
Gençlik Federasyonu
YÖK’ün Önündeydi

25 y›ld›r YÖK’e karfl›
mücadeleyi sürdürüyorlar

Saddam’a idam
meflru de¤ildir!

‹flgalcilerin kimseyi
yarg›lama hakk› yoktur!

Adalet

Bakanlığı, ‘üzülme’

makamı değildir:

Ecevit 
Oligarflinin 

hizmetkâr› 

halk›n 

düflman›yd›!

‘Kör’ ölünce ‘badem gözlü’ olmaz!

Adalet Bakanl›¤›’n›n yapmas› gereken

bize ölüm orucunu b›rak›n ça¤r›s› de¤il.

Tecriti kald›rmak için ad›m atmas›d›r...

E¤er gerçekten bizim için üzülüyorsa 

acilen çözüm için ad›m atmal›d›r. Aksi

takdirde timsah gözyafllar› dökmesinin

hiçbir anlam› yoktur.

(Ölüm Orucu Direniflçisi Av. Behiç Aflc›)

Bizim meslektafl›m›zd›r. Türki-

ye’de insanlar›n be¤enmedi¤i ta-

sarruflar olabilir. Onlara karfl›

kendi hayat›n› ortaya koymas›na

gerek yok... B›rakmas›n› tavsiye

ediyorum. Bu durumdan da

üzüldü¤ümü ifade ediyorum.

(Adalet Bakan› Cemil Çiçek)
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Filistin’de katliam
sürüyor! 

Alçaklar! Halklar› teslim
alamayacaks›n›z!
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 16 Kas›m

22 Kas›m

Tülay KORKMAZ - 24 Eylül
1976’da Hatay'›n ‹skenderun il-
çesinde do¤du. Zengin bir çevre-
de büyüdü. Ama içinde oldu¤u
burjuva yaflam› sevmiyordu. ‘95
May›s›’nda devrimci hareketle
tan›flt› ve tercihini devrimden ya-

na yapt›. 
1996’da Çukurova Üniversitesi Hemflirelik Bölümü’ndeyken gençlik örgüt-
lenmesinde görevler üstlendi. 1998’de ‹stanbul'da illegal alanda görevler
üstlendi. 1999 Kas›m’›nda tutsak düfltü. 
Hücre sald›r›s› gündeme geldi¤inde, her zamanki gibi, görev üstlenmeye ha-
z›rd›. Tülay, 2001’in 11 May›s’›nda, Dördüncü Ölüm Orucu Ekibi’nde, genç-
li¤in ve kad›nlar›n temsilcisi olarak k›z›l bant›n› kufland›. Kartal Özel Tip Ha-
pishanesi’nde direniflini sürdürerek 19 Kas›m 2001’de flehit düfltü.

‹mdat BULUT - 1966 y›l›nda Kars-Akyaka’da do¤du.
Terekeme milliyetindendi. Sadece ilkokulu okuyabildi;
büyük flehirlere çal›flmaya gitti, sömürüye, zulme yak›n-
dan tan›k oldu. Askerlikten sonra bu yoksullu¤a, adalet-
sizliklere son verecek düflünceyle tan›flt›. Art›k Mücade-
le Dergi’sini okuyor, köyünde dergi da¤›t›yor, harekete
yard›m etmek için çerçilik yap›yordu. K›sa süre sonra da

Karadeniz da¤lar›nda bir gerillayd› art›k. 2000 Mart›’nda tutsak düfltü. 
19-22 Aral›k Katliam› s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. ‹flkenceler
alt›nda Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ne sevkedildi, 3 Haziran 2001’de 5.
Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak ölüm orucu bayra¤›n› flehit yoldafllar›n-
dan   devrald›. 19 Kas›m 2002’de ölümsüzleflti. 

Büyük
Direniflte fiehit

Düfltüler

Partime, Merhaba 

Zorlu bir süreçle yine karfl›karfl›yay›z.
Düflman devrimci iradeyi, düflünceyi, hal-
k›m›z› yine teslim almak istiyor. Sald›r›la-
r›n› boyutland›r›yor. 

Düflman›n sald›r›lar›n› ve sürecin önemini
biliyoruz. Yeni bir çarp›flma bizi bekliyor,
Düflmana karfl› yeni bir irade savafl›na giri-
yoruz. 

Yine bedel istiyor düflman bu sefer bedel-

lerimiz daha a¤›r olacak, daha çok flehit
verece¤iz. Düflman devrimci düflüncenin,
iradenin asla teslim al›namayaca¤›n› bir
kez daha bu direniflimizle görecek. 

fiehitlerimizle bu irade savafl›n› kazanaca-

¤›z. Evet zaferi biz kazanaca¤›z tüm ben-
li¤imle buna inan›yorum. ‹nan›yorum çün-
kü biz güçlüyüz. Parti-Cepheli olmak ger-
çekten çok büyük bir güç, bu güçte tarihi-
miz var, de¤erlerimiz, flehitlerimiz var. 

Ve ben de bu güçle, bu direniflte en ön saf-
ta olmak istiyorum.

(Tülay Korkmaz’›n Ölüm Orucuna Gönüllü-
lük yaz›s›ndan al›nm›flt›r)

Onlardan...
Tülay KORKMAZ

Küçükarmutlu Katliam› 6. y›ldönü-
münde Küçükarmutlu'da yürüyüfl ve
anma töreniyle protesto edildi. Armutlu
Cemevi önü ve ölüm orucu flehidi fie-
nay Hano¤lu’nun evinin önünde ger-
çeklefltirilen eylemde, katiller bir kez
daha lanetlendi. 

Oligarfli, 19-22 Aral›k 2000’de ger-
çeklefltirdi¤i hapishaneler katliam›yla
28 tutsa¤› katledip, kalanlar› F Tipleri-
ne sevkederek direnifli k›rmak istemifl,
katliam› takiben de kopkoyu bir sansür
uygulamaya bafllam›flt›. 

Ama bir yer vard› ki, paramparça
ediyordu sansürü. 19 Aral›k Katliam›’n›n yaratt›¤› etkiyi de, sansürü de, direnifli tah-
liye rüflvetiyle k›rma oyununu da bozuyordu. Küçükarmutlu’daki direniflti oyunu bo-
zan. 

5 Kas›m 2001’de sald›rd›lar bu direnifl oda¤›na. 19 Aral›k’taki, Bayrampafla’daki
gibi, Küçükarmutlu’da da direniflçiler, destekleyenleri, ziyaretçileri, yak›larak, kur-
flunlanarak katledildiler. 

Aradan 6 y›l geçti ama unutulmad› katliam. Küçükarmutlu halk› ve TAYAD'l› Ai-
leler her y›l oldu¤u gibi 5 Kas›m günü cemevi bahçesinde biraraya gelerek, “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› alt›nda, “Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,
Tecrite Son” sloganlar›yla ölüm orucu flehidi fienay Hano¤lu'nun evine kadar süren
bir yürüyüfl yapt›lar. ‹flte, 5 Kas›m Katliam›’ndan önce at›lan bu sloganlar, 5 Ka-
s›m’dan sonra da Armutlu’da yank›lanmaya devam ediyordu. 

Hano¤lu'nun evinin önünde TAYAD'l› Nagehan Kurt taraf›ndan yap›lan konuflma-
da Küçükarmutlu Katliam›’na kadarki süreç anlat›larak, faflizmin oyununu bozan “di-
renifl semti” gerçe¤ini katliamla yokedip direnifli k›rmak istediklerini hat›rlatt›.
Kurt’un konuflmas›n›n ard›ndan Küçükarmutlu’da katledilen Sultan Y›ld›z, Bülent
Durgaç, Arzu Güler ve Bar›fl Kafl’›n devrimci yaflamlar› anlat›ld›. 

Son olarak Bize Ölüm Yok marfl›n› hep bir a¤›zdan söyleyen 100’ü aflk›n Armut-
lulu ve TAYAD’l›lar, Küçükarmutlu’daki yak›lan direnifl evinin önünden, bu büyük
destan› yaratan kararl›l›¤› bir kez daha tüm dünyaya gösteriyorlard›. 

*

Mersin TAYAD'l› Aileler de, Küçükarmutlu direniflinde flehit düflen Bülent
DURGAÇ'› mezar› bafl›nda and›lar. TAYAD'l›lar 5 Kas›m’da Mersin Akbelen Bel-
desi'nde bulunan DURGAÇ'›n mezar› bafl›nda k›z›l bayraklar› ve “Kahramanlar

Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n› açarak meza-
r› karanfillerle donatt›lar. Mezar bafl›nda yap›lan
konuflmalarda DURGAÇ'›n hayat› ve Armutlu
Direnifli anlat›ld›. fiiirler okundu, marfllar söy-
lendi. 

Mezar y›kayarak geçimlerini sa¤lamaya çal›-
flan 3 çocuk da kendi gelecekleri için hayat›n› fe-
da eden Bülent Abileri için yumruklar›n› s›k›p
havaya kald›rarak küçük ama cesaretli yürekle-
riyle anmaya kat›ld›lar, destek oldular. Anma
töreni, ayn› mezarl›kta bulunan Zeynep Gülte-
kin'in mezar›n›n ziyaretiyle sona erdirildi. 

Küçükarmutlu’da Katliama Protesto:

Yak›lan Direnifl Evi’nin Önünde

Yokedilemeyen Direnifl Kararl›l›¤›n› Gösterdiler

● Mektup Okuma Eylemi

Tarih: 12 Kas›m 2006
Saat: 13.00      
Yer: Sultanahmet Park› 

● Devrimci Sol Ana Davas›

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

● Armutlu fiehitlerini 
Anma Yeme¤i

Yer: Küçükarmutlu Cemevi
Saat: 15.00
Tarih: 12.11. 2006

● TAVIR
Kas›m Say›s› 

Bayilerde

Dersim ‹syan›’n›n önderlerindendi. ‹ktidar anlaflma vaadiyle Seyid
R›za’ya elçi gönderip O’nu Erzincan’a getirttikten sonra tutuklaya-
rak, göstermelik bir yarg›laman›n ard›ndan idam etti. Seyit R›za,
Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda, içlerinde o¤lunun ve kardeflinin de

bulundu¤u 11 yoldafl›yla birlikte idam edildi. Seyyid R›za’n›n cesedi teflhir edildik-
ten sonra yak›ld›. Tarih, onun "Dersim’e sefer olur zafer olmaz" sözünü hakl› ç›-
kard› bugüne kadar. 

Seyyid R›za ve Yoldafllar› - 18 Kas›m 1937 Ömrü hapislikler-
le, sürgünlerle
geçen devrimci

flair Gökçe, sosyalist sanat› güçlendirmek için ç›kard›klar› dergiler-
le, 1948'de kuruluflunda yerald›¤› anti-faflist "Türkiye Gençler
Derne¤i" gibi çal›flmalar›yla prati¤in içindeydi. 1948'de, daha

sonra 1951’de komünizm propagandas› suçuyla tutukland›. 
E. Gökçe'nin, " Dost dost ile kavga" ve "Panzerler Üstüne Kalkar" fliir kitaplar›n›n
yan›s›ra çevirileri vard›r. 

Hasköy ve Okmeydan›’nda anti-faflist mücadele içinde yeralan bir
Devrimci Solcu’ydu. Cunta karfl›s›nda mücadelesini sürdürüyordu.
20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. ‹flkenceciler ta-
raf›ndan kaybedildi. Devrimci Sol’un ilk kay›plar›ndand›.

Hayrettin 1954 do¤umlu, Kafkasya’dan Biga’ya göç etmifl Çerkes
kökenli bir ailenin çocu¤uydu.

Hayrettin EREN

6 Kas›m 1994 y›l›nda
Almanya'da darbeci çe-
te taraf›ndan katledi-
len Çetin GENÇDO-
⁄AN, Elaz›¤’da HÖC’lü-
ler taraf›ndan an›ld›. 6
Kas›m’da Gülmez Me-
zarl›¤›'nda biraraya
gelen HÖC'lüler GENÇ-
DO⁄AN'›n mezar›na ka-

ranfiller b›rakarak “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” yaz›l› pankart açt›lar.
Konuflmalar, sloganlar ve marfllarla
gerçeklefltirilen anman›n ard›ndan, ayn›
mezarl›kta bulunan di¤er flehit mezar-
lar› da ziyaret edildi. 

Çetin 
Gençdo¤an 
An›ld›

Enver Gökçe - 19 Kas›m 1981

Sevcan YAVUZ - Küçükarmutlu’da bir ilkokulun iflgal edilip kara-
kol kurulmas› sonucu, 17 Kas›m 1992’de okulun bahçesinde
bir panzer taraf›ndan ezilerek katledildi. 



1960’lar›n bafl›ndan bu yana ülke-
miz siyasetinin önemli aktörle-

rinden biri olan Ecevit öldü. Daha
birkaç y›l önce, Ecevit’i hükümet-
ten uzaklaflt›rmak için her türlü da-
lavereyi yapanlar, flimdi onu öv-
mekle meflgul. Burjuva politikas›,
riyakarl›kt›r. Bu karakteristik özel-
lik, burjuva politikac›s›n›n dirisi
için geçerli oldu¤u kadar, ölüsü için
de geçerlidir. Bunun için burjuva
politikas›nda “kör ölür badem göz-

lü olur.” Burjuva bas›n yay›n organ-
lar›nda, düzen partileri ve politika-
c›lar›nda, hatta kimi sol, demokratik
güçlerde riyakarl›k diz boyu. Gerçe-
¤i söylemek yine bizim görevimiz-
dir

Ecevit’in ard›ndan dökecek bir
damla gözyafl›m›z yok. Duyaca-

¤›m›z ve duydu¤umuz tek üzüntü,
halk›m›za karfl› iflledi¤i suçlar›n he-
sab›n› vermeden ölmüfl olmas›d›r.
Oysa Kahramanmarafl Katliam›’n-
dan s›k›yönetim uygulamalar›na,
flovenist politikalar›ndan Tahkim
Yasalar›na, Ulucanlar Katliam›’na,

19-22 Aral›k Hapishaneler Operas-
yonu’ndan, F Tipi hapishanelerdeki
tecrit zulmünü bafllatmas›na kadar,
san›k sandalyesinde oturmas› gere-
ken ne çok suç ifllemiflti halk›m›za
karfl›.  “Ölüye sayg›” ad›na bunlar-
dan sözetmeyip Ecevit’in flairli¤in-
den ve kedileri ve Rahflan’› ne ka-
dar çok sevdi¤inden mi sözedelim
biz de? Türkiye halklar›na karfl›
bunca suç iflleyenlerin suç dosyala-
r›, ölseler de kapat›lmaz. Bu dosya-
lar› kapatmak, gerçe¤e sayg›s›zl›k,
tarihe haks›zl›kt›r. 

Bu sömürü düzeni, burjuva parti-
ler ve politikac›lar üzerinden

yarat›lan aldatmaca sayesinde sür-
dürülmektedir. Ve daha önceki bir
yaz›m›zda dedi¤imiz gibi: “Ecevit
solculu¤u, demokrasicilik oyunu-
nun en büyük riyakarl›¤›d›r.” Ece-
vit’i, ülkemiz siyasetinde oynad›¤›
rolle hiç ilgisi olmayan yanlar›yla
anlatmak, bu riyakarl›¤› sürdürmek-
tir. Ecevit’in hayat›, bir halk düflma-
n›n›n nas›l “halkç›” olarak pazarla-
naca¤›n›n hikayesidir. Demokrasi-

cilik oyunu içerisinde “sol”dan üst-
lendi¤i rolle, 40 küsur y›ld›r, emper-
yalizmin ve oligarflinin düzeninin
sürmesine hizmet etmifltir Ecevit.
E¤er burjuvazi onu bu yönüyle
överse, ona söylenecek bir fley yok-
tur. Fakat h›rs›z burjuvazi de onu bu
gerçek niteli¤iyle de¤il, “flairli¤iy-
le”, “dürüstlü¤üyle” övüyor. 60 y›l-
l›k aldatma sürüyor yani. 

“Ölünün arkas›ndan kötü konu-

flulmaz” diye bir söz belletilmifl-
tir bizim toplumumuzda. ‹nsan›m›-
z›n hoflgörüsünün ifadesi olabilecek
bu davran›fl; siyasal kifliler sözko-
nusu oldu¤unda, halk›n haf›zas›n›

silme operasyonuna dönüfltürül-
mektedir. Ölenin arkas›ndan iyi de
konuflulur, kötü de. ‹yi mi konuflula-
ca¤›n›, kötü mü konuflulaca¤›n› be-
lirleyen yine ölenin kendisidir. Ya-
flam›n›n do¤rultusu iyiyse, iyi konu-
flulur, ufak-tefek kusurlar da unutu-
lur. Ama yaflam›n›n tamam› burju-
vazi ad›na mücadele etmekle geçen,
emperyalizmin ve oligarflinin ikti-
dar koltu¤unda onlar ad›na say›s›z
suçlar iflleyen biri için tabii ki kötü
konuflulacak. Onun suçlar› affedilir
cinsten de¤ildir çünkü. Ecevit’in ar-
kas›ndan “iyi” konuflanlar, bilerek
veya bilmeyerek, onun halka ve va-
tana karfl› iflledi¤i suçlar›n örtbas
edilmesine alet olmaktad›rlar.  

Deniyor ki, “dürüst”tü, çalmad›,
soymad›! Ama soyulmas›na iti-

raz etmemifl. Soygunu meflrulaflt›-
ran, büyüten yasalar ç›karm›fl. Em-

Ecevit için dökecek
gözyafl›m›z yok!

Bugün e¤er bütün burjuvazi Ecevit’i övmek için birleflmiflse, emekten,

halktan yana olanlara düflen, Ecevit’in gerçek yüzünü ortaya sermektir.

Ölmüfl olmas› bu ihtiyac› ve görevi gereksizlefltirmez; halk›m›z›n baflka

Ecevitler’le aldat›lamamas›, “sol” üzerine baflka Ecevitler’le oyun 

oynanmamas› için bunu yapmal›y›z. 

3 Ecevit için dökecek gözyafl›m›z yok!
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peryalist tekellere imtiyazlar tan›yan
Uluslararas› Tahkim Yasas›’n› ç›ka-
ran bir adam›n “soymad›” diye su-
nulmas›, ekonominin ve siyasetin
gerçekleriyle ba¤dafl›r m›? “fiair ruh-

lu”ymufl; “ince, zarif”mifl; katliam
kararlar›n› alan birini bu s›fatlarla
anmak, siyasetin ve s›n›flar mücade-
lesinin gerçekleriyle ba¤dafl›r m›?
“‹lkeli” politikac›ym›fl Ecevit; evet,
bir ilkesi vard› belki; o ilke her bur-
juva politikac›s›n›n ilkesi olan “ikti-
dar koltu¤una oturmak için her yol
mübah” ilkesidir. “Günefl Motel”
pazarl›klar›n›n mucidi olan, tükür-
dü¤ünü kolayl›kla yalay›p, iktidar
için Erbakan’la da, Türkefl’le de itti-
fak yapmaktan geri durmayan, hem
28 fiubatç›, hem Fethullahç› olan bir
riyakar politikac›dan “ilkeli, dürüst”
diye sözedilmesi, flafl›rt›c› de¤il mi?!
Asl›nda gerçek flu ki, Ecevit’e dü-
rüst, ilkeli diyenlerin kendilerinin il-
keleri belirsizdir.

Oligarfli kitleleri aldatabildi¤i
kadar, faflist, gerici, tekellerin

temsilcisi siyaset adamlar›n›, de-
mokrat, solcu, dürüst ve benzeri di-
ye yutturabildi¤i kadar sürdürür
hükmünü. Bu ülkede Demirel bile
“demokrat” olarak alk›fllanabildi.
fiimdilerde A¤ar gibi bir kontra flefi,
demokratikleflmeyi sa¤layabilecek
lider olarak pazarlanabiliyor. Bu lis-
teye tekelci burjuvazinin has temsil-
cileri Turgut Özallar’›, Cem Boy-
nerler’i, Tansu Çillerler’i, Mesut
Y›lmazlar’› da ekleyebilirsiniz. On-
lar da farkl› dönemlerde “en de-
mokrat” politikac›lar, Türkiye’yi
demokratiklefltirecek liderler olarak
adland›r›lmad›lar m›? 

Tabii görülmesi gereken bir di¤er
olgu, düzeniçi solun da bu oyu-

na bir biçimde kat›larak, oligarflinin
iflini kolaylaflt›rmas›d›r. Ta ‘80 ön-
cesinden Ecevit’in CHP’siyle “ulu-
sal demokratik cephe” kurma peflin-
de koflan TKP’den, ‘90’larda
SHP’yle ittifak yap›p demokrasinin
önünü açaca¤›n› iddia eden
PKK’ye, parlamentoyu çözüm ola-
rak sunan T‹P’ten parlamentoya gir-
mek için ANAP’tan SP’ye kadar
hemen her partiyle ittifaka “evet”

diyebilen DEHAP’a, devrimi terke-
dip yönünü parlamentoya dönen
ÖDP’ye kadar, düzeniçi siyasetin
savunucular›, burjuva partilerin ve
politikac›lar›n kendilerini oldukla-
r›ndan farkl› sunabilmelerinde
önemli bir rol oynam›fllard›r. “So-
lun birli¤i” diye bafllayan cümleler
içinde DSP’yi, CHP’yi sayd›kça,
Ecevit’in ve Ecevit gibi tüm burju-
va politikac›lar›n “solculu¤u” al-
datmacas›n› güçlendirdiler. Mark-
sist-Leninistler, sahte solun maske-
sini düflürmeye çal›fl›rken, düzeniçi
hesaplar yapanlar, o maskenin hâlâ
Ecevitgiller’in yüzünde tutulabil-
mesine sebep oldular. Tüm solcula-
r›n, devrimcilerin ony›llard›r “Ece-

vitçilik”le özdefllefltirilmesinin bir
türlü k›r›lamamas›nda da düzeniçi
solculu¤un pay› büyüktür. Çünkü,
bu riyakarl›¤› aç›¤a ç›karmak da el-
bette herkesten önce solun ifliydi.

Ve solun belli kesimleri, bu tarihsel
görevi yerine getirmedikleri gibi,
yerine getirilmesi önünde de bir en-
gel oluflturdular. B›rak›n Ecevit’in
solu kitlesellefltiren kifli olmas›n›,
solun çarp›t›lmas› ve içinin boflalt›l-
mas›ndaki en büyük sorumlulu¤un
sahibidir. 

Bugün hâlâ kendilerini ilerici,
sosyalist, devrimci olarak gö-

renlerin kaleminden Ecevit’in “solu

kitlesellefltirdi¤i” tezlerini okuyo-
ruz. Bunu ileri sürmek, tarihi tersten
okumakt›r. O, kitleselleflmekte  olan
solun karfl›s›na, soldaki ihtilalci yö-
nelimi durdurmak için ç›kar›ld›. Bu
rolü oynayabildi¤i sürece burjuvazi
onu destekledi, bunu yapamad›¤›
noktada ise, deste¤ini çekti. Ece-
vit’in aç›klamalar›nda, kendisinin
(ve partisi CHP’nin, “demokratik
sol” teorisinin) devrim mücadelesi-
nin karfl›s›nda en büyük barikat ol-
du¤u s›k s›k zikredilmifltir. Mesela
flöyle diyordu bir seferinde: “Ezilen

yoksulluk çeken insanlarda birike-

cek isyan duygular›, kabar›p taflma

noktas›na varabilir. ... ‹flte o zaman

afl›r› sol ak›mlar, bu isyan duygusu-

nu, y›k›c› ve yayg›n bir sel haline

getirebilir. Ortan›n solu, bu sele
karfl› en sa¤lam duvar, en etkili set-
tir.” Ecevit’in kendi misyonuna

iliflkin bu net aç›klamalar›na karfl›n
bugün kalk›p “halk›n kendi gücünü

görmesinin, halk›n siyaset sahnesi-

ne ç›kmas›n›n” onun eseri oldu¤unu
yaz›p çizmek, cehalet de¤ilse e¤er,
tarihi çarp›tmak, burjuvazinin gö-
zünden okumakt›r. 

Tarih içinde belli bir yere oturt-
makta zorlan›lan çeflitli kiflilikler

olabilir. Ama fluras› kesin ki, Ecevit
onlardan biri de¤ildir. Ecevit’in yak-
lafl›k 50 y›ll›k siyasal yaflam›nda, so-
lun, eme¤in, halk›n saflar›nda m›,
yoksa burjuvazinin saflar›nda m› ol-
du¤una dair, herhangi bir flüpheye,
tereddüte yolaçacak bir fley yoktur.
O bir burjuva politikac›s›d›r. Üstelik
burjuvazinin s›radan bir politikac›s›
olmay›p, sömürü düzenini sürdür-
mek ve bu düzen içinde iktidar kol-
tu¤unda oturmak için, faflist, sa¤c›
olarak bilinen birçok burjuva politi-
kac›s›ndan daha büyük bir cüretle
halk düflman› karar ve politikalar›
uygulam›flt›r. Yürüyüfl sayfalar›nda
bu karar ve politikalar›n k›sa bir öze-
tini bulacaks›n›z. Genifl bir koro,
“flairlik, dürüstlük, zariflik”! naka-
ratlar›yla baflka bir Ecevit portresi
çizmeye çal›flsa da, bunlar yine de
unutturulamaz ve geçifltirilemez.
Y›llar içinde emperyalizme, oligar-
fliye tam manas›yla biat eden bir bur-
juva politikac›s› olarak, kendini oli-
garfliye kan›tlam›fl, bunun karfl›l›¤›n-
da iktidar koltu¤una oturtulmufl ve
giderek devletin katliamc›s› olmufl-
tur. Ecevit, oligarflik diktatörlü¤ü,
“flairlikle” de¤il, kan dökerek devam
ettirmifltir. Bugün e¤er bütün burju-
vazi Ecevit’i övmek için birleflmifl-
se, emekten, halktan yana olanlara
düflen, Ecevit’in gerçek yüzünü orta-
ya sermektir. Ölmüfl olmas› bu ihti-
yac› ve görevi gereksizlefltirmez;
halk›m›z›n baflka Ecevitler’le alda-
t›lamamas›, “sol” üzerine baflka Ece-
vitler’le oyun oynanmamas›, solun,
solculu¤un çarp›t›lamamas› için bu-
nu yapmal›y›z. ‹lkeli olan, dürüst
olan gerçe¤i ortaya koymakt›r. ‹lke-
lilik, dürüstlük e¤er övgüye de¤er
bir davran›flsa -ki öyledir- Ecevit’in
halk düflmanl›¤› gerçe¤i tüm ç›plak-
l›¤›yla ortaya konulmal›d›r. Solu,
eme¤i, halk› savunmak böyle olur. 
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Eski Baflbakan, eski CHP ve
DSP Genel Baflkan› Bülent Ecevit,
5 Kas›m’da öldü. 

Bu s›fatlar›n›n ötesinde kimdi
Ecevit? Siyaset sahnesinde nas›l ye-
rald› ve kimin ç›karlar›n› savundu?
Ecevit’in ölümü, burjuva bas›n ya-
y›nda ve burjuva siyaset sahnesinde
dizginsiz bir övgü furyas›yla karfl›-
land›. Benzer bir tablo, k›sa aral›k-
larla iki kez daha yaflanm›flt› asl›n-
da. 

Birincisi, Ecevit’in, 25 Temmuz
2004’teki DSP 6. Kurultay›’nda ak-
tif siyasetten çekildi¤ini, yani
emekli oldu¤unu aç›klamas›n›n ar-
d›ndand›. O zaman, Ecevit’in emek-
lili¤inin “ne büyük bir kay›p” oldu-
¤u makaleleri döflenilirken biz de
flöyle demifltik:

“25 Temmuz 2004 tarihi, Ece-

vit’in emeklilik tarihi olarak de¤il,

43 y›ll›k iflbirlikçilik, uflakl›k, katli-

amc›l›k sicilinin sonu olarak geçe-

cektir tarihe.”

Bu sözlerde elbette Ecevit kimdi
sorusunun da özet ve özlü bir ceva-
b› vard›. 

Övgü furyas›n›n daha alt düzey-
de bir benzeri ise, Ecevit komaya
girdi¤inde yaflanm›flt›. Ölümüyle
ise kantar›n topuzu iyice kaç›r›ld›.
Lakin, bu furya içinde, asl›nda Ece-
vit’e iliflkin politik anlamda bir fley
de diyememektedirler. Yaklafl›k 50
y›ld›r içinde yerald›¤›, bazen Bafl-
bakanl›k, bazen muhalefet partisi li-
derli¤i yapt›¤›, onlarca y›l milletve-
kili s›fat›n› tafl›d›¤› siyaset sahne-
sinde halk için neler yapm›flt›r Ece-
vit?.. 1963’teki Çal›flma Bakanl›¤›
döneminde birkaç yasa ç›kar›lmas›-
n›n ötesinde kimsenin buna verdi¤i
somut bir cevap da yok. Siyasi tes-
pitleri, projeleri anlam›nda da, bur-
juva siyaset aç›s›ndan bile “baflar›-

l›” say›labilecek bir politikac› de¤il.
Ecevit güzellemelerinden “t›n t›n”
diye bir boflluk sesi gelmesi de bu
yüzdendir. 

Ecevit’in 50 y›ll›k siyasi yafla-
m›ndan baz› kilometre tafllar›na ba-
kal›m flimdi. Bakal›m ve o yolcu-
lukta karfl›m›za nezaketten k›r›lan
bir flair mi, yoksa, gözü kararm›fl bir

burjuva politikac› m› ç›kacak? Ba-
kal›m o tarihte “halkç›l›k”, “solcu-
luk”, “dürüstlük” mü var, yoksa
baflka fleyler mi? fiu dürüstlükten
bafllayal›m mesela:    

En k›demli Makyevalist!

Yolsuzluklar›n yol aç›c›s›!

Temelde mevcut kapitalist düze-
nin devam›n› savunan bir politikac›-
d›r Ecevit. Bunda hiç tart›flma yok-
tur. Tüm siyasi yaflam› boyunca
“nas›l iktidar olurum” sorusuna ce-
vap aram›flt›r. Üretti¤i tüm politika-
lar, sloganlar, ittifak tercihleri de
hep buna göre flekillenmifltir. Bu ya-
n›yla da Ecevit, ülkemiz siyasi ya-
flam›na asl›nda, bugün ileri sürüldü-
¤ü gibi “ilkeli” olmakla de¤il, “ikti-
dar koltu¤una oturmak için her yol
mübah” anlay›fl›n›n bir temsilcisi
olarak geçmifltir.

Bunun en çarp›c› örne¤i 1978’de
kurdu¤u hükümettir. O tarihte Ece-
vit, Adalet Partisi’nden 11 milletve-
kiline, herbirine rüflvet olarak bir
bakanl›k vererek AP’den istifa ettir-
di ve onlarla hükümet kurdu. Siyasi
tarihte, pazarl›klar Günefl Motel’de
yürütüldü¤ü için, “Günefl motel

hükümeti” diye de an›l›r bu hükü-
met. 

“Siyasette transferlerle yozlafl-

man›n en ayan beyan yap›ld›¤› bir

örnektir bu” Üstelik sözkonusu
AP’lilerin hepsi, bo¤azlar›na kadar
yolsuzluk batakl›¤›na saplanm›fl
isimlerdi... Yani milletvekilli¤i ve
bakanl›¤›n yolsuzluklar›n önüne
z›rh yap›lmas› uygulamas›n›n ilk
yarat›c›lar›ndan biridir flu “dürüst-

lü¤üyle” meflhur Ecevit.

‹ktidar için her yol mübah Mak-
yevalizminin temsilcisi Ecevit, bu
anlamda siyasi yaflam› boyunca çok
zigzaglar çizmifltir. Halk›n mücade-
lesinin geliflti¤i y›llarda, kendisini
iktidara “sol” sloganlar›n tafl›yaca-
¤›n› hesaplayan ve buna göre politi-
ka yapan Ecevit, TÜS‹AD müdaha-
lesiyle iktidardan alafla¤› edildikten
sonra, h›zla sol sloganlar›ndan
uzaklaflm›flt›r.

‘80’li y›llar Ecevit için adeta
aray›fl y›llar›d›r. Solculuk para etmi-
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yorsa, baflka fleyler yapmak gerekir
deyip, bir seçim döneminde islam-
c›lara göz k›rpt›, istedi¤i sonucu
alamay›nca bu defa milliyetçi söy-
leme sar›ld›... En son MHP’yle itti-
fak yapt›. Esas›nda bafl›ndan da bu
çizgiye uzak de¤ildi; daha ‘60’l›
y›llarda “Kara ve k›z›l yobazlarla mü-
cadele” ad›na Sosyal Demokrasi Der-
nekleri’ni örgütleyen adamd› Ecevit.  

Ecevit’in Makyevalizminin en
iyi göstergelerinden biri de emper-
yalistler taraf›ndan IMF’nin memu-
ru olarak ülkemize gönderilen Ke-
mal Dervifl’i hükümetine kabul et-
mesidir. Sonraki konuflmalar›nda
“nas›l geldi, nas›l bakan oldu anla-
yamad›m” derken asl›nda iktidar
koltu¤unda oturmaya devam etmek
için emperyalizmin ve oligarflinin
her dedi¤ini sorgusuz, sualsiz nas›l
yerine getirdi¤ini de göstermifl olu-
yordu. ‹flte “ilkeli” politikac› diye
övüp yere gö¤e s›¤d›r›lamayan Ece-
vit buydu. 

Ama iflte, gazetelerde Ecevit
üzerine yaz›lan yüzlerce makale
içinde bunlar›n hiçbirini okuyama-
yacaks›n›z... 

“‹flçi babas›”, “halkç› 

Ecevit” safsatas›

Ecevit’le ilgili “efsane”nin en
önemli parçalar›ndan biri de iflçi
haklar›yla ilgili yapt›klar›d›r. 

7 Kas›m tarihli Hürriyet’in eko-
nomi sayfas›nda aynen flunlar yaz›-
l›yordu Ecevit için: “Sendika, toplu
sözleflme, grev hakk› onunla geldi,
son hediyesi ifl güvencesi oldu...
mavi gömlek ve flapkas›yla eme¤i
hep gündemde tuttu...”

1963’teki Çal›flma Bakanl›¤› dö-
neminde sendikalaflma, grev hakk›
yasalar›n› ç›karmas› Ecevit “mi-
ti”nin ayr›lmaz parças› olagelmifltir.
Ama o yasalar›n ç›kar›lmas›nda
Ecevit’in kiflisel anlamda belirleyici
bir rolü yoktur. Sözkonusu haklar
zaten 1961 Anayasas›’yla tan›nm›fl,
Anayasa’da sözkonusu yasalar›n ç›-
kar›lmas› öngörülmüfltür. Yani o hü-
kümette Ecevit de¤il, baflka biri de
olsayd›, o yasalar› ç›karacakt›. 

Üstelik Ecevit, bu yasalar› ç›ka-
r›rken 1961 Anayasas›’n›n çizdi¤i
çerçeveyi de daraltm›fl ve memurla-
r›n sendika grev hakk›n› bizzat yap-
t›¤› müdahaleyle ortadan kald›rt-
m›flt›r. 

Yeniden Hürriyet’in yazd›klar›-
na dönersek, asl›nda Ecevit’e övgü
yapal›m derken, araya koyduklar›
dört kelimeyle onun iflçi düflmanl›-

¤›n› ele vermifller. “Son hediyesi ifl
güvencesi oldu...” diyorlar. DSP-
MHP-ANAP iktidar›nda iflçilere
iliflkin yapt›¤› düzenlemeler, IMF
talimatlar›yla gerçeklefltirilmifl ve
iflçilere mezarda emeklili¤e mah-
kum eden, ifl güvencesi getirmek bir
yana ortadan kald›ran düzenlemeler
olmufltur. 

Halkç›l›¤›’na gelince, halka kar-
fl› say›s›z katliam gerçeklefltirmesi-
ne ra¤men, Ecevit’in “halkç›l›k”
maskesi en bariz flekilde 1999’daki
büyük depremde düflmüfltür. 

Halk›ndan o kadar uzak ve hal-
k›ndan o kadar korkuyordu ki, dep-
rem sonras›nda günlerce afet bölge-
sine bile gidemedi. 1970’lerde, kök-
lü ve tutarl› bir anti-emperyalizme
tekabül etmese de “Avrupa ortak

biz pazar olamay›z... Avrupa’n›n

bostan› olmay› kabul edemeyiz” di-

yen bir yan› vard› Ecevit’in.
1990’da ise ayn› Ecevit onbinlerce
insan› deprem enkaz› alt›ndayken,
emperyalistlerin isteklerini yerine
getirmek için TBMM’ye fazla me-
sai yapt›r›p Tahkim Yasas›’n› ç›ka-
r›yordu... Bu tablodaki adam›n tari-
fi çok aç›k de¤il mi? Ecevit, halkç›
de¤il, IMF için gecesini gündüzüne
katan, emperyalist tekellerin arzula-
r›n› karfl›lamak için halk›n› unutan
adamd›r!

‘Akgünler’ politikac›s›n›n 

kara tarihi

Ecevit’i Ecevit yapan sloganla-
r›n bafl›nda gelir “Ak Günlere” slo-
gan›. Ama iktidar koltu¤unda otur-
du¤u y›llar›n tek bir günü bile halk
için ak bir gün olmam›flt›r. Tersine
halk için, savaflla, iflgalle, katliam-
larla, s›k›yönetimlerle, krizlerle do-
lu y›llard›r Ecevitli y›llar.   

Ecevit’in kara tarihinde, Kahra-
manmarafl Katliam› var, s›k›yöne-
tim ilan edip halka, devrimcilere
karfl› bask›lar, yasaklar uygulamak
var, “kontrgerilla var” deyip iktidar
koltu¤una oturunca “araflt›rd›m

yokmufl” demek var, emperyalizme
ba¤›ml›l›k var, uluslararas› tahkim
yasalar›n› ç›karmak var, halk› dep-
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Yaz›lanlara 
bak›l›rsa, sanki
bunlar bu ülke-
de yaflanma-

m›fl, sanki Ece-
vit bu sözleri

söylememifltir. 
Ama; bunlar bu ülkede yafland›. 

Bu sözleri “dürüst”, “kibar”, “zarif”, “halkç›” Ecevit söyledi. 
Bu sözleri söylerken arkas›nda tanklar›n tehditleri vard›. 

Bu sözleri söylerken, ayaklar›n›n alt›nda henüz kanlar› kurumam›fl
28 ceset vard›... 

