehit düfltü. Sonra Ali Ekber,
sonra Abbas, Kas›m, Ali Asker.
‹kinci gün Hüseyin haz›rland›. Ge-
ride kalanlara son kez konufltu. Yo-
lunu o¤lu Zeynel Abidin’e, çocuk-
lar› kardefli Zeynep’e, eflini ise
Müslüm’e emanet etti. 

“Gönüldafllar›m, sevdiklerim.
Biliyorum ki bizi ölüm bile ay›ra-
maz, ölmek zor de¤ildir, zor olan
inançs›z ölmektir. Göçmen kufllar,
ça¤layan nehirler, esen yel, gittikle-
ri yerde anlats›nlar ki; zulme bafle¤-
medik. Nerde bir ezilmifl varsa, or-
da soluklan›n, ölmek yenilmek de-
¤ildir. Biz daha çok gelir göçeriz bu
dünyadan.”

33 ok, 54 k›l›ç yaras› ald› Hüse-
yin. ‹lk sol bile¤ini, sa¤ omzunu k›-
l›çla kestiler. At›ndan düfltü¤ünde
fiimr vurdu boynuna k›l›c›n›. Kan›
akt› Sahra Çölü’ne. 

Çarflafa kan daml›yordu, Hüse-
yin’e serum takmak için kolunu
delik deflik etmifller, bileklerini kes-
mifllerdi. fiehitler flehidi Hüseyin
yumdu gözlerini. 

Hastane önünde dedesi çocuklar
gibi a¤l›yordu. Hüseyin’in kardefli
sar›ld› dedesine: “Dede yeter a¤la-
ma!”

Bir an durdu Dede. Omzu dikel-
di, sesi dirileflti. 

- “Ben Hüseyin’e a¤lam›yorum
k›z›m. Ben kendime a¤l›yorum.
Bunca y›ld›r zulme sesimizi ç›kar-
mad›¤›m›z için, gencecik Hüseyin-
ler yitip gidiyor...”

Sahray› Kerbela m›yd› yoksa
Kan daml›yordu yata¤a
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Hasan Akkaya’ya alçak sald›r›
Gazi Mahallesi geçti¤imiz hafta üç bin kiflinin kat›ld›¤› bir

cenazeye tan›k oldu. Devrimci, demokrat, halktan yana, ma-
halle halk›n›n, özellikle gençlerin sorunlar›yla içi içe olan, on-
lara çözüm bulmaya çal›flan Hasan Akkaya’ya, “kimli¤i belir-
siz” kiflilerce 27 Ekim akflam› pusu kuruldu. Üç kifli oldukla-
r› ö¤renilen sald›rganlar çapraz atefle tutarken, vücuduna 15
kurflun isabet eden Akkaya hayat›n› kaybetti. 

Mahalle sakinleri; olay›n o meflhur Cemevi’nin üst
taraf›nda bulunan ‘Mobese Kameras›’n›n önünde olmas›na
karfl›n, polisin “kameralar›n çal›flmad›¤›n›” söyledi¤ini ve “o
bizim komserimizi vurdu gebersin” dedi¤ini aktard›lar.

HÖC’lüler, Akkaya’n›n ailesinin yan›nda, ac›s›n› paylafl›rken, Hasan’›n
uyuflturucu batakl›¤›ndan kurtard›¤› gençlerin ön saflarda yer almalar› dik-
kat çekti. Gençler, kendi deyiflleri ile “Hasan Day›”lar›n› sloganlarla, karan-
fillerle u¤urlad›lar. 

Akkaya, birçok Gazili gibi, daha küçük yaflta faflizmi, polisi tan›d›. ‹lk
kez 1992 y›l›nda, devrimcilere yard›m etti¤i için, Cephe flehidi Yüksel Gü-
neysel ile birlikte gözalt›na al›nd› ve tutukland›. Adli olaylardan çeflitli ke-
reler tutsakl›klar yaflayan Hasan Akkaya, devrimcilerin bulundu¤u hapisha-
nelerde de onlarla iliflki içinde olmaya çal›flt›. 1996 Ölüm Orucu sürecinde
destek açl›k grevi yapt›¤› için üç ay hücrede tutuldu.