Ulucanlar Hapishanesi’nde tutsaklar testerelerle katledilirken,
“gereken yap›l›yor” diye aç›klama yapacak kadar so¤ukkanl› bir

katliamc›yd›... 40 bin insan›m›z enkaz alt›ndayken, deprem bölgesi-
ne bile gitmeyip o gün IMF’nin istedi¤i yasalar› ç›karacak kadar

halktan uzakt›. 
Bunlar› yok say›p, Ecevit için hâlâ “dürüst”, “kibar”, “zarif”, “halk-

ç›” diye yazabilmek, flarlatanl›ktan veya düzene yaranmaktan
baflka nedir ki!

“Bu

kad›na

haddini

bildirin!”

28 fiubat 19 Aral›k
“Devletle

bafledile-

meyece¤ini

art›k anlam›fl

olmal›lar”



rem enkaz› alt›nda kaderiyle baflba-
fla b›rakmak var. Hapishane katli-
amlar› var.  

Solculuk, demokratl›k, birinin
üzerine yap›flt›r›labilecek bir etiket
de¤ildir. Bütün bunlar ortadayken,
bu kifliye nas›l solcu veya demokrat
denilebilir?

O bir yan›yla hiçbir fleydi;
‘70’lerde devrimcilere, ‘80’lerde

küçük-burjuva kesimlere, ‘90’larda

önce islamc›lara, bir sonraki se-
çimlerde flovenistlere dayanmaya
çal›flt›. Gerekti¤inde MGK’c› oldu.
Siyasi yelpazede dolafl›p dururken,
her zaman halk›n karfl›s›nda oldu.
Ekonomik, siyasi, askeri onlarca
halk karfl›t› karara imza att›. Bu
noktadaki konumu hiç de¤iflmedi. 

fiair, duyarl›, Elliot’u 

seven bir katliamc›

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki bir
de¤erlendirmede “‘‹nsani duyarl›-
l›k’t› onu ay›rdeden...” deniyordu.
Ulucanlar Hapishanesi’nde bizzat
kendisinin de kat›ld›¤› bir toplant›-
da al›nan katliam karar› hayata ge-
çirilirken ABD gezisine ç›k›p, ken-
disine “Ulucanlar’da ne oluyor?”
diyen gazeteciye “gereken yap›l›-
yor” diye cevap veren bir katliamc›-
da, hangi insani duyarl›l›ktan söze-
diliyor? “‹nsani duyarl›l›k” nas›l bir
fley? Hem orada insanlar› iflkencey-
le katlettireceksin, sonra da “uyum”
fliirleri yazacaks›n? Bu mu “insani
duyarl›l›k”? Muhtemel ki Hitler’in,
Mussolini’nin, belki Franko’nun da
böyle “insani duyarl›l›klar›” vard›r
ve yere bats›n böyle “duyarl›l›k”!

Ahmet Altan ise, Gaze-
tem.Net’teki yaz›s›nda flunlar› söy-
lüyor: “Kibar... zarif... Tagore’yi se-

viyordu, Elliot’u seviyordu. Sadece

bunlar bile onu farkl› k›l›yor, politi-

kan›n kirli denizinde onu ayd›nlat›-

yordu...”

“Apolitik” tasvirler yapanlardan
biri de “Siyasetin 'romantik flöval-

yesi'” diye tarif etti Ecevit’i. Biz
yukar›daki kara tarih içinde hiçbir
romantizm veya flövalyece bir dav-
ran›fl göremiyoruz. Tagore’yi veya
Elliot’u sevmesi, onu iflgaller yap-

maktan, hapishanelerde katliamlar
düzenlemekten, ›rkç›l›k batakl›¤›na
batmaktan al›koymufl mu? Hay›r! O
zaman bunlar›n hiçbir hükmü yok-
tur... 19  Aral›k sabah› “teröristler

art›k devletle bafledilemeyece¤ini

anlam›fl olmal›lar” derken hiç ro-
mantik de¤ildi Ecevit. 

S›k›yönetimler ilan ederken,
meclisten muhalifleri kovarken,
IMF için TBMM’yi geceyar›lar›na
kadar çal›flt›r›rken de hiç romantik
oldu¤unu sanm›yoruz. 

Peki, 20 hapishanedeki silahs›z,
savunmas›z tutsaklar›n üzerine on-
binlerce gaz bombas› att›rmak m›
flövalyelikti? 

Kan gölünün ortas›nda 

siyasete veda!

19-22 Aral›k 2000’deki hapisha-
neler katliam›, onun iktidar›ndaki
en önemli son icraati oldu. Asl›nda

Ecevit’i yazarken, hiç kimsenin ak-
l›ndan ç›karamayaca¤› bir gerçek
bu. E¤er Ecevit’le ilgili yaz›p da bu-
gerçe¤e de¤inmeyen varsa, bilin ki
unuttu¤undan de¤il, düzeniçi he-
saplar yapt›¤›ndan bu gerçe¤e de-
¤inmemeyi tercih etmektedir. 

Bu öyle bir gerçek ki, unutula-
maz, es geçilemez, öyle bir gerçek
ki, Ecevit’in bafllatt›¤› bu tecrit po-
litikas›, o ölüp gitmesine ra¤men
hâlâ öldürmeye devam ediyor. Ve
iflte bu yüzden, biz Ecevit’i ölüp git-
mifl olmas›na ra¤men, hep lanetle-
meye devam edece¤iz. Halk›n ve ta-
rihin laneti sonsuz, s›n›rs›zd›r. La-
netimiz ancak, adalet yerini bulun-
ca, tüm Ecevitler, yani tüm halk
düflmanlar› hesap verince, onlar›n
saltanatlar› y›k›l›p gidince sona ere-
cektir. 

Tarih, halk›n› katledenleri ve al-
datanlar› unutmaz ve affetmez.
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Kat›ks›z bir ANT‹-KOMÜN‹STT‹! Komü-
nizm karfl›s›nda  en büyük, en güçlü engelin
kendileri oldu¤unu s›k s›k vurgular, bununla
övünürdü. 

‹flah olmaz bir fiOVEN‹STT‹. En “solcu”
kesildi¤i dönemlerde bile, Kürt gerçe¤ini kabul
etmedi. “Türkiye Halklar›” sözüne ›srarla karfl›
ç›kt› hep. Demireller bile “Kürt realitesini” ka-
bul ederken, o Türk deyip Kürt demedi.. “Tür-
kiye’de halklar yoktur, Türk halk› vard›r...
Halklara özgürlük diyen bölücülerin burunla-
r›n› yerlere sürece¤iz” diyen kaba bir ›rkç›yd›.

EMPERYAL‹ZM ‹fiB‹RL‹KÇ‹S‹’ydi. Kah
K›br›s’›n iflgalinde ABD’yle, kah AB üyeli¤i
meselesinde Avrupa emperyalizmiyle çeliflkiler yaflasa da, hiçbir
zaman bir anti-emperyalist olmad›. Emperyalist tekellerin ülke-
mizdeki sömürüsünden hiç rahats›z olmad› ve buna hiçbir zaman,
hiçbir biçimde karfl› ç›kmad›. 

Böyle bir politikac›n›n flairli¤inden, kibarl›¤›ndan bahsedilip du-
rulmas›, yeterince naif bir durum, böyle bir siyasi kiflili¤in “solcu”
olup olmad›¤›n›n tart›fl›lmas› bile, basbaya¤› bir çarp›kl›kt›r. 

Bu siyasi kiflilik, 12 Mart’tan önce yap›lan bir TÖS (Türkiye
Ö¤retmenler Sendikas›) kongresinde, “Amerika'n›n yeni orta-
¤›”, “‹flbirlikçi”, “devrim yobaz›”, “politika hokkabaz›” sözleriy-
le kovulmufltu. Saflar ç›plak, beyinler berrakt›... Bir ölünün karfl›-
s›nda, bugün yine o ç›plakl›¤›n, berrakl›¤›n ihtiyac›n› duyuyoruz.

Çünkü bulan›kl›k art›kça, sömürü düzeni ömrünü uzat›yor.
Ecevitler’le, Demireller’le, Çillerler’le, Tayyipler’le kitleleri aldat›p,
oyalay›p yönetmeye devam edebiliyor.
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Daha önceki Ecevit de¤erlendir-
melerimizde de belirtildi¤i gibi, esa-
s›nda tüm içi bofllu¤una, çarp›kl›k-
lar›na ra¤men, burjuvazinin Ecevit’i
övmesinde flafl›lacak bir fley yoktur.
Oligarfliye ony›llarca sadakatle bü-
yük hizmetlerde bulunmufltur. Tabii
ki övecekler. Tabii ki, “sol”un Ece-
vitçilik oldu¤u çarp›tmas›n› sürdü-
recekler... Fakat bizim için as›l fla-
fl›rt›c› ve üzücü olan, ilerici, demok-
ratik kesimlerin de bu ortama kendi-
lerini kapt›rmalar›, Ecevit gerçe¤ini
tart›flacak siyasi cüreti ve tutarl›l›¤›
gösterememeleridir.    

Mesela, D‹SK ad›na Süleyman
Çelebi taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da flöyle denildi. “Ecevit... yaflam›-

n›n büyük bölümünü demokrasi, in-

san haklar› ve eme¤e ay›rm›fl bir in-

sand›”Burjuvazi cephesinden öven-
ler bile asl›nda bu kadar iddial› ta-
n›mlamalar yapm›yor. Yaflam›n›n
büyük bölümünü demokrasiye ve
eme¤e ay›rm›fl!!! Tüm halk düfl-
manl›klar›n›, eme¤in aleyhine uy-
gulad›¤› tüm politikalar›, yaflam›n›n
o “küçük” bölümünde mi yapt› ya-
ni? 

Hay›r, D‹SK baflkan›na, iflçilerin
ç›karlar›n› savunmak konumundaki
birine yak›flan aç›klama bu de¤ildir.
Türk-‹fl’in de “siyasi yaflam› boyun-

ca iflçi hak ve özgürlükleri için çaba

gösterdi” demesi anlafl›labilir. Ama
D‹SK’in aç›klamas› anlafl›lmaz.
Böyle bir aç›klama karfl›s›nda, o
halde Ecevit eme¤i savunmak için
ne yapt› peki sorusu gelir gündeme.
Evet, soruyoruz biz de; Ecevit ne
yapt› emek için? 

*

Çelebi’nin b›rakt›¤› yerden ÖDP
Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu de-
vam ediyor ve o da flöyle diyor:
"Ecevit 60'l› y›llarda iflçi haklar›na

yapt›¤› katk›lar, 12 Mart ve 12 Eylül

darbeleri karfl›s›nda demokratik du-

ruflu ve siyaseti maddi ç›kar kap›s›

de¤il, özveri f›rsat› olarak gören

tavr› ve ayd›n kiflili¤iyle hat›rlana-

cak."

Yapmay›n, solla, halkla, tarihle
bu kadar pervas›zca alay etmeyin. 

Evet, Ecevit’i “ayd›n kiflili¤iyle”
anmak, gerçekle alayd›r. Halkla
alayd›r. Ama as›l olarak san›r›z ay-
d›nlara bir hakarettir. 

ÖDP Genel Baflkan›, yani ikti-
dara alternatiflik iddias›ndaki bir si-
yasi partinin baflkan›, burjuva bas›n-
daki nakaratlarla anlat›yor Ecevit’i.
“‹flçi haklar›na yapt›¤› katk›lardan”

sözediyor. Sonra, 12 Mart, 12 Eylül
karfl›s›ndaki “demokratik duruflu”nu
övüyor. S›radan insan bu yan›lg›ya
düflse, hoflgörülebilir. Ama Koza-
no¤lu, e¤er böyleyse, o Ecevit’in ik-
tidar koltu¤unda oturdu¤u y›llar bo-
yunca, 12 Eylül’e, 12 Eylül’ün ya-
salar›na, kurumlar›na karfl› “demok-
ratik durufl” olarak ne yapt›¤›n› da
aç›klamal› halka. E¤er aç›klayacak
bir fleyi yoksa, bu Ecevit övgüleri
izaha muhtaçt›r. O zaman geriye flu
soru kal›r: “Düzen içine kabul edil-
me” politikas› m›d›r sizi böyle ko-
nuflturan? 

*

Ece Temelkuran da havaya ken-
dini kapt›ranlardan. Hayata dönüfl
operasyonuyla de¤il, Atalan Göllü-
ce toprak direnifliyle hat›rlam›fl Ece-
vit’i... “iyi hat›rlanmay› hak etti¤i-

ne” hükmetmifl. “Bir insan›n iyi ta-

raflar› çoksa, galebe çal›yor kötü

hat›ralar›....” diye yazm›fl. Peki
hangi kantarda tartm›fl iyi ve kötü
yanlar›n›? Bunu belirtmemifl, ama
besbelli ki kulland›¤› kantar bozuk
ya da hileli bir kantar.  

*

ÖDP’nin gazetesi Birgün, genel
baflkanlar›n› yaln›z b›rakmayan bir
yay›n yapt› Ecevit’in ölümü karfl›-
s›nda. Ecevit’in ölümünü duyuran
haberde kulland›klar› bafll›k ve alt-
bafll›klar, tutumlar›n› göstermeye

yetecektir:

“Sosyal demokrasinin öncüsüy-
dü... Ad› Silinmeyecek... K›br›s’ta
da Yas... Karao¤lan küllerinden
do¤du... Sol gö¤sünün altındaki
edebiyat...”

Ne kadar da hayranlarm›fl Ece-
vit’e. Ki bu hayranl›¤› da daha aç›k
ve veciz bir flekilde Birgün yazar›
Do¤an T›l›ç’›n köflesinde okuduk
ayn› gün. T›l›ç, Ecevit fliirleriyle
doldurdu¤u köflesinde flunlar› yaz-
m›flt›:

“En anlaflamad›¤›m›z günlerde

bile, en küçük bir kuflku duymad›k

namuslu duruflundan. Hayat› sessiz

ve gösteriflsiz ama o denli de vurucu

ve içten bir fliir gibi yaflay›fl›na flap-

ka ç›kard›k hep. Onun mütevaz›l›-

¤›nda bizden bir fleyler bulduk her

zaman, bazen bizim bile becereme-

di¤imiz.”

T›l›ç en vurucu ve “Karao¤lan’a
en vurgun cümlesini de yaz›s›n›n
sonuna saklam›fl. 

“Teflekkürler Karao¤lan, en de-

likanl› günlerimizde bizim, bu top-

raklarda umudu büyütenlerden ol-

du¤un için!”

Birgün yazarlar›, Türkiye siyasi
tarihinin gördü¤ü en pervas›z umut

tacirini, halk›n umutlar›n› katliam-
larla, s›k›yönetimlerle bo¤an bir
burjuva politikac›s›n›, “bu toprak-
larda umudu büyüten biri olarak”
göstererek ne yapt›klar›n san›yorlar
acaba? Bu da bir “politika” m›, yok-
sa kendini, yerini bilmezlik mi, yok-
sa cehalet mi, yoksa, saf›n› flafl›rmak
m›? (Do¤an T›l›ç, muhtemeldir ki,
bu kaba Ecevit övgüsünden rahats›z
olan okurlar›n›n elefltirileri sonucu,
“evet hatalar› da vard›” içerikli bir
Ecevit yaz›s› daha yazd›, ama bu
ikinci yaz›, birincideki o çarp›kl›¤›,
saf›n› flafl›rm›fll›¤› ortadan kald›rm›-
yor ki!)

*

Sol ne, sa¤ ne, ilericilik, gericilik
nedir, burjuvazi, bunlar› belirsizlefl-
tirdi¤i ölçüde hükmünü güçlendiri-
yor. Ya yukar›daki de¤erlendirmele-
rin sahipleri, neyi netlefltiriyorlar
yazd›klar›yla ve kimin hükmü için
çal›fl›yorlar?

Ecevit Övgülerine ve Aldatmacas›na 

Sol’dan Destek
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Sar›yer’de Birol Karasu adl› devrimcinin katledil-
mesiyle ilgili olarak Cephe Bas›n Bürosu taraf›ndan 10
Kas›m 2006 tarihli bir aç›klama yap›ld›. 364 No’lu bu
aç›klamada flöyle deniliyordu:

6 Kas›m akflam›, Küçükarmutlu’da Fatih Sultan
Mehmet Caddesi Mahallesi Karanfildere Sokak'ta bu-
lunan ve bölgede uyuflturucunun, yozlaflman›n kaynak-
lar›ndan biri durumundaki bir markete uyar› amac›yla
giden Cephelilere, Market sahipleri taraf›ndan aç›lan
atefl sonucu, yoldafl›m›z Birol Karasu flehit düfltü. 

Kardefller Market sahipleri, her türlü ahlaks›zl›¤›
yapan, esrar ve eroin pazarlayan, polise ihbarc›l›k ve ifl-
birlikçilik yapan kiflilerdi. 

Bu nedenle daha önce de taraf›m›zdan uyar›lm›fllar-
d›. Ancak onlar polisle iflbirli¤i içinde pisliklerine devam
ettiler. Polisin yönlendirmesi ve deste¤iyle bulunduklar›
yerde bir yozlaflma kayna¤› olmaya devam ettiler. 

Yozlaflmaya karfl› mücadelemiz yükseldikçe, yay-
g›nlaflt›kça, polisle uyuflturucu, fuhufl tacirleri aras›nda-
ki "iflbirli¤i" de daha s›k›laflmaktad›r. Kardefller Market
sahiplerine devrimcilere sald›rma cüretini ve "akl›n›"
veren de polisten baflkas› de¤ildir.  

6 Kas›m günü, bir grup Cepheli, sözkonusu namus-
suzlar› uyarmak için markete gittiklerinde haz›rl›kl› bir
güruhun silahl› sald›r›s›yla karfl› karfl›ya kald›lar. Birol
bu sald›r› s›ras›nda vurularak flehit düfltü. 

Birol Karasu’nun Hesab›n› Soraca¤›z!
Bu sald›r›, Cephe’nin yozlaflmaya karfl› mücadelesi-

ni durduramayacakt›r; tersine bu mücadelenin ne kadar
gerekli, zorunlu oldu¤u, bulundu¤umuz her yerde bu
batakl›klar› kurutman›n kaç›n›lmaz oldu¤u bir kez da-
ha görülmüfltür. 

Herkes bil-
sin ki, Birol
Karasu yolda-
fl›m›z›n hesa-
b›n› soraca¤›z.
Yoz laflmaya
karfl› mücade-
lemiz devam edecek. Yoksul halk›m›z›n yaflad›¤› her
yerde bu tür batakl›klar› kurutaca¤›z. Batakl›¤›n halk›-
m›z› bo¤mas›na, halk›m›z›n de¤erlerini kirletmesine,
evlatlar›n› çürütmesine izin vermeyece¤iz.  

Birol Karasu yoldafl›m›z, 1966 fiebinkarahisar do-
¤umludur. Alevi bir ailenin çocu¤udur. Çocuklu¤u ‹s-
tanbul Yedikule’de, gençlik y›llar› ise Küçükçekme-
ce’de geçti. 1988’de devrimcilerle tan›flt› ve o y›ldan
itibaren de hayat›na yeni bir yön verdi. 

1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda çeflitli kurum ve ör-
gütlülükler içinde yer alarak halk›n›n mücadelesine ka-
t›ld›. Haklar ve Özgürlükler Platformu’nda görevler al-
d›. Çeflitli semtlerin demokratik kitle örgütlerinde yera-
larak birikimiyle coflkusuyla mücadelesini sürdürdü. 

Birol Karasu, burjuva kültürün, yozlaflman›n tesir
edemedi¤i yoldafllar›m›zdand›. Onu öne ç›kartan yanla-
r› fedakâr ve mütevaz› olmas›yd›. Birol, evli ve bir ço-
cuk babas›yd›. Yoksulluk içinde onurlu yaflaman›n ve
yoksullu¤u yaratanlara karfl› isyan etmenin bir örne¤iy-
di... ‹ster bir dernekte olsun, ister farkl› bir ortamda, ço-
cuk, yafll› demez herkesle herfleyi dostça paylafl›r, hep
iyiyi, güzeli, do¤ruyu anlat›rd›. Kavgas› iyinin, güzelin,
onurlu ve namuslu olan›n egemen olmas› kavgas›yd›.
Bunu istedi¤i için, pisli¤in, yozlu¤un içindeki namus-
suzlar katletti onu.

Uyuflturucu tüccarlar›, pislik yay›c›lar, hesap verecek!

Yozlu¤a karfl› mücadelemiz devam edecek!

“Kapitalizmin yozlu¤una, 

pisliklerine karfl› mücadelede 

bir yoldafl›m›z› flehit verdik”

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet
Mahallesi Karanfildere Sokak'ta
uyuflturucu tacirleri taraf›ndan hain-
ce katledilen Birol Karasu’nun ce-
nazesi, 7 Kas›m günü ailesi, ‹kitelli
Temel Haklar üyeleri ve TAYAD'l›-
lar taraf›ndan Adli T›p Kurumu’n-
dan al›narak ‹kitelli Cem Vakf›'na
getirildi. Temel Haklar önünden de
150 kiflilik kitle "Birol Karasu
Ölümsüzdür" pankart›n› açarak ce-

mevine do¤ru yürümeye bafllad›.
Kitle öfkeli bir flekilde "‹flbirlikçi-
lerden Hesap Sorduk Soraca¤›z,
Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"
sloganlar›n› atarak katillere lanet
ya¤d›rd›. 

Birol Karasu’nun cenazesi o ge-
ce morga konularak cenaze töreni 8
Kas›m’da gerçeklefltirildi.

8 Kas›m’da sabahtan itibaren

toplanmaya bafllayan kitle Birol Ka-
rasu'yu cemevinden omuzlarda ç›-
kard›lar. Cephe bayra¤›na sar›l› ta-
butunu tafl›yan yaklafl›k 300 kifli,
kortejin önünde “Yozlaflmaya Kar-

fl› Mücadelede fiehit Düfltü" pan-
kart›n› açt›lar. Karasu'nun resimleri-
nin yan›s›ra k›z›lbayraklar›n da  ta-
fl›nd›¤› yürüyüfl, yaklafl›k bir asat
sürdü. ‹kiltelli’de sokaklar›nda kor-
tejin geçti¤i her yerde, "Titre Oli-
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garfli Parti Cephe Geliyor, DHKC
SPB Katillerin Peflinde, ‹flbirlikçi-
lerden Hesap Sorduk Soraca¤›z, Bi-
rol Karasu Ölümsüzdür” sloganlar›
yank›land›. ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i’nin önünde yap›lan sayg›
duruflunun ard›ndan, Birol Karasu’
nun çok sevdi¤i “Üç Karanfil” tür-
küsü okundu. Karasu, sohbetlerinde
flehit düfltü¤ümde bu türküyü oku-
yun derdi çünkü. Burada Birol Ka-
rasu'nun k›z› da yumru¤unu kald›ra-
rak "babam ölmedi, öldü diyenler

yalan söylüyor!" diye a¤layarak
duygular›n› hayk›rd›. 

‹kitelli Temel Haklar Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Özdemir tören-
de yapt›¤› konuflmada Birol Kara-
su’nun mücadele hayat›n› ve Temel
Haklar içindeki çal›flmalar›n› anla-
tarak, Karasu’nun mücadelesinin
yar›m kalmayaca¤›n› vurgulad›. 

Fedakârl›¤›n›, yoldafl sevgisini
göstermiflti yine flehit düflerken. Na-
mussuzlar›n atefl açmas› üzerine
ekibin en önündeki Birol, di¤er ar-
kadafllar› d›flar› ç›karmaya çal›flm›fl,
onlar› ç›kar›p, en son kendisi ç›kar-
ken pompal› tüfekten at›lan bir mer-
minin beline isabet etmesi sonucu
orada flehit düflmüfltü. 

Konuflmalardan sonra Birol Ka-
rasu, Sanayi Mezarl›¤›'nda bulunan
aile mezarl›¤›na defnedilmek üzere
yola ç›k›ld›. Yoldafllar›, TAYAD'l›-
lar, Temel Haklar üyeleri mezarl›¤›n
giriflinde kortej oluflturarak mezara

do¤ru sloganlarla yürü-
yüfl yap›ld›. Yozlu¤un
ve pisli¤in hamileri de
oradayd›. Mezarl›¤›n
çevresi 2 panzer, akrep-
ler, 10 otobüs dolusu çe-
vik polisle kuflat›lm›flt›
ve bu kadar “resmi” güç
yetmemifl olacak ki, bir
grup da sivil  faflistleri
toplam›fllard›. Ama bu
gözda¤› törenin ak›fl›n›
de¤ifltirmedi. 

Mezar bafl›nda bir Temel Haklar
üyesi taraf›ndan yap›lan konuflmada
da flöyle denildi: "Birol abi, çok mü-
tevazi ve çok sevilen bir abimizdi.
Yozlaflmaya karfl› vermifl oldu¤u
mücadelede flehit düfltü, onu hiç
unutmayaca¤›z. Derne¤imizin flehit
köflesi var, burda Mahir, Hüseyin,
Ulafl'›n resimleri var, art›k Birol
abimizin resmi de köflemizde olacak
ve mutlak ama mutlak hesab› soru-
lacak" dedi. Kitle mezarl›ktan ayr›-
l›rken, geride "Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” sloganlar›n›n,  “Bize Ölüm
Yok" marfl›n›n yank›s› ve Kara-
su’nun "Üç Karanfil" türküsünün
ezgisi kalm›flt› geriye...

Birol’un hesab› 

sorulacak!
7 Kas›m günü, saat 13.00 s›rala-

r›nda ‹kitelli Köyiçi’nde polis iflbir-

likçisi, MHP'li bir lokanta Cephe ta-
raf›ndan Birol Karasu'nun hesab›n›
sormak için bombaland›. 

*

7 Kas›m akflam 22.00 s›ralar›nda
da Cepheliler taraf›ndan Okmeyda-
n›’nda bir gösteri yap›ld›. Yollar›n
molotoflarla kesildi¤i gösteri, yakla-
fl›k 15 dakika sürerken, eylem yerine
"Birol Karasu Ölümsüzdür-Cephe"
imzal› pankart as›l›p havaya 3 el atefl
edilerek sona erdirildi.

*

Yine 7 Kas›m akflam›, saat 20.00
s›ralar›nda Esenyurt’ta Cepheliler
bir iflbirlikçi taraf›ndan katledilen
Birol Karasu için gösteri yap›ld›.
Esenyurt Meydan'da trafik kesilerek
“Birol Karasu Ölümsüzdür-Cephe"
imzal› pankart b›rak›ld›. "Birol Kara-
su ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, ‹flbirlikçilerden He-
sap Sorduk Soraca¤›z" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde, yol yaklafl›k 10 da-
kika trafi¤e kapal› kald›.

Ba¤c›lar’da 

Sald›r›
Ba¤c›lar’da dergimizin tan›t›m

ve sat›fl›n› yapan 19 okurumuz, po-
lisin sald›r›s›na u¤rad›. 5 Kas›m’da
meydana gelen sald›r›da, Barbaros
Mahallesi’nde dergi da¤›t›m› yapan
okurlar›m›z önce "ne da¤›t›yorsu-

nuz ba¤›rmay›n" sözleriyle taciz
edildiler; ard›ndan dergi da¤›t›m›na
devam eden okurlar›m›z›n önü “Yu-
nus” ad› verilen polislerce kesildi.
Polislerin "megafon kullanamazs›-

n›z" ve "kimliklerinizi verin" dayat-
malar›yla karfl›laflan okurlar›m›z bu
talebin yasad›fl› oldu¤unu belirterek,

kimliklerini vermediler. 

Kimlik sorma ›srar› sald›r›ya dö-
nüfltü. K›sa süre içinde 4-5 ekip oto-
sunun daha gelmesiyle okurlar›m›za
sald›r›ld›. Cop ve gaz kullanarak
okurlar›m›za sald›ran polis, arka-
dafllar›m›z›n faaliyetini engelledi.
Veli y›ld›r›m, Erhan fiimflek, Yeliz
Kaya, Berkan Kaya ve ‹dris adl›
okurlar›m›zda ciddi yaralanmalara
yolaçan sald›r›n›n ard›ndan da okur-
lar›m›z gözalt›na al›nd›lar.

Sald›r› ve gözalt›lar›n ard›ndan
yaz›l› bir aç›klama yapan Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür Merkezi sald›r›y›
k›nayarak gözalt›na al›nan çal›flan-
lar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Gözalt›na al›nanlar Kocasinan
Polis Karakolu’na götürüldüler.
Gözalt›ndakiler, akflam 22.30 sula-
r›nda serbest b›rak›ld›lar.

Gülsuyu’nda 

Yürüyüfl Sat›fl›
6 Kas›m günü Kartal Karl›tepe

Mahallesi'nde dergimizin 77. say›s›-
n›n toplu sat›fl› gerçeklefltirildi. 7
okurumuzun yapt›¤› sat›fl ya¤mura
ra¤men devam etti. Ya¤mur alt›nda
umudun sesini halka ulaflt›rmaya
çal›flan okurlar›m›z halk›n sahiplen-
mesiyle karfl›laflt›. Sat›fl sonunda 37
dergi halka ulaflt›r›ld›.



TAYAD’l› Aileler 2-3 Kas›m ta-
rihlerinde tecritin kald›r›lmas› tale-
biyle gittikleri Ankara’da, 50’nin
üzerinde milletvekilinden randevu-
lar› olmalar›na karfl›n 20 milletve-
kiliyle görüflmelerde bulundular. 

Yap›lan görüflmelerde tüm mil-
letvekillerine; F Tipi hapishanelerde
uygulanan tecrit politikas› ve so-
nuçlar›, yaflanan hak ihlalleri, tecri-
tin kald›r›lmas›na iliflkin mesleki ve
demokratik kurum ve kurulufllar›n
yapt›¤› aç›klamalar ve haz›rlad›kla-
r› raporlar, halen ölüm orucunu sür-
düren üç kiflinin durumu vb. birçok
noktada bilgi verdiler, haz›rlad›klar›
bir dosyay› sundular. 

BM duydu milletvekili 

duymam›fl!

Kuflkusuz, 7 y›ld›r süren ve 122
insan›n ölümüne yüzlercesinin sa-
kat kalmas›na neden olan bir sorun-
da böyle kapsaml› bir dosya sunul-
mas› dahi gerekmiyordu. Çünkü,
adlar› üstünde onlar “milletin veki-
li” idiler ve ülkede yaflananlar› bil-
mek durumudayd›lar. Buna karfl›n
TAYAD’l›lar 7 y›ld›r yapt›klar› gibi
b›k›p usanmadan hep anlatt›lar. Bu
görüflme, bu yöndeki faaliyetlerin
sadece biriydi. Çarp›c› olan fluydu
ki, bir avukat›n ölüm orucunda ol-
du¤unu duymayan kalmamas›na,
Birleflmifl Milletler’in dahi bir heyet
göndermifl olmas›na karfl›n, millet-
vekilleri aras›nda ölüm orucunun
sürdü¤ünü bilmeyenler dahi vard›.
Bu durumu sansürle aç›klamak da
olanakl› de¤ildir. Zira, Aflc›’n›n ölü-
me yatmas›ndan belli bir süre sonra
sansür k›smen afl›lm›flt›r. Böylesi
bir durum ancak, burjuva siyasette
yozlaflmayla, halka ve halk›n sorun-
lar›na kay›ts›zl›kla ve “cehaletle”
aç›klanabilir. ‹stisnalar› d›fl›nda mil-
letvekillerinin büyük ço¤unlu¤u,
partisinin kararlar›na el kald›r›p in-
diren, ifl takipçili¤inden baflka bir

fleyle ilgisi olmayan unsurlard›r.

“Söz”lerin takipçisi

olaca¤›z

Görüflme yap›lan milletvekilleri-
nin geneli, “konunun üzerinde has-
sasiyetle duracaklar›” ve “bu konu-
da ilgili makamlar› baflta Adalet Ba-
kanl›¤› olmak üzere harekete geçir-
me noktas›nda ›srarc› olacaklar›”
sözünü verdiler.

Bu “›srar›n” ne anlama geldi¤i-
ni, nas›l bir pratikle alt›n›n dolduru-
laca¤›n› önümüzdeki günlerde göre-
ce¤iz. Ancak aç›k olan flu ki, ne tut-
sak yak›nlar›n›n ne de ölüm orucu-
nu sürdürenlerin uzun süre bekleme
gibi bir durumu yoktur. Her üç dire-
niflçi de ölümün s›n›rda, bir hukuk-
çu, bir ana ve bir tutsak her geçen
saat ölüme bir ad›m daha yaklafl›-
yorlar. 

Tecrit ve 122 in-
san›n ölümünü ilgi-
lendiren bir sorun
sadece “ilgili” ma-
kam›n sorunu ol-
maktan ç›km›fl, “ül-

ke sorunu” haline gelmifl demektir.
Hiçbir milletvekili topu “ilgili ma-
kama” atarak sorumluluktan kurtu-
lamaz. Bu zaten böyleydi, TBMM
koltuklar›nda oturan her milletveki-
li de her ölümde siciline kay›t düflü-
yordu. Ancak bu görüflmelerin ar-
d›ndan art›k do¤rudan sorumluluk
sahibi olacaklard›r. 

Bu sorunun çözülmemesi duru-
munda, Aflc›’n›n, Görüro¤lu ve
Saymaz’›n ölümlerinden ve onlar›n
yerini alacak yeni direniflçilerin ölü-
me yatmalar›n›n sorumlulu¤u üzer-
lerinde olacakt›r. “Bakana iletmek”
ya da “önerge vermek” ile s›n›rl› bir
“hassasiyet” gerçekte hassasiyet de-
¤il, görev savma olarak kabul edile-
cektir. Israrc› olmak, iktidar›, Ada-
let Bakanl›¤›’n› demagojiyle geçifl-
tirmeyece¤i bir noktaya getirebil-
mektir, sorunu bas›n› ile, meclisi ile
gündeme tafl›makt›r.
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Her Milletvekili Ölümlerden 
Art›k Do¤rudan Sorumludur!

Ankara yürüyüflü hakk›nda bir bas›n toplant›s› dü-
zenleyen TAYAD’l›lar ve milletvekilleri ile yap›lan gö-
rüflmeler hakk›nda bilgi verdiler. 

7 Kas›m günü, Behiç Aflc›’n›n ölüm orucunu sür-
dürdü¤ü fiiflli Direnifl Evi’’nde yap›lan toplant›da, TA-
YAD Baflkan› Mehmet Güvel, Naime Kara, Ünzile
Aras ve ‹smail Kara, görüflmeleri de¤erlendirdiler. 

Ünzile Aras’›n okudu¤u aç›klamada, milletvekillerinin sözleri hat›rlat›l-
d› ve “TAYAD’l› Aileler olarak bize verilen bu sözlerin takipçisi olaca¤›z.

Bizler art›k tecrit sorununun en k›sa zamanda yeni ölümler olmadan çözül-

mesini istiyoruz.” denildi. “7 y›ld›r çalmad›k kap› gitmedik kifli, kurum,

makam b›rakmad›k” diyen Aras, Avrupa Parlamentosu’nda dahi soru öner-
gesi ile gündeme gelmesine karfl›n bu ülkenin meclisinin ve Adalet Baka-
n›’n›n bu sesi duymamakta ›srar ettiklerini söyledi. Aras flunlar› söyledi: 

“Tecrit bir insanl›k suçudur... ‹nsan hak ve özgürlüklerinin önünde en-

geldir... Baflta F Tipi hapishanelerde olmak üzere yaflam›n her alan›ndan

sökülüp at›lmal›d›r.

Sonuç olarak, Adalet Bakanl›¤› bu suça ortak olmamal› tecrit sorununu

çözmeli ölümleri durdurmal›d›r. Yeni ölümlerin sorumlusu olmamal›d›r.”

Daha sonra sözalan Naime Kara milletvekillerine verilen dosyan›n içe-
ri¤ini özetledikten sonra, tecrit politikas›nda ›srar eden Adalet Bakan› Ce-
mil Çiçek’i k›nad›klar›n› dile getirdi. 

Görüflmeler hakk›nda bilgi verildi



Y
a¤murlu, so¤uk bir ha-
va... Yavafl yavafl ya¤ma-
ya bafllayan ya¤mur h›z-

lan›yor gitgide. O h›zland›kça be-
nim de ad›mlar›m h›zlan›yor. Ya¤-
murun sesi kulaklar›ma çarp›yor.
Gökyüzü a¤lamakl›, gökyüzü küs-
kün ve öfkeli... Boflalt›yor tüm yü-
künü üstümüze... Erken bast›rd› bu
y›l k›fl. Kas›m h›zl› bir geçifl yapt›
yaflam›m›za. Bugün 6 Kas›m… Ül-
kenin her yerinde gençlik alanlarda
olacak. “YÖK’e Hay›r” diyecek, “F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” diye
hayk›racak alanlarda, ya¤mur alt›n-
da. DEV-GENÇ’liler YÖK’ün
önünde hayk›racaklar bu sloganla-
r›… F Tipi üniversite istemeyen
gençli¤i düflünürken F Tipi yaflama
hay›r diyerek ölüm orucuna yatan
Av. Behiç Aflc›’n›n evine var›yoruz. 

Ev sakin. Bahçelievler’den ge-
len bir genç sohbet ediyor evdeki-
lerle. Gündemde ç›kan haberlerin

as›ld›¤› panoda Sabah Gazete-
si’nden Milliyet’e, Zaman’dan Bir-
gün ve Evrensel’e kadar de¤iflik ga-
zetelerin küpürleri var. Adalet Ba-
kan› Cemil Çiçek’in son günlerde
yapt›¤› aç›klamalarla ilgili haberler.
Sansürü k›rman›n hakl› sevinci ya-
flan›yor herkeste. Refakatçilerden
biri büyük gazetelerden birinin mu-
habirinin “biz ölüm orucuyla ilgili

haberleri hep yapt›k. Önceleri ya-

y›nlan›yordu, sonra yay›nlanmama-

ya baflland›. Haberlerimiz yay›n-

lanmay›nca biz de zaten yay›nlan-

m›yor psikolojisine girdik. Ama

flimdi bize ‘gidin’ deniliyor, bu ha-

berlere özellikle gönderilmeye bafl-

land›k” dedi¤ini aktar›yor. Özellik-
le Behiç’le ilgili haberlere... 

Sonra Behiç’ten sözediyoruz.
Son birkaç gündür yatakta... Duru-
mu kötüleflmiflti, flimdi biraz daha
iyi oldu¤unu ö¤reniyoruz. Görmek
istedi¤imizi söylüyoruz, refakatçi
önce flu an dinleniyor diyor. Israr
ediyoruz, tekrar içeri giriyor. Ve
sonra bizi sevindiren haberle geli-
yor. Hemen içeri giriyoruz, Behiç
odas›nda gazeteleri kar›flt›r›yor. S›-
cak bir tebessümle karfl›l›yor bizi,
elini uzat›yor. Tokalafl›yoruz sara-
ran elleriyle. Bu sar›l›k zay›fl›¤›n-
dan m›yd›, ölümle yaflam aras›ndaki
çizginin azalmas›yla ald›¤› yeni bir
renk mi diye düflünüyoruz. Üflüme-
di¤ini söylese de so¤uk geliyor bize
eli... Sar›n›n so¤uk ve cans›z ren-
ginden. Bizse s›k›ca giyinmifliz,
grip olmamak için. Biliyoruz ki grip
olanlar› ziyarete alm›yorlar. Bize
bakarak gülümsüyor ve d›flar›s› çok
so¤uk galiba, diyor. Bize d›flar›daki
havay› soruyor. 

216 gündür flöyle gönlünce ç›ka-
m›yor d›flar›ya, sokak sokak ad›m-
layam›yor yollar›... So¤uk yüzüne
vurmuyor günlerdir.

Bafle¤diremedi Ecevit’in 
devleti direnenlere
Gazetelerde Ecevit’in ölümüyle

ilgili haberler var. Behiç gazeteleri
kar›flt›rd›kça ‘Hapishane sorununu
çözmeden IMF program› hayata ge-
çirilemez’ sözleri, 19 Aral›k kanl›
operasyonundan sonraki ‘devletle
bafledilemeyece¤ini anlam›fl olmal›-
lar’ sözleri geliyor akl›m›za. Bu
sözler eflli¤inde Behiç’in 216 gün-
lük açl›¤›, eriyen bedeni... 122 insa-
n›n vebaliyle öldü ama bafle¤dire-
medi onun devleti direnenlere. Tut-
saklardan bahsediyor bize. Onlar-
dan söz ederken gözleri ›fl›l ›fl›l.
“Müvekkillerim çok sevinmifller-
dir” derken yüzü ayd›nlan›yor. 

TAYAD’l›lar›n milletvekilleriyle
görüflmelerinden, Çiçek’in aç›kla-
malar›ndan sözederken, ‘sesimizi
ulaflt›rd›k’ diyor sevinçle. Hiç kimse
gerçeklerden kaçamaz, kaçamaya-
cak. 7 y›ld›r tecritin üzerini örtmek
için yapmad›klar› kalmad›, deneme-
dikleri yol kalmad›, sald›r›larda per-
vas›z oldular, tutuklad›lar, tehdit et-
tiler, tahliye rüflvetleri verdiler… Ve
sonunda kabullenip aç›klama yap-
mak zorunda kald›lar. Çünkü gizle-
meye çal›flt›klar› gerçe¤in kendisiy-
di, yaflam›n bir parças›yd›. Behiç’e
Adalet Bakan› Çiçek’in sözlerini
nas›l de¤erlendirdi¤ini sorduk: 

“Bakan üzülüyorsa 
tecriti kald›rs›n”
“Adalet Bakanl›¤›’n›n yapmas›

gereken bize ölüm orucunu b›rak›n
ça¤r›s› de¤il. Tecriti kald›rmak için
ad›m atmas›d›r. Bize yapt›¤› ça¤r›-
n›n hiçbir önemi yoktur. E¤er ger-
çekten bizim için üzülüyorsa acilen
çözüm için ad›m atmal›d›r. Aksi
takdirde timsah gözyafllar› dökme-
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216. Gününde 55 kiloda
Behiç… Avurtlar› çökmüfl,
teni sararm›fl. Ve o yolu-
na yürüyor, her gün bi-
raz daha yaklafl›yor ölü-

me. Dilimiz söylerken
zorlan›yor, kalemimiz tu-
tukluluk yap›yor ama Be-

hiç gün gün ölüyor. 

Onurlu Bir Ayd›n 

Gün Gün Ölüyor!



sinin hiçbir anlam› yoktur. Tecrit
deyip deyip insanlara ne oldu¤unu
anlatmaya çal›flt›k. Adalet Bakan›
bu aç›klamay› yaparken, daha 30
gün önce tutuklanan müvekkilim
tek bafl›na tutuldu¤u için psikolojik
depresyon geçirdi. fiimdi Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastane-
si’nde tedavi alt›nda. Tek kalm›flt›.
‹flte tecrit bu. Bu b›rak›n ça¤r›s› bizi
ilgilendiren bir ça¤r› de¤il. Bizi ilgi-
lendiren 1 ay önce tutuklanan mü-
vekkilimizin durumudur. Onu bu
hale tecrit getirmifltir. Ve bu duru-
mun bir aç›klamas›, bir sorumlusu
olmal›. Bizi ilgilendiren budur.” 

Böyle cevaplad› Behiç. Sonra
son günlerde de¤iflik gazetelerde ç›-
kan haberlerden konu aç›l›yor. Bu
sorumuzu cevaplarken bir mutluluk
ifadesi yer ediniyor zay›f yüzünde.
Sesi daha da umutlafl›yor: 

“Okurlar›n›za daha çok 
sorumluluk düflüyor”
“Sansürün afl›lmas› önemli bir

ad›m. 7 y›ll›k sürecin kazan›m›d›r
bu. Biz gördük tecritin bir insanl›k
sorunu oldu¤unu, bu görüldü¤ü
oranda da anlafl›ld› ve genifl çevre-
lere yay›ld›. Sansürü halka ulaflarak
y›kt›k. Medyada da son zamanlarda
daha s›k yeral›r oldu. Köfle yazarla-
r› yazd›, haberler yap›ld›. Bu elbette
ciddi bir ad›md›r, bir baflar›d›r ama

yeterli de¤il. Yurtd›fl›nda yarat›lan
ilgi güzel. ‹çerdeki insanlar›n sesi
olmay› büyük ölçüde baflard›k.
Adalet Bakanl›¤›’na sesimizi ulafl-
t›rd›k, talebimizi ilettik. Bu geldi¤i-
miz noktada herkese, özellikle der-
giniz okurlar›na ve tüm sola daha
çok sorumluluk düflüyor. Herkes
daha çok çaba harcamal›. Tecriti
kald›rma noktas›nda çok uygun bir
zemindeyiz, bunu kullanmal›y›z.

Peki burjuva medyada bile yer
edinen tecrite solun bak›fl›nda bir
de¤ifliklik var m›? Gazetelerinde
“kutu” haberlerden, eylem haberle-
rinin ötesinde bir geliflme var m›?

“Solun durumu özel bir bafll›k

alt›nda ele al›nmal›. Anl› flanl› ör-
gütler, devasa faaliyet yürüttükleri-
ni söyleyen örgütler var. Hapishane-
lerde tutuklu hükümlüsü olan birlik-
ler, platformlar, dernekler var. Fakat
tecrite karfl› mücadelede ak›l almaz
bir flekilde sessizler. Yapt›klar› bir
bas›n aç›klamas› ya da bizi ziyaret
etmek. Bundan daha öteye gitmi-
yorlar. Sadece vicdani anlamda dü-
flündü¤ümde bile onlar› anlayam›-
yorum. Biz ölüme gidiyoruz. Onla-
r›n tutuklu hükümlüleri için de, ad-
liler, islamc›lar için de direniyor,
ölüyoruz. Solun sadece bas›n aç›k-
lamalar›yla yetinmeleri anlafl›l›r fley
de¤il. Ki yapt›klar› aç›klama say›s›
da öyle. Biz onlar›n ölüm orucu
yapmalar›n› beklemiyoruz. Ama bir
avukat ve 2 çocuklu bir ana ölüme
yaklafl›yorlar. Ve bu çok uygun bir
zemin yaratm›flt›r. Ama onlar bu ze-
minde bile uzaklar, sessizler. Kör,

dilsiz, sa¤›rlar. Tabi direnifl cephe-
sinde siyasi iktidar›n tavr› da önem-
li. ‹ktidarlar görmeme duymama
tavr› içinde görünseler de durum
öyle de¤il. Geliflmeleri soldan daha
çok takip ediyorlar. Solun bizimle
birlikte hareket etmeleri de önemli
de¤il. Önemli olan bir fleyler yap-
malar›d›r. Bu kadar sessizli¤i anla-
yam›yorum.” 

Her gün biraz daha
yaklafl›yor ölüme
Zaman›m›z› zorlamak istemiyo-

ruz. O’nun güven veren sesi ve mü-
tevazili¤i ile güzel bir sohbeti bitiri-
yoruz. Sanki yar›m kalm›fl bir soh-
betin doyumsuz tad› kal›yor bizde.
“Selam söyleyin arkadafllara” sö-
züyle u¤urluyor bizi. Onu görmenin
sevinci yans›yor yüzümüze. Ziyaret
defterine düflülen notlara bakarken
birçok kiflinin gelip de göremeden
döndü¤ünü görünce kendimizi
flansl› hissediyoruz. Onu öylece bir
deri bir kemik kalm›fl bir halde b›ra-
k›rken içimiz biraz da buruk.

Bu s›cac›k küçük adadan ç›k›p
so¤uk yollara, kalabal›klara kar›fl›-
yoruz. Ya¤mur h›zl› h›zl› ya¤›yor,
kendi dilince türkü söyler gibi. 216.
gününde 55 kiloda Behiç... Avurtla-
r› çökmüfl, teni sararm›fl. Ve o yolu-
na yürüyor, her gün biraz daha yak-
lafl›yor ölüme. Dilimiz söylerken
zorlan›yor, kalemimiz tutukluluk
yap›yor ama Behiç gün gün ölüyor. 
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Adalet Bakanl›¤›’n›n
yapmas› gereken bize
‘ölüm orucunu b›rak›n’

ça¤r›s› de¤il. Tecriti kal-
d›rmak için ad›m atmas›-
d›r. E¤er gerçekten bizim
için üzülüyorsa acilen çö-
züm için ad›m atmal›d›r.

Aksi takdirde timsah
gözyafllar› dökmesinin
hiçbir anlam› yoktur. 



Dünyan›n hiçbir yerine benze-
mez Çukurova’n›n s›caklar›. Güz
mevsimin henüz yeni oldu¤u flu
günlerde Toroslar ilk kar› alm›fl ola-
cak ki havalar so¤udu. Ama bizim
üflümemiz öyle so¤uktan falan de-
¤il. Üflümemiz bir anan›n üflüme-
sinden. Onun üflümesi ise açl›¤›n-
dan. Ve bu anan›n açl›¤› tecritten.

Gülcan’›n flen flakrak oldu¤u, di-
reniflin ilk dönemlerinde fiziksel
güç gerektiren baz› ifllerde hepimizi
alt etti¤i günleri ar›yoruz Adana Di-
renifl Evi’nde.

Haberleri izliyoruz Gülcan ile
beraber. “Allah, kitap, afl, ifl, adalet”
diyerek kendinden öncekilerin yap-
t›¤›n›n ayn›s›n› yapan, köylü Ah-
met’i, iflçi Ali’yi kand›rarak oyunu
alan AKP’nin ‘adalet’ da¤›tmaktan
sorumlu bakan› konufluyor. Uçan
kuflun bile haberdar oldu¤u tecrit
gerçekli¤ini hâlâ gizlemeye çal›fl›-
yor. Nafile. Asl›nda o da biliyor ne
kadar komik duruma düfltü¤ünü.
Kafas›n› yukar› kald›ramamas›n›n
nedeni bu. Gülcan çok k›sa ve net

olarak cevap veriyor. 

“122 ölümü aç›kla”.

Ankara’ya gidecekler
Gülcan ile görüflmeyi sa-
b›rs›zl›kla bekliyorlar. Ço-
¤u s›k s›k gelip görenlerden
ama bu kez heyecanlar›
farkl›. Görmek istiyorlar o
eriyen bedeni. Gidiflleri o
bedenin sahibi için çünkü.
Gidiflleri yürek uçup gitme-
den o kafesten bir fleyler
yapabilmek için.

Nazan bir günlü¤üne
gelmifl. Mersin’de ve çal›-
flan bir insan. Bir günün
çok az oldu¤u düflüncesinin
ezikli¤ini o kadar çok yafl›-
yor ki. Koflullar› uygun ol-

sa buraya
d e s t e k
A.G için
gelenleri
bir aydan
önce gön-
dereme-
yiz her-
h a l d e .

“Onurun ve erdemin tarihinden ta-
raf olmal›yd›m ve onun için burada-
y›m… Direnifl için ise pek bir fley
söylemeye gerek yok. Gereken her
fleyi direniflçiler zaten fazlas›yla
söylüyor. Garibime giden nokta ise
7 y›l geçmesine ra¤men ölüm orucu
direnifli do¤ru de¤il diyenlerdir. Bu
insanlar›n; bu iradenin ve bu karar-
l›l›¤›n karfl›s›nda söyleyecek baflka
sözleri olmad›¤›ndan bu flekilde ko-
nufltuklar›n› düflünüyorum. Onlara
ça¤r›m, gelin bu insan›n yüzündeki
kararl›l›¤a ve mutlulu¤a tan›kl›k
edin. Belki de ondan sonra fikirleri-
nizin de¤iflebilece¤ine tan›k olabi-
lirsiniz. Tarih tan›kt›r. 

Direnenler kazanacakt›r.” 

Bu sözlerin sahibi Emin Musta-

fa Do¤ru, Tarsus’tan 10 günlü¤üne
Gülcan’›n açl›¤›na ortak olmak için
gelmifl. K›sa bir süre önce aram›z-
dan ayr›lan, devrimcilerin dostu
olarak tan›nan bir arkadafl›yla des-
te¤e geleceklermifl ama arkadafl›n›n
ömrü bu deste¤e yetmemifl. Bu yüz-
den Mustafa 5 gün kendisi için, 5

gün de dostu için kalacak. ‹nsana
dair güzelliklerin yitmemesi için
ölüme yürüyenlere, insana dair en
büyük erdemleri tafl›yanlar can ver-
meye devam ediyorlar.

Ald›¤›m›z telefonlar›n biri tecri-
tin neden oldu¤u kötü bir haberi ve-
riyor bize. Daha iki ay önce tutsak
edilen genç bir arkadafl, psikolojik
sorunlardan dolay›, büyük ihtimalle
kafas›n› bir yerlere vurmufl ve flu an
ölüm kal›m savafl› veriyor. Beyin
travmas› geçirmifl ve hastanedey-
mifl. ‹flte analar›n yüre¤i böyle yan›-
yor ve gözyafllar› böyle dinmiyor.
‹flte Gülcan bunun için ölüm oru-
cunda. Ve o koca pankarttaki o yaz›
bofluna yaz›lmad› oraya. ‹nanma-
yanlar gitsin ve o hastanenin kap›-
s›nda bekleyen gözü yafll› ana ve
babaya sorsun. ‹nanmayan gelsin ve
Gülcan’a sorsun.

Yüre¤inin bir parças›n› ölüm
orucunda kaybedenlerden daha iyi
kim anlayabilir, kim onlar kadar ya-
nabilir hücre hücre eriyenler için?
Elbette yaflayanlar. ‹skenderun’dan
geliyor Seval Arac›. Ölüm orucu
flehidi Yusuf Arac›’n›n amcas›n›n
k›z›. “O’nu son gördü¤ümde hasta-

ne odas›nda teller arkas›ndayd›.

Teller aras›ndan iki parma¤›n› uzat-

t›. Parmaklar›n› s›k›ca tuttum” di-
yor, o günleri tekrar yaflad›¤› bak›fl-
lar›ndan belli olan Seval. Gülcan’a
o kadar s›k› ve uzun sar›lmas› da iki
kiflilik, bir de Yusuf için sar›l›yor. 

“O kadar da abartmay›n. Do¤a

olaylar›n›n önüne kim geçebilir?

Dünyan›n her yerinde bu tür do¤a

olaylar›nda insanlar ölüyor” diyor
bu ülkenin baflbakan›. Sel alm›fl on-
larca can›. Yüzlerce ocaktan feryat-
lar yükselirken baflbakan böyle ko-
nufluyor. Böyle konuflur elbet. Çün-
kü o sellerde yitip giden, daha yafl›-
n› doldurmam›fl bebe onun çocu¤u
de¤il. Daha dün annesinin kollar›n-
da ›fl›l ›fl›l gözlerle gülerken hayata,
flimdi cans›z yatan bebe onun de¤il.
Gülcan’›n ana yüre¤i bir kez daha
yan›yor. Sellerin ald›¤› canlara ya-
n›yor yüre¤i. Ve öfkesi. fiimdi, flu
an da hangi güç durabilir bu öfkenin
karfl›s›nda. Hakl›d›r öfkesi Gül-
can’›n. Ve yerindedir de. Ve bu öfke
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milyonlar›n, milyarlar›nd›r. Çünkü
bugüne kadar sellerde hep o mil-
yonlar›n içindendir ölenler. Ayn›d›r
o sellerde ölenler, sellerin erifleme-
di¤i yerlerde oturanlar  yani yafla-
maya devam edenler de hep ayn›d›r.
“Baflkas›n›n ac›s›n› ac›s› belledi¤in-
den” yanmakta flimdi Gülcan’›n ana
yüre¤i sellerde yitip gidenlere.

“Konuflurken zorlanma.” Gül-
can’›n sa¤l›k sorunlar›n› not ald›¤›-
m›z bölüme bunu da not ediyoruz.
Çok iyi bildi¤i ve anlatt›¤› bir konu
ile ilgili konuflurken devam›n› geti-
rememe veya bunda zorlanma. Ko-
nuflurken zorlanma bu flekilde olu-
yor. Senin bu saatten sonra konufl-
mana gerek mi var Gülcan? Ve Be-
hiç ve Sevgi. Sizin yerinize beden-
leriniz konufluyor. Bu yeter.

Betül ve Müge her zamanki
canl›l›klar› ve güler yüzleriyle dal›-
yorlar içeri. “Anne hangi odadas›n,

müsait misin?” sorular› pefl pefle s›-
ralan›yor. Betül nezle oldu¤u için
sar›lam›yor annesine. Çok a¤›r›na
gidiyor belli ama o da yafl›n›n üs-
tünde bir olgunlukla birçok fleyin
fark›nda. 38 kiloya düflen bir bede-
nin ne kadar hassas oldu¤unu iyi bi-
liyor. Ve ne kadar a¤›r›na gitse de,
içi içini yese de sar›lm›yor annesine
ve öpmeye doyamad›¤›n› bu kez
öpmüyor. Ah... ah! Betül’ün bizden
daha iyi bildi¤i bir fley daha var.
Annesine hiçbir zaman sar›lama-

ma ihtimali. Ve bu ihtimalin gün
geçtikçe, hay›r hay›r art›k saniyeler
geçtikçe daha da artt›¤›. Ah kara

gözlü k›z ve annesi gibi yeflil gözlü
k›z; bir bilseniz, bir anlasan›z anne-
nizin fedakârl›¤›n›. 

Hastaneden yeni ç›kan ve zar zor
yürüyebilen bir misafirimiz var.
Ameliyat olmufl ve kaç gündür yat-
t›¤› hastaneden daha birkaç dakika
önce ç›km›fl. A¤r›lar› ve sanc›lar›-
n›n devam etti¤i yüzünden belli.
Herkesin dedi¤ini o da diyor; “Gül-
can’›n kinin yan›nda benimkinin la-
f› m› olur.” Ve buna inand›¤› için flu
an kendi evinde de¤il, burada. 

Aral›ks›z ya¤an ya¤murlardan
sonra günefl iflveli bir k›z edas›yla

yüzünü nihayet gösterdi bu sabah.
Gülcan güneflin do¤uflunu izleyip
ondan sonra yatt›. Günefl gibi ›fl›ya-
n›m›z günefle bak›yor uykusuzluk-
tan k›zarm›fl gözleriyle. El sall›yor-
lar birbirlerine. Hayat kaynaklar›-
m›zdan olan günefl biliyor, ayd›nlat-
ma ve ›s›tma iflini tek bafl›na art›k
yapamayaca¤›n›. Biliyor Gülcans›z,
Behiçsiz ve Sevgisiz ›fl›¤›n›n da ›fl›k
olmayaca¤›n›, ›s›s›n›n beyinlerdeki
ve yüreklerdeki so¤uklu¤a çare ola-
mayaca¤›n›. 

Ve bizler bu topraklar›n sahiple-
ri, yüzy›llard›r üzerinde oturanlar›,
en çok biz muhtac›z Gülcanlar’›n
›fl›¤›na. Her geçen gün yaflamlar›n›n
biraz daha çekilmez hale getirildi¤i
yoksullar. Tecritle F Tipi hapishane-
lerden ç›kan tabutlar›m›z›n artt›¤›,
sellerde ölen canlar›m›z›n artt›¤›,
sofralar›m›zdaki kuru bulgur pilav›-
n›n bile art›k bulunmad›¤›, daha an-
ne diyemeyen bebelere bile i¤renç-
likler yapt›ran kafalar› yaratan bu
düzende yaflamaya mecbur edilmek
istenen bizler. Gülcanlar’›n yüzün-
deki ›fl›k en çok bize laz›m. Ve Gül-
can’lar›n ›fl›¤›n› söndürmek isteyen
tecrit hepimizin sorunu. Karanl›kta
yaflayamam diyen herkes. Ayd›nl›¤›
ne kadar istiyorsunuz?

15

12 Kas›m 2006 / 78

Hatay’›n ‹skenderun ‹lçesi’nden gelerek destek
veren Seval Arac›, 6 Kas›m günü 5 günlük açl›k gre-
vine bafllad›. Arac› önlü¤ünü giyerken, burada bu-

lunmaktan onur duydu¤unu kaydederek, “122 insan›n flehit düfltü¤ü ve hâlâ tecritin sür-
dü¤ü bir dönemde susmak bence bir suçtur” dedi. Yine ‹skenderun’dan gelen Meral Arac› bir

gün ile deste¤ini ifade ederken, 2 Kas›m günü, Tarsus’tan ge-
len Emin Mustafa Do¤ru 10 günlük açl›k grevine bafllad›. Bir
süre önce hayat›n› kaybeden Erdinç Yaflot ile birlikte gelmeyi
planlad›klar›n› belirten Do¤ru, “kalbi hep Gülcan Abla ile bera-
berdi. Ben günlük olarak Halk›n sesi TV’ yi takip etti¤im için
son anlar›na kadar bana hep Gülcan Abla’n›n durumunu sorar-
d›. Ben de onun bu sevgisinden dolay› 5 gün kendim için 5 gün
de Erdinç için toplam 10 gün açl›k grevine girmeye karar ver-
dim” diye konufltu.

Sevgi’den Gülcan’a...
Sevgili Gülcan merhaba; Yürüyü-

flümüzün coflkusuyla seni ve oradaki

canlar› kucakl›yorum.

Nas›ls›n, iyi misin? Resimlerin-

den iyi görünüyorsun. Elimize geçen

dergi say›lar›nda görebiliyoruz an-

cak. Ve seni her görüflümde s›ms›k›

kucaklamak geçiyor içimden. Peki

ya Betül ve Müge nas›llar? Onlar› da

gelecek kuflaklara olan inanç ve

umudumla öpüyorum.

Ben-bizler de iyiyiz. Buralar› tah-

min edersin. Her gün doktor geliyor

ve gidiyor. Ne kadar traji’komik bir

durum de¤il mi? Memlekette h›zla

müdahale edilmesi gereken o kadar

çok hasta, kaza vb var ki. ‹nsanlar

paras› yok diye acil servislerin önü-

ne at›l›yorlar. Halka hizmet söz ko-

nusu olunca yoklar ama direnifl söz

konusu olunca böyle “seferber” olu-

yorlar. 

Aç›k görüfle ç›kt›k

geçenlerde. Herkesin

disiplin cezas› oldu¤un-

dan sadece Melek ve

ben ç›kt›k. Annem ve

kardeflim gelmiflti. 2,5

yafl›ndaki bir ye¤enim

var. Annesiyle ve onunla kapal› gö-

rüfl yapt›k. Melek bir ara ye¤enimle

görüflmek isteyince k›yamet koptu.

Baflkas›n›n ziyaretçisiyle konuflul-

mazm›fl. Aileler de tecriti ve gardi-

yanlar›n gerçek yüzünü bir anda gö-

rüverdi. Daha böyle pek çok insan-

l›k d›fl› uygulama aynen sürüyor.

Destans› yürüyüflümüzle insana ya-

rafl›r olmayan› reddediyoruz. Ve bir

gün mutlaka biz kazanaca¤›z. S›k›ca

kucaklay›p aln›ndan öpüyorum.

Sevgi ve ba¤l›l›¤›mla... 

29 Ekim 2006

Sevgi Saymaz

Destek açl›k grevleri



25
y›l önce 6 Kas›m tari-
hinde üniversite genç-
li¤ini zaptu rap alt›na

almak amac› ile kurulan Yüksek
Ö¤renim Kurulu (YÖK), kurulufl
günü olan 6 Kas›m Pazartesi günü
birçok kentte, üniversite kampüsle-
rinde düzenlenen eylemlerle protes-
to edildi.

Bu protestolardan en anlaml›s›
ise, YÖK’ün önünde, YÖK’ün ger-
çe¤inin, gençli¤in taleplerinin hay-
k›r›ld›¤› eylem oldu. Çeflitli kentler-
den Ankara’ya gelen Gençlik Fede-
rasyonu üyesi ö¤renciler, YÖK bi-
nas› önünde, tek tip insan isteyen
YÖK’ün dayatmalar›na boyun e¤-
meyeceklerini hayk›rd›lar. 

Gençlik YÖK önünde

Sabah saatlerinden itibaren An-
kara’ya gelen ö¤renciler, saat
10.00’dan itibaren, “Gençlik Fede-
rasyonu” yaz›l› pankart›n arkas›nda
Toros Sokak’tan yürüyüfle geçtiler.

“Soruflturmalara Son”, “YÖK
Tek Tip ‹nsan ‹stiyor. YÖK’e Ha-

y›r” yaz›l› pankartlar tafl›yan ve
üzerlerinde “YÖK’e Hay›r” yaz›l›
önlükler giyen Gençlik Federasyo-
nu üyeleri, Dev-Genç logolu flama-
lar› ve sloganlar›yla Abdi ‹pekçi’ye
kadar yürüdüler. 

“YÖK’e Hay›r, Ö¤renciyiz Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z, Ö¤renci Haklar›-
m›z› ‹stiyoruz, Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim” yaz›l› dövizler de tafl›-
yan ö¤renciler burada, Büyük Dire-
nifl’in senelerdir d›flar›daki sesi olan
TAYAD’l› Aileler’i selamlad›lar.
Ülkenin bütün sorunlar›n› kendi so-
runlar› olarak gören devrimci genç-
lik parka, “Yaflas›n Abdi ‹pekçi Di-
reniflimiz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›yla girdiler.
TAYAD’l›lar da gençleri sloganlar›
ve alk›fllarla karfl›lad›lar. 

Ö¤renciler ö¤le saatlerinde ise,
otobüslerle Bilkent’te bulunan
YÖK binas› önüne hareket ettiler.
YÖK binas›na yak›n bir yerde oto-
büslerden inen ö¤renciler, slogan-
larla YÖK önüne kadar yürüdüler. 

YÖK Kapat›lmal›d›r 

B u r a -
da bir he-
yet YÖK
b a fl k a n ›
ile görüfl-
meye gi-
r e r k e n ,
ö¤renciler
d › fl a r › d a
h a l a y l a r
çekerek ,
m a r fl l a r
söyleye-
rek bekle-
meye bafl-
lad›lar. Bu
bek ley i fl
s›ras›nda

Isparta Gençlik Derne¤i üyesi Ayfle
Nazl› Kaytan’›n babas› oldu¤unu
söyleyen bir kifli, bas›n› gördü¤ün-
de “bunlar benim k›zlar›m› kaç›rd›-

lar. K›zlar›m›n ikisi de burada zorla

tutuyorlar. Nerde benim askerim,

devletim” diye ba¤›rmaya bafllad›.
Bunun üzerine bas›na bir aç›klama
yapan Nazl› Kaytan, eyleme kendi
iradesiyle kat›ld›¤›n›n alt›n› çizerek,
“Buraya YÖK’ü protesto etmek,

halk için bilim halk için e¤itim iste-

mek için geldim. YÖK’ün uygula-

d›¤› politikalar beni de ilgilendiri-

yor.” dedi. 

Bu k›sa aç›klaman›n ard›ndan
Federasyon ad›na Elif Kaya bir
aç›klama yapt›. Kaya, YÖK’ün y›l-
lard›r uygulad›¤› politikalarla tam
anlam›yla kay›p bir gençlik yarat-
maya çal›flt›¤›n› kaydederek, flunla-
r› söyledi:

“Herkesi dökmeye çal›flt›¤› tek

tip insan kal›b› bencil, yoz, ç›karc›,

bir insan kal›b›d›r. Bugün üniversi-

telerimizde; paral› e¤itim gün geç-

tikçe e¤itimin as›l karakteri halini

al›yor, harçlar›n oran› artt›r›l›yor,

yetkin mühendislikten avukatl›k ya-
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Devrimci Gençli¤i Sindiremediler

Gençlik YÖK’e Karfl› 
Yine Alanlardayd›



sas›na gençli¤in gelece¤ini tahak-

küm alt›na alan bir y›¤›n yasa ç›ka-

r›l›yor. Ülkemiz gün be gün ABD ve

AB emperyalistlerine pazarlan›yor.

Halklar›m›z gün geçtikçe yoksullafl-

t›r›l›yor.

YÖK KAPATILMALIDIR diyo-

ruz. Çünkü sorunlar›n kayna¤›

YÖK’ün faflist zihniyetidir. YÖK’ün

yaratt›¤› tahribatlar, soruflturmalar,

cezalar geri çekilmelidir. E¤itim pa-

ras›z olmal›d›r.”

YÖK’ten Hesap Soruldu

D›flar›da halaylarla bekleyifl sü-
rerken, bir saatlik görüflmenin ar-
d›ndan ç›kan heyet ad›na Gülflah
Mersin, YÖK Baflkan› Erdo¤an Te-
ziç ile yapt›klar› görüflme hakk›nda
bilgi verdi. Bu görüflme “YÖK’ü
meflru gördü¤ümüzü göstermez.”
diyen Mersin, soruflturmalar› yüzü-
ne vurduklar›n›, Teziç’in ise, adeta
kendileri sorumlu de¤ilmifl, sorufl-
turmalar› açanlar› kendileri atam›-
yormufl gibi davrand›¤›n› aktard›. 

YÖK’ün çözüm kurumu olmad›-
¤›n› çok iyi bildiklerini ifade eden
Mersin’in konuflmas›n›n ard›ndan,
ö¤renciler otobüslerle Abdi ‹pekçi
Park›’na hareket ettiler ve oradan da
Yüksel Caddesi’ne gelerek bir aç›k-
lama yapt›lar. 

Biz Dev-Genç’in militan 

ruhundan gücümüzü al›yoruz

Cadde giriflinden sloganlarla ‹n-
san Haklar› Heykeli önüne yürüyen
federasyon üyeleri ad›na Hasibe
Çoban, “Dün K›z›lay’da haklar›m›-

z› kazanmak için direniyorduk. Bu-

gün Erdo¤an Teziç’in uygulad›klar›

politikalar› yüzüne çarpt›k. Bizler

demokratik üniversite mücadelesi

veriyoruz. Biz y›lmayaca¤›z, biz

Mahirler’den, Denizler’den, Dev-

Genç’in militan ruhundan gücümü-

zü al›yoruz. Biz hakl›y›z ve kazana-

ca¤›z” diye konufltu.

“Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl; YÖK’e, Tecrite, ‹flga-
le Son; Polis-‹dare ‹flbirli¤ine Son;
Ne AKP Ne YÖK Demokratik Üni-
versite; Gözalt›lar, Soruflturmalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz; Ö¤renci-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan-
lar› at›lan eylem alk›fllarla sona erdi. 

“YÖK’e Hay›r” Slogan› 

Her Yerde Yank›land›

YÖK’ün kurulufl y›ldönümünde
‹stanbul’dan Uflak’a birçok kentte
de protesto eylemleri düzenlendi.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi’nde düzenlenen eyleme jan-
darma müdahale ederken, tüm ey-
lemlerin ortak slogan› “YÖK’e ha-
y›r” oldu. 

ESK‹fiEH‹R’de eylem ve et-
kinlikler günler öncesinde bafllad›.
3 Kas›m’da yap›lacak protesto eyle-
mine ça¤r› için, iki gün önce Ana-
dolu Üniversitesi Yunusemre Kam-
püsü’nde bildiri da¤›tmak isteyen
ö¤rencilere polis sald›rd›. Aralar›n-
da Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de
oldu¤u alt› ö¤renci pervas›zca dö-
vülerek gözalt›na al›nd›.

Ancak gençlik, polis terörüne
boyun e¤medi. Ö¤renciler adliye
önünde toplanarak arkadafllar›na sa-
hiplenirken, burada yapt›klar› aç›k-
lama ile hem gözalt›lar› hem de
YÖK’ü protesto ettiler. Ö¤renciler
ertesi günü hastaneden serbest b›ra-
k›l›rken, sald›r› Anadolu ve Osman-
gazi Üniversitelerinde okuyan dev-
rimci demokrat ö¤renciler taraf›n-
dan düzenlenen eylemle bir kez da-
ha protesto edildi. 

3 Kas›m’da ö¤renciler Anadolu
Üniversitesi içersinde biraraya gele-
rek, ''Emperyalizmin Askeri

YÖK’ün Kölesi Olmayaca¤›z'' slo-
gan›yla etkinlik düzenlediler. Tiyat-
ro gösterimi ile YÖK’ün bask›c› ni-
teli¤ini anlatan, fliirler okuyan tür-
küler söyleyen ö¤renciler daha son-
ra Rektörlük önüne yürüdüler.
''YÖK'e Hay›r, F Tipi Üniversite ‹s-
temiyoruz, YÖK Postalla Geldi ‹s-
yanla Gidecek, Katil Polis Üniver-
siteden Defol'' sloganlar›yla yürü-
yen ö¤renciler burada yapt›klar›
aç›klamada da polis-idare iflbirli¤i-
ne dikkat çektiler.

4 Kas›m’da ise, Eskiflehir Genç-
lik Derne¤i üyeleri, Adalar Migros
önünde 'YÖK'e Hay›r’ pankart› ile

yapt›klar› aç›klamada, 6 Kas›m ey-
lemine ça¤r›da bulundular. 

ADANA’da 5 Kas›m günü, E¤i-
tim-Sen önünde toplanan yüzlerce
kifli YÖK Kald›r›ls›n sloganlar›n›
hayk›rd›. Gençlik Derne¤i’nin de
yerald›¤› ‘YÖK ve Emperyalist ‹fl-
gal Karfl›t› Ö¤renci Platformu’nun
“Paras›z Bilimsel Demokratik Ana-
dilde E¤itim ‹stiyoruz, YÖK’e ve
Emperyalist ‹flgale Hay›r” pankart-
lar› ile kat›ld›¤› eylemde HÖC ve
çeflitli demokratik kitle örgütleri de
yerlerini al›rken, yürüyüflün ard›n-
dan U¤ur Mumcu Meydan›‘nda ilk
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YÖK önündeki eyleme kat›lmak için
‹stanbul’dan gelen Federasyon üyeleri,
bir gün önce Galatasaray Lisesi önünde
toplanarak burada bir aç›klama yapt›lar
ve sloganlarla YÖK’ü protesto ettiler.

‹stiklal Caddesi üzerinde sloganlarla
yürüyen ö¤renciler, aç›klama sonras›nda
ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in coflkulu
marfl› “Gündo¤du Marfl›”n› söyleyerek
TRT önünde halaylar çekerek Ankara’ya
hareket ettiler. Kendini Beyo¤lu Emni-
yet Müdürü olarak tan›tan polis flefinin
talimatlar› ile hareket eden polis, ö¤ren-
cileri yürütmemek için engeller ç›kar›p
keyfi dayatmalarda bulunurken, “ba¤›m-
s›zl›k için al kanlara boyand›k” dizeleri-
nin yerald›¤› marfl söylenirken polis flefi-
nin marfl› kesmek için gösterdi¤i gayret
dikkat çekti. Ö¤rencilerin önüne barikat
kuran polis, gençli¤in oturma eylemine
geçme uyar›s› karfl›s›nda barikat› açmak
durumunda kald›. Federasyon üyeleri,
“pankart açmay›n, slogan atmay›n, marfl
söylemeyin...” gibi keyfi dayatmalar kar-
fl›s›nda kararl›l›¤›n› sürdürerek progra-
m›n› uygulad›.

ANKARA Gençlik Derne¤i üyeleri
ise, 4 Kas›m’da Yüksel Caddesi’nde bil-
diriler da¤›tarak YÖK protestosuna ça¤-
r›da bulundular. 



konuflmay›, E¤itim-Sen fiu-
be Baflkan› Güven Bo¤a yap-
t›. “Üniversitelerimizin, üni-

versite çal›flanlar›n›n ciddi

sorunlar› bulunmaktad›r.”

diyen Bo¤a’n›n ard›ndan Çu-
kurova Ö¤retim Elemanlar›
Derne¤i Baflkan› Prof. Dr.
Nazire Akbulut ile YÖK ve
Emperyalist ‹flgal Karfl›t›
Ö¤renci Platformu ad›na Erdal Ye-
nel birer konuflma yapt›lar. 250 kifli-
nin kat›ld›¤› eylemde, bilimsel, de-
mokratik üniversite talebinden vaz-
geçilmeyece¤inin alt› çizildi. 

‹STANBUL’da 4 Kas›m günü
Kad›köy Meydan›’nda çeflitli ö¤-
renci gruplar› taraf›ndan bir miting-
le YÖK protesto edilirken, 6 Ka-
s›mda ise Beyaz›t Meydan›’na ey-
lemler düzenlendi. ‹lk eylem, Yurt-
sever Cepheli ö¤renciler taraf›ndan
“Ö¤renciyi De¤il ‹sraili Sorufltur”
sloganlar› ile yap›ld›. Ard›ndan Öz-
gür-Der üyeleri “Aciz Hükümete,
K›flla Tipi E¤itime, Darbeci Paflala-
ra, YÖK Saltanat›na Hay›r” pankar-
t› ile YÖK’ün kald›r›lmas›n› istedi-
ler. Daha sonra meydana gelen E¤i-
tim-Sen 6 No’lu fiube üyeleri de
YÖK’e hay›r dedi. Son eylem ise,
çeflitli gençlik örgütlerinin kat›ld›¤›
“üniversite ö¤rencileri” imzas› ile
yap›lan eylemdi. “YÖK Polis Med-
ya Bu Abluka Da¤›t›lacak” slogan-
lar› ile toplanmaya bafllayan ö¤ren-
ciler di¤er üniversitelerden gelen
ö¤rencilerle birlikte Beyaz›t Mey-
dan›’na gelerek YÖK’e karfl› sesle-
rini yükselttiler. 