Devrimci mücadeleye katk›da bulunma, devrime hizmet etme konusun-
da elinden geleni yapmaya çal›flan Akkaya, bu do¤rultuda gerçeklefltirdi¤i
kimi faaliyetlerden dolay› aran›r duruma düfltü¤ünde, kendisini yakalamaya
çal›flan polislerle çat›flt› ve bir polis komiserini vurdu. Devrimci, demokrat
bir insan olmas› ve özellikle bu olaydan dolay› polislerin s›kça tehditlerine
maruz kald›¤› da biliniyordu. Nitekim, son üç gündür polis taraf›ndan sü-
rekli ölümle tehdit edildi¤i ö¤renildi.

Akkaya ailesine bafl sa¤l›¤› diliyor, ac›lar›n› paylafl›yoruz.

29 Ekim 2000 tarihinde MHP'li faflistler ta-
raf›ndan kurflunlanarak katledilen, 15 yafl›nda-
ki fiükrü Sar›tafl, 29 Ekim günü an›ld›. 

Cephe’nin genç bir taraftar› olan Sar›tafl’›
unutmad›klar›n› gösteren 1 May›s Mahallesi’-
nin genç devrimcileri, 1 May›s Mahallesi’ni
fiükrü’nün ad›yla inlettiler. Mahallenin duvar-
lar›nda çok say›da fiükrü Sar›tafl resimlerinin
de çizildi¤i görülürken, Anadolu Temel Haklar
önünde toplanan kitle, ''fiükrü Sar›tafl Ölüm-
süzdür, Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z,

fiükrü Sar›tafl’› Unutmad›k Unutmayaca¤›z, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz'' yaz›l› dövizler tafl›d›. fiehit düfltü¤ü yere resmi ve ka-
ranfiller b›rak›ld›ktan sonra, bir konuflma yap›ld› ve fiük-
rü’nün mücadelesinin devrime kadar tafl›naca¤› dile geti-
rildi. Anmaya 80 kifli kat›l›rken, sloganlarla yeniden dernek
önüne kadar yürünmesiyle son buldu. 

fiükrü Sar›tafl’› unutmayaca¤›z!

Hatay’da fiehitler An›ld›
23 Ekim

2001'de ‹s-
tanbul Em-
niyet Mü-
dürlü¤ü'nde
iflkencede
katledilen
Yunus Gü-
zel ve Mer-
sin’de 26 Ekim 1994'te çat›flarak fle-
hit düflen Ahmet Öztürk, Hatay’da
mezarlar› bafl›nda an›ld›lar. 

TAYAD’l› Aileler ile flehitlerin
ailelerinin kat›ld›¤› anmalar, 25
Ekim günü Harbiye Mezarl›¤›’nda
gerçeklefltirildi. 

‹lk anma Yunus Güzel’in mezar›
bafl›nda yap›ld›. Sayg› duruflunun
ard›ndan Yunus’un devrimci müca-
delesi hakk›nda konuflma yap›l›r-
ken, Türkçe ve Arapça türküler söy-
lendi. Aileler sloganlarla kahraman-
lar›n ölmedi¤ini mücadelelerinde
yaflad›klar›n› belirterek, mezar ba-
fl›nda bahur yakt›lar. 

“Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-
hede, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-
fla Kadar Savafl, Yunus Güzel
Ölümsüzdür” sloganlar› at›lan an-
man›n ard›ndan, ayn› yerde bulunan
Ahmet Öztürk’ün mezar› bafl›na gi-
dildi. Ahmet’in devrimci mücadele-
sinin anlat›ld›¤› konuflmalarla anma
devam ederken, ayn› yerde bulunan
Ahmet Öztürk’ün efli Yazgül Gülse-
ren Öztürk ve kardefli Hamide Öz-
türk’ün mezarlar› da ziyaret edile-
rek sayg› duruflunda bulunuldu ve
karanfiller b›rak›ld›. 

Cengiz Soydafl An›ld›
Büyük Direnifl 7. y›l›na girer-

ken, ölüm orucunun ilk flehidi Cen-
giz Soydafl, 25 Ekim günü Pendik
Kavakp›nar Koca Mezarl›¤›’nda,
Pendik Temel Haklar üyeleri tara-
f›ndan an›ld›. Cengiz’in kararl›l›¤›,
sosyalizme inanc› ve zafere tutkusu
ile direndi¤i kaydedilen anmada,
"Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"
sloganlar› at›ld›.