ANTALYA Akdeniz Üniversi-
tesi Ö¤renci Evi önünde 6 Kas›m
günü bir bas›n aç›klamas› düzenlen-
di. 70 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemde
“Bilimsel, Demokratik, Eflit, Ana-
dilde, E¤itim ‹çin YÖK’e Hay›r”
pankart› aç›ld›. Aralar›nda Antalya
Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de
yerald›¤›, Akdeniz Üniversitesi ö¤-
rencileri imzas›yla yap›lan aç›kla-
mada, soruflturma terörüne dikkat
çekildi. Gençli¤in bu bask›lara tes-
lim olmayaca¤›, YÖK ve YÖK geri-
cili¤i ortadan kald›r›l›ncaya kadar
mücadeleye devam edece¤i vurgu-
land›. E¤itim- Sen’li ö¤retim ele-

manlar›n›n da destek verdi¤i eylem
sloganlarla sona erdi. 

UfiAK gençli¤i de 5 Kas›m’da
düzenledikleri eylemle ‘YÖK’e ha-
y›r’ dediler. EMEP il binas› önünde
toplanarak sloganlarla Tirito¤lu
Park›'na yürüyen ö¤renciler,
YÖK’ü temsil eden bir tabut tafl›d›-
lar. Uflak Gençlik Derne¤i'nin de
bulundu¤u Üniversite Ö¤rencileri,
meydanda ilk olarak, halk›n tüm ke-
simlerine yönelik bask›lar› ve buna
karfl› halk›n örgütlü gücünü anlatan
bir tiyatro oyunu sergilediler. Oyu-
nun ard›ndan aç›klamay› okuyan
Rahmi Peker, YÖK’ün gençli¤i tes-
lim almak için kuruldu¤unu hat›rla-
tarak, bunun için kimi zaman faflist
terörün, kimi zaman soruflturmala-
r›n devreye sokuldu¤unu kaydetti.
Mücadele ça¤r›s› yap›lan aç›klama-
n›n ard›ndan “Yaflas›n Paras›z Bi-

limsel Demokratik E¤itim Mücade-

lemiz, Soruflturmalar Geri Çekilsin,

Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Ö¤-

renciyiz Hakl›y›z Kanaca¤›z” slo-
ganlar› at›ld›.

ERZ‹NCAN’da 1 Kas›m günü
E¤itim-Sen binas›nda YÖK konulu
bir panel düzenlendi. Erzincan
Gençlik Derne¤i, YDG, DGH, ESP,
YÖGEH-DTP'nin birlikte düzenle-
di¤i panele 75 kifli kat›l›rken, YÖK
tarihi ve nas›l bir üniversite ve e¤i-
tim istiyoruz konular› ele al›nd›. 

MALATYA’da 6 Kas›m günü
Soykan Park›’nda Temel Haklar
Gençlik Komisyonu, SGDF, YDG
ve DHP’nin düzenledi¤i bir eylem-
le YÖK protesto edildi. ‘YÖK’e
Hay›r, Paras›z, Bilimsel, Anadilde
E¤itim ‹stiyoruz’ pankart›n aç›ld›¤›
eylemde konuflan Nurcan Hanbayat
“YÖK 12 Eylüldür, YÖK sömürü ve

zulümdür, YÖK eflitsizlik ve adalet-

sizliktir, YÖK ö¤rencinin söz ve ka-

rar hakk›n›n gasb›d›r” dedi.

KARS’ta, 6 Kas›m’da
YÖK önünde yap›lacak ey-
leme ça¤r›da bulunan Genç-
lik Federasyonu üyeleri, "F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz,
Polis ‹dare ‹flbirli¤ine Son"
dövizleri tafl›d›lar. 2
Kas›m’da Faik Bey Cadde-
si’nde düzenlenen eylemde,

YÖK’e karfl› mücadele ça¤r›s› ya-
p›ld›.

KOCAEL‹’nde Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri, Kocaeli Üniversite-
si An›tpark Yerleflkesi önünde yap-
t›klar› eylemle, gençleri 6 Kas›m’da
YÖK binas› önünde yap›lacak eyle-
me ça¤›rd›lar. Yürüyüflün ard›ndan
yap›lan aç›klamada konuflan Koca-
eli Gençlik Derne¤i Baflkan Yard›m-
c›s› Özgür Aflan, YÖK'ün 12 Eylül
askeri darbesiyle "halk› dize getir-
mek" amac›yla kurmufl oldu¤u ku-
rumlardan bir tanesi oldu¤u ve üni-
versite gençli¤ini hedef ald›¤›n›
söyledi. Demokrat, ilerici gençli¤e
yönelik soruflturma terörünü hat›rla-
tan Aflan, Gençlik Federasyonu'nun
YÖK’e karfl› mücadelesinin tüm
bask›lara, soruflturmalara karfl›n sü-
rece¤ini ifade etti. 

Eylemde s›k s›k "F Tipi Üniver-
site ‹stemiyoruz", “YÖK' e Hay›r!"
“Tek Tip Ö¤renci Modeline Hay›r!"
sloganlar› at›ld›. 

ARTV‹N’de 6 Kas›m günü Oto-
park karfl›s›nda düzenlenen eylem-
de, “YÖK'e Hay›r” pankart› aç›ld›.
ÖDP ve Ö¤renci Kolektifi’nin dü-
zenledi¤i eyleme, HÖC, Tar›m Or-
kam-Sen ve E¤itim-Sen de destek
verdi. 

*
25 y›ld›r ö¤renci gençli¤i zaptu-

rapt alt›na alan, apolitiklefltiren,
devrimci demokrat gençli¤i teslim
almaya çal›flan YÖK’e karfl› yükse-
len sesler; soruflturma terörünün
gençli¤i teslim alamayaca¤›n› bir-
kez daha göstermifltir. 

En s›radan bas›n aç›klamas›n›n
a¤›r flekilde cezalar›n ya¤d›r›lmas›-
na gerekçe yap›ld›¤› bir ortamda ül-
kenin birçok kentinde eylemdeydi
gençlerimiz.
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6 Kas›m
YÖK'ün kuru-
luflunun 25.
y›l›yd›. 25 y›l-
d›r tüm gençli-
¤in üzerine
adeta karaba-
san gibi çöken YÖK 12 Eylül fafliz-
minin ürünüydü. Darbe ile amaç-
lanan, tüm muhalifleri, devrimci-
leri, halk›, iflçi ve emekçileri sindir-
mekti. Gençli¤i teslim almak için-
se YÖK kuruldu. ‹stenen, sistemin
istedi¤i gibi düflünen, yaflayan bir
gençlikti. Faflizm toplumun en di-
namik, ayd›n unsurlar›n› teslim al-
maya özel bir önem verdi. Çünkü,
gençlik kendi alan› ile s›n›rl› olma-
yan bir etkiye sahipti, halk›n di¤er
kesimlerini etkiliyor, örgütlenme-
sinde yeral›yordu. Bundan dolay›
gençlik bask›n›n yan›s›ra apolitik-
lefltirme politikalar› ile daha yo-
¤un karfl› karfl›ya kald›. 

Yozlaflt›rma, bask› ve fliddet al-
t›nda tutma sürekli oldu. Ancak
sürekli olan bir baflka fley de, bun-
lara karfl› direnenlerin olmas›yd›.
25 y›ld›r YÖK’ün en baflta sindir-
meye, teslim almaya çal›flt›¤› va-
tansever devrimci gençlik diren-
meye, YÖK'ü teflhir etmeye,
YÖK'ün kald›r›lmas› için mücade-
leye devam etti.

Mahirler’den, DEV-GENÇ'ten
devrald›¤›m›z misyonla ‘YÖK'e ha-
y›r’ demeye devam ediyoruz. 

Bu y›l YÖK'ün 25. y›l›nda Genç-

lik Federasyonu olarak YÖK'ün
önündeydik. Soruflturmalara,

YÖK'ün yaratmak
istedi¤i Tek Tip ‹n-
san modeline karfl›,
halk için bilim, halk
için e¤itim ve de-
mokratik halk üni-
versitesi talebimizi

hayk›rmak için oradayd›k. Elbette
ki çözüm YÖK'te de¤ildir. Çünkü
YÖK kendisi bafltan aya¤a sorun
olan ve sorundan baflka bir fley
üretmeyen bir sistemin temelidir.
Bu nedenle çözüm olamaz. YÖK
ile daha önce de görüfltük ve her
seferinde kendisini tekrar eden di-
yaloglarla karfl›laflt›k. 

YÖK Baflkan› Erdo¤an TEZ‹Ç ile
görüfltük bu kez. Yaflad›¤›m›z bas-
k›lar›n, soruflturma terörünün so-
rumlusu olduklar›n›, yaratmaya
çal›flt›klar› yozlaflm›fl, kendi sorun-
lar›na dahi sahip ç›kmaktan aciz
bireyler olmay› kabul etmeyece¤i-
mizi, bunun karfl›s›nda da her za-
man duraca¤›m›z› söyledik. Teziç
yalanla, dolanla bütün bu sorum-
luluktan kaçmak zorunda kald›.
fiafl›rmad›k. Çünkü aç›ktan savu-
nabilecekleri hiçbir fleyleri yoktu. 

Ama bizim savundu¤umuz, sa-
vunmaya da her türlü bedellere,
bask›lara ra¤men devam edece¤i-
miz nedenlerimiz vard›. YÖK’ün
kap›s›n› “çözüm” için de¤il, çözüm
olmad›¤›n› bir kez de 6 Kas›m gü-
nü yüzlerine vurmak için çald›k. 

YÖK çözüm de¤il sorun üreten
bir kurum. 25 y›ld›r ö¤rencilik

haklar›m›z› gasp ediyor. Ancak bi-
ze dayat›lan bütün bu engellere,
yasaklara ra¤men, vatansever
devrimci gençlik olarak boyun e¤-
medik, direndik. 

Liseli, üniversiteli ö¤renci
arkadafllar; 

YÖK bizleri tek tip insan haline
getirmeye çal›fl›yor, düflünmeyin,
üretmeyin, sorgulamay›n, bizim
verdiklerimizle yetinin diyor. Su-
sun, duymay›n, görmeyin diyor. 

Hay›r susmayaca¤›z, duyaca¤›z,
görece¤iz, YÖK’e ve dayatmalar›-
na her koflulda ‘hay›r’ diyece¤iz. 

YÖK ve sistemin bütün bask›la-
r›, yapt›r›mlar› baflta devrimci
gençlik olmak üzere tüm gençli¤i
hedef al›r. Sorunlar›n hep var ola-
ca¤›n› ve flükretmemizi ister. Ka-
derimiz de¤ildir ve flükretmekten
baflka yapabilece¤imiz pek çok
fley vard›r. Çözüm; ne YÖK'te ne
AKP'de ne de düzenin herhangi
bir kurumundad›r. Bu sistem ve
kurumlar› sorunlar›m›za çözüm
üretmez. Sorunu yaratan onlard›r,
çözümü biz mücadele ederek geti-
rebiliriz. Demokratik bir e¤itim
hakk›m›zd›r, bunun için mücadele
etmeliyiz. 

Gençlik Federasyonu olarak
tüm arkadafllar›m›z› çözüm için
biraraya gelmeye, bizlere dayat›-
lan kimliksizlefltirme, kifliliksizlefl-
tirme politikalar›na karfl› mücade-
le etmeye ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu

Sistem çözüm 

üretemez

gS ençlikte:öz

3 Kas›m Cuma günü Gazi Üni-
versitesi’nde faflistler, devrimci de-
mokrat ö¤rencilere sald›rd›. 

Ald›¤›m›z bilgiye göre olay flöy-
le geliflti: “Reis” denilen kifli yan›n-
da 7-8 kiflilik bir güruhla birlikte iki
ö¤renciye sald›rd›. Olay› gören dev-
rimci-demokrat ö¤rencilerden As-
lan Oktay ve Abdullah Demir, sald›-
r›n›n oldu¤u yere geldiklerinde, fa-
flistler onlara da sald›rd›. Ö¤rencile-
rin tepeden t›rna¤a aranarak girdi¤i
okula her türlü silah› polis gözeti-

minde sokan faflistler, susturucu ta-
k›lm›fl silahla ö¤rencilere atefl açt›-
lar. Aslan Oktay aya¤›ndan ald›¤› üç
kurflunla yaralan›rken, Abdullah
Demir’in ise darbelerden burnu k›-
r›ld› ve çeflitli yerlerinde yaraland›. 

Olaya tan›k olan ö¤renciler, ilk
sald›r›n›n 'top sakal' ve 'uzun saç'
gerekçesiyle yap›ld›¤›n› belirtirken,
sald›r›n›n okulun güvenlik görevli-
lerinin gözleri önünde yafland›¤›n›
anlatt›lar. Yaral› ö¤renciler tedavi
alt›na al›n›rken, faflistler ise gözalt›-

na al›nmadan okuldan ayr›ld›lar. 

Faflist sald›r›, ayn› gün akflam
Yüksel Caddesi’nde protesto edildi.
Yaklafl›k 150 ö¤rencinin kat›ld›¤›
aç›klamada, bu tür faflist sald›r›lar›n
s›kça yafland›¤›n›n alt› çizilerek,
“Okul idaresi olay› sadece seyredi-
yor. Bu sald›ra-
lar bizleri y›l-
d›ramayacak.”
denildi. Ey-
lemde, “Gazi

Faflizme Me-

zar Olacak”

sloganlar› at›l-
d›. 

Gazi Üniversitesi’nde Faflist Sald›r›



1980’lerin ikinci yar›s›nda üni-
versitelerin havas› de¤ifliyordu ar-
t›k. Arka arkaya dernekler kurulu-
yor, Ankara Hukuk’ta Fuat Erdo-
¤anlar’›n inisiyatifiyle örgütlenme-
ye do¤ru at›lan o cüretli ad›m, ço-
¤al›p, yayg›nlafl›yordu... Bu gelifl-
me, bir yandan rektörlüklerin engel-
lemeleri ve polisin bask›lar›na ve
ayn› zamanda TKP çizgisindeki Ya-
r›nc›lar’›n icazetçi yaklafl›mlar›na
ra¤men sa¤lan›yordu. Devrimci
Gençlik bu dönemde tüm enerjisini
derneklerin kurulması ve yaygınlafl-
tırılmasında toplam›flt›. 

Ö¤renci Dernekleri’nin bu flekil-
de yayg›nlaflmas›, hem 12 Eylül’ün,
hem de YÖK’ün baflar›s›zl›¤› say›-
l›rd› bir yerde. Fakat oligarfli bu ba-
flar›s›zl›¤› kabul edecek de¤ildi. Ö¤-
renci derneklerine karfl› adeta bir
psikolojik savafl sald›r›s› bafllat›ld›.
Gençlik, “12 Eylül öncesine dön-

me” fobisiyle, “örgüt fobisi”yle
mücadeleden uzak tutulmaya çal›fl›-
l›yordu. Derneklerin kitleselleflme-
sinin önüne geçmek için, “Sizi 12

Eylül öncesine götürmek isteyen ör-

güt militanlarına kanmayın” propa-
gandalar› yap›l›yor, “derneklerin

arkasında DEV-SOL'cular var” de-
niliyordu. 

Tabii sald›r› salt “psikolojik” de-
¤ildi: '85 fiubat'ında üniversite kapı-
larına okullardan atılanların listeleri
asıldı. Final puanı, vize barajı, de-
vamsızlık gibi nedenlerle tam 5 bin

ö¤renci okuldan atılm›fltı. 

Gençli¤in örgütlenmesine, ken-
disine çizilen s›n›rlar› aflmas›na kar-
flı gelifltirilen bir tavırdı bu. Üstelik
5 bin kiflilik bu liste sadece bir sö-
mestreyi kapsıyordu. Saldırı süre-

cek; sald›r›n›n sürmesi
ise, “nas›l cevap verilece-
¤i” noktas›nda gençlik
içinde yeni ayr›flmalar›n
da kayna¤› olacakt›. 

Revizyonizmin ç›k›fl›

Cuntan›n ard›ndan or-
tal›kta gözükmeyen kimi-
leri yavafl yavafl ortaya
ç›k›yordu. Bunlardan biri
k›sa süre sonra TBKP’yi
kuracak olan T‹P-TKP

revizyonizmiydi. Bu çevre Yarın

ad›yla gençli¤e hitap eden bir kültür
sanat dergisi ç›karmaya bafllam›flt›.

Revizyonistler, 12 Eylül'ün yaratt›¤›
tahribata aç›ktan cephe almak yeri-
ne, genç kuflakların geri yanlarına
seslenerek örgütlenmeyi esas alan
bir çal›flma tarz› izliyordu. Silahlı
mücadele, illegalite düflmanl›¤›, re-
vizyonizmin propaganda ve ajitas-
yonunda büyük yer tutuyor ve bu
yan›yla da cuntan›n yaratmak iste-
di¤i korkular› besliyorlard›... 

Yarın'ın sürecin bafl›nda gençli-
¤e hitap eden tek yay›n olması, bu
çevrenin düzen tarafından k›smen
hoflgörüyle karflılanması gibi ne-
denlerle ilk kurulan derneklerde Ya-
rın'cılar›n hat›r› say›l›r etkileri var-
dı. Bu çevre belli bir dönem yasallı-
¤›, icazeti esas alan tarz›yla belli bir
bulan›kl›k yaratsa da, DEV-
GENÇ'in gençli¤in mücadelesini
gelifltirdi¤i 1986-87 boyunca etkisi
giderek azald›. ‘88-89’larda ise ar-
t›k Yarın'cılar siyasi arenadan bü-
yük ölçüde silineceklerdi. 

Çünkü, 5 bin ö¤rencinin at›lma-
s›ndan okullar›n polis taraf›ndan ifl-
galine kadar hemen her konuda bu
çevre, sürekli icazetçi bir çizgiyi sa-
vunuyordu. ‹cazetçi bir çizginin ise

gençli¤i 12 Eylül döneminden ç›ka-
ramayaca¤› aç›kt›. Gençlik büyük
ölçüde DEV-GENÇ’in etraf›nda
topland›. 

Revizyonist-reformist çizgi ile
devrimci çizgi arasındaki fark mefl-
ruluk ve mücadele anlayıfllarındaki
farkta dü¤ümleniyordu. Tabii bu te-
mel farkl›l›k, ö¤renci derneklerine
kimlerin üye olabilece¤inden, der-
neklerin çalıflma tarzına, ilkelerine
kadar birçok konuda da farkl›l›kla-
r›n kayna¤› olacakt›. 

Merkezileflme 

ve birlikten kaçma

Birçok okulda der-
nekler kurulmas›n›n
ard›ndan, do¤al ola-
rak gündeme bunlar›n
merkezilefltirilmesi
sorunu geldi. Dernek-
ler arasında merkezi-
li¤i ve güç birli¤ini
oluflturmak için önce

‹l Platformları örgütlendi. Dernek-
lerin asıl yo¤unlu¤u ‹stanbul'daydı,
bu anlamda da ‹ÖDP (‹stanbul Ö¤-
renci Dernekleri Platformu), gelifl-
meler içinde belirleyici bir rol oy-
nuyordu. 

DEV-GENÇ, gerek il, gerekse
de ülke düzeyindeki platformlar›n
örgütlenmesine, iflletilmesine yılla-
rın deneyiyle katkılarda bulundu.
Platformlar›n çok netleflmifl bir iflle-
yiflleri olmasa da dönem aç›s›ndan
ihtiyaca k›smen cevap veren bir ni-
telik tafl›yorlard›. 

‹l platformları toplantılarına sa-
dece kurulmufl derneklerin de¤il,
dernek giriflimlerinden de temsilci-
ler geliyordu. 

‹l platformları arasında bir koor-
dinasyon kurma ihtiyacı çok geç-
meden Türkiye Ö¤renci Dernek-

leri Platformu'nu yarattı.
TÖDP'nin ilk toplantılarından son-
ra iki noktada tartıflmalar gündeme
geldi. Bunlardan ilki Yar›nc› reviz-
yonistlerin kendilerinin ç›kard›¤›
Ö¤renci Postası’n› “merkezi ya-
y›n” olarak kabul ettirme hesab›yd›. 

‹kincisi ise TÖDP'nin nas›l bir
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iflleyifli olaca¤› konusuydu. As›l so-
run da ba¤lay›c›l›k meselesiydi.
Yar›nc›lar kaçak gürefliyor, «bir hu-

kukumuz olsun ama ortak kararlar-

da zorunluluk de¤il gönüllülük esas

olsun» diyorlardı. Yani, ortak bir ör-
gütlülü¤ün ba¤lay›c›l›¤›ndan, disip-
lininden kaç›yor, DEV-GENÇ kar-
fl›s›nda düflüncelerinin az›nl›kta ka-
laca¤› kayg›s›ndan ise hiç kurtula-
m›yorlard›. 

Bu kayg›larla, hesaplarla do¤al
olarak TÖDP kal›c›laflamad›; genç-
li¤in merkezi örgütlenme ihtiyac›
böyle bir yap›yla karfl›lanamazd›. O
noktada da yeni örgütlenmeler gün-
deme gelecek demekti. 

DEV-GENÇ, statükolar› 

k›r›yor

‘86-87, DEV-GENÇ'in bir yan-
dan militan mücadele hatt›yla genç-
lik hareketinin önünü açt›¤›, di¤er
yandan demokratik, legal, illegal
her düzeyde örgütlenmesini gelifltir-
di¤i bir dönemdir. 

Bu geliflmeyle birlikte hem 12
Eylül'ün yaratt›¤› depolitizasyon,
hem reformizmin statükolar› parça
parça k›r›lmaktad›r. 

“Statükolar› k›rmak” deyince ilk
akla gelen eylemlerden biri olan
‘87 Nisan eylemleri ö¤renci hareke-
tinde bir dönüm noktas›d›r. 

Gençli¤in dernekler arac›l›¤›yla
örgütlenmesi, mücadelenin giderek
kitleselleflmesi karfl›s›nda iktidar
yeni aray›fllara girmiflti. Cuntan›n
YÖK yasas› da yetmemiflti iflte mü-
cadeleyi engellemeye. 

2 Nisan 1987’de ANAP iktidar›,
YÖK yasas›n›n ö¤renci dernekle-
riyle ilgili maddesini de¤ifltiren bir
karar ç›kartt›. De¤ifltirilen yasayla
bütün derneklerin kapat›lmas› ve
tek tip dernek kurulmas› öngörülü-
yordu. Bu yasaya göre, her ö¤renci,
okula kay›t yapt›r›rken bu derne¤e
de kay›t yapt›rm›fl olacak, yönetim
ise rektörlük ya da onlar›n temsilci-
lerinin elinde olacakt›.

Yasaya karfl› ilk eylem 10 Nisan
1987’de Ankara ODTÜ’de gerçek-
lefltirildi. Daha sonra direnifl dalga

dalga yurdun dört bir yan›ndaki üni-
versitelere yay›ld›. 

14-15-16 Nisan günleri, kitlesel
açl›k grevleri, yürüyüfller, polisle
çat›flmalar, yüzlerce ö¤rencinin gö-
zalt›na al›nmas›, buna ra¤men ey-
lemlerin sürmesiyle geçti. Revizyo-
nistlerin, oportünistlerin “yapama-

y›z, edemeyiz” gerekçeleri, gençli-
¤in militanca kat›l›m›yla afl›l›p geçi-
liyordu. Mesela, Beyaz›t Meyda-
n›’nda bafllat›lan açl›k grevine
500’ün üzerinde ö¤renci kat›l›yor,
Ankara’da K›z›lay Meydan›’na bü-
yük bir yürüyüfl düzenleniyordu...
Gençli¤in kampüsler d›fl›na ilk kez
güçlü bir biçimde ç›kt›¤› Nisan ey-
lemleriyle ANAP iktidar› geri ad›m
atmak zorunda kald› ve yasa tasar›-
s› geri çekildi. Bu gençlik için ger-
çek anlam›yla siyasal bir zaferdi.

Bu kazan›mlar, birçok okulda
örgütlenmeyi, kurulu derneklerin
kitleselleflmesini, gençli¤in müca-
deleye daha yayg›n kat›l›m›n› da
beraberinde getirdi. 

Kitlesel, militan ve örgütlü 

mücadele hatt›

Mücadele hem kitlesel boyutuy-
la, hem radikalli¤iyle gelifliyordu.
28 Nisan’da ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nün iflgal edilmesi, –ki
bu eylemde polis rektörlük binas›-
n›n kap›s›n› k›rarak iflgalci ö¤renci-
lere sald›rd› ve 300’den fazla ö¤ren-
ci dövülerek gözalt›na al›nd›–, Y›l-
d›z Üniversitesi’nde polisin bask›la-
r›na karfl› Befliktafl istikametine
do¤ru düzenlenen yürüyüflte, genç-
li¤in 12 Eylül’den sonra ilk kez, so-
kakta polisle aç›ktan çat›flmaya gir-
mesi bu geliflimin göstergesi olan
eylemlerden ikisiydi. 

Keza, Filistin’de katliama karfl›
eylemler, Migros greviyle dayan›fl-
ma, 1 May›s 1989’da DEV-
GENÇ’lilerin 1 May›s alan›n› ka-
zanma kavgas›nda yeral›fllar›, DEV-
GENÇ’in halk›n her kesimiyle
omuz omuza olma gelene¤inin de-
vam etti¤ini gösteriyordu. 

Bu süreçte do¤rudan YÖK’e
karfl› mücadele de giderek sistema-
tik bir hal kazand›. 1989’un 6-13

Kas›m tarihleri “YÖK’ü protesto ve
Demokratik Üniversite için müca-
dele haftas›” olarak ilan edildi.
Oportünizmin ayak sürümesine ra¤-
men en genifl kitleyi YÖK’e karfl›
mücadeleye katacak bir kampanya
örgütlendi. 

Bu kampanyan›n hemen ard›n-
dan 1 Aral›k 1989 günü Bas›n Yay›n
Yüksek Okulu’na faflistler sald›rd›.
Ancak faflistler amaçlar›na ulafla-
mad›. Çünkü okulda bulunan bir
DEV-GENÇ’li faflistlerin ast›¤› her
afifli tek bafl›na indiriyordu. Bu
DEV-GENÇ’li Hamiyet Y›ld›z’d›.
Olay›n duyulmas›yla birlikte 3 bin
ö¤renci topland›, önce faflistlere
karfl› yürüyüfl yap›ld›, daha sonra
okul iflgal edildi. 

1991 Ocak’›nda Muammer Ak-
soy’un kontrgerilla taraf›ndan katle-
dilmesinin ard›ndan DEV-GENÇ
‹stanbul’da aç›k olan fakültelerde
boykot ilan ederek, 12 Eylül sonra-
s›nda boykot silah›n› kullanman›n
ilk örneklerinden birini ortaya koy-
du. DEV-GENÇ’in, “faflistler d›fl›n-

da kimseye zor kullan›lmayacak” il-
kesi uygulan›p, okullar ikna sonucu
boflalt›ld›. Oportünizmin eylem k›-
r›c›l›¤›na karfl›n eylem büyük bir
baflar›yla gerçeklefltirildi. Birbiri ar-
d›na geliflen bu eylemler, “aman

kitle ürker” tezinin savunucular›n›n
da iflas› demekti. Mücadele çizgile-
ri giderek ayr›fl›yordu.  

Gençli¤in yeni örgütlenme 

hamlesi 

Bu süreçte Devrimci Hareketin
‘90 At›l›m› yaflan›yordu. Bu at›l›m,
do¤al olarak gençlik alan›nda da
yans›mas›n› bulmufltu. DEV-
GENÇ, hem örgütlenmede daha sis-
tematik, hem mücadelede daha cü-
retli ve inisiyatifliydi art›k. 

‹ÖDP’nin giderek ifllevsizleflip,
hantallaflmas›yla beraber DEV-
GENÇ’liler kendi merkezi örgüt-
lüklerini kurma göreviyle yüzyüze
kald›lar. ‹stanbul gençli¤inin mer-
kezi gençlik örgütü olarak ‹YÖ-
DER kuruldu. 

Bu sonuca nas›l gelindi¤ini de
k›saca özetleyelim burada. Esas›nda
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merkezi bir gençlik örgütlenmesi
ihtiyac› ve aray›fl› tüm gruplar›n so-
runuydu. Nitekim bunun sonucunda
‹ÖDP (‹stanbul Ö¤renci Dernekleri
Platformu) toplant›lar›nda ço¤unlu-
¤un kat›l›m›yla merkezi bir genç-

lik derne¤i kurulmas› karar› al›nd›,
bunun için Merkezi Ö¤renci

Gençlik Derne¤i Kurulufl Faali-

yetleri Çal›flma Komisyonu olufl-
turuldu. Ancak oportünizm, bu plat-
formu ve merkezi derne¤i kendi
tekkesi yapamayaca¤›n› gördü¤ü
noktada, dar grup ç›karlar›yla dav-
ranarak, gençlik hareketini bölmek-
ten çekinmedi. 

Bunun ilk yans›malar›ndan biri
1990'da yap›lan 16 Mart anmas› ol-
du. Oportünizm, ‹ÖDP'nin karar›na
ra¤men, ikinci bir eylem örgütledi...
Ayr›l›klar›n› ilan etmiflti onlar. An-
cak DEV-GENÇ’liler, merkezi
gençlik derne¤i için al›nan karar›n
uygulay›c›s› olmaya devam ettiler.  

MÖGD Kurulufl Kurultay› Ör-
gütlenme Komisyonu, al›nan karar
uyar›nca gereken haz›rl›klar›n› ta-
mamlayarak, 22 May›s 1990'da ‹s-
tanbul Ö¤renci Gençli¤inin Merke-
zi Demokratik Kitle Örgütü ‹YÖ-
DER’in kuruluflunu örgütledi.

‹l merkezi dernekleri 

yayg›nlafl›yor

Gerek tek tek okullardaki der-
nekler, gerekse de “il platformlar›”,
art›k ifllevlerini büyük ölçüde kay-
betmifllerdi. Gençli¤i kucaklayacak
yeni bir örgütlenme hamlesi flartt›.
‹YÖ-DER, ‹stanbul özelinde bu ih-
tiyaca verilen cevapt› bir yan›yla.
Dolay›s›yla ayn› ihtiyaç birçok yük-
sek okul biriminin bulundu¤u di¤er
flehirler için de geçerliydi. 

‹YÖ-DER’i Bursa'da UL-DER,

Ankara'da AYÖ-DER, Ege'de
EYÖ-DER izledi. Bunlar›n peflin-
den ise Eskiflehir'de AÜÖD, Trab-

zon'da TYÖ-DER, Kayseri'de KA-
YÖ-DER, Kütahya'da KÜYÖ-
DER, Konya'da SÜ-DER kuruldu.
‹l düzeyindeki bu dernekler, gençli-
¤in akademik demokratik mücade-
lesinin sesi oldular.

‹l çap›nda merkezi dernekler
yayg›nlafl›p güçlenirken, ‹ÖDP, as›l
dinamiklerini yitirmifl bir örgütlen-
me olarak çöküp gitti. Asl›nda
MÖGD karar› al›nd›¤› gün kendi
kendini la¤vetmiflti ‹ÖDP. Ancak
oportünizm ‹ÖDP'nin karar›n› tan›-
mam›fl, ölüyü yeniden diriltmeye
çal›flm›flt›. Oportünizm, daha sonra
‹ÖDP'yi bir harf de¤iflikli¤iyle
‹ÖDF yapt›... Ama adeta “zorla-
mayla” ve “rekabet” duygular›yla
oluflturulan bu federasyonun ömrü
de fazla olmayacakt›. 

Türkiye çap›nda 

merkezileflme sorunu

‹llerdeki merkezi dernekleflmede
at›lan ad›mlar, flimdi daha büyük bir
ad›m› gündeme getiriyordu. Bu
ad›m Türkiye çap›nda bir federas-
yondu. 12 Eylül cuntas›yla da¤›t›lan
gençli¤in ülke çap›ndaki merkezi
örgütlenmesi, yeniden yarat›lacakt›.
Ancak DEV-GENÇ’liler, federas-
yonun kuruluflunu sadece illerdeki
derneklerin biraraya gelmesi gibi
biçimsel bir ad›m olarak görmüyor-
lard›. Bunun ötesinde bir kurulufl
süreci düflünüyordu Dev-Genç’liler;
prati¤in içinde bir kurulufl. 

Federasyon için ilk ad›m; il mer-
kezi gençlik derneklerinin kurulma-
s›yd›. ‹kinci ad›m;  bu merkezi der-
neklerin bir araya gelmesi olacakt›.
Üçüncü ve en önemli ad›msa; ülke
çap›nda en genifl kesimleri kapsaya-
cak bir prati¤in örgütlenmesiydi.

1990’daki 6 Kas›m boykotu iflte
bu üçüncü ad›m›n pratikteki ifade-
siydi.

Gençlik '84'ten beri at›lmalara,
tek tip dernek yasas›na karfl› dilek-
çelerle, yemek boykotlar›yla, yürü-
yüfllerle mücadele etmiflti. '89'da
´YÖK'ü Protesto ve Demokratik

Üniversite ‹çin Mücadele Haftas›
ilan edilmiflti. Ama '90'›n 6 Ka-
s›m'›nda bu mücadele çok daha güç-
lü bir boyut kazanacakt›. 

Gençlik merkezi derneklerle kit-
leselli¤i yakalam›flt›. 6 Kas›m eyle-
mi de bu geliflmeye uygun olmal›y-
d›. 15 Ekim'de ‹YÖ-DER Meclisi,
150 ö¤renci temsilcisinin kat›l›m›y-
la topland›. Devrimci hareketin at›-
l›m süreci perspektiflerinin etkisinin
de hissedildi¤i bu toplant›da, ´6 Ka-
s›m'da o güne kadarkilerden farkl›
bir eylem yap›lmas› kararlaflt›r›ld›:
YÖK’e karfl› GENEL BOYKOT ya-
p›lacakt›. Böyle bir karar› almak bü-
yük bir siyasi cüretti elbette. 

Karar Anadolu'daki di¤er ilk
merkezi derneklerine aktar›ld›. On-
lar da tart›flt›lar ve boykotu Anado-
lu'da da uygulayabiliriz diyerek, ay-
n› cüreti gösterdiler. 

DEV-GENÇ’liler büyük bir cofl-
kuyla bu sürecin örgütlenmesine gi-
riflti. ‹stanbul Edebiyat Fakülte-
si’nde bir Boykot Komitesi kurul-
du. Bu komite, sadece DEV-
GENÇ’lilerden de¤il, genifl gençlik
kesimlerinden olufluyordu. Bu ko-
mite örnek oldu, onu di¤erleri izle-
di. Sadece ‹stanbul'da 100'ü aflk›n
Boykot Komitesi kuruldu, bu komi-
telerde 1000'e yak›n  ö¤renci görev
ald›. 

Oportünizm bu coflkulu ve gör-
kemli geliflminin d›fl›ndayd›. 

Çünkü onlara göre “boykot yap›-

lamaz!”d›. Her zamanki gibi, geri-
den izleyeceklerdi geliflmeleri. An-
cak oportünizm öngörüsüzlü¤ünü
kabul etmek yerine, sürece “boz-
guncu” bir tarzda müdahale etmeye
giriflti. Genel boykot tart›flmalar›n›n
ilk günlerinden itibaren boykot ça¤-
r›s›n› sahiplenmeyen sol, sonras›n-
da eylemi güçsüzlefltiren tav›rlar ta-
k›nd›. Özellikle DY'liler, ‘Yap›yoruz

demekle boykot olmaz’, ‘koflullar

yok’ diyenler kendileri de¤ilmifl gi-
bi 31 Ekim'i boykot günü ilan etti-
ler. Derneklerden kendilerine özgü
ayak oyunlar›yla bu do¤rultuda ka-
rar ç›kartmaya çal›flt›lar. Aç›kças› 6
Kas›m genel boykotunu k›rmaya
soyunmufllard›. 
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Ama baflaramad›lar. 6 Kas›m ge-
nel boykotu, herkesin beklenti ve
öngörülerinin ötesinde, Türkiye ça-
p›nda çok büyük bir kat›l›m ve cofl-
kuyla gerçeklefltirildi. (31 Ekim
boykot k›r›c›l›¤›na kimsenin itibar
etmedi¤ine belirtmeye gerek yok.)

6 Kas›m oligarflinin sürece ilifl-
kin politikalar›na güçlü bir darbe in-
dirdi. Ö¤renci gençlik ilk defa 6 Ka-
s›m'la ülke genelinde iradi ve mer-
kezi bir eylemlilik gerçeklefltirdi. 

'84 sonras› gençlik mücadelesin-
de Nisan eylemleri birinci dönüm
noktas›, 6 Kas›m ikinci dönüm nok-
tas›yd›. Bundan sonra uzun y›llar,
her 6 Kas›m, YÖK’e karfl› boykotla
özdeflleflti. Bu tav›r al›fl, DEV-
GENÇ’in önderli¤inde  geleneksel-
leflti. 

Federasyon kuruluyor

40 ile yay›lan boykot eylemi, as-
l›nda DEV-GENÇ’lilerin öngördü-
¤ü gibi bir federasyonun da fiili ze-
minini oluflturuyordu. 

Merkezi derneklerin ortak çal›fl-
mas› sonucu, yeni ö¤renim y›l›yla
birlikte, birçok okulda rehberlik ve
dayan›flma çal›flmalar› örgütlenmifl,
yine gençli¤in mücadelesinde yeni

bir ad›m olarak Ankara, ‹stanbul,
Bursa, Eskiflehir, Diyarbak›r ve
Adana'da alternatif aç›l›fl flenlikleri
gerçeklefltirilmiflti. Gençlik, Zon-
guldak direnifline, 3 Ocak Genel
grevine de bu örgütlenmelerin ön-
derli¤inde güçlü bir biçimde kat›l-
m›flt›. 

Özellikle 6  Kas›m Boykotu,
Türkiye çap›nda koordinasyon a¤›-
n›n gücünü, neleri baflarabilece¤ini
gösteriyordu. Ülke çap›nda federas-
yona denk düflen bir eylem birli¤i
ve organizasyon oluflturulmufltu as-
l›nda. Art›k yap›lmas› gereken bu
birli¤in örgütsel bir birli¤e çevril-
mesiydi. 

Örgütlü olunan 20'yi aflk›n ilde
düzenlenen koordinasyon toplant›-
lar›yla, genifl kitlelerin federasyon
tart›flmalar›na kat›l›m› sa¤land›.
Koordinasyon toplant›lar›n›n so-
nuncusunda, 1991 Mart›’nda, ‹stan-
bul, Ankara, Bursa, Eskiflehir ve Di-
yarbak›r temsilcileri federasyonun
geçici yönetim kurulunu olufltura-
rak ilk ad›m› att›lar. Türk, Kürt ve
tüm milliyetlerden ö¤renci gençli-
¤in merkezi gençlik örgütü olarak

kuruluyordu TÖDEF. Geçici Yöne-
tim Kurulu’nun görevi, Kurulufl
Kurultay›’n› toplamak, delegelerin
seçilmesini organize etmekti. Ku-
rultaya kat›lacak delegeler, her üni-
versitede yap›lacak seçimlerle belir-
lenecekti. 

Delegelerin seçimi üniversiteler-
de örgütlenme üzerine canl› bir tar-
t›flma ortam› yaratt›. Ö¤renci genç-
lik, bu tart›flmadan ç›kan sonuçlar,
delegeler taraf›ndan talepler ve öne-
riler halinde kurultaya tafl›nd›. Fe-
derasyonun kuruluflu, gençli¤in de-
mokratik kat›l›m› aç›s›ndan da ör-
nek bir süreç olarak cereyan etti. 

Kurultay 6 Nisan 1991’de top-
land›. Kurultay'a ‹stanbul, Ankara,
Bursa, Trabzon, Eskiflehir, Diyarba-
k›r, Bolu, ‹zmir, Adana,  Kayseri,
Kütahya, Zonguldak Ere¤lisi, Bal›-
kesir ve Ayd›n'dan delegeler ve ay-
r›ca delege baraj›n› geçemedikleri
için Gaziantep, Samsun, Sivas, Ela-
z›¤, Malatya, Isparta, Denizli, Kon-
ya, Ceyhan, Çanakkale ve K›rklare-
li'nden de gözlemciler kat›ld›.

Kurultay’da yap›lan seçim sonu-
cunda ‹stanbul'dan 2, Ankara, Bur-
sa, Eskiflehir, Diyarbak›r, ‹zmir ve
Adana'dan da 1'er kifliyle TÖDEF
Yönetim Kurulu oluflturuldu.

Federasyonun kuruluflu, gençli-
¤in '80 sonras› merkezi örgütlenme
sürecinin tamamlanmas› demekti.
Birim derneklerden platformlara,
platformlardan iller ve bölgeler dü-
zeyinde kurulan merkezi derneklere
kadar süren mücadelenin sonunda
yarat›lm›flt› TÖDEF.

- sürecek -
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‹smail BAHÇEC‹ ve Güner

fiAR, TÖDEF'in yarat›lmas›n-

da en fazla eme¤i ge-

çenlerdendir. her aflamas›na

emek verdikleri bu yap›n›n

gençli¤in daha genifl kesimle-

rini kucaklamas› için okul okul,

onun yetmedi¤i yerde il il do-

laflt›lar. ‹stanbul'u, oradan da

Anadolu'yu örgütlemek için ge-

celerini gündüzlerine katt›lar.

TÖDEF tarihi, bu isimler an›l-

madan geçilemez.

Y›ld›z’da yemek boykotu

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde bu dönem bafl›nda
yap›lan yemek zamm› ve akbil uygulamas›na karfl› ç›-
kan ö¤renciler, haftalard›r yapt›klar› uyar›lara kulak as-
mayan idareye karfl› 1 Kas›m günü boykota gittiler.
Üniversite kap›s›nda yap›lan aç›klama ile bafllayan
boykot 3 Kas›m’a kadar sürdü ve yüzde 95'e varan bir
kat›l›m sa¤land›. 

Üç gün boyunca çeflitli etkinliklerle ö¤rencilerin ge-
nifl kat›l›m› sa¤lan›rken, bu süre boyunca yemekhane

15 milyarl›k bir zarara u¤rad›.
Rektörlük ise yemek da¤›t›m
flirketinin tek bafl›na ihaleye gi-
rerek kendi fiyat›n› dayatt›¤›n›
öne sürerek sorundan kendini
s›y›rmaya çal›flsa da, bütçenin
kullan›m› konusunda ö¤renci-
den kesinti yap›ld›¤› bir gerçek.

Boykota 6 Kas›m günü top-
lanan imzalar›n ve taleplerin rektörlü¤e teslimi ve gö-
rüflme için ara verilirken, talepler kabul edilmezse boy-
kotun geniflletilece¤i bilgisi verildi. 



Gayrimeflru iflgalleri, tehdidi,
flantaj›, gözda¤›n›, tecriti, ambargo-
larla bebekleri katletmeyi, darbe
destekçili¤ini, gizli hapishaneleri ve
iflkence merkezlerini, sorgusuz su-
alsiz Guantanamo hücrelerini, Ebu
Gureyb iflkencelerini... Tüm bunlar›
ve daha fazlas›n› elefltirilere, mil-
yonlar›n protestolar›na karfl›n yapan
Amerika, sadece kendi burjuva hu-
kukunu yerlebir etmiyor. Bir baflka
deyiflle bugün yaflananlar, bununla
s›n›rl› bir durum de¤ildir. Amerika,
ayn› zamanda yeni bir hukuk, öz-
gürlük, insan haklar› anlay›fl›n› da
dayat›yor tüm dünyaya. 

Bu hukuk anlay›fl›, tek kelime ile
hukuksuzluklar üzerine oturuyor. 

Bu hukuk anlay›fl›, halklar›n
yüzy›llara dayanan kazan›mlar›n›
yokederek, “yeni bir düzen” kur-
mak istiyor. Bu düzen, emperyalist
tekellerin mutlak hakimiyetinin ol-
du¤u, ülkelerin, halklar›n onlar›n te-
balar› ve “tüketici” nesneleri haline
geldi¤i bir dünya düzenidir. ‹flte bu-
gün dayat›lan hukuk, böyle bir dü-
zeni meflrulaflt›rmak istemektedir.

Amerika, bu konuda bir ad›m
daha att›. Geçen hafta, ABD Baflkan
Yard›m›c›s› Dick Cheney’in, iflken-
ceyi do¤al buldu¤unu söylemesinin
ard›ndan, bu kez de Adalet Bakanl›-
¤›, 26 Ekim'de Federal Bölge Yarg›-
c› Reggie Walton'a bir yaz› gönde-
rerek, “esirlerin mahkemelerde

kendilerine uygulanan sorgu tek-

niklerini (yani iflkence) anlatmala-

r›na yasak getirilmesini ve bu özel

bilgileri d›flar›ya s›zd›rabilecek si-

vil avukatlarla görüfltürülmeme-

lerini” istedi. Gerekçe olarak, “sor-
gu tekniklerini ö¤renen terör örgüt-
lerinin karfl› teknik gelifltirip istih-
barat elde etme çabas›na darbe vu-
racaklar›”; ayr›ca “CIA teknikleri-
nin en hassas ulusal güvenlik s›rlar›
oldu¤u, aç›¤a ç›kmas›n›n büyük za-
rara yol açaca¤›” belirtildi. (Was-
hington Post)

Z a -
ten gay-
rimeflru
bir sa-
v a fl t a
esir al-

d›¤› insanlar mahkemelerde iflken-
celeri anlatmayacak, peki ne anlata-
caklar? Talimatta belirtilmemifl an-
cak söylenen flu; biz ne istersek onu
anlatacak! Bu uygulama ayn› za-
manda iflkencenin tümüyle yarg›la-
madan muaf olmas›n› da beraberin-
de getiriyor. 

Amerikan hukuku kendini ele
veriyor! Böyle bir hukuk anlay›fl›
ancak ortaça¤ krall›klar›nda, engi-
zisyon mahkemelerinde geçerli ola-

bilir. ‹flkencecili¤i ayyuka ç›km›fl,
uluslararas› diplomasinin konusu
olmufl (tüm AB ülkelerinin izniyle
dolaflan CIA iflkence uçaklar›n› ha-
t›rlay›n), Ebu Gureyb vahfletinden
Guantanamo’da bakanl›k emriyle
yap›lan iflkencelere kadar Nazi poli-

tikalar› deflifre olmufl, flimdi bunlar›
gizleme telafl›nda. ‹flkenceyi “ulusal
güvenlik s›rr›” olarak gören bir an-
lay›fl, b›rak›n burjuva anlamda dahi
demokratik bir devlet olmay›, hu-
kuk devleti olup olmad›¤› dahi tar-
t›flmal› hale gelmifl demektir. 

Kimi burjuva kalemflörler; Ame-
rikan demokrasisinin kendi içinde,
sistemin özüne dokunmayan ve an-
cak “cumhuriyetçiler-demokratlar”
ayr›m› kadar bir demokrasiyi ifade
eden kimi uygulamalar›na bakarak,
bu ülkede hukukun, insan haklar›-
n›n oldu¤undan sözederler. Yarg›s›-
na genelgelerle do¤rudan müdaha-
leyi bir yana b›rakt›k, savunma hak-
k›n› yokediyor, iflkenceyi sürdüre-

bilmek için gizlemeye çal›fl›yor, bu-
nun için ma¤duru susturuyor. Cunta
yönetimleri farkl› bir fley yapm›yor-
du ki!

Bu arada, “sivil avukat” kavra-
m›ndan, Amerikan hukukunun bir
de devletin izin verdiklerini konu-
flan resmi avukatlar› oldu¤unu ö¤-
renmifl olduk! Ki, bu yaz› da, Guan-
tanamo'ya nakledilen 14 tutsa¤›n
“sivil” avukatla görüflmesini engel-
leme amac›yla yaz›lm›fl. Burjuvazi
“meydan› bofl buldukça” ve sömürü
sisteminin karfl›nda direnenleri gör-
dükçe gerçek yüzünü gösteriyor.
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Amerikan hukuku

“Teröre karfl› savafl”
ad›yla, polis devletinin kurum-
laflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› ve halk›n
hak ve özgürlüklerinin ad›m
ad›m yokedildi¤i ülkelerden biri
de, burjuva demokrasisinin
“befli¤i” olarak bilinen ‹ngiltere. 

Ve bugün ‹ngiltere, her met-
rekaresi “güvenlik kameralar›”
ile doldurulmufl, özel hayat›n
dokunulmazl›¤› gibi ilkeler bir
yana b›rak›larak her ‹ngiliz’in
hayat›na sonuna kadar doku-
nuldu¤u, burun sokuldu¤u, ka-
meralarla girildi¤i bir toplum ha-
line getirilmifl durumda. 

‹ngiltere Enformasyon Kuru-
lu'nun üst düzey yetkilisi Ric-
hard Thomas, Avam Kamara-
s›'nda gizlilik konusunda yapt›¤›
konuflmada bu durumu flu söz-
lerle ifade etti: “Sürekli izlenen bir
toplumuz”. 4.2 milyon kapal›
devre kameran›n bulundu¤u ‹n-
giltere'de bir ‹ngiliz’in günde 300

kamera taraf›n-
dan ayn› anda iz-
lendi¤i bilgisini
de veren yetkili,
‹ngiltere'de res-

mi ve özel flirketlerin kiflisel bilgi
toplamada “ölçüyü” kaç›rd›klar›n›
belirterek, “Teknoloji sayesinde her
hareketimiz izleniyor. Cep telefonu
ile konufltu¤umuzda, kredi kart›m›z›
kulland›¤›m›zda, internete girdi¤i-
mizde hakk›m›zda bilgi toplan›yor"
dedi.

‹ngiliz halk›n›n “büyük birader
toplumuna dönüfltük” diyerek yak›n-
d›¤› bu durum, bas›nda da tart›fl›l›-
yor. The Independent, “14 kifli bafl›-
na bir kamera” düfltü¤ünü kaydede-
rek, 26 milyondan fazla vatandafl›n
kiflisel bilgilerini, tüketim al›flkanl›k-
lar›n› analiz eden 216 flirketin bulun-
du¤unu ifade etti. 

‹ngiliz demokrasisi

Bir ‹ngiliz’i günde 300 kamera izliyor

Esirlere iflkenceyi mahkemede anlatma yasa¤›



‹srail’in, Gazze’ye yönelik
bafllatt›¤› “Güz Bulutlar›” ope-
rasyonu, Beyt Hanun’a ölüm
ya¤d›rd› ve son y›llar›n en bü-
yük katliam›n› getirdi.

“Beyt Hanun'un ‹srail'e füze

sald›r›s› düzenleyen militanla-

r›n yata¤›” oldu¤u bahanesiyle
Kas›m ay› bafl›nda baflla-
t›lan operasyonlarda, flu
ana kadar 60’dan fazla
Filistinli katledildi, yüz-
lercesi yaraland›. Ölü ve
yaral›lar›n ço¤u çocuk ve
kad›n. Operasyonun ilk gününde ise
bir ‹srail askeri öldürüldü. Bu sald›-
r› Haziranda “askerini kurtarma”
bahenesi ile bafllat›lan operasyonla-
r›n devam› niteli¤inde. O günden bu
yana 40’› gerilla olmak üzere 400
Filistinli katledildi. 

‹srail vahflette s›n›r tan›mazken,
ABD yine siyonist varl›¤a destek
verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean
McCormack, “operasyonlar›n, ‹s-

rail’in güvenli¤i için yap›ld›¤›n›”

belirterek, katliam› “özsavunma”

olarak niteledi. Avrupa Birli¤i ise,
her zamanki riyakar tutumu ile aç›k
‹srail vahfletini adeta karfl›l›kl› bir
savafl varm›fl gibi “fliddetin t›rman-

mas›” olarak niteleyip, o meflhur
“endiflesini” dile getirdi. ABD em-
peryalizminin ‘h›k’ deyicisi BM de,
t›pk› Lübnan’a yönelik sald›r›da ol-
du¤u gibi, ‹srail’i “dikkatli davran-

maya” ça¤›rmakla yetindi. 

Kas›m ay› bafl›nda havadan ve
karadan bafllat›lan Beyt Hanun’a
yönelik operasyonda onlarca ev fü-
zeler ve tank at›fllar› ile yerlebir edi-
lirken, y›k›lan yerler aras›nda ibadet
yerleri, milletvekillerinin evi, katle-
dilenler aras›nda onlarca kad›n ve
çocuk da bulunuyor. ‹srail vahfleti-
nin en aç›k haliyle gözler önüne se-
rildi¤i operasyonlar› “kendini sa-
vunma”, “terörle savafl” diye aç›kla-
maya çal›flanlar›n alçakl›klar›n› su-
ratlar›na çarpt› çocuk cesetleri. 

Hedef sadece Beyt Hanun da ol-
mad›. Cebaliye ve Refah Mülteci
Kamplar› yo¤un füze sald›r›lar› ve
tank at›fllar›yla vuruldu. Beyt Lah-
ya’n›n do¤usundaki fieyh Said böl-

gesi füzelerle dövüldü. ‹flgal asker-
leri ambulanslar› dahi kurflunlad›.

Beyt Hanun Katliam›

En büyük katliam ise, 8 Kas›m
günü sabaha karfl› gerçekleflti. Sa-
dece bu olay bile, Filistin halk›n›n
nas›l bir düflmana direndi¤ini gözler
önüne seriyordu. 

‹srail Ordusu, yaklafl›k bir hafta
süren “Güz Bulutlar› Operasyo-

nu”nda “amaçlar›na büyük ölçüde

ulaflt›¤›” gerekçesiyle "çekildi¤i-

ni” aç›klad›¤› Beyt Hanun'a, bu
aç›klamadan saatler sonra, sabah
05.00 s›ralar›nda bir anda tanklar-
dan top atefli ve Apaçhi helikopter-
lerinden f›rlat›lan füzelerle yeniden
sald›rd›. Hedef do¤rudan halkt›. 

Günlerce süren operasyonlar›n
ard›ndan belki de ilk kez uyuma f›r-
sat› bulan Filistinliler kan içinde
uyand›lar uykular›ndan. ‹sabet alan
bir evde çocuk, kad›n, genç, yafll›
neredeyse tüm bir aile yok oldu.
Birçok ev top at›fllar›yla y›k›l›rken,
bölgede toplanan ve y›k›nt›lar ara-
s›ndan yaral›lar›n› kurtarmaya çal›-
flan halk›n üzerine ikinci kez bom-
balar ya¤d›rd› Siyonist varl›k.

Katliama dönüflen sald›r›da
ölenlerin tümü silahs›z sivil insan-
lard›. Yedisi çocuk 19 kiflinin öldü-
¤ü, 40’dan fazlas›n›n da yaraland›¤›
bu sald›r›da, ölenlerden 13’ünün
evleri vurulan bir aileden oldu¤u
bildirildi. 

“Çekildim” diyerek sivillere kar-
fl› “askeri takti¤e”, “savafl hilesine”
baflvuran ahlâks›z düflman, ayn› gün
Bat› fieria’da da befl Filistinli dire-

niflçiyi katletti. 

Beyt Hanun Katliam› üzeri-
ne, Hamas yöneticisi Halid
Meflal “ateflkesin sona erdi¤i-

ni” aç›klarken, ‹srail’e ‘intihar
sald›r›s›’ düzenleme tehdidinde
bulundu. Di¤er direnifl örgütle-
ri de katliam›n intikam›n›n al›-

naca¤›n› duyurdular ve
“esir al›nan ‹srail askeri-
nin güvenli flekilde evine
döndü¤ünü görmek isti-
yorsa ‹srail’in Gazze fie-
ridi'ne sald›r›lar›n› dur-

durmas› gerekti¤ini” belirttiler.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Gazi
Hamad, ‹srail'in yeryüzünden silin-
mesi gerekti¤inin bir kez daha anla-
fl›ld›¤›n› ifade ederken, Devlet Bafl-
kan› Mahmud Abbas ve Baflbakan
‹smail Haniye, BM Güvenlik Kon-
seyi'ni acil toplant›ya ça¤›rd›lar. 

Okullar›n tatil edildi¤i Beyt Ha-
nun’da infiale neden olan katliam
üzerine ola¤anüstü toplanan Filistin
kabinesi üç günlük yas ilan ederken,
binlerce kiflinin kat›ld›¤› protesto
gösterileri düzenlendi. 

‹srail hükümeti ve ordu, “füze

rampas›n›n hedef al›nd›¤›, yanl›fll›k

oldu¤u” gibi aç›klamalarla, katli-
am› geçifltirmeye çal›fl›rken, ‹srail
Parlamentosu’nun Arap milletvekil-
lerinden Ahmed Tibi de Savunma
Bakan› Amir Peretz'in istifas›n› iste-
yerek, ‹srail ordusunun sivil, kad›n
ve çocuklara karfl› savafl suçu iflledi-
¤ini söyledi.
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‹srail ölüm kusuyor

Beyt Hanun’da sald›r› bitti¤inde
kentte hasar görmemifl ev yoktu.

Ard›nda büyük bir y›k›m b›rakan ‹s-
rail, kad›nlar›, çocuklar› 60’› aflk›n
insan› katletti. Kent adeta deprem

yaflam›fl gibiydi. 

Deprem vurmad›,

‹srail geçti!



Destanlar yaz›l›r bu topraklarda,
ç›plak ellerle avuçlanan tafllarla.
Namluya özgürlü¤ün ve ba¤›ms›zl›-
¤›n cephanesi sürülür her sokak ba-
fl›nda. Buldozerlerle yerlebir edil-
mifl evlerin y›k›nt›lar› üzerinde de
olsa dalgalan›r bayrak, asla yere
düflmez. Bedene sar›lm›fl bombalar-

la fedalar özgürlü¤ü ça¤›r›r ac›n›n
ve öfkenin yurdunda. A¤›tlar yak›l-
maz gidenin ard›ndan burada. Yedi-
den yetmifle direnifl konuflur bal›k
istifi mülteci kamplar›nda. Zafere
kenetlenmifl elleri yere düflüremez
düflman, boyuna at›lan kefiyeyi çe-
kip alamaz “yedi düvel” biraraya

gelse. “Çocuk generalleri”nden yi-
¤it savaflç›lar›na, devrimcilerden is-
lamc›s›na, erke¤inden kad›n›na di-
renerek varolan bir halkt›r Filistin.
Direnmekten yorulmayan Filistin,
geçen hafta yeni bir kahramanl›k
destan› daha yaratt›. Bu kez Filis-
tin’in ac›l› kad›nlar› ç›kt› ortaya. fie-
hit evlatlar›n›n bafl›nda z›lg›tlar çe-
kenler bu kez savaflç›lar›na siper ol-
dular, kurflunlar›n önüne att›lar ken-
dilerini. 

Kurflunlar alt›nda z›lg›tlarla, slo-
ganlarla yürüdü kad›nlar. Say›lar›
ikiyüzü biraz geçiyordu. O gün ana-
lar›n en güzelleri gelmiflti yanyana,
örgütlenip düflmüfltüler yollara. 

Hedef belli: 60’a yak›n savaflç›-
n›n abluka alt›na al›nd›¤› En Nas›r
Camii’ne ulaflacak ve ‘canl› kalkan’
olacaklard›, dünyan›n en katliamc›
ordusunun karfl›s›nda. Ahlâks›z bir
namludan f›rlayan mermiler bafllar›-
n›n üzerinde v›nlad›, sa¤anak halin-
de ya¤d› ölüm. Ald›rmad›lar yan›-
bafl›ndakini bulan ölüme, vurulup
düfleni kolundan tutup kald›rd›lar ve
yürümeye devam ettiler. Sinmedi-
ler, kaçmad›lar kurflunlar›n karfl›s›n-
da. Gizlenmediler üzerlerine ya¤an
ölümden. Yürüdüler cellatlar›n›n
üzerine üzerine. “Cahilin cesareti”
de¤il, adanm›fll›¤›n, zaferin ve öz-
gür Filistin’in ancak ölümlerle, kan
ak›tarak kazan›laca¤›n› görmüfl ol-
man›n yüksek bilinciydi beyinlerin-
deki. 

Bedenlerini ve inançl› yürekleri-
ni Filistin’e teslim etmenin cüretini
kuflananlar›n z›lg›tlar› kaplad› gök-
yüzünü. Onlar› korkutmay› hesapla-
yan düflman flaflk›n, daha fazla bast›
teti¤e. Her kurflunda tüm dünya ‹s-
rail siyonizminin nas›l bir ahlâks›z-
l›k kuram› oldu¤una tan›kl›k etti.
Bu co¤rafyada savafl›n en kurals›z›-
n›n “medeni dünyan›n” deste¤iyle
sürdü¤ünü gördü herkes. Ve onlar,
Filistin’in kad›nlar› her kurflunda
geri dönmek, sinmek yerine daha da
kenetlendiler birbirlerine ve hedef-
lerine do¤ru yürüdüler. 

Bedenleriyle kalkan oldular ev-
latlar›na. Rahimlerinde tafl›yan› da
tafl›mayan› da vard› kuflat›lanlar
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Kahraman savaflç›lar›n 
Y‹⁄‹T ANALARI

‹srail’in büyük bir katliama imza att›¤› Gazze’nin Beyt Hanun flehrinde 4
Kas›m günü direniflin analar›n› izledi tüm dünya. Abluka alt›na al›nan evlatla-
r›n›, savaflç›lar›n› kurtarmak için kendilerini feda etti yüzlerce kad›n. Silahs›z
olduklar› çok aç›k olan ve ‹srail askerleri aç›s›ndan hiçbir “tehdit” oluflturma-
yan kad›nlar› da kurflunlad› siyonistler. ‹kisi vurulup düfltü analar›n, kimisi
kurflunlarla yaraland›. Buna ra¤men yollar›ndan dönmediler ve camide ablu-
kaya al›nm›fl durumda olan savaflç›lar›n kurtulmas›n› sa¤lad›lar. Kameralar
önünde gerçekleflen bu olay, ‹srail’in katliamc›l›¤›n›, ahlâki bütün de¤erlerini
yitirmifl alçak bir düflman oldu¤unu kan›tlarken; direnen Filistin’in, aya¤a kal-
kan Ortado¤u’nun asla teslim al›namayaca¤›n› kan›tlad›. Onlar Beyt Ha-
nun'un yi¤it kad›nlar› olarak belleklere kaz›nd›lar.



aras›nda. Ama Filistin’in tüm
savaflç›lar› tüm Filistinli ana-
lar›n›n evlatlar›yd›lar. Savafl-
ç›lar halk›n onuru, gelece¤i,
özgürlük umuduydu, bu bi-
linçle meydan okudular ölü-
me. 

Evet, düflman alçakt›, ah-
lâks›zd›, kundaktaki bebekten
sakat arabas›ndakine kadar fü-
zelerle katleden, modern tari-
hin gördü¤ü en hukuksuz, ku-
rals›z savafllar›n sahibiydi. Si-
lahs›z, savunmas›z kad›nlara
da “merhamet” öngörmek için
binlerce neden ve örnek mev-
cuttu. Yüzlerce kad›n›n bu yo-
la ç›karken geriye kaç›n›n sa¤ döne-
ce¤ini bilmeden ç›kt›klar› aç›kt›. Öl-
meye karar vermifllerdi savaflç›lar›n
yaflamas› için. “Ana” olman›n, o
“kutsal fedakarl›¤›n” ne anlama gel-
di¤ini, gelmesi gerekti¤ini ö¤reti-
yorlard›. Gülsümanlar, fienaylar gi-
bi ülkelerinin, evlatlar›n›n gelece¤i
için ölümü seçen analard› onlar.

Gelecek özgür Filistin için ken-
dilerini feda edenler, gerekirse ölü
bedenleriyle barikat kuracaklard› o
camiye. Savaflç›lar› do¤uran analar,
savaflç›lar yaflas›n, direnifl sürsün
diye at›ld›lar kurflunlar›n önüne. 

“Arap müslüman” toplumsal ya-
p›s› düflünüldü¤ünde, kad›n›n yeri
bellidir. Ancak Filistinli kad›nlar
öteden beri bunun bir istisnas› ol-
mufllard›r. Leyla Halid, Filistin’in
özgürlü¤ü için erkekler gibi Arap
kad›nlar›n da elde silah savaflabile-
ce¤inin simgesi haline gelmiflti
‘70’li y›llarda. Leyla Halidler ço-
¤ald›, Filistin kad›n› devrimci, ulu-
sal çizginin yaratt›¤› ortamda, di¤er
Ortado¤u ülkelerine göre daha fazla
kavgan›n ortas›nda yerald›lar. 

Ony›llard›r ‹srail gibi bir savafl
makinas› karfl›s›nda, tüm emperya-
listleri karfl›s›na alarak direnen Fi-
listinli savaflç›lar› iflte bu analar em-
zirdiler. Direnifl sütüyle beslediler
evlatlar›n›. Onlar›n yüre¤ine vatan
sevgisini ektiler, günü geldi¤inde
vatan›n özgürlü¤ü için ölüme gön-
derdiler kendi elleriyle. Nicedir sür-
meler çekmeyi unuttuklar› gözleri-

ne zalime öfkeyi yerlefltiren kad›n-
lar, a¤›tlar yakmad›lar flehit evlatla-
r›n›n ard›ndan, yas tutmad›lar me-
zarlar›n›n bafl›nda, ellerini gökyü-
züne aç›p yürekleri paralayan z›lg›t-
lar çekerken, ac›dan çok onur yük-
lüydü sesleri. Direnmeden, kan
dökmeden topraklar›n›n özgür ola-
mayaca¤›n› yaflayarak ö¤renip bi-
lince ç›kard›lar ac›lar içinde. Bu ta-
rihsel olarak müthifl bir bilinçlenme
hamlesi oldu Filistin için. Yenil-
mezlik, bafle¤meme ve her koflulda
direnifl böyle kök sald›.

O gün Beyt Hanun’da ki o
cami, her bir kad›n için kendi
eviydi. Ana flefkatini tafl›d›lar
o eve. Mehrameti, sevgiyi, fe-
dakarl›¤› tafl›d›lar dirençli el-
leriyle. 

O gün Beyt Hanun’un
analar›, dünyan›n tüm ezilen
halklar›n›n analar›na örnek
oldular. 

Ülkesi bask›ya, zulme
kesmiflken, halk sefalet için-
deyken, emperyalizmin aç›k
ya da gizli iflgali ile ba¤›ms›z-
l›k yok edilmiflken; o¤ullar›na
k›zlar›na “sen kar›flma, git-

me, savaflma” diyen analar;
direnen ve savaflan evlatlar›n› bu
kavgadan koparmaya çal›flan ana-
lar; Filistin’in analar›na bakmal›d›r-
lar. Kad›n›n bir anne, direniflçi, flef-
kat ve fedakarl›k timsali olarak ci-
simleflmifl hali karfl›m›zdayd› Beyt
Hanun’da. Anal›¤›n “bencillik” ol-
mad›¤›n› ö¤retiyorlard›, “sen ölme

ben öleyim” sözünü direniflle, kav-
gayla bütünlefltirip direniflin ön
mevzilerine f›rlayan analard› onlar.

Kimsenin kuflkusu olmas›n ki,
Filistin’in böyle analar› oldukça,
hiçbir zulüm bafle¤diremez bu hal-
ka. Ölümleriyle yeniden do¤ar böy-
le bir halk. Evlatlar›n› özgürlük sa-
vafllar›na, direnifle haz›rlar analar.

Ve yaralar›n› sar›p yeniden aya-
¤a kalkar Beyt Hanun. Ambargo al-
t›nda, yokluklar içinde, yaras›na sü-
rece¤i ilac› olmadan aya¤a kalkar
bir halk her katliam›n ard›ndan. En
sert operasyonlar, en dizginsiz terör
dahi diz çöktüremez onlara.
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Beyt Hanun'da Kad›n Feda Savaflç›s›

‹srail’in pervas›zca sürdürdü¤ü Beyt Hanun katliam›na ilk cevap, bir
kad›n feda savaflç›s›ndan geldi. 

6 Kas›m günü bir ‹srail kontrol noktas›na yaklaflan kad›n eylemci, as-
kerlerin flüphelenerek durdurmalar› üzerine, bedenindeki bombalar› asker-
lerin yak›n›nda patlatt›. Feda eylemcisinin hayat›n› kaybetti¤i olayda, bir
‹srail askeri yaraland›.

Eylemi ‹slami Cihad'a ba¤l› El Kudüs Tugaylar› üstlenerek, katliamla-
r›n hesab›n›n sorulaca¤›n› duyurdu. Feda eylemcisinin isminin ise, Mervad
Mesud oldu¤u bildirildi. 

Filistinli kad›nlar y›llard›r
‹srail zulmünün en yak›n
tan›¤› oldular, füzelerle
yerlebir edilen evlerinin
y›k›nt›lar› aras›ndan ev-

latlar›n›n cans›z bedenle-
rini ç›kar›p kucaklad›lar



Irak Eski Devlet Baflkan› Sad-
dam Hüseyin ve 7 yard›mc›s›n›n fiii
köyü Duceyl’de 148 fiii’nin öldü-
rülmesiyle ilgili yarg›land›¤› dava-
n›n 5 Kas›m’da görülen duruflma-
s›nda, Saddam Hüseyin ile eski
Devrim Mahkemesi Baflkan› Avad
Hamid El Bander ve ‹stihbarat fiefi
Barzan El Tikriti’nin idam›na karar
verildi. “Ben bir askerim, kurfluna

dizin” diyen Saddam ile bafl›ndan
bu yana irade savafl›na giriflen mah-
keme, “as›larak infaz” edilmesini de
karar›na “özellikle” ekledi. Yarg›la-
ma sürecinin bafl›ndan  itibaren, ifl-
galcilerin iradesini reddeden, “dik”
duruflu ile dikkat çeken Saddam, ka-
rar› da ayn› flekilde “Vatan Sa¤ Ol-

sun!”, “Düflmanlar Ölsün” slo-
ganlar›yla karfl›lad›. Saddam ayr›ca
avukat› arac›l›¤›yla Irakl›lardan
“mezhep çat›flmalar›ndan kaç›nma-

lar›n›” istedi.

Sevinç ve Büyüyen Öfke

Mahkeme öncesi direniflin güçlü
oldu¤u üç eyalette soka¤a ç›kma
yasa¤› ilan eden iflgalciler ve iflbir-
likçi hükümet, ayn› zamanda direni-
fle iliflkin bafltan bu yana söyledi¤i
yalanlar› da tekzip etti. Direnifli “El
Kaideci, fleriatç› güçlerle” özdefllefl-
tiren iflgalciler, bu kararla direniflte
Baas Partisi damgas›n› da itiraf et-
mifl oldular. Nitekim soka¤a ç›kma
yasa¤›na karfl›n, Sünnilerin yaflad›¤›

kentlerde silahl›
direniflçiler “inti-
kam” yeminleriye
sokaklardayd›. Ka-
rar›n aç›klanmas›-

n›n hemen ard›ndan Ba¤dat’›n Aza-
miye Semti’nde polisle direniflçiler
aras›nda bafllayan çat›flma gün bo-
yunca sürdü ve baflkentin de¤iflik
bölgelerine de s›çrad›. Ard›ndan
Ba¤dat’›n neredeyse tamam›nda so-
kaklara dökülen Sünniler “intikam
yemini” ettiler. Tikrit’te ise binlerce
silahl› direniflçi soka¤a ç›kma yasa-
¤›n› delerek araçlarla gösteri düzen-
ledi. Saddam resimleri tafl›yan dire-
niflçiler, “‹flbirlikçilere ve Casuslara
Ölüm, Kahrolsun Bush ve Ajanlar›,
Direnifle Evet, ‹flgalcileri Kovmak
D›fl›nda Yol Yok” fleklinde sloganlar
att›lar, havaya atefl açt›lar. Baas

Partisi taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada ise, Saddam idam edilirse,
“Yeflil Bölge’yi imha etmek için

bütün imkanlar›n› kullanaca¤›”

uyar›s› yap›ld›. 

‘‹dam’a sevinenler de vard›.
Baflkentte fiiiler’in yaflad›¤› Sadr 
Semti’nde de binlerce kifli “kutla-
ma” yapt›. ‹flgalle birlikte ülkenin
içine sürüklendi¤i karanl›¤›, y›k›m›,
mezhep çat›flmalar›n› görmezden
gelen, kukla Baflbakan Nuri El Ma-
liki, karar›n, “karanl›k bir döne-

min” sonunu iflaret etti¤ini söyledi.
Kendini “gerçek Cumhurbaflkan›”
zannederek, “yorum yapmas›n›n
durumu etkileyece¤i” iddias›nda
bulunan Celal Talabani ise, “mah-

kemenin adil, Irak adliyesinin ba-

¤›ms›z oldu¤u” fleklinde, kimsenin
inanmayaca¤› yalanlara baflvurdu.

‹flbirlikçiler gibi, iflgalciler de,
zaten önceden verildikleri bu kara-
r›n “resmileflmifl” olmas›na sevindi-
ler. Beyaz Saray Sözcüsü Tony
Snow, “Irak halkı için güzel bir

gün.” derken, ABD’nin Irak Büyü-
kelçisi Zalmay Halilzad ise, karar›
“Irak’ta özgür bir toplum kurulma-

s› do¤rultusunda önemli bir dönüm

noktas›” diye niteledi. ‹flgalin di¤er
orta¤› ‹ngiltere’nin D›fliflleri Bakan›
Margaret Beckett da, “memnuniyet-

le karfl›l›yoruz” dedi.

Karar ‹flgalcilere Aittir

Karar› veren görünüflte Irak
mahkemesi. Ancak bu mahkemenin
kuruluflundan itibaren iflgalcilerin
emirleri do¤rultusunda hareket
eden, iflgalin baflar›s› için kararlar
alan bir mahkeme oldu¤u aç›kt›r.
Bu karar da Irak mahkemelerinin,
Irak halk›n›n de¤il, iflgalcilerin ve
iflbirlikçilerinin karar›d›r. Meflru ol-
mayan bir karard›r. “Mahkemenin
ba¤›ms›zl›¤›” gibi masallara, sözün
sahiplerinin dahi inand›klar› kuflku-
ludur. Bu karar› meflru görenler, ifl-
gali de meflru görüyorlar, iflgalcile-
rin aksi yöndeki itiraflar›na karfl›n,
Irak’ta “demokrasi ve hukuk” inflaa
edildi¤i yalan›na inan›yorlar de-
mektir. Kukla hükümet yetkililerin
aç›klamalar› bu durumun yans›ma-
s›d›r. Keza, karara sevinen Kürtler
ve fiiiler böyledir. Baas Partisi ikti-
dar›n›n y›llarca muhalif güçlere kar-
fl› bask› uygulad›¤›, iflkenceler, kat-
liamlar gerçeklefltirdi¤i bir gerçek-
tir. Saddam bir küçük-burjuva dik-
tatörüydü. Ancak “diktatörü” yarg›-
layan Irak halk› olmam›flt›r, yarg›la-
ma iflgalin bir parças› olarak ger-
çekleflmifltir. S›rt›n› iflgalcilere da-
yayarak, onun kurdu¤u mahkeme-
nin karar›yla “Saddam’la hesaplafl-
ma” yapanlar da, bu iflgal politikas›-
n›n meflrulaflt›r›lmas›na flu veya bu
flekilde katk› sunuyorlar. 

ABD seçimlerinden hemen önce
alelacele böyle bir karar›n ç›kmas›
dahi, mahkemenin niteli¤iyle örtüfl-
mektedir. Saddam’›n avukatlar›n-
dan Ahmed Seddik’in deyifliyle,
“Bu karar, Bush'a karfl›laflt›¤› seçim
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D‹REN‹fi KAZANACAK

Irak direnifli
Saddam’› çoktan
aflm›flt›r. Hiçbir
meflrulu¤u olma-
yan ‘‹dam’ kara-
r›, direnifli bü-
yütmekten bafl-
ka hiçbir ifle ya-
ramayacak



zorluklar›n› aflmas›na yard›m etmek

için bir hediyedir.” Ancak bu karar
da ifle yaramad›. Cumhuriyetçi Par-
ti seçimlerde ciddi bir yenilgi ald›.
Amerikan halk›n›n deste¤inin bu
düzeyde düflmesinin temel nedeni-
nin Irak direnifli oldu¤u aç›kt›r.  

Direnifl Büyüyecek!

fiimdi tart›fl›lan, karar›n nas›l bir
etki yarataca¤›, idam edilip edile-
meyece¤i. ‹dam karar›n›n uygula-
n›p uygulanmamas›n› direniflin geli-
flimi belirleyecektir. Ancak bugün-
den iki noktan›n alt›n› çizebiliriz.
Birincisi; bu karar iflgalin ortaya ç›-
kar›p körükledi¤i mezhep çat›flma-
lar›n› art›racakt›r. Sokaklara yans›-
yan “sevinç” ve “intikam” görüntü-
leri bunun bir örne¤idir. 

‹kinci sonuç ise; Saddam idam
edilsin ya da edilmesin, emperya-
listlerin ve iflbirlikçilerin beklentile-
rinin aksine direnifl daha da büyüye-
cektir. Saddam esir al›nd›¤›nda da
“direnifle darbe vurduklar›n›” söyle-
yen, “direniflin gerileyece¤i” ha-
yallari kuran iflgalcilerin yan›lg›lar›-
n›n ortaya ç›kmas› için çok geçmesi
gerekmemiflti. Direnifl daha da bü-
yüyecektir, zira Irak direnifli Sad-
dam Hüseyin’i aflm›flt›r. Saddaml›
ya da Saddams›z iflgale karfl› direnifl
o topraklara kök salm›flt›r art›k. Bu-
gün iflgalcilerin adeta birbirleriyle
yar›fl›rcas›na itiraflarda bulunmalar›
da bu gerçe¤in teyid edilmesidir.
Askeri komutanlar›ndan politikac›-
lar›na kadar Amerika cephesinde
“yenildik-yeniliyoruz” tart›flmalar›
giderek yo¤unlaflmaktad›r. 

Son itiraf, iflgalin teorisini ya-
panlar›n bafl›nda gelen ve Amerikan
imparatorluk projesi, ‘Yeni Ameri-
kan Yüzy›l›’ raporunu haz›rlayan-
lardan biri olan Richard Perle’den
geldi. ABD Savunma Bakanl›¤›
bafldan›flmanl›¤› görevinde de bulu-
nan Perle, emperyalist politikalar›n
belirlenmesi ve uygulanmas›nda
oyna¤› rol nedeniyle “Karanl›klar
Prensi” olarak an›l›yordu. Ancak
bugün o “flahin”li¤inden eser kal-
mam›fl, devasa askeri güçleri ile
Saddam’› devirip iflgali baflar›yla ta-

mamlayacaklar› teorilerinin yerini
nedametler alm›flt›r. 

Direniflin Önünde Boyun 
E¤en ‹flgal Kurmaylar›

Bir dergiye verdi¤i demeçte iflga-
li “hata” olarak niteleyen Perle,
Irak’taki fliddetin boyutunu tahmin
edemedi¤ini, bugün yaflananlar› o
zaman görebilseydi, 'Irak'a girme-

meliyiz’ diyece¤ini söyledi. Strate-
jistlere, öngörülerine bak›n! ‹flgal
öncesi halklar›n gücünü küçümse-
yen, Ortado¤ulu’yu afla¤›layan bun-
lar de¤il miydi? fiimdi direnifl karfl›-
s›nda “süt dökmüfl kediye” dönmüfl
durumdalar. Bush'un dan›flmanla-
r›ndan, 'fler ekseni' konuflmas›n›n
yazar› David Frum’un da, t›pk› Per-
le gibi Irak'taki durumdan 'Bush ve

ABD yönetimini sorumlu' tutmas›,
yenilginin faturas›n›n kime ç›kaca¤›
tart›flmas›n›n bir yans›mas›d›r.

Tekeller ad›na Irak iflgalinin ha-
z›rlay›c›l›¤› rolünü oynayan “neo
con”lar yenilginin sorumlulu¤unu
Bush'a yüklemeye çal›fl›rken, ABD
Savunma Bakan› Donald Rums-
feld’in seçimler sonras› istifa etme-
si direniflin gücünü “taçland›ran”
bir geliflme olmufltur. Seçim sonuç-
lar›nda Irak’taki hezimetin rolünü
kabul eden Rumsfeld, iflgalin bafl-
kurmay› durumundayd›. Ki, istifa
öncesinde, bizzat sorumlusu oldu¤u
ABD ordusu taraf›ndan istifas› is-
tenmeye bafllam›flt›. NBC News TV
kanal›n›n haberine göre, ABD silah-
l› kuvvetleri bünyesinde yay›mla-
nan dört dergi bu konuda ortak bir
makale haz›rlam›flt›. Direnifl ABD
kamuoyunu ve siyaseti üzerindeki
etkisini giderek art›r›yor. Viet-
nam’dan kaç›fl süreci de böyle ge-
liflmiflti! ABD seçimlerini belirleye-
cek güce ulaflan bir direnifl kazan-
maya mahkumdur. Ki, yap›lan tüm
kamuoyu araflt›rmalar› da “Ameri-

kan halk›n›n art›k savafl›n kazan›la-

bilece¤ine inanmad›¤›n›” söylüyor.

Emperyalistler Yeniliyor
Halklar Kazan›yor

‹flte bu tabloda Amerikan emper-

yalizminin bütün çabas›, bir flekilde
bir hükümet-ordu-polis gücü kurup
Irak’tan kaçmak. Yükselen direnifl,
artan iç ve d›fl kamuoyu bask›s›, si-
yasi kriz ve savafla harcanan milyar-
larca dolar›n yaratt›¤› ekonomik bu-
nal›m ABD aç›s›ndan iflgali sürdür-
meyi giderek zorlaflt›rmaktad›r.
Emperyalizmin demokrasi götürme
safsatas› tümüyle çökmüfl ve askeri
batakl›¤›n içine gömülen bu politik
hezimeti art›k emperyalist cephe
çok daha aç›k olarak kabul etmek
durumuna kalm›flt›r. 

Irak’ta maddi manevi olarak bü-
yük bir insanl›k trajedisi yaratan
emperyalistler, ciddi flekilde tüm bir
sistemin gelece¤i aç›s›ndan “kayg›”
içindedirler. Zira, direniflin zaferi
sadece emperyalist cephenin lideri-
nin de¤il tüm bir sistemin yenilgisi
olacak ve halklar büyük bir güç ka-
zanarak özellikle ‘80’lerin sonunda
estirilen rüzgar› daha güçlü flekilde
tersine çevirme ivmesi yakalaya-
cakt›r. Daha bu hafta içinde, güya
iflgale baflta karfl› olan Almanya’n›n
D›fliflleri Bakan›n›n “ABD bu du-

rumda Irak’tan çekilirse dünyada

kaos ç›kar” sözleri, sistemin bekas›
aç›s›ndan duyulan kayg›n›n bir yan-
s›mas›yd›. Ki, “kaos”tan kast›n,
halklar›n emperyalistlere karfl› dire-
nifli yükseltmesi oldu¤u aç›kt›r. 

Bugünkü dünya tablosu halklar
aç›s›ndan umut vericidir. Irak dire-
niflinin gücü art›k aç›kt›r. Afganis-
tan’da direnifl yükseliyor. ABD ad›-
na iflgali sürdüren, flu bizim milli-
yetçi geçinen düzen partilerinin tü-
münün ve ordunun üyesi olmaktan
onur duydu¤u NATO’nun komutan-
lar› feryat halinde “takviye askeri
güç” istiyor, ancak hiçbir ülke o ba-
takl›¤a daha fazla gömülmeye ya-
naflm›yor. Filistin direniyor, Lüb-
nan’da zaferle taçlanan direnifl
halklar cephesine büyük bir güç
katt›. Latin Amerika halklar› emper-
yalist politikalara ve iflbirlikçilerine
karfl› çeflitli biçimlerde darbeler vu-
ruyorlar... Daha “bafl›nda” olsak da
flunu aç›kça söyleyebiliriz ki, “kad-
ri mutlak” diye pazarlanan emper-
yalistler yeniliyor, biz kazan›yoruz,
direnen halklar kazan›yor.
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Alt› ay önce ifllerinde at›lan, Adana Seyhan Bele-
diyesi temizlik iflçileri, o günden bu yana eylemlerini
sürdürüyorlar. Her çarflamba ‹nönü Park›’nda topla-
nan iflçiler, direnifllerinin 184. gününde de yine "‹flçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" yaz›l› pankartlar›, “Direne
Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›yla ‹nönü Park›’nday-
d›lar.  

‹flçiler ad›na konuflan Ali Osman Genç, 184 gündür
eylem yapt›klar›n› hat›rlatarak, “ama bu eylemlere gö-
zünü ve kula¤›n› t›kayanlar var. Biz hakl›l›¤›m›z›,
ya¤mura, çamura ald›r›fl etmeden hayk›rmaya devam
edece¤iz” dedi. Daha iyi koflullarda çal›flmak istedik-

lerini belirten Genç konufl-
mas›na flöyle devam etti; 

"Düflünce ve örgütlenme

özgürlü¤ü, cezaevindeki tecrit uygulamalar›na, yafla-

nan iflsizli¤in çal›-

flan iflçiler üzerinde

bask› arac› olarak

kullan›lmas›na kar-

fl›y›z. ‹nsan›n insan-

ca yaflayaca¤› bir

ülke istiyoruz. Sesi-

mizi duyurabilmek

için, her türlü flartta

eylemimizi gerçek-

lefltirece¤iz.”

Seyhan iflçileri direnmekte kararl›

AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›na karfl› Ad›yaman’da miting düzenle-
yen sa¤l›k emekçileri, 'Sa¤l›kta y›k›m› durdural›m, aile hekimli¤i kan-

d›rmacas›na hay›r' dediler.

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) ve Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan 4
Kas›m günü düzenlenen mitingte AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›n› protes-
to eden yaklafl›k 2 bin kifli, “Aile Hekimli¤i Ticarethanesine Hay›r, Sa¤l›k
Ocaklar› Kapat›lamaz, Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Paras›z Sa¤l›k, Paras›z E¤i-
tim, Sadaka De¤il Toplu Sözleflme, Yaflas›n Emekçi Dayan›flma" sloganla-
r›n› hayk›rd›. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar›nda pilot il olan Ad›yaman'da düzenlenen
mitingte konuflan Adana Tabip Odas› Baflkan› Osman Küçükosman,
AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte sa¤l›kta sorunlar›n artmaya bafllad›¤›-
n› kaydederek, “bebek ölümleri ve salg›n hastal›klar artmaktad›r. Daha ön-
ce sa¤l›k için cebimizden bu kadar harcama yapm›yorduk ama bugün ç›kar-
t›lan yasalarla sa¤l›k tamamen paral› hale getirilmek isteniyor" dedi.

KESK Genel Merkez Kad›n Sekreteri Sevgi Gökçe ise, bask›lara ve sür-
günlere ra¤men, onurlu insanlar›n hâlâ özellefltirmelere karfl› ç›kt›¤›n› belir-
terek, Türkiye'de iflsizlik ve yoksullu¤un gittikçe artt›¤›n›, bu gerçeklere
ra¤men sa¤l›k ve e¤itim gibi hizmetlerin paral› hale getirilmeye çal›fl›ld›¤›-
n› söyledi. Gökçe, herkesi daha iyi bir sa¤l›k politikas› için 14 Aral›k'ta
alanlarda olmaya ça¤›rd›.

Mitingin bir baflka konuflmac›s› ise SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n ol-
du. Ayd›n sermayeye ve onun hükümetine seslenerek, “Yeter art›k sömüre
sömüre tüketti¤iniz dünyam›zda s›ra sa¤l›¤›m›za m› geldi” diye konufltu.
Y›llard›r sa¤l›k hizmetlerine bütçeden yeterli kaynak ayr›lmad›¤›n› kayde-
den Ayd›n, 100 bine yak›n personel aç›¤›n›n giderilmedi¤ini, böylece hiz-
mette yetmezlik, halkta hoflnutsuzluk yarat›larak, hastalar›n özel sektöre git-
mesinin teflvik edildi¤ini dile getirdi.

‘Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz’

DS Smith Trakya iflçilerinden 13’ü D‹SK’e ba¤l› Tümka-
‹fl’e üye olduklar› için iflten at›ld›lar. Bu durumu protes-
to ederek direnifle geçen iflçiler, 3 Kas›m’da fabrika
önünde aç›klama yapt›lar. D‹SK Genel Sekreteri Musa
Çam, iflçilerin yasal hakk›n›n gasbedildi¤ini kaydede-

rek, sendikaya üye olan iflçilere istifa etmeleri yönün-
de bask› yap›ld›¤›n› dile getirdi. Çam, yasalar›n ayak-
lar alt›na al›nd›¤›n› ifade ederken, halen fabrikada ça-
l›flan iflçiler de, üyeliklerini sildirmemeleri durumunda
iflten at›lacaklar› tehdidi ile karfl›laflt›klar›n› söylediler. 

Patron
Sendikal› ‹flçi 
‹stemiyor

Enerjide talan ve zam
Enerji alan›nda örgütlü Elektrik

Mühendisleri Odas›, ESM ve Petrol
‹fl Ankara fiubeleri ortak bas›n top-
lant›s› düzenleyerek, BOTAfi’›n
özellefltirilmesinin halka zam ola-
rak yans›d›¤›n› ortaya koydular.
BOTAfi’›n son zamlarla birlikte bu
y›l yüzde 50’ye yak›n zam yapt›¤›
dile getirilen aç›klamay› okuyan
EMO Baflkan› Ramazan Pektafl,
BOTAfi’›n girdi¤i mali s›k›nt›n›n fa-
turas›n›n halka ödetilmeye çal›fl›l-
d›¤›n› ifade etti.

Elektrik ve do¤al gaza yap›lan
son zamlar› hat›rlatan Pektafl, da-
¤›t›m bölgelerinin de özellefltirilme-
si haz›rl›klar›n›n h›zland›r›ld›¤›n› ifa-
de ederek, “Özellefltirme yalan› gi-
derek talana dönüflmüfltür” dedi.
Özellefltirmelerle bu kurumlar›n bi-
rikmifl borçlar›n›n ödenece¤i iddi-
as›n›n gerçek ç›kmad›¤›n›, hazine-
nin 30 milyar dolar olan borcunun
250 milyar dolara yükselmesiyle
ortaya ç›kt›¤›n› belirten Pektafl
elektrik, gaz, yak›t gibi enerji kay-
naklar›n›n kamusal bir hak oldu¤u-
nun alt›n› çizerek, “Finans ve ban-
ka gruplar›ndan elektrik da¤›t›m
flirketi olmaz. Ç›ksa ç›ksa yeni hor-
tum hikayeleri, 1 Temmuz’da oldu-
¤u gibi yeni karartma geceleri ç›-
kar” dedi. 

emek
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Fransa’da 40 bin ö¤renci bedenini

pazarlayarak geçiniyor.

Geçen hafta burjuva bas›nda yeral-

d› bu rakam.  

Fransa, bilindi¤i gibi dünyada refah

düzeyi en yüksek ülkelerin bafl›n-

da gelir. Ve bu Fransa’da, SUD-

Etudiant adl› ö¤renci sendikas›n›n

verdi¤i bilgilere göre 40 bin ö¤-

renci, okul masraflar›n› karfl›la-

mak veya istedi¤i “tüketim” mad-

delerine ulaflmak için vücudunu

pazarl›yor. Le Figaro, bu geliflme-

yi ‘Fahiflelik, fakülte s›ralar›na
giriyor’ bafll›¤›yla verdi. 

Genç k›zlar›n bir k›sm› kendini in-

ternet üzerinden pazarl›yor, bir

k›sm› ise özel olarak bu ifl için ku-

rulmufl ajanslar arac›l›¤›yla... 

‹lk akla gelen bunu bu ö¤rencilerin

“lüks” için yapt›klar›. Ama kaz›n

aya¤› öyle de¤il. Fransa Ö¤renci

Hayat› Gözlemevi Baflkan› Guilla-

ume Houzel, Fansa’da 250 bin

ö¤rencinin okul masraflar›n› zorla

karfl›lad›¤›n›, 45 bininin ise zor

flartlarda hayat›n› devam ettirdi¤i-

ni ifade ediyor. 

Üniversiteler güya ücretsiz Fran-

sa’da. Ancak sa¤l›ktan e¤itime

kadar her alan çok çeflitli biçim-

lerde ticarilefltiriliyor ve iflte bu

sonuçlar ortaya ç›k›yor. 

Bir Arap atasözü der ki; “deve
aç kald›¤› zaman hörgücü-
nü, insan aç kald›¤› zaman
namusunu yer.”

Bu durum, böyle bir davran›fl tarz›

meflru mudur? Hay›r! Kaç›n›lmaz

m›d›r? Yine hay›r. Fakat bunlar,

olgunun varl›¤›n› ortadan kald›r-

m›yor. Fuhufl, tüm tarihler boyun-

ca ve her yerde, yoksulluktan, se-

faletten beslenmifltir. 

***

Fuhufl bugün dünya çap›nda o ka-

dar yayg›nlaflm›fl ve alenileflmifltir

ki, BM’den tutun birçok uluslara-

ras› organizasyon “fuhuflun ön-

lenmesi” üzerine çeflitli çal›flmalar

yapmaktad›r. Tüm sömürücü dev-

letler, kendilerini bu konuda en

az›ndan bir fleyler yap›yor göster-

me ihtiyac› içindedirler. 

***

Fuhufla karfl› mücadele, kapitaliz-

min verebilece¤i bir mücadele de-

¤ildir. Kapitalizm, üretimin ve dü-

zenin sürdürülmesi aç›s›ndan “pü-

rüz”ler yaratacak boyuta ulafl›rsa,

ancak o zaman bir s›n›r koymak

ister. Fakat bunun ötesinde, kapi-

talizm, ne ekonomik olarak, ne

de ahlâki olarak fuhuflun karfl›s›na

bir set oluflturamaz. Tersine, halk-

lar›n ahlâk, namus anlay›fllar›n›

adeta silip süpürerek, fuhuflun

yayg›nlaflmas›n›n önündeki tarih-

sel setleri y›kan burjuvaziden bafl-

kas› de¤ildir. Kariyer için, para

için her fleyi sat›l›k hale getiren

bir kültür, elbette insan vücudu-

nun ve hatta ruhunun da sat›l›k

olmas›n›n zeminini yarat›yor. 

‹deolojik olarak böyleyken, pratik

olarak da böyledir. Bugün dünya

çap›nda fuhuflun merkezi, emper-

yalist ülkeler, özel olarak da Avru-

pa’d›r. Toplumun üzerinde o ka-

dar yayg›n bir denetimleri olan,

hepsi de¤iflik düzeylerde birer

“polis devleti” olan Avrupa ülke-

lerinde, fuhufl sektörünün çok

yayg›n bir organizasyon içinde

sürdürülmesi, kapitalizmin fuhuflu

teflvik ve himaye politikas›n›n ka-

n›t›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

***
Lenin, bir yaz›s›nda “beyaz kad›n
ticaretine karfl›” yap›lan bir top-
lant›y› aktar›r:

“Kongrede düflesler, kontesler,
piskoposlar, papazlar, hahamlar,
polis memurlar› ve her türden
burjuva hay›rseverleri dizildi.
Ne kadar da çok ziyafet verildi,
flaflaal› resmi kabuller yap›ld›!

Fuhuflun ay›pl›¤› ve zarar› üzeri-

ne ne kadar da vakarl› konufl-
malar yap›ld›. 

Fakat, soylu burjuva kongre dele-
gelerinin talep ettikleri mücade-
le araçlar› nelerdi? Bafll›ca iki
araçt›: Din ve polis! Hiç flüphe-
siz fuhufla karfl› en emin ve gü-
venilir olanlar›!” (Lenin, Gençlik
üzerine, syf. 49)

Burjuvazinin iki silah› var fuhufla
karfl›: “Din ve polis”... Ama bu
ikisi de art›k dönüp kendisini vu-
ruyor; çünkü polis, dünyan›n tüm
kapitalist ülkelerinde fuhufl mafya-
s›ndan besleniyor ayn› zamanda;
ve dini kurumlar, liderler, nice za-
mand›r bir çok ülkede sapk›nl›kla-
r›n kayna¤› durumunda. Kapitaliz-
min peydahlad›¤› dini görünümlü
tarikatlar›n ço¤u, cinsellik odakl›
tarikatlard›r. 

Lenin’in yaz›s›n›n devam› daha il-
ginç bir olguyu ortaya koyuyor:

“Kongredeki kat›l›mc›lar, ‘düfl-
müfl’ k›zlar üzerindeki polis gö-
zetiminden hayranca sözediyor-
lar, ama ifl, çal›flma ücretlerinin
yükseltilmesine gelince kad›n ifl-
çilerin daha iyi bir ücret hak et-
mediklerini belirtiyor bay ve ba-
yan burjuvalar.”

Burjuvazi, eflitsizlik, adaletsizlik ve
yoksullukla körükledi¤i fuhuflu el-
bette önleyemez. Sorun da bura-
da dü¤ümlenir. 

‹slamc› çevreden Fehmi Koru, 17
yafl›ndaki çocu¤a tecavüz edilmesi
sap›kl›¤›n› “bat›dan almam›z ge-
rekenleri alm›yor, almamam›z
gerekenleri al›yoruz” diye aç›kl›-
yor. Oysa mesele “do¤u-bat›” de-
¤il, kapitalizm ve burjuva kül-
türü meselesidir. 

Ama islamc› kültür, bunu söyleye-
miyor. Kapitalizm do¤uda da, ba-
t›da da, h›ristiyan toplumda da,
müslüman toplumda da ayn› pisli-
¤i üretiyor. Açl›k, yoksulluk, ada-
letsizlik, yani en özet haliyle sö-
mürü düzenin oldu¤u yerde, fu-
hufl da kurumsal olarak vard›r.

Bu anlamdad›r ki, fuhuflun insan
toplumu içinden silinmesi, fuhuflu
ekonomik, ideolojik, kültürel ola-
rak ortaya ç›karan, besleyen, tefl-
vik ve himaye eden insanl›¤a ayk›-
r› bir sistemin tasfiyesi meselesidir.

Fuhufl ve 
burjuvazi?



Son zamanlarda kültürel, ahlâki
yozlaflman›n art›k dibe vurmaya
bafllad›¤›n› gösteren olaylara tan›k
oluyoruz. 

K›sa süre önce, internette, çocuk
pornosuyla ilgili sitelere en fazla
Türkiye’den girildi¤ini gösteren bir
araflt›rma yay›nland›. Ve geçen haf-
ta ‹zmir’de, annesi fuhufl yapan 17
ayl›k bir çocu¤a, “annesinin” yan›n-
da ve onay›yla tecavüz edildi. Teca-
vüz edenler, üç yetiflkin insan müs-
vettesiydi... Bir baflka olay, bir teca-
vüzcü, “olay kan davas›na dönüfl-

mesin” diye, kendi k›z›n› tecavüz
etti¤i kad›n›n kocas›na peflkefl çeki-
yordu...    

Üç olay da çok sars›c› oldu¤u
için fazlas›yla gündeme girdi. Ama
biliyoruz ki, yozlaflma, ülkenin her
yerinde hergün buna benzer olaylar
üretiyor. Yozlaflma art›k tekil, mün-
ferit olaylar olman›n çok ötesinde-
dir. Uluslararas› Göç Örgütü’nün
2004’te yay›nlad›¤› bir raporda,
“Türkiye'nin kad›n ticareti ve fu-

huflta merkez üs haline geldi¤i”,
rakamlarla ortaya konulmufltu. Ama
pek tart›flmad› kimse.  

Oysa, böyle bir fley nas›l oluyor,
daha do¤rusu olabiliyor diye sorma-
l›yd› herkes. 

Evet, ne oluyoruz? Nereye gidi-
yoruz? Vakit geçirmeden bu sorula-
r› tüm toplum tart›flmal›. 

Ve tabii, nas›l tart›flaca¤›z, neyi
tart›flaca¤›z, bunu da do¤ru tespit et-
mek gerek. 

Diyoruz ki, e¤er bu olaylar tart›-
fl›lacaksa, bugün otomobilden yiye-
cek içece¤e kadar her fleyin rekla-
m›n›n cinsellikle yap›ld›¤› bir dü-
zende yaflad›¤›m›z› unutamay›z.
Bunlar tart›fl›lacaksa, düzenden, ka-
pitalizmden ba¤›ms›z tart›fl›lamaz. 

Toplumsal çürüme ve yozlaflma,
12 Eylül Cuntas›’n›n ard›ndan artan
bir ivmeyle h›zlanm›flt›r. Öyleyse,
yozlaflman›n tabii sonuçlar› olan bu
ürpertici ve vahim olaylar, 12 Eylül

Cuntas›’ndan, cuntan›n destekçile-
rinden de ba¤›ms›z tart›fl›lamaz. 

Bu kadar m›? Hay›r!

Ahlâki çürümenin, yozlaflman›n
ülkemizdeki as›l milad›, ülkemizin
kap›lar›n›n emperyalizme aç›lmas›-
na uzan›r. Emperyalizm daha o za-
mandan kendi kültürünü de getire-
rek herfleyi çürütmeye bafllam›flt›r.
O halde, e¤er çocuklara tecavüzü,
Türkiye’nin çocuk pornosundaki
“birincili¤ini” tart›flacaksak, ülke-
mize emperyalizmi sokanlar› tart›-
flaca¤›z demektir. Evet, biz diyoruz
ki, bu olaylar tart›fl›lacaksa, ülkemi-
zi 50 küsür y›ld›r yöneten Mende-

res-Demirel-Özal-Tayyip çizgisi
tart›fl›lmal›d›r. Çünkü asl›nda, buna
uzanmayan her tart›flma yüzeysel-

dir, bu kayna¤› sorgulamayan her
tart›flma, eksiktir. Biliyor ve tahmin
ediyoruz ki, 17 ayl›k çocu¤a teca-
vüz edilmesi, çocuk pornosu gibi,
bu i¤renç, afla¤›l›k ahlaks›zl›klarla,
Menderesler’in, Demirellerin,
Özallar›n, Tayyiplerin isimlerinin
yanyana an›lmas›n› baz›lar› kavra-
makta güçlük çekeceklerdir. Fakat
flu iyi bilinsin; kurdu¤umuz bu ba¤-
da hiçbir abartma yoktur. Emperya-
list kültüre, burjuvazinin özgürlük
ve haz anlay›fl›na kap›lar› açanlar,
bu pisliklerin girmesini, isteseler bi-
le engelleyemezler. Bu pislikleri

ülkemize, insan›m›z›n beynine so-

kanlar, toplumu emperyalizme ve

kapitalizme mahkum edenlerdir.

Sözü edilen çirkefliklerle, bu ülkeyi
50 küsür y›ld›r yönetenler aras›nda-
ki somut ve reddetilemez ba¤ da bu-
dur. 

Evet, feodalizmin cinselli¤i bas-
t›rmas›ndan tutun da, pedofiliye ka-
dar birçok olgu üzerinden bu olay-
lar aç›klanmaya çal›fl›labilir. Ama
herkes flunu gözönünde bulundur-
mal›d›r:

Cinselli¤in hayat›, duygular›,
düflünceleri, al›flkanl›klar› teslim al-
maya bafllad›¤› yerde, bu tür sonuç-
lar kaç›n›lmazd›r. Bu tür olaylar,
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17 Ayl›k Çocu¤a Tecavüz... Çocuk Pornosunda ‘Birincilik’!

Bu düzen her fleyiyle çürümüfltür. 

Bir buçuk yafl›nda küçük bir be-
be¤e  tecavüz ettiriyor bu düzen. 

Afla¤›l›k soygun ve zulüm düzeni
böyle flerefsiz ve i¤renç insan müsvet-
teleri yarat›yor. ...

Biz yozlaflmaya karfl› halk›n kültü-
rüyle mücadele ederken burjuvazi bü-
yük bir yozlaflma yarat›yor.

Bu düzenin medyas› da hemen
tüm yaz›lar› ve programlar›yla yoz-
laflmay› besliyor. Ve gelifltiriyor. 

Tüm toplum yozlaflma bata¤›nda
çocuklar›n› da sevemez hale getiril-
mek isteniyor. ... 

Lanet olsun bu düzene. 

Çocuklar›m›z için mücadele ede-
lim. Çocuklar›m›z› bu düzene teslim
etmeyelim...

Daha fazla geç kalmayal›m, ço-
cuklar›m›z›n gelece¤ini halk kültürü-
müzü sahiplenerek kural›m.”

(Karanfiller Kültür Merkezi 
aç›klamas›ndan) 

Devrimcilerden Ça¤r›:

ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M!

50 Y›ld›r “Milliyetçi,
muhafazakar, dini

bütün” partiler

taraf›ndan 

yönetilen bir ülkede,

fuhufl, uyuflturucu, 

kumar nas›l bu kadar

yayg›nlaflt›?.. 

ÜLKEM‹Z‹ BU HALE K‹M GET‹RD‹?



yaln›zca sonuçturlar. Mesela 17 ay-
l›k çocu¤un fahiflelik yapan annesi-
ni lanetleyerek veya hapishanede
fliflleyerek de “toplumsal vicdan”
geçici olarak rahatlat›labilir. Ama
emin olunsun ki, benzer olaylar tek-
rarlanacak, o vicdan tekrar tekrar
kanamaya devam edecektir. 

Peki o zaman ne olacak?

‹ki ihtimal vard›r:

Birincisi; toplumsal vicdan›n
böylesine insanl›k d›fl› olaylar› ka-
n›ksamaya bafllamas›d›r. Ki bu, top-

lumun ÇÜRÜMES‹ dedi¤imiz ol-
gunun ta kendisidir. 

‹kinci ihtimal ise; toplumsal
vicdan›n, bu tür olaylara “üzülme-

nin, k›zman›n” ötesinde, nedenleri-
ne yönelip, bu sonuçlar› yaratan ne-
denlere isyan etmesidir. Elbette, ol-
mas› gereken ikincisidir. Ve ikinci-
sinin olmas› için, bu yozlaflmay› ya-
ratan as›l kayna¤›n do¤ru tespit
edilmesi flartt›r.    

Yozlaflman›n çözümünün

“dinde, muhafazakârl›kta”

olmad›¤›n›n kan›t›, 56 y›ll›k

iktidarlard›r. Ülkemizde yozlafl-
ma sorunu ortaya konulurken, ge-
nellikle 1980 sonras›na vurgu yap›-
l›r. Evet, bu dönemde büyük bir h›z
kazand›¤› do¤rudur. Ama bu, ‘80
öncesinde bu sorunun ve bu sorunu
do¤uran politikalar›n hiç olmad›¤›
anlam›na gelmiyor. Biz bu anlamda,
öncesini de göstermek istiyoruz.
As›l mesele, bu tür olgular› ortaya
ç›karan as›l kaynak, emperyalizmin,
kapitalizmin kültürünün ülkemize
tafl›nmas›d›r. Ki bunun milad› da
çok daha geriye gider. 

1950’den bu yana iktidar olan
faflizm ve gericilik, tüm bu yozlafl-
madaki pay›n› gizledi¤i gibi, bu
yozlaflmay› kendi gericiliklerini
gizleme arac› haline bile getirmifl-
lerdir. Her dönem, yozlaflman›n te-
mel nedenini “dini de¤erlerden ve

muhafazakârlıktan uzaklaflmak”

olarak gösterdiler. 

Oysa, ülkemiz, “dini de¤erleri

tam ve kat› muhafazakâr” iktidarla-
r›n yönetiminde sürüklendi bu ba-

takl›¤a. Türkiye, onlar›n yönetimin-
de “uyuflturucu kaçakç›s› bir ülke”

olarak tan›nd›. Onlar›n yönetiminde
“fuhufl merkezi” haline geldi. 

‹nternette çocuk pornosuna en
fazla “ilgi” gösteren ülkeler s›rala-
mas›nda Türkiye’nin “birinci” ç›k-
mas›n›n ve ayn› lanet konuda dün-
yadaki flehirler s›ralamas›nda da ‹s-
tanbul, ‹zmir, Ankara’n›n ilk s›ralar-
da olmas›, pekçok aç›dan çarp›c›d›r.
Düz bir bak›flla bir çok paradoksu
içermektedir. 

Sözkonusu araflt›rmada “birinci
s›rada”, “cinsel özgürlük”leriyle
ünlü birçok Avrupa ülkesinin de¤il
de bir “islam ülkesi”nin olmas› na-
s›l aç›klanabilir acaba? Demek ki,
“yüzde 99’u müslüman” bir ülke
olmak da, ahlâki çürümeye bir en-
gel teflkil etmemektedir.    

Yozlaflma, sömürü düzeni içinde
birçok kaynaktan besleniyor. Bir
yandan kapitalizm, bir yandan yer-
yüzündeki zevkin, iktidar›n arac›
haline getirilmifl bir din anlay›fl›, bir
yandan afliretlerin feodal töreleri,
tatminsizlikleri, sapk›nl›klar› besli-
yorlar. 

Cinselli¤in dibe vurmas›yla orta-
ya ç›kan bu yozlaflma sorununun
çözümü, “7 yafl›ndan büyük” k›z-
lardan –kendi k›z› bile olsa– tahrik
olan bir zihniyetin fleriat düzenini

kurmaktan geçmiyor herhalde. Ka-
pitalizmin “genelevleri”yle resmi-
lefltirdi¤i fuhuflu, kapitalizmin d›fl›-
na ç›kamayan islamc›l›k da “muta
nikah›” gibi yöntemlerle meflrulafl-
t›rmaktad›r. H›ristiyanl›¤›n kilisele-
rinin de nas›l bir yozlaflma içinde
olduklar› s›k s›k bas›na yans›yan
haberlerden biliniyor. Demek ki, ne

kiliseyle, ne camiyle de önlenemi-
yor bu yozlaflma. 

Türban, tesettür defilelerinin na-
s›l yayg›nlaflt›¤›na ve kan›ksand›¤›-
na bak›n. Tesettür, islam inanc›nda
“kad›n›n dikkat çekmemesi, erke¤i

tahrik etmemesi”yle gerekçelendi-
rilmiyor mu? Fakat bu defilelerde
söylenen fludur: “E¤er bunlar› gi-

yersen, daha çok dikkat çeker, daha

güzel olur, daha çok be¤enilirsin...”

Burada, bu tür defilelerin yap›lma-
s›ndan daha çarp›c› olan ise, islamc›
çevrede birkaç c›l›z sesin d›fl›nda
bunlara bir itiraz›n yükselmemesi-
dir. Kad›n pazarlaman›n bir baflka
organizasyonu olan defileleri mefl-
rulaflt›ran bir anlay›fl, fuhuflu, yoz-
laflma sorununu çözebilir mi? 

Buyrun size “küçük Ame-

rika”! Ülkemizde -en aç›k ifadesi-
ni fuhufl, uyuflturucu ve kumarda
bulan- yozlaflman›n boyutlar› orta-
dad›r. Bu yozlaflma, 1950’lerden
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Bal›kesir Milli E¤itim Müdürlü-
¤ü’nde görevli bir Müdür Yard›mc›s›
3 Kas›m 2006’da Bal›kesir Fen Lise-
si’nde k›z ö¤rencilere hitaben yapt›¤›
konuflmada flunlar› söylüyor:

“Etekleriniz diz kapa¤›n›z› ört-
meli çünkü siz merdivenlerden ç›-
karken erkekler alt›n›zdan bakar. Siz
onlar› kardefl, arkadafl olarak görür-
sünüz ama onlar sizi kesinlikle öyle
görmezler. Erkek milletini tan›maz-
s›n›z, daha çok küçüksünüz. Mesela
flu anda ben de önde oturan k›zlar›n
oturufllar›ndan etkilenebilirim; ama
etkilenmiyorum.” 

Sözkonusu konuflmay›, Vatan ga-

zetesi yazar› Mustafa Mut-
lu, 4 Kas›m günkü yaz›s›n-
da gündeme getirdi. 

Konuflmada dile gelen
zihniyete bak›n. Evlatlar›m›z› bu zih-
niyet okutup e¤itiyor. Bu zihniyet, sa-
p›k yetifltirmekten baflka ne yapabilir?

Bu konuflma bize, “Cüppeli Ah-
met Hoca sapk›nl›¤›”n›n tekil, münfe-
rit olmad›¤›n› gösteriyor. 

E¤itimciye bak›n; ona göre, tüm
erkek ö¤renciler, her an karfl› cinse
sald›rmaya haz›r, tüm k›z ö¤renciler
ise, erkekleri tahrik eden kifliler konu-
mundalar... 

Bu kafa, ahlâkl› m› flimdi? Bu ka-
fa “muhafazakâr” m›? Hay›r, bu kafa
sadece sap›k. Sap›kl›klar›n› neyle ge-
rekçelendirdi¤inin ise önemi yok!

“E¤itimci”ye Bak›n!



beri, ülkemizde k›sa kesintiler d›-
fl›nda “muhafazakâr, dinci, milliyet-
çi”, yani k›sacas› SA⁄ partiler var-
d› iktidarda. Kalan boflluklar›n bir
k›sm›nda da muhafazakârl›kta dü-
zen partileriyle yar›flan cuntalar var-
d›. Dolay›s›yla, bu yozlaflman›n so-
rumlular› da 50 küsür y›ld›r iktidar
olanlardan baflkalar› de¤ildir. 

Demokrat Parti’den Adalet Par-
tisi’ne, DYP’den ANAP’a,
MSP’den AKP’ye kadar, tüm bu
partiler 56 y›ld›r, muhafazakârl›k
ad›na nas›l politikalar uygulad›lar
ki, bu noktaya gelindi?

Herkesin ama özellikle de “milli
ve manevi de¤erlerimizi savunuyor-
lar” düflüncesiyle bu partilere oy ve-
renlerin düflünmesi, tart›flmas› gere-
ken bir sorudur bu. 

Demokrat Parti (DP) iktidara
geldi¤inde, izleyece¤i politikay› flu
sloganlarla özetlemiflti: “Küçük

Amerika olaca¤›z!”, “Her mahalle-

de bir milyoner yarataca¤›z!”

Ülkemizin ekonomide adaletsiz-
li¤in, sefaletin hüküm sürdü¤ü, ah-
lâki, kültürel olarak h›zla yozlaflma
bata¤›na batmakta olan bir ülke ha-
line gelmesinin kayna¤›n› bu iki
sloganda bulmak mümkündür. 

Emperyalizm -özel olarak da
ABD emperyalizmi-, ekonomik, si-
yasi, askeri, kültürel her türlü mela-
netin kayna¤›d›r. “Küçük Amerika”
olmak politikas›, asl›nda tüm o me-
lanetin ülkemize tafl›nmas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. ‹flte tafl›n›yor.

Tafl›nan her pislik, daha berbat pis-
liklerin kayna¤› oluyor. “Her ma-

hallede bir milyoner yaratmak” de-
mek ise, her mahallede onbinlerce
aç ve yoksul olmas› demektir. ‹flte o
da DP taraf›ndan olmasa da, onun
izleyicileri taraf›ndan “baflar›l-
m›fl”t›r. 

Ülkemiz 60 y›ll›k politikalarla
bu hale gelmifl, “aç mezar› yoktur”
deyiminin oldu¤u bir ülkede, 10
milyonun üstünde insan açl›k s›n›r›-
n›n alt›nda yaflamaya mahkum edil-
mifltir. 

Fuhufl, açl›¤›n ikiz kardeflidir.

Açl›¤›n oldu¤u her yerde, yozlaflma
da vard›r. Ve yozlaflman›n duraca¤›
herhangi bir yer, bir s›n›r yoktur. O,
durmadan geniflleyen ve durmadan
derinleflen bir batakl›kt›r. 17 ayl›k
bebe¤ini tecavüzcülerin önüne ata-
cak orospular da ç›kar bu batakl›k-
tan, çocuk pornosu da... Bak›n nere-
den nereye geliniyor? 50 y›l önce
“Küçük Amerika” olaca¤›z diye
bafllat›lan serüven iflte ülkemizi,
toplumumuzu, insan›m›z› nerelere
getiriyor...  

Buyrun size bir paradoks

daha; Fethullahç›, milliyetçi

polisin himayesindeki fuhufl:
Uluslararas› raporlar, ülkemizin bir
fuhufl üssü oldu¤unu ilan ediyor. ‹k-
tidarlar buna itiraz ediyor mu? Nor-
malde etmesi gerek. Çünkü bir ülke
için bundan daha afla¤›lay›c›, utanç
verici bir niteleme düflünülebilir

mi?... Ama ülkemizi yönetenler iti-
raz edemiyorlar bu raporlara. Çün-
kü biliyorlar ki, raporlar do¤ru. Pe-
ki nas›l oluyor bu? ‹flte size bir pa-
radoks daha. 

Poliste Fetullahç›, islamc› örgüt-
lenmeden s›k s›k söz edilir. Yani po-
lisin içinde önemli bir kesim islam-
c›d›r. Kalanlar›n büyük bölümü de
MHP e¤ilimli... Devrimci, solcu po-
lis yok zaten. 

Öte yandan flu da gerçek ki; ül-
kemizdeki fuhufl, kumar, uyuflturu-
cu, mafya çeteleri, büyük ölçüde
polisin himayesiyle sürüyor. Her
çetenin içinde polisler cirit at›yor.
Fuhufl, uyuflturucu, kumar ticareti,
herkes biliyor ki, üst düzey polis
fleflerinin, bürokrasinin himayesi
olmaks›z›n süremez... Cümleyi tam
olarak flöyle kurmak gerekiyor o za-
man: Fuhufl, kumar, uyuflturucu,
mafya; islamc› ve milliyetçi polisin
himayesinde sürüyor. Aynen, ülke
genelinde yozlaflman›n “milliyetçi,
muhafazâkar” partilerin iktidar›nda
sürüyor oldu¤u gibi... 

Yozlaflmaya karfl› müca-

dele, acil, ertelenemez, hakl›,

meflru ve yaln›z devrimcile-

rin önderli¤inde sürdürüle-

bilir bir mücadeledir: Ortaya
ç›kan bu olgular, 17 ayl›k bebe¤e te-
cavüze, fuhufl birincili¤ine uzanan
olaylar, devrimcilerin yozlaflmaya
karfl› mücadelesinin ne kadar do¤ru,
yerinde ve meflru bir mücadele ol-
du¤unu, bir kez daha herkese gös-
termektedir. 

Yozlaflmaya karfl› mücadele, bu
ülkede art›k sömürü düzenine karfl›
mücadelenin ayr›lmaz parçalar›n-
dan biri olarak ele al›nmak duru-
mundad›r. Dolay›s›yla tüm devrim-
ci, demokratik güçlerin bu sorunu
gündemlerine almas› için yapt›¤›-
m›z ça¤r›lara, umar›z ki, art›k daha
fazla kulak verilir. 

Toplumsal çürümenin önünde
yaln›z devrimciler durabilir. Kapita-
lizm ve onun bir parças› haline gel-
mifl her türden gericilik, asla yozlafl-
maya karfl› duramaz. 
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H›rs›zl›¤a Karfl› 
Halk Önlemi
Adana fiakirpafla Mahallesi'nde

Temel Haklar Derne¤i'nin yozlaflt›r-
maya karfl› faaliyetleri sürüyor.

Mahallede son dönemde artan
h›rs›zl›¤a karfl› bir süredir çal›flmala-
r›n› yo¤unlaflt›ran dernekte, 5 Ka-
s›m’da esnaf›n ve mahalle sakinleri-
nin kat›ld›¤› bir toplant› daha düzen-
lendi. Toplant›da özelikle esnaflar
h›rs›zlarla yaflad›klar› sorunlar› dile
getirerek acil çözüm üretilmesine

vurgu yapt›lar. 

Yap›lan tart›flmalarda sorunun çö-
zümü için bundan sonra beraber ha-
reket edilmesi gerekti¤i belirtilirken,
toplant› sonunda mahalle esnaflar›-
n›n haz›rlay›p da¤›taca¤› el ilanlar›
ve afifller bas›lmas›na karar verildi.
Toplant›dan ç›kan baflka bir karar da
haftaya tekrar bir yürüyüfl düzenlen-
mesi oldu. Hat›rlanaca¤› gibi mahal-
lede k›sa bir süre önce h›rs›zl›¤a kar-
fl› bir yürüyüfl düzenlemiflti. Bu yü-
rüyüflü yetersiz bulan mahalle sakin-
leri daha kapsaml› ve kitlesel bir yü-
rüyüfl yapma karar› ald›lar. 



2000 y›l›ndan bu yana Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde tek kiflilik

hücrede tutu-
lan Ercan
Kartal’a, 8
Kas›m günü
ç ›ka r › l d ›¤ ›
duruflmada,
“a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet
hapis cezas›”
verildi. 

12 Eylül
Cuntas›’n›n
flefi “Kenan
Evren’e su-
ikast emrini
vermek” suç-
lamas› ile
yarg›land›¤›

davan›n duruflmas›nda tecrit baflta
olmak üzere gündemdeki çeflitli ko-
nularda devrimcilerin bak›fl›n› dile
getiren dilekçeler okuyan Kartal,
sloganlarla geldi¤i mahkemeden
sloganlarla ayr›ld›. 

12 Eylül faflizmi 
hukuksuzluk olmadan 
savunulamaz

Duruflmada ilk sözü alan, Kar-
tal’›n avukatlar›ndan Naciye Demir,
savunma yapabilmeleri için müvek-
killeriyle rahat görüflme yapabilme-
leri gerekti¤ini, ancak F Tipi tecrit
ortam›nda küçücük odada yanlar›n-
da görevliler varken böyle bir sa-
vunmay› haz›rlaman›n etik olmad›-
¤› gibi, bu durumun avukatl›k yasa-
s›na da ayk›r› oldu¤unu aç›klad›.
Avukat Taylan Tanay da ayn› konu-
da flunlar› söyledi:

“Savunma yapabilmemizin

önündeki tüm engellerin ortadan

kald›r›lmas›n› istiyoruz. 1.5 y›ld›r

müvekkilim Ercan Kartal’la görü-

flemedi¤imiz için savunma hakk›n-

dan yoksunuz. Usulen savunma

yapmayaca¤›z. ‹ddia makam› mad-

di gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas› için

u¤raflmam›flt›r. Müvekkilimin ceza

almas› için u¤raflm›flt›r”.

Karar öncesi Ercan Kartal’a söz
verildi¤inde ise, bir baflka hukuk-
suzluk daha ortaya ç›kt›. Bu durufl-
man›n “karar duruflmas›” oldu¤u
önceden bildirilmedi¤i için, Kartal
da buna iliflkin bir savunma haz›rla-
yamam›flt›. 

12 Eylül gibi bir hukuksuzlu¤un,
ancak hukuksuzluklarla savunulabi-
lece¤i, bu son duruflmada da görül-
müfl oldu. 

Direniflimiz Kazanacak!

Taylan Tanay’›n tahliye talebi-
nin ard›ndan söz alan Ercan Kartal,
ilk olarak Büyük Direnifl’e iliflkin
dilekçesini sundu. “Büyük ölüm
orucu direniflimizin zafere ulaflaca-
¤›na inan›yoruz” diyen Kartal söz-
lerini flöyle sürdürdü: “Bugün oli-

garflinin birkaç sözcüsü d›fl›nda

kimse tecriti savunamaz duruma

gelmifltir. Bunu yaratan büyük ölüm

orucu direniflimiz ve 122 kahraman

flehidimizdir. Bugün gelinen nokta-

da tecrit politikas› teflhir olmufltur”. 

Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Say-
maz ve Behiç Aflc›’n›n sözlerinden
al›nt›lar yapt›¤› konuflmas›n› “dire-
niflimizin önündeki hedef tecritin
kald›r›lmas›d›r. Elbetteki kazanaca-
¤›z” sözleriyle tamamlayan Kartal
daha sonra, Bülent Ecevit’e iliflkin
düflüncelerini aç›klad›. 

Ecevit’in halk düflman› bir katil
oldu¤unu belirten Kartal, 19 Ara-
l›k’tan IMF yasalar›na kadar suçla-
r›n› s›ralad›. Kartal, “gelecek kuflak-
lar Bülent Ecevit ve benzerlerinin
gerçek halk düflman› oldu¤unu gö-
recektir” dedi. 

Kartal’›n konuflmas›n›n ard›n-

dan avukatlar›n davaya ilifl-
kin talepleri dinlendi. Ar-
d›ndan duruflman›n karar
duruflmas› oldu¤u söylene-
rek Ercan Kartal’a son ola-
rak söylemek istedikleri so-
ruldu. Sadece Kartal’›n de-

¤il, avukatlar›n da bu duruflman›n
karar duruflmas› oldu¤unu bilme-
dikleri anlafl›l›rken, Ercan Kartal
davaya iliflkin k›sa bir konuflma
yapt›. 

Ba¤›ms›z, demokratik, 
sosyalist bir ülkeyi 
kurana dek savaflaca¤›z

“Her mahkemede konufltuk” di-
yerek sözlerine bafllayan Kartal, ül-
kemiz faflizmle yönetilmeye devam
etti¤i sürece de konuflmaya devam
edeceklerini söyledi. Kartal konufl-
mas›na flöyle devam etti:

“Ba¤›ms›z, demokratik, sosya-

list bir ülke kurulana kadar savafl-

maya devam edece¤iz ve mutlaka

kuraca¤›z. Türkiye halklar› onurlu

yaflayacak, sömürülmeden, ezilme-

den. Bugüne kadar burada emper-

yalizm ve iflbirlikçisi oligarflinin

temsilcisi olarak siz vard›n›z. Türki-

ye halklar›n›n ba¤›ms›zl›k özlemini

dile getiren biz vard›k. Siz faflizmi

temsil ediyordunuz biz Türkiye

halklar›n›n taleplerini, sosyalizm

özlemlerini. Bu ülkede emperyaliz-

mi ve iflbirlikçilerini yokedene ka-

dar savaflaca¤›z”. 

Ercan Kartal, karar için verilen
aran›n ard›ndan salona “Yaflas›n
Halk›n Adaleti, Yaflas›n Devrimci
Halk Kurtulufl Cephesi, Yaflas›n Ön-
derimiz Dursun Karatafl” sloganlar›
ile girerken, mahkeme baflkan› ale-
lacele karar› okuyarak Kartal’› d›fla-
r› ç›kartt›. Kartal sloganlarla mah-
keme salonunu terketti. 

12 Eylül faflizminin sürdü¤ünün
bir kan›t› olan davada, Ercan Kar-
tal’a “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis
cezas›” verilirken, ayn› davadan
yarg›lanan Fadime Bafltu¤’a ise alt›
y›l üç ay hapis cezas› verildi. Büyük
Direnifl’te flehit düflen Berkan Aba-
tay da ayn› davadan yarg›lan›yordu. 
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Cuntac›lardan hesap sormak meflrudur!

‘Kenan Evren’e suikast’ davas›nda Ercan Kartal’a a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet veren ACM cuntac›lara sahip ç›kt›. Ancak halk›n ada-

letinin 12 Eylül’den hesap sormas›na engel olamayacak!



Adalet Bakan› alt› y›l›n ard›ndan
çivisi ç›km›fl “eylemi b›rak›n” aç›k-
lamalar› ile, yo¤unlaflan kamuoyu
bask›s›n› püskürtmeye çal›fl›rken, üç
insan gün gün ölüme yürüyor. Geçen
hafta Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›
Aileler ise, tecrit kalkana kadar dire-
niflin sürece¤ini ve direnenlerin sesi
olmaya devam edeceklerini hayk›r›-
yorlar. 

‹STANBUL SULTANAHMET

Meydan›, 5 Kas›m günü de TA-
YAD’l› Aileler’in ‘tecrite son’ slo-
ganlar›yla inledi. Tutsak mektuplar›y-
la tecriti anlatmaya devam eden TA-
YAD’l›lar, Küçükarmutlu’da katledi-
len Arzu Güler, Bar›fl Kafl, Bülent
Durgaç ve Sultan Y›ld›z’› da and›lar.
Sloganlar›n› onlar için hayk›ran TA-
YAD’l›lar, “Tecrite Son” ve “Sana
Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” yaz›l› iki
pankart ile direniflçilerin resimlerini
tafl›d›lar. TAYAD’l›lar ad›na konuflan
Mehmet Güvel, Ankara’da yap›lan
görüflmeler hakk›nda bilgi verdi. F

Tiplerinden gelen bir mek-
tubu okuyan tutsak annesi
Nagehan Kurt, “TAYAD’l›
olmak bir ayr›cal›kt›r, bir
onurdur” sözleriyle tarihi
bir onurun alt›n› çizerken,
bir baflka tutsak anas› Me-
lek Akgün de F Tiplerinde-
ki bask› ve tecriti anlatt›.
So¤uk havaya karfl›n evlat-
lar›n›n sesini duyurman›n
coflkusunu yaflayan TA-
YAD’l›lar, eylemlerine slo-
ganlarla son verdiler. 

ANKARA ABD‹

‹PEKÇ‹ PARKI’nda üç
y›ldan fazla bir zamand›r
tecritin kald›r›lmas› tale-
biyle oturma eylemi yapan
TAYAD’l› Aileler, her hafta

oldu¤u gibi, 4
Kas›m’da da
tecriti anlatan
tutsak mektu-
bunu okudular
ve ‘tecrite
son’ diye hay-
k›rd›lar. TA-
YAD ad›na
yap›lan aç›kla-

mada, Ankara yürüyüflü hat›rlat›la-
rak, “Bugün tecritin siyaseten so-

rumlusu olan AKP’nin vekilleri bile

tecrit uygulamas›n›n arkas›nda du-

ramazken; AKP bu konudaki ketum

tutumunu sürdürmekte, çözümsüzlü-

¤ü dayatmakta ›srar ediyor.” denildi.
Halk›n tüm kesimlerinin tecrite karfl›
oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, Ada-
let Bakan›’n›n heyetlerle görüflme-
mesi elefltirilerek, “Adalet Bakan›
bugün için ‘Daha Kaç ‹nsan Ölecek’
sorusundan kaçabilir ancak kurtula-
maz. Dün oldu¤u gibi bugün de bun-
dan sonra da ‘Tecrite Son’ demekten,
tecrit iflkencesini her f›rsatta dile ge-
tirmekten asla vazgeçmeyece¤iz. Ta
ki tecrit ad› verilen bu zulme son ve-
rilene dek!” ifadelerine yer verildi.

Aç›klaman›n ard›ndan Semiha
Eyilik, hücre maketinin içine girerek,
TBMM görüflmelerini anlatt›. Bu
arada, 40 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
bu hafta tutsak mektubu okunmad›.
Eyilik bunun nedenini, tecritten kay-
nakl› yaflanan mektup yasaklar› ola-

rak aç›klad›. 

Ayr›ca Ankara Dikmen Sokullu
Çarflamba Pazar›’nda esnafa ve ma-
halle halk›na bildiriler da¤›tan TA-
YAD’l›lar “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› önlükler giydiler.

‹ZM‹R KEMARALTI Çarfl› gi-
riflinde 5 Kas›m günü ayn› slogan
yank›land›. “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” diyen TAYAD’l›lar ad›-
na konuflan Serkan Onur Y›lmaz,
“Tecritin kald›r›lmas› için ellerinden
geleni yapacaklar›n› söyleyerek na-
mus sözü veren milletvekilleri” oldu-
¤unu kaydederek, bu sözlerin takipçi-
si olacaklar›n› ifade etti. “Behiç Aflç›
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onuru-
muzdur, Gülcan Görüro¤lu Onuru-
muzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›kla-
madan sonra Sema Koç taraf›ndan F
Tiplerinden gelen Deniz Tepeli’nin
mektubu okundu. 

Bu arada Buca Forbes’teki açl›k
grevi ve oturma eylemi de tecriti hal-
ka anlatan bir mevzi olmaya devam
ediyor. 

ANTAKYA ULUS Meydan›, tec-
rite karfl› her hafta oturma eylemi ya-
p›lan yerlerin bafl›nda geliyor. 3 Ka-
s›m günü 37. haftas›nda yap›lan ey-
lemde konuflan Niyazi Harnubo¤lu,
Cemil Çiçek’in son aç›klamalar›n›
hat›rlatarak, bunlar›n inkar ve dema-
gojiden ibaret oldu¤unu kaydetti.
“Bu insanlar giderek ölüme yaklafl›-
yorlar, 123. insan ölmeden derhal bu
sorunun çözülmesini istiyoruz.” di-
yen Harnubo¤lu, inkâr ederek yok
sayarak hiçbir sorunun çözülemeye-
ce¤ini hat›rlatt›.

Aç›klaman›n ard›ndan oturma ey-
lemi esnas›nda da halka tecriti sözlü
olarak anlatmaya devam eden TA-
YAD’l›lar, sel felaketinde de iktida-
r›n halk›n can›na de¤er vermedi¤inin
görüldü¤ünü ifade ettiler. Kand›ra F
Tipin’den Gökhan Gündüz’ün mek-
tubunun okundu¤u eylem, sloganlar
ve bildiri da¤›t›m› ile son buldu. 

Oturma eylemi yap›lan yerlerden
biri de SAMSUN’du. 4 Kas›m günü
Süleymaniye Geçidi'nde biraraya ge-
len TAYAD'l›lar, "Filistin'i, Lübnan'›,
Irak'› aratmayan ülkemiz F Tipi ha-
pishaneleri sorunu çözülmek zorun-
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Üç insan ölüyor...

TECR‹TE SON!



da, tecrit kald›r›lmak zorundad›r. Ka-
çacak yer kalmam›flt›r.” dediler.
Aç›klama sonras›nda befl dakikal›k
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar›n
bildiri da¤›t›m› s›ras›nda iki kifli pro-
vokasyon yaratmaya kalk›flt›. Hak et-
ti¤i flekilde karfl›l›k bulan serseri poli-
se s›¤›n›rken, TAYAD’l› Hacer Örgü-
lü bir süre gözalt›na al›nd›. Örgü-
lü’nün karakola götürüldü¤ü esnada
TAYAD’l›lar›n bir bölümü destek
için giderken, di¤erleri bildiri da¤›t›-
m›na ve halka sesli olarak tecriti an-
latmaya devam ettiler, “direnifl kaza-
nacak” dediler.

ADANA ‹NÖNÜ PARKI’nda
haftalard›r süren oturma eyleminde,
6 Kas›m günü de tecritin kald›r›lma-

s› istendi. TAYAD’l›lar ad›na aç›k-
lama yapan fiemsettin Kalkan, Bü-
yük Direnifl’in 2207 gün önce bafl-
lad›¤›n› hat›rlatarak, “Tecrite karfl›
direnifl sürüyor. Av. Behiç Aflç›,
Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Say-
maz açl›¤a yat›rd›klar› bedenleriy-
le ölümün efli¤inde gün be gün
erirken ayn› zamanda tecrit zulmü-
ne meydan okuyorlar.” dedi. Kal-

kan, tecrite karfl› birlikte mücadele
ça¤r›s› yapt›. 

MERS‹N TAfi B‹NA önündeki
eylem ise, 38. haftas›na girdi. 6 Ka-
s›m günü “Tecritin Kalkmas› ‹çin
Ölüyorlar” yaz›l› pankart ve direnifl-
çilerin resimleriyle biraraya gelen
TAYAD’l›lar, iktidara tecriti kald›r-
ma ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klaman›n ar-
d›ndan Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde tecrit hücresinde bulu-
nan Ercan Kutlu’nun gönderdi¤i
mektup okundu. TAYAD’l›lar daha
sonra Atatürk Caddesi üzerinde tec-
ritle ilgili bildirileri da¤›tt›lar. 

◆ Öte yandan, Büyük Direnifl’in
7. y›l›n› selamlamak amac› ile Bur-

sa’da dört ayr› yere “F T‹PLER‹NDE
TECR‹TE SON” yaz›l› HÖC imzal›
pankartlar as›ld›, yaz›lamalar yap›ld›.
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri de,
1 Kas›m günü Ordu Caddesi üzerin-
de binlerce bildiri da¤›tarak tecriti
Erzincan halk›na anlatt›lar. 

◆ ‹skenderun’da ise Emek ve
Demokrasi Platformu’ndan Behiç
Aflc›’ya destek geldi. E¤itim-Sen fiu-
be binas›nda 8 Kas›m’da bir bas›n
toplant›s› düzenleyen dönem sözcü-
sü Faz›l Alç›n, Aflc›’n›n taleplerinin
kabul edilmesini istedi. 

◆ DETAK üyeleri ise, 5 Kas›m
günü Taksim Tranvay Dura¤›’nda
yapt›klar› eylemde, “Ölüm Orucu Sü-
rüyor, Zindanlar› Y›kal›m
Tutsaklara Özgürlük” pan-
kart› açarak, tecriti protesto
ettiler. “Av. Behiç Aflc› Yal-
n›z  De¤ildir” yaz›l› önlükler
giyen DETAK’l›lar, “zin-
danlar y›k›l›p tutsaklar öz-
gürleflinceye, F tipi zindan-
lar kapat›l›ncaya de¤in mü-
cadelemiz sürecek” dediler.
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Samsun

30 Ekim günü Bakanlar Kurulu sonras› düzenledi¤i

bas›n toplant›s›nda, gazetecilerin Behiç Aflc› ile ilgili so-

rular›n›, “Ne var cezaevlerinde? Bu kifli cezaevinde
de¤il herhalde. Hiç o türlü ideolojik fleylerle
vakit kaybetmeyin. ‹kincisi hak araman›n yolu-
nun hukuk çerçevesinde olmas› gerekir.” sözleriyle

cevaplayan Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 3 Kas›m günü

kat›ld›¤› ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Milletleraras›

Tahkim Semineri'nde de ayn› konuda gazetecilerin so-

rular›ndan kurtulamad›. 

Bakan Çiçek, bu konuda bir gazetede ç›kan haber-

leri okudu¤unu ve bir insan olarak üzüldü¤ünü söyledi.

Yine “eylemi b›rakmas›n›, hukuk yolundan dile getir-

mesini” isteyen Çiçek, “Çünkü insan hayat› bizim
için önemlidir. Bunun bu flekilde sonlanmas›n› tas-
vip etmem.” dedi.

‹nsan hayat›n›n Çiçek için, bu iktidar için ne kadar

önemli oldu¤unu iyi biliriz! Y›llard›r ölüyor insanlar ve

adeta böyle bir fley yokmufl gibi davranan, “bu ülkede
insanlar ölüme yat›yorsa dinlememiz laz›m” diyen

TBMM Baflkan› dahi olsa susturan o de¤il mi!

Geçen hafta da dile getirdi¤imiz gibi, Behiç Aflc›

baflta olmak üzere, tecrite karfl› mücadele eden kurum

ve kifliler yedi y›ld›r yasal, hukuki her türlü yola baflvur-

dular ve karfl›lar›nda dinlemeyen, çözmeyen bir zihni-

yet buldular. Bir hukukçu olarak Behiç Aflc›’n›n bedeni-

ni ölüme yat›rmak durumunda kalmas› dahi, bu gerçe-

¤in en yal›n ifadesi de¤il midir? Çiçek de bunu bildi¤i ve

bu gerçe¤in genifl kesimlerce görüldü¤ünün fark›nda

oldu¤u için, “hukuki yollar” söylemine sar›l›yor. 

Ancak, kendi sözünü iade ediyoruz Çiçek’e; bu yol,
yol de¤ildir. Bu yolu b›rakmas›n› tavsiye ediyoruz”.

Biz yine de “üzüldü¤ünü” kabul edelim. Oturdu¤u

koltuk, sorumlulu¤unda olan konular hakk›nda “üzül-

me” makam› de¤ildir, çözüm üretmek durumundad›r.

Aflc›’n›n s›radan bir “meslektafl›” gibi beyanatlar vere-

mez. Adeta bu ölümlerle, tecrit politikas›yla ilgisi yok-

mufl gibi davranamaz. Hem üzülüp hem de ölümüne

neden olacak politikalar› sürdürerek, “benim elimden

birfley gelmez” demeye çal›fl›yorsa, bu söylem de eski-

mifltir. Bu zulmün sorumluluk koltu¤unda oturuyor. 

Adalet Bakan›’na ça¤r›da bulunuyoruz; 

Aflc›’n›n ve di¤er ölüm orucu eylemcilerinin ölümle-

rinin sorumlulu¤unu tafl›mak istemiyorsan›z, tecriti kal-

d›r›n. Ad›n›z› tarihe, “adalet arayan bir avukat›n
katili Adalet Bakan›” fleklinde yazd›rmay›n!

Adalet Bakanl›¤› ‘Üzülme’ Makam› De¤ildir; Tecriti Kald›r!
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Avukatlara sald›r› hukukun 

ayaklar alt›na al›nmas›d›r

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi avukatlar› 1 Kas›m günü, ‹stanbul Sir-
keci Adliyesi’nde Cemil Çiçek hakk›nda suç duyurusunda bulunmak ister-
ken polisin sald›r›s›na u¤ram›fllar, “Avukat Behiç Aflc› Onurumuzdur”

slogan› atan avukatlar, sald›r›ya ra¤men aç›klamalar›n› yapm›fllar, suç duyu-
rusunda bulunmufllard›. 

Olaya iliflkin görüfltü¤ümüz sald›r›ya u¤rayan avukatlardan Güray Da¤,
Songül Çal›k, Gönül Erdem ve Nazan Yaman; manevi tazminat davas› aç-
mak için Sirkeci Adliyesi’ne giden avukat arkadafllar› Ebru Timtik’in yan›n-
da olmak ve tecrite iliflkin bas›n aç›klamas› yapmak için gittiklerini belirte-
rek, adliyeden içeri girerken polisin, suç duyurusu sonras› yap›lacak eylem-
de kullanmak üzere yanlar›nda getirdikleri kapal› halde bulunan pankart› ba-
hane ederek, hiçbir fley söylenmeden sald›rd›¤›n› ifade ettiler. Avukatl›k hak-
lar›n›n çi¤nenerek, Eminönü ‹lçe Emniyet Müdürü’nün talimat› ile çevik
kuvvet ça¤r›ld›¤›n› ve gözalt›na al›nmak istendiklerini belirten hukukçular,
“Polis hiçbir aç›klama yapmadan coplu tekmeli bir flekilde sald›rd›, bir ar-

kadafl›m›z› gözalt›na almak maksad›yla otoya bindirdi, sonra b›rakt›. Hepi-

miz yaraland›k. Bu yap›lan sald›r›ya iliflkin hemen suç duyurusunda bulun-

duk. Bu yap›lan sald›r›y› k›n›yoruz. Ve peflini b›rakmayaca¤›z” dediler. 

Sald›r›ya iliflkin 2 Kas›m’da Adana Adliyesi kap›s›nda bir aç›klama ya-
pan Adana Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi avukatlar› ise, Cemil Çiçek’in
avukatlardan özür dilemesi gerekti¤ini kaydederek, “Tecrit-tretman uygula-
mas›na son verilmeli” dediler. Komite ad›na aç›klamay› yapan Av. fiiar Rifl-
vano¤lu, sald›r›y› “utanç verici bir hukuk skandal›” olarak niteledi ve “sal-
d›r›n›n sorumlular› derhal aç›¤a al›nmal› ve yarg›lanmal›d›r” diye konufltu.

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ise, olay› "hukukun ayaklar alt›na al›nmas›"
olarak de¤erlendirdi ve sorumlular hakk›nda ifllem bafllat›lmas›n› talep etti.
Aç›klamada, “bu müdahale bugüne kadar benzeri görülmemifl bir olayd›r.

Yasal olarak avukatlar›n aranmalar› ile eflyalar›na el koyma; mahkeme ka-

rar›na ba¤l› olup mesleki görevlerini yerine getirmeleri yasalarca güvence

alt›na al›nm›flt›r” ifadelerine yer verildi. 

B e h i ç
Aflc › ’n ›n
ölüm oru-
cuna bafl-
lamas› ile
t e c r i t e
karfl› mü-
cade l ey i

gündemine alan avukatlar›n müca-
delesi yay›l›yor. Tecriti kald›r›n
ça¤r›s›na geçen hafta da Çorum’dan
avukatlar eklendi. 

Kiflilik yok etme merkezi

Çorum Barosu’na kay›tl› bir
grup avukat, 1 Kas›m günü Çorum
Adliyesi önünde yapt›klar› aç›kla-
ma ile tecrite son verilmesini istedi-

ler. Tecritin
sonuçlar ›n ›

ve F Tiplerinin yap›s›n› hat›rlatan
avukatlar “F Tipi cezaevleri bu nite-
likleri ile adeta birer 'kiflilik yok et-
me merkezi' olarak ifllev görmekte-
dirler," dediler. 

Avukatlar›n s›ralad›klar› talep-
lerden baz›lar› flu flekilde:

- F (hücre) Tipi cezaevleri derhal
kapat›lmal›. - Hükümlülerin ruhsal
ve fiziksel sa¤l›klar›n› tehlikeye dü-
flüren tüm uygulamalara son veril-
melidir. - Hükümlülerin aralar›nda
iletiflim kurabilecekleri ortak alan-
lar oluflturulmal› ve bu alanlarda
bulunma süresi uzun tutulmal›d›r.
D›fl dünya ile iletiflimi engelleyen
disiplin cezalar›na son verilmelidir.

Çorum’da ‘Tecriti Kald›r›n’ Ça¤r›s›

Avukatlar›n tecrite karfl›
mücadelesi yay›l›yor

Yunanistan Tabipler Birli¤i

Politik tutsaklar›n 

imhas›na son verilmeli

Yunanistan Tabipler Birli¤i, 14-
15 Ekim tarihlerinde ‹stanbul'da
gerçeklefltirilen ‘Tecrit ve Tecrite
Karfl› Uluslararas› Mücadele’ sem-
pozyumuna gönderdi¤i Dr. Anto-
nis Karavas’›n dönüflü sonras›
aç›klama yaparak, Yunan kamu-
oyunu F Tipleri, TAYAD ve tutsak-
lar›n mücadelesi hakk›nda bilgi-
lendirdi.

Aç›klamada, TAYAD’›n hapis-
hanelerde uygulanan insanl›k d›fl›
tutsakl›k koflullar›na karfl› müca-
delesi hat›rlat›larak, Türkiye Devle-
ti'nin uzlaflmaz tavr›n›n 122 insa-
n›n ölümüne neden oldu¤unun al-
t› çizildi. Aflc›’n›n ölüm orucunun
zor ve bask› ile yarat›lan suskunlu-
¤u k›rd›¤› hat›rlat›lan aç›klamada,
Türkiye hapishanelerindeki politik
tutsaklar›n maddi ve manevi im-
has›n›n sona erdirilmesi ve bu so-
runun daha genifl çevrelerde du-
yulmas› için, Tabipler Birli¤i olarak
çabalar›n sürece¤i kaydedildi. Ay-
r›ca hükümetlerine ve Avrupa Bir-
li¤i organlar›na ça¤r› yaparak bu
konunun kararl› bir flekilde üzerine
gidilmesi taleplerini dile getirdiler.

Tecrit Oyunu Viyana’da
"Hepimiz Tecritteyiz" isimli

oyun, tecrit politikas›n› destekle-
yen Avrupa’da! Tecrite Karfl› Sa-
natç›lar taraf›ndan çeflitli kentler-
de sergilenen oyun, Avusturya
TAYAD Komite taraf›ndan 12 Ka-
s›m günü Viyana’da sergilenecek. 

Komite taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada, ölüm orucuna dikkat çe-
kilerek, etkinli¤e kat›lmas› kesinle-
flenler hakk›nda bilgi verildi. “Ce-
hennem ac› çekti¤iniz yer de¤il,
ac› çekti¤inizi kimsenin duymad›¤›
yerdir!” diyen komite aç›klamas›n-
da, çekilen ac›lar› duyma ça¤r›s›-
na kat›lanlar aras›nda, milletvekili,
flair, demokratik kitle örgütlerinin
yöneticilerinden 30 kiflinin isimleri
s›ralan›yor. 
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IMF ve Avrupa Birli¤i’nin da-
yatt›¤›, AKP iktidar›n›n ‘canla bafl-
la’ uygulad›¤› tar›m politikalar›,
köylüleri sefalete sürüklüyor. Y›l-
lard›r uygulanan bu politikalar›n so-
nuçlar› ortaya ç›kmaya bafllad›kça
da, toplumun en örgütsüz kesimi ol-
malar›na karfl›n, protesto eylemleri
de yaflanmaya bafll›yor. 

Manisa’da son y›llar›n en büyük
köylü mitinginin düzenlenmesi, f›n-
d›k üreticilerinin yollar› bloke ede-
rek iktidar› zorlamalar›n›n ard›ndan,
bu kez de zeytin üreticileri aya¤a
kalkt›. 8 Kas›m günü Marmara Zey-
tin Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birli-
¤i (Marmarabirlik) önünde toplanan
üreticiler, zeytin al›m›na getirilen
kota uygulamas›n› ve taban fiyatla-
r›n› protesto ettiler. Bursa-‹zmir ka-
rayolunu 1.5 saat boyunca oturma
eylemi yaparak kesen köylüler,
“Yeter, Söz Üreticinin, Üretici ve
Tüketiciyi Aldatmay›n” yaz›l› pan-
kartlar açt›lar. 

K a p a n a n
trafik nedeniyle
yaklafl›k 6 kilo-
metre araç kuy-

ru¤u oluflurken, jandarma ile köylü-
ler aras›nda s›ks›k arbede yafland›.
Birli¤in önüne sloganlarla yürüyen
üreticiler, yönetimin istifas›n› ister-
ken, Mudanya Zeytin Tar›m Sat›fl
Kooperatifi Baflkan› Osman Nuri,
köylüler ad›na bir aç›klamada bu-
lundu. 

Jandarman›n göz yaflart›c› gaz
s›kmas›na karfl›n eylemlerini karar-
l›l›kla sürdüren üreticilere seslenen
Osman Nuri, zeytin üreticisinin
ma¤dur durumda oldu¤unu kaydet-
ti. Befl kiflilik bir heyet birlik yöne-
timi ile görüflmede bulunurken, üre-
ticiler sadece kooperatifçilerin içeri
al›nmas›n› ve bas›n›n görüflmelere
al›nmamas›n› protesto ettiklerinde
de karfl›lar›nda jandarman›n tehdit-
lerini buldular ve yine bir süre arbe-
de yafland›. Jandarma albay›n›n teh-
ditlerine karfl›n eylemlerine devam
eden üreticiler, birlik yönetiminin
Cuma günü aç›klama yapma sözü
vermesinin ard›ndan da¤›ld›lar.

Üreticiler Yol Kesti

Dikmen’de meflaleli yürüyüfl
Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam›nda Ankara Dikmen Vadisi’ndeki ev-

lerinin y›k›lmas› karar›n› protesto eden gecekondu yoksullar›, 6 Kas›m gü-
nü meflaleli yürüyüfl yapt›. Büyükflehir Belediyesi’nin yedi evi y›kma ka-
rar›n› sloganlarla protesto eden 200 kifli, polisin barikat›yla karfl›laflt›. Bu-
nun üzerine mahalle içinde yap›lan yürüyüflte “Gökçek, fiafl›rma Sabr›m›-
z› Tafl›rma” sloganlar› at›ld›. 

Geçici iflçiler AKP'ye öfkeli Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan "Geçici ‹flçilerin Kadroya Al›nmas› Tasar›s›"nda, 6 ay›n› doldur-
mayan iflçilere kadro verilmemesini protesto eden geçici orman iflçileri, 6 Kas›m günü AKP Mer-
sin ‹l Binas›'na yürüdü. Tar›m Orman-‹fl üyesi iflçiler ad›na sendika temsilcisi Ayd›n Demir, AKP
‹l Baflkan› Mustafa Muhammet Gültak ile görüfltü. ‹l baflkan›n›n “ma¤dur edilmeyecekleri” sö-
zü üzerine iflçiler eylemlerine son verdiler.

Köylüler tafloca¤›n› protesto etti Antalya'n›n Ge-
biz Beldesi'ne ba¤l› Yumakl› Köyü'nde, 36 flirkete maden arama izni verilmesi köylülerin pro-
testolar›na neden oldu. Köylüler, ormanl›k alanlar›n tahrip edilmesini düzenledikleri eylemle
protesto ettiler. Maden arama çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› ormanl›k alanda toplanan köylüler, do-
¤an›n tahrip edildi¤ini, mezarl›kta da maden arama çal›flmalar› yap›laca¤›n› belirttiler. Tongü-
lüç Köyü Muhtar› Yusuf Hat, köylerinde tafloca¤› istemediklerini ifade ederek, eylemlerinin ka-
rar iptal edilene kadar sürece¤ini söyledi.

Stajyer Avukatlardan S›nav 
Protestosu

Avukatl›k s›nav›na karfl› müca-
dele veren stajyer avukatlar, Türki-
ye’nin pek çok ilinden yola ç›karak
7 Kas›m günü Ankara’da bulufltu-
lar. Ankara Barosu E¤itim Merkezi
önünde toplanan avukatlar, buradan
Yüksel Caddesi’ne yürüdüler. ‹nsan
Haklar› An›t› önünde aç›klama ya-
pan stajyer avukatlar, uygulaman›n
“diplomal› iflsiz” yarataca¤›n› kay-
dettiler. Seçtikleri 20 temsilciyi
milletvekilleriyle görüflmeler yap-
mak üzere meclise gönderdiler. 

Eylem boyunca “Diplomal› ‹fl-

siz Olmayaca¤›z, Savunmay› Savu-

nuyoruz, Avukatl›k Hakk›m›z Engel-

lenemez” sloganlar› atan avukatlar
s›rtlar›na da, üzerinde “Test Edildi

Onayland›” yaz›s› ve TSE damgas›
bulunan ka¤›tlar yap›flt›rarak avu-
katl›k s›nav›na karfl› tepkilerini dile
getirdiler.

“Aile hekimli¤i” aldatmad›r
Pratisyen Hekimler Derne¤i

üyeleri, 6 Kas›m’da  ‹stanbul Tabip-
ler Odas›’nda düzenledikleri bas›n
toplant›s›yla, iktidar›n “Aile He-
kimli¤i” projesinin aldatmacadan
ibaret oldu¤unu söylediler.

Düzce’de bafllat›lan projeyle il-
gili aç›klama yapan Pratisyen He-
kimler Derne¤i Genel Sekreteri Dr.
Erkan Kapakl›, bu projeyle sa¤l›k
hizmetlerinin özellefltirilmek isten-
di¤ine vurgu yapt›. Bu projenin bir
oyun oldu¤unu ve sözü edilen vaat-
lerin çok uza¤›nda kald›¤›n› dile ge-
tiren Dr. Kapakl› bask›yla seçtirilen
aile hekimli¤inden istifalar›n baflla-
d›¤›n› belirtti. 

Dr. Kapakl›, hükümetin pilot
bölge uygulamas›ndan al›nan so-
nuçlar› ve bu uygulamaya iliflkin
gerçekleri toplumdan gizledi¤ini di-
le getirerek emekçilere sa¤l›¤›na ve
gelece¤ine sahip ç›kmalar› yönünde
ça¤r› yapt›. Ard›ndan Düzce’de uy-
gulanan projeyle ilgili halk›n bak›-
fl›n› yans›tan CD da¤›t›ld›.



Do¤u ve Güneydo¤u
kentlerini vuran, Kara-
deniz ve ‹stanbul’da da
hasara neden olan sel fe-
laketi, adeta tusinamiye
dönüfltü ve büyük can
ve mal kayb›na yol açt›.
Yaflanan felakette Di-
yarbak›r'da 19, Bat-
man'da 12, fianl›urfa'da
6, fi›rnak'ta 4, Van'da 1,
Kilis'te 1, Mardin'de de
1 olmak üzere ço¤unlu-
¤u çocuk toplam 44 kifli
can verdi. Birçok köy,
kasaba, ilçe ve kentte yoksul halk›n
evleri y›k›ld›, çamur deryas› içinde
kald› ve oturulamaz hale geldi. Sa-
dece Batman’da 62 bin 851 kifli sel-
den etkilendi.

Böyle bir tablo “abart›lmamas›”
gereken bir tablo mudur? Böyle dü-
flünmek, söylemek en hafif deyimle,
44 can›n cesetleri üzerinde tepin-
mektir, geride kalan yoksul halka
hakarettir, bafl›n› sokacak bir evi da-
hi kalmayanlara, çocuklar›na ne ye-
direce¤ini bilmeyen binlerce aileye
küfretmektir. Ancak gelin görün ki
bu küfür, halka tepeden bakan, s›rça
köflklerde yaflayan bir burjuva züp-
pesinden gelmedi. Bu ülkenin so-
rumluluk makam›nda oturan, “yara-
lar› sarmas›” gereken kifli, yaflanan-
lar›n “abart›ld›¤›n›” söyledi.

‹ktidar›n gözünde yoksul 

halk›n hiçbir de¤eri yok!

Daha afet bölgesine ad›m›n› at-
madan, gerekli yard›mlar›n yap›l-
mas›n› sa¤lamadan 4 Kas›m’da aç›-
l›fllara kat›ld›¤› ‹stanbul’da, sel fela-
ketine iliflkin aç›klamalarda bulu-
nan Tayyip Erdo¤an, halk›n bekle-
diklerini söylemedi. Ne bölgenin
“afet bölgesi” ilan edilerek gerekli
maddi yard›mlar›n yap›lmas›n› sa¤-
layacak yasal düzenlemelerden söz
etti, ne de bu felaketin sorumlula-
r›ndan hesap sorulaca¤›ndan. Çün-
kü Erdo¤an’›n bak›fl›na göre ortada
bir sorumlu da yoktu, sorun da yok-
tu! Tek sorumlu yaflananlar› k›smen
de olsa yans›tan bas›nd›. O gün iti-
bariyle 41 insan›n öldü¤ü, onbinler-

cesinin etkilendi¤i böyle bir felake-
tin “abart›ld›¤›n›” söyledi Baflba-
kan. En geliflmifl ülkelerin bile do-
¤al afetleri engelleyemedi¤ini savu-
nan Erdo¤an flunlar› söyledi:

“Abartanlar oluyor, onlar da bi-

zi üzüyor. Sanki dünyan›n hiçbir ye-

rinde bu tür fleyler olmuyor. Dünya-

n›n en geliflmifl ülkelerinde bile bu

do¤al afetleri engelleme gücü var

m›, yok. Hepsinde oluyor. Bir geldi

mi, bu do¤al afet, al›r götürür”.

Demagojiye bak! Devlet, hükü-
met sorumlulu¤u diye bir anlay›fl
yok, önlem almak yok. K›saca KA-
DER diyor bu ülkenin baflbakan›.
“Takdir-i ilahi” söylemini bir baflka
biçimde ifade ediyor. Hal böyle
olunca da, ölenler ve kalanlar ka-
derlerine raz› olmal› ve baflbakan›
üzmemeliler!

‹ktidar›n gözünde yoksul halk›n,
insan›n hiçbir de¤erinin olmad›¤›-
n›n itiraflar›d›r bu sözler. ‹stiyor ki,
o “üzülmesin” diye ölümler gizlen-
sin, halk›n sefaletinin üzeri örtül-
sün, devletin bölgede halk› nas›l
yaln›z b›rakt›¤› yaz›lmas›n. Halkla
dalga geçer gibi, k›fl›n ortas›nda
gönderdi¤i yazl›k giysi “gereken
yard›m›n yap›ld›¤›” diye onay gör-
sün. Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤
“gereken yap›l›yor” diye, Ba¤-Kur
ve SSK borçlar›n›n ertelenece¤ini
müjdeliyor! Oysa orada halk›n bafl›-
n› sokacak evi gitmifl. Öte yandan
en büyük zarar› görenler zaten köy-
leri bu devlet taraf›ndan yak›l›p y›-
k›ld›¤› için göç edenler ve en yok-
sullar, iflsizler, köylüler. Yani onla-
r›n hiçbirinin ne devlete borcu var,

ne sosyal güvenceleri,
dolay›s›yla Ba¤-Kur ya
da SSK üyelikleri...

Halka düflman bir 

devlet anlay›fl›

Erdo¤an’›n dayatt›¤›
kadercilik, halka de¤er
vermeme asl›nda sadece
ona has bir durum de¤il-
dir. Ony›llard›r tüm ikti-
darlar ayn› zihniyetle
yönetiyorlar. Halk kitle-
lerinin “bu nas›l devlet”

diye sorgulamas›na neden olan 17
A¤ustos depreminde bu devletin
gerçek niteli¤i tarife gerek b›rak-
maks›z›n ortaya ç›km›flt›. Bugün de
özellikle y›k›m›n büyük oldu¤u Do-
¤u ve Güneydo¤u bölgesinde halk,
yard›m dahi yap›lmamas›na, yarala-
r›n›n sar›lmamas›na tepki gösterme-
ye bafllad›. Onlarca ölümü “abart›”
diye gören, günler geçmesine karfl›n
insanlar›na yard›m elini uzatama-
yan bir iktidara, böyle bir devlete
halk nas›l güvensin, inans›n. ‹flte bu
gerçe¤i bilen ANAP Genel Baflkan›
Erkan Mumcu, AKP’yi her konuda
elefltirmesine karfl›n, Bismil’de iki
çocu¤unu ve eflini kaybeden fiükrü
Gül isimli vatandafla baflsa¤l›¤› di-
lerken, “Baflbakan›n sözünü sürçü-

lisan kabul edelim. Devletimize gü-

venmeye devam edelim” diyor.

Evet bu bir devlet anlay›fl›d›r. Ve
bu devletin polisleri Silopi’de yar-
d›m isteyen halka, “Oyunuzu verdi-

¤iniz kifliler size yard›m etsin” di-
yor. Batman'da DTP’li belediye,
ulafl›lamayan mahallelere gidebil-
mek için helikopter istedi¤inde, bu
devletin valisi reddediyor. Oysa o
helikopterler halk›n bafl›na bomba-
lar ya¤d›rmak için an›nda havalan›-
yor. Halka karfl› silahlanarak, halk›
katlederek ayakta duran bir devlet,
sel felaketinde dahi bu düflmanl›¤›-
n› aleni flekilde ortaya koymaktan
çekinmiyor. Evet bu bir devlet anla-
y›fl›d›r, yaflanan hiçbir örnek yerel
yöneticilerin tavr› ile aç›klanamaz.
Halka de¤er vermeyen, ona düflman
bir devlet anlay›fl›n›n e¤itti¤i yöne-
ticilerdir onlar. 
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Sel gitti 

44 ölüm kald›!



Afeti katliama dönüfltüren 

sömürü düzeni!

“Bir geldi mi, bu do¤al afet, al›r

götürür” diyor Baflbakan. YALAN

SÖYLÜYOR! Suçlu do¤a de¤il

düzen! Afetleri katliama bu sö-

mürü düzeni dönüfltürüyor. 

Çarp›k kapitalizm dizginsiz sö-
mürü ve talan düzenidir. Kurals›z,
pervas›z bir sömürü düzeninde hal-
k›n can güvenli¤i için yat›r›m yap›l-
maz; ya¤ma ve talan her fleyin önü-
ne geçer, ölçüsüzce sürer. 7 y›ld›r
‹stanbul depreminin konuflulup hiç-
bir fley yap›lmamas› gibi... 

Geliflmifl kapitalist ülkeler, gerek
sistemin iflleyiflinin aksamamas›,
gerekse de uzun mücadelelerin bir
ürünü olarak, bizim gibi çarp›k ka-
pitalist ülkelere nazaran k›smi bir
alt yap›ya sahiptir. Ancak, bu da ka-
pitalizmi do¤a olaylar› karfl›s›nda
aklamaz. Zira, birçok do¤a olay›n›
nihai olarak ortaya ç›karan koflullar
yine bu sistem taraf›ndan haz›rlan-
maktad›r. Tekellerin kâr h›rs› nede-
niyle do¤an›n hoyratça tahrip edil-
mesi ve bunun yaratt›¤› sonuçlar bi-
linir. Küreselleflme süreci ile birlik-

te ise, geliflmifl kapitalist devletler-
de de “sosyal alan” h›zla tasfiye
edilmektedir. Özellefltirmelerin bü-
yük oranda tamamland›¤›, sosyalist
sistemin yoklu¤unda “sosyal” alan›
tahrip eden kapitalizmin geliflim sü-
recine uygun olan bu durumun do-
¤al sonucu, bütün kaynaklar›n te-
kellere ak›t›lmas›d›r. Devlet, tekel-
lerin ihtiyaçlar› sözkonusu oldu¤un-
da “büyük devlet” olurken, kamu-
nun ihtiyaçlar›nda “küçülen devlet”
rolünü oynamaktad›r.

Keza, geliflmifl kapitalist ülkeler-
de de bu tür durumlarda yoksullar›n
yaflad›¤› bölgelerle di¤er yerlerde
sonuç hep farkl› olmufltur. 2005 y›-
l›nda ABD’de yaflanan Katrina Ka-
s›rgas›’nda oldu¤u gibi.

Kapitalist sistemin “önce kâr”
diyen anlay›fl›n›n en çarp›k hali ile
çürümüfl her yan›ndan lime lime dö-
külen ve her koltu¤unda ahlâks›z
yöneticilerin oturdu¤u bir oligarflik
düzenin halk düflmanl›¤› birleflti¤in-
de ise, hiçbir can kayb› dahi olma-
mas› gereken bir do¤a olay› çok ra-
hat bir flekilde katliama dönüflmek-
tedir. Bunun maddi nedenleri, alt
yap› yetersizli¤i, halk›n bar›nma so-

rununu bilimsel bir temelde çözmek
yerine dere yataklar›na ev yap›m›na
izin verilmesi, flu ya da bu yere ‘set’
çekip önlemler al›nmamas› ya da
çok farkl› biçimlerde olabilir. Tüm
bunlar sonuçtur, bu sonucu belirle-
yense bir anlay›flt›r, sistemin niteli-
¤idir. As›l sorun fludur: 

Bir sistem halk›n ihtiyaçlar›n›

temel alarak m› yaflam›n bütün

alanlar›n› örgütlüyor? Yoksa ser-

maye birikimine, tekellerin kâr›-

na m› öncelik veriyor? 

Halk›n can ve mal güvenli¤inin,
ülkenin de¤erlerinin korunmas›n›n,
sömürücü bir iktidarda, kapitalist
bir düzende mümkün olmad›¤›n›
söylememiz, iflte bu ç›plak sorunun
cevab›ndad›r. Halk›n ihtiyaçlar›na
göre örgütlenen bir sosyalist iktida-
r›n tüm bu sorunlar› çözebilecek ye-
gane güç oldu¤unu söylememiz de
yine bu yal›n cevap nedeniyledir. 

Sel ile ortaya ç›kan tablo ne ka-
derdir, ne de “do¤al”d›r. Böyle sun-
maya çal›flanlar, ony›llard›r bizi
depremlerde, sellerde, ç›¤ alt›nda
ölümlere mahkum edenlerdir. 44 in-
san›m›z›n katili onlard›r, savunduk-
lar› kapitalist sömürü düzenidir.
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... Günde belki on-

binlerce insan›n kaps›n›n önünden geçti¤i apartman›n

giriflinde, kap› zillerinin alt›nda ayr› bir zilde "Avukat

Behiç Aflc›" yaz›yordu. O kap›n›n ve zilin hemen yan›n-

dan geçip giden ne onbinlerce insan bunun fark›nday-

d›, ne de vicdan› yok edilmifl bir Türkiye.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
(AABK) ad›na bir heyet olarak zile bast›k. O gün ölüm

orucunun 210. günündeydi. Sa¤l›k durumunun kötü-

leflti¤ini, birkaç gündür ziyaretçi kabul edemedi¤ini, biz-

leri de kabul edip edemeyece¤inin belli olmad›¤›n› bili-

yorduk... Görüflme için içerde ayr› bir odaya davet edil-

di¤imizde, iflin do¤rusu epeyce heyecanland›m. Bir

avukat, ama her fleyden önce bir insan, baflka insanla-

r›n hayat›n› kurtarmak için 210 gündür kendi bedenini

ölüme yat›rm›flt›... O küçük odaya girip, Behiç Aflc›'y›

gördükten, ama as›l önemlisi ilk sözlerini duyduktan

sonra, o küçücük oda çok büyüdü ve ayd›nland›... Biz-

lere hâkim olan "kasvetli hava" Behiç Aflc›'n›n ne kadar

küçülürse küçülsün, yüzünden ve gözlerinden yans›yan

ayd›nl›kla da¤›l›verdi. fiafl›rmad›m dersem yalan olur:

Ölüme yatacaks›n ama sonuna kadar da yaflama ba¤l›

olacaks›n. Türkiye'nin bunu anlamas› gerekiyor...

TECR‹T HERKES‹ KAPSIYOR
... Fiziken çok küçülen ama insani olarak büyüyen

Behiç Aflc›, "tecrit bir insanl›k sorunu, bir siyasi sorun

ya da bir grubun siyasi sorunu asla de¤il, F Tipi herke-

si kaps›yor...” diye anlat›yor. Onu dinlerken, onun siya-

si bir grubun temsilcisi olarak de¤il, "bir insan" olarak

konufltu¤unu hissediyorsunuz ve bu kadar basit ve an-

lafl›l›r bir talebin yeni ölümlere sebep olabilece¤ine,

bunlardan birinin de karfl›n›zda konuflan kifli oldu¤unu

bildi¤inizden içten içe isyan ediyorsunuz.

F Tipi cezaevlerinde tecritin 7. y›l›na giriliyor. Bugü-

ne kadar tam 122 insan öldü. F Tipi cezavlerinde tec-

ridin bitmesi ve koflullar›n düzeltilmesi talebi, bugün as-

la ne tek bir örgütle, ne de siyasi bir yaklafl›mla de¤er-

lendirilemez. Behiç Aflc›'n›n belirtti¤i gibi bu bir insan-

l›k davas›d›r. ...

Yaflam› en az sizin kadar çok seven ve bugüne ka-

dar "Gazi Davas›" dahil birçok davan›n ve insan hakla-

r› için mücadele eden yüzlerce kiflinin avukatl›¤›n› ya-

pan Behiç Aflc›'n›n ölümüne seyirci kalmamak için,

Alevi, Sünni, solcu ya da devrimci olmak gerekmiyor.

Bunun için herkesin kendi vicdan› ile yeniden bu-
luflmas› ve "insan" olmas› gerekiyor.

Behiç Aflc› ölmemeli!✍bas›ndan

Necdet Saraç (3 Kas›m, Birgün)



Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Ecevit’in ölümü vesilesiyle, burju-
va siyasetindeki aldatmacan›n, kit-
leleri flu veya bu umutlarla oyala-
man›n ne kadar derin etkiler yarat-
makta oldu¤unu bir kere daha gör-
müfl olduk. Ecevit’in baflbakan ol-
du¤u flu son y›llardaki vahfli kat-
liamlar›na, emperyalizme aleni
uflakl›¤›na ra¤men o hâlâ “solcu”
biri olarak görülüyorsa, burjuva si-
yasetinin “sa¤-sol” oyununu hiç de
küçümsememek gerekti¤i gayet
aç›kt›r. Yani mesele bizim “Ecevit
sol de¤il” dememizle bitmiyor. Bu
sistemi bütünüyle iyi kavramak ve
b›kmadan etkili bir flekilde teflhir et-
mek durumunday›z. Bu anlamda da
bu haftaki sohbetimizde burjuva de-
mokrasisi nas›l bir sistem içinde
halk› aldat›yor, bu sistem içinde
burjuva politikas› nas›l yeral›yor,
bunlar üzerinde dural›m istedik.
Evet, sohbetimize sistemin genel
niteli¤iyle bafllayal›m. 

Mazlum: Önce flunu tespit et-
mifl olal›m. ‹çinde bulundu¤umuz
devlet, en genel katagori aç›s›ndan
bir burjuva devlettir. Emperyalist
dönemde, burjuva devlet, istisnai
durumlar d›fl›nda, esas olarak iki bi-
çimde varolur: Burjuva demokrasisi
ve faflizm!... 

Tekelci burjuvazinin tercihi ön-
celikle burjuva demokrasisidir.
E¤er burjuva demokrasisiyle yöne-
temez noktaya gelirse, o zaman fa-
flizme baflvururlar. Çünkü “Burjuva

demokrasisi, burjuva egemenli¤inin

en güvenli biçimidir.”

Neden böyledir?

Çünkü, burjuva demokrasisi,
burjuvazinin egemenli¤ini gizle-

mek, devletin “s›n›flar üstü” oldu¤u
yan›lsamas›n› yaratmak aç›s›ndan
en uygun yönetim biçimidir. Keza,
ayn› zamanda burjuva düzeninin
çirkinliklerini en iyi örten siyasal
yönetim biçimi olmas› nedeniyle de
burjuvazi için tercih sebebidir. 

Bizim gibi ülkelerde ise, burjuva
demokrasisini uygulaman›n koflulu
yoktur; emperyalizme ba¤›ml› çar-
p›k kapitalist yap›, ancak faflizmle
sürdürülebilir. Ancak nas›l ki, em-
peryalist ülkelerde burjuvazinin ter-
cihi faflizm de¤il de burjuva demok-
rasisiyse, bizim gibi ülkelerde de te-
kelci burjuvalar aç›k bir faflizm uy-
gulamas› yerine burjuva demokrasi-
sinin biçimsel olarak yürürlükte ol-
du¤u “gizli faflizmi” tercih ederler.
Çeflitli sohbetlerimizde de belirtti¤i-
miz gibi, bunu ayn› zamanda de-
mokrasicilik oyunu olarak da adlan-
d›r›yoruz. Burjuvazinin emperyalist
ülkelerde burjuva demokrasisini
tercih nedenleri neyse, bizim gibi
ülkelerde de demokrasicilik oyunu-
nun tercih nedenleri ayn›d›r. 

Yani demokrasicilik oyununda,
sistemin faflist bir sistem oldu¤u, oli-
garflinin diktatörlü¤ü oldu¤unu giz-
lemek daha kolayd›r. Ecevitler’in,
daha genel anlamda burjuva politi-
kac›lar›n rolü de burada ortaya ç›kar
iflte. Öyle bir rol da¤›t›m› yap›lmal›-
d›r ki, gerçekten genifl kitleler bu
sistemin burjuvazinin/oligarflinin
egemenli¤i demek oldu¤unu göre-
mesinler. 

Kemal: Burjuva demokrasisi,
demokrasicilik oyunu gibi kavram-
lar esas olarak bizim kulland›¤›m›z
kavramlard›r. Ülkemizdeki burjuva
siyasetçiler mesela, “parlamenter
rejim” kavram›n› daha çok kullan›r-
lar. Çünkü bizim gibi ülkelerde (ve
genel olarak burjuvazinin egemenli-
¤indeki tüm ülkelerde), demokrasi
bir yerde “çok partililik”le özdefl-

lefltirilmifltir. Çok parti varsa, de-
mokrasi de vard›r. Çok partililikle
demokrasi aras›nda bu flekilde mut-
lak bir iliflki yoktur ama kitleleri
böyle oyalamaya çal›flmaktad›rlar. 

Çok partili rejim içinde, partiler
aras›nda da görev paylafl›m› vard›r.
Partiler, toplumun de¤iflik kesimle-
rinin temsilcisi, sözcüsü görünü-
müyle ç›karlar siyaset sahnesine.
Çünkü “parlamenter rejim”de dü-
zen partilerinin asli görevlerinden
biri de, kitlelerin taleplerini düzenin
kurumlar› içine hapsetmektir. Her
burjuva parlamenter rejimde, “sa¤”
ve “sol” görünümlü en az bir parti
vard›r. De¤ilse oyun sürmez, t›ka-
n›r. Bu sa¤, sol, ilerici, gerici, mu-
hafazakar ve benzeri s›fatlar olmaz-
sa, kitlelerin taleplerini düzeniçi ka-
nallara ak›tmak mümkün olmaz.
Hat›rlay›n, 12 Eylül Cuntas› bile,
parlamenter sistemi yeniden dizayn
ederken, bir sa¤, bir sol parti kur-
durmufltur. 

Anlafl›laca¤› üzere, gerçek de-
mokrasiyle alâkas› olmayan veya
burjuvazinin diktatörlü¤ünü sürdür-
menin bir biçimi olan “parlamenter
rejimler”de siyasi partiler, farkl› ke-
simlerin taleplerine az çok denklik
içermek durumundad›rlar. Dolay›-
s›yla burjuva politikac›lar da bu
partilerin s›fatlar›na göre flekillenir
ve ona göre yer tutarlar. 

Mazlum: Bu partilerin sa¤c›l›-
¤› ve solculu¤u aras›ndaki farklar,
ülkelere göre farkl› boyutlardad›r.
Mesela, ABD burjuva demokrasisi,
iki parti üzerine kurulmufltur: Cum-
huriyetçiler ve Demokratlar.
ABD’nin “sa¤”› birincisi, “sol”u
ikincisidir. Asl›nda her ABD seçi-
mine ‘70-80 aras›nda parti kat›l›r,
sistem böylelikle ne kadar “demok-
ratik” oldu¤unu kan›tlar ama asl›n-
da tekelci burjuvazinin do¤rudan
temsilcisi olan iki parti d›fl›ndaki
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partilere iktidar yollar› çok çeflitli
biçimlerde kapat›lm›flt›r. burjuva
demokrasisi, bir yan›yla oralarda da
bir “demokrasicilik oyunu” haline
dönüflmüfltür çoktan. Ama baz› ül-
kelerde sa¤ ve sol aras›ndaki farklar
daha büyük ve keskin de olabilir.
Bunu belirleyen o ülkedeki krizin
derinli¤i, s›n›flar aras›ndaki çeliflki-
lerin keskinli¤idir. Fakat her ne
olursa olsun, burjuvazi aç›s›ndan
önemli olan, tüm bu partilerin “dü-
zenin bekas›n›” garanti alt›na alma-
s›d›r. Düzen partilerinin ve bu parti-
lerin liderlerinin solculu¤unun, sa¤-
c›l›¤›n›n, islamc›l›¤›n›n, milliyetçi-
li¤inin hangi s›n›rlara kadar geniflle-
yebilece¤ini belirleyen budur. Oli-
garfli, bu ideolojik nitelikler, kendi
statükolar›n› sarsacak düzeye geldi-
¤inde müdahale eder, o partileri ik-
tidardan uzaklaflt›r›r. 

Özlem: Hani hep “merkez

partisi” falan diyorlar ya. Esas oli-
garflinin tercihi bu anlafl›lan. Bir
parti “merkeze” yaklaflt›kça, iktidar
flans› art›yor... 

Mazlum: Bir yan›yla öyle, an-
cak, bunun da sistem aç›s›ndan el-
veriflli olmad›¤› zamanlar vard›r.
Oligarflinin denetimi d›fl›nda geliflen
bir toplumsal hareket varsa, o hare-
ketin ideolojik niteli¤ine bürünmüfl
bir partiyi öne ç›kar›p, o hareketi
kendi denetimine almak, oligarfli
için daha uygun olur. Mesela diye-
lim halk›n devrimci mücadelesi
yükseliyor, o zaman “düzen solunu”
öne ç›karmak tercih edilir (nitekim
1977-78’lerde Ecevit arac›l›¤›yla
yap›lan budur).

Öte yandan tüm partileri “mer-
keze” çekmek, oligarflinin kitleleri
denetlemesini zorlaflt›rabilir. Mese-
la, bugün düzenin efendileri, s›k s›k
yeni, vizyon sahibi “liderler” ç›k-
mad›¤›ndan flikayet ediyorlar. Çün-
kü düzen partileri politik aç›dan bü-
yük ölçüde birbirleriyle ayn›laflt›r›l-
m›flt›r. Liderler biraz da farkl› ve
köfleli politikalar›n ürünüdür. Dü-
zen partilerinin birbirinden farkl›
söyleyecekleri bir fley kalmay›nca,
“çaps›z” liderler dedikleri olgu orta-

ya ç›k›yor. Bu anlamda, her ne ka-
dar apolitiklefltirme, düzen partileri-
ni politikas›zlaflt›rma gibi siyasetler
uygulansa da, düzen partilerinin
sa¤, sol gibi s›fat ve görünümlerini
tümüyle terketmesi de oligarflinin
ifline gelmez.  

Özlem: Belirtti¤in gibi, bu çer-
çevedeki sa¤, sol gibi ideolojik kav-
ramlar›n kullan›lmas›, oligarfliye bir
zarar da vermez. Çünkü nas›l olsa,
iktidara ister sa¤, ister sol, ister is-
lamc›, ister milliyetçi bir parti gel-
sin, ekonomide, siyasette, uluslara-
ras› iliflkilerde yapaca¤› üç afla¤›,
befl yukar› ayn›d›r. 

Ülkemizde bu olgu çok aleni bir
flekilde görülür. Ama asl›nda tüm
burjuva devletlerde vard›r bu du-
rum. Tüm burjuva devletlerde, bur-
juva politikac›s› asl›nda bir yan›yla
da tekelci burjuvazinin paral› me-
murlar›d›r. Görünürde tüm yetki
burjuva politikac›s›n›n elinde gibi
gözükür ama öyle de¤ildir. 

Kemal: Evet, iyi bir noktaya
de¤indin. Bunun daha somut görül-
mesi için burjuva devletin bir baflka
özelli¤inden daha sözetmeliyiz. 

Kapitalist devletin, kendinden
önceki devletlerden en önemli fark-
l›l›klar›ndan biri, çok güçlü bir bü-
rokratik ayg›t oluflturmufl olmas›d›r. 

Bu bürokrasi, devleti oluflturan
kurumlard›r ayn› zamanda. 

Kurumlar›n bir bölümünün yö-
netiminde ise, burjuva politikac›lar
yeral›r. Mesela bakanl›klar, devleti
oluflturan kurumlar›n bir bölümünü
oluflturur. Her bakanl›¤›n kendine
ait güçlü bir bürokrasisi vard›r. “De-
mokrasicilik oyunu”nun gere¤i ola-
rak, bu bakanl›¤›n sorumluluk mev-
kiine “seçilmifl” bir burjuva politi-
kac› getirilse de, etki ve yetki büyük
ölçüde bürokraside kalmaya devam
eder.  Dolay›s›ysa, bu güçlü bürok-
ratik ayg›t, ayn› zamanda burjuva
politikac›s›n›n yapabileceklerinin
s›n›rlar›n› da çizen bir ayg›t duru-
mundad›r. 

Zaten, burjuvalar, isteseler de
devasa devlet mekanizmas›n› ve ha-

yat›n her alan›na dal budak salm›fl
sömürü makinas›n› bizzat kendileri
yönetemezler. Çünkü bunu yapama-
yacak kadar küçük bir az›nl›kt›rlar. 

‹flte bu noktada, devreye “bur-

juva politikac›s›” dedi¤imiz tipler
girer. Burjuva politikac›s›, burjuva-
zi ad›na yönetimi üstlenecek tem-
silcilerdir. Bu politikac›lar, do¤al
olarak -kendi s›n›fsal kökenleri ne
olursa olsun- temsilcisi olduklar›
s›n›f›n istedi¤i özelliklere sahip ol-
mak durumundad›rlar. Yani, ide-
olojik olarak, kültürel, ahlâki ola-
rak burjuva de¤er yarg›lar›na uy-
gun flekillenmelidirler. 

Yani, burjuva politikac›s› illa
burjuva s›n›f›n›n içinden gelmez.
O kadar burjuva yoktur. O halde
halktan kendine kadro devflirecek-
tir burjuvazi. “Isparta’dan ç›k›p

baflbakan olan “Çoban Sülü” hika-
yeleri da zaten iflte böyle ç›kar orta-
ya... Gerçi art›k, giderek milletve-
killi¤i adayl›¤› da büyük para iste-
yen bir ifl haline getirilmifltir. Bir
kenarda önemli bir birikimi olma-
yan hiç kimse kolay kolay bu ifle so-
yunamamaktad›r. Dolay›s›yla, bur-
juvazinin “burjuva politikac›s›” ola-
rak hizmetine ald›¤› kesimler de da-
ha çok orta-üst s›n›flardan olmakta-
d›r. 

Mazlum: Bu durum, bugünkü
AKP iktidar›n›n düzeniçindeki ro-
lünü de anlat›yor de¤il mi?
AKP’lilerin önemli bir kesimi halk
kökenli... ama bu bir fleyi de¤ifltir-
miyor, tekelci burjuvaziye çal›fl›-
yorlar. Onlar›n istedikleri politika-
lar› uyguluyorlar. O koltukta otu-
rabilmeleri de zaten buna ba¤l›d›r. 

Bu nedenledir ki, burjuva politi-
kac› herkesle, her kesimle kavga
edebilir; ama bir kesimle etmez: te-

urjuvazinin egemenli¤indeki tüm
ülkelerde) demokrasi bir yerde “çok parti-
lilik”le özdefllefltirilmifltir. Her burjuva par-
lamenter rejimde, “sa¤” ve “sol” görünüm-
lü en az bir parti vard›r. De¤ilse oyun sür-
mez, t›kan›r. Bu sa¤, sol, ilerici, gerici, mu-
hafazakar ve benzeri s›fatlar olmazsa, kitle-
lerin taleplerini düzeniçi kanallara ak›t-
mak mümkün olmaz. 
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kelci burjuvaziyle... Bazen zevahiri
kurtarmak için kamuoyu önünde
elefltiriyor, kavga ediyor gibi yap-
mak zorunda kal›rlarsa, hemen per-
de arkas›nda gereken “düzeltme”
yap›l›r, tekelci burjuvazi de zaten
böylesi zorunluluklar› bilir ve esnek
davran›r. Demokrasicilik oyunu
böyle tiyatrolar sahneye konulma-
dan sürdürülemez.  

Özlem: Asl›nda burjuva politi-
kac›s›n›n hemen tüm yaflam›, biraz
tiyatro gibidir. S›k s›k rol yapmak
zorundad›r. Çünkü bir burjuva poli-
tikac›s›, halkla konuflurken, halk›n
karfl›s›ndayken baflka türlü davran-
mak, gerçekte ise baflka fleyler yap-
mak durumundad›r.

Bir yandan halk› savundu¤unu
göstermelidir ama öte yandan tekel-
ci burjuvaziye onun ç›karlar›n› sa-
vundu¤unu da kan›tlamak zorunda-
d›r; ve öte yandan iki taraf› da idare
ederken, kendi ç›karlar›n› da koru-
mal›d›r. San›r›m burjuva politikac›-
n›n riyakarl›¤›n›n, kifliliksizli¤inin
nesnel zemini de bu durumdur.   

Mazlum: Bu durumu anlatan
çok klasik bir örnek vard›r. Bay Fo-

uche, burjuva politikac›s›n›n karak-
teristik örne¤idir.   

Meclisteki milletvekillerinin kü-
çük bir az›nl›¤› hariç, hepsi birkaç
parti dolaflm›flt›r. Daha önce içinde
bulunduklar› partileri terkedip bafl-
ka partilere geçmifllerdir. 

Bu, az veya çok ama sürekli bir
olgudur. 

Çünkü, burjuvazi ç›kar› nere-
deyse oradad›r, ç›kar› hangi politi-
kadaysa, o politikan›n savunucu-
sudur. Burjuvazinin bu yap›s›, bur-
juva politikac›s›nda da aynen teza-

hür eder. 

Stefan Zweig, burjuva politika-
c›s›n›n karakteristik örne¤i olarak
anlatt›¤› Joseph Fouche için flöyle
diyor: "O ömrü boyunca sadece

bir tek yana ba¤lanm›fl ve ba¤l›

kalm›flt›r; gücü elinde tutanlardan,

ço¤unluktan yanad›r.” (Bir Politi-
kac›n›n Portresi Fouche, Stefan
Zweig, syf. 23)

Zweig’in kitab›nda burjuva po-
litikac›s›n›n kifliliksizli¤iyle ilgili
çok çarp›c› bir tasvir daha var, onu
da aktarmak istiyorum: "(...) Ifl›k-

tan çekinen ve göze çarpmamas›n›

seven bu adam bozgun anlar›nda

direnebilen uç oluyor böylece. Gi-

rondisteler düflüyor, Fouche yerin-

de kal›yor. Jakobenler alafla¤› edi-

liyor, Fouche kal›yor. Direktuvar,

konsül, imparatorluk, krall›k ve yi-

ne imparatorluk hükümetleri zay›f-

l›yor ve çöküyorlar, fakat bir kifli,

Fouche, afl›r› geri duruflu, flahsi-

yetsizlikte gösterdi¤i flafl›rt›c› yü-

reklilik ve inançs›zl›¤›n› aral›ks›z

sürdürmesiyle yerinde kal›yor."

(Age, syf. 27)

Özlem: Fouche örne¤ini ver-
miflken, Aziz Nesin’in Zübük’ünü
hat›rlamamak olmaz de¤il mi?
Aziz Nesin'in "Zübük" roman› da
burjuva politikac›s› tipini çok çar-
p›c› anlatan kitaplardan biridir.
“Milletvekili olmak için her türlü

düzenbazl›¤› çeviren; önce bir

burjuva partisinden aday olan,

sonra di¤erine geçen; milletvekili

seçildikten sonra ise, onu meclise

gönderen halk› tan›mayan, onlar›

doland›rmaya çal›flan; partisinin

disiplinini, kararlar›n› takmayan,

her f›rsatta yükünü tutmaya çal›-

flan” bir milletvekili anlat›l›r Zü-
bük’te. Tabii, burada önemli olan
“Zübük”lerin kitleleri nas›l aldata-
bildi¤i, bu aldanmaya yolaçan nes-
nel ve öznel nedenlerin neler oldu-
¤udur. San›r›m bizim konumuz
aç›s›ndan da önemli olan budur.  

Kemal: Evet, Fouche veya Zü-
bük örneklerinde oldu¤u gibi, bur-
juva politikas›nda ba¤l›l›k, vefa,
eme¤e de¤er verme gibi duygulara

yer yoktur. Bunun en tipik örnekle-
rinden biri de bu sohbetimizin vesi-
lesi olan Ecevit’tir. Defalarca birlik-
te mücadele etti¤i insanlar› yüzüstü
b›rakm›flt›r. Yerinin kap›laca¤› kor-
kusuyla biraz öne ç›kan› engeller. O
yüzden DSP, “aile partisi”, “iki ki-
flilik parti” durumunda olmufltur
hep. Asl›nda bu durum, di¤er düzen
partilerinde de flu veya bu ölçüde
geçerlidir. Düzen partilerinde “de-
mokrasi”nin “d”si bulunmaz. Zaten
gerek de yoktur; çünkü neyi tart›fl›p,
neyi karar alacaklar, her fley ya
ABD veya AB, ya da IMF veya
MGK taraf›ndan belirlenmekte, on-
lara sadece bunlar›n gere¤ini yap-
mak kalmaktad›r. 

DYP’den meclise girmifl, Ada-
let Bakanl›¤› da yapm›fl biri olan
Hasan Denizkurdu, bu durumu
flöyle anlat›yordu bir röportajda:
“Meclis’e girdi¤imde beni kulluk

bekledi¤ini gördüm. Milletvekili

parti baflkan›n›n kulu olursa yafla-

yabilir, aksi halde sindirip, yokedi-

yorlar. Ankara’da seçimle gelen

bir krall›k oluflturmufllar. ‹çlerine

kimseyi alm›yorlar. Yasama ve yü-

rütme birbiri içine girmifl. Sahip

olduklar› büyük güçle yarg›y› iyice

sindirmifller. Sistemin kalbi Mec-

lis, bir seçilmifller diktatörlü¤üne

dönüflmüfl...”

Bugünkü sistem içinde, burjuva
partiler ve liderler, siyaset sahnesi-
ne özgün program ve sloganlarla
ç›kmak yerine, emperyalizme ve
oligarfliye “sizin program›n›z› en
iyi ben uygular›m” iddias›yla ç›k-
maktad›rlar. Özellikle 1980’lerden
itibaren siyasi arenada partiler ara-
s›ndaki yar›fl, bir yan›yla böyle fle-
killenmektedir. Tabii bu da kitlele-
rin düzen partilerinden yavafl yavafl
da olsa kopuflunu beraberinde getir-
mifltir. 

Bugün, kitlelerle düzen partileri
aras›ndaki ba¤lar, 1980 öncesi ka-
dar kuvvetli de¤ildir. Kitleler de çok
kolayl›kla parti de¤ifltirebilmekte-
dir. Öte yandan “hiçbir partiye gü-

venmiyorum” diyenlerin, seçim-
lerde oy vermeye gitmeyenlerin sa-
y›s›nda önemli bir yükselifl olmufl-

urjuva politikac›, bir yandan halk›
savundu¤unu göstermelidir; ama

öte yandan tekelci burjuvaziye onun ç›kar-
lar›n› savundu¤unu da kan›tlamak zorun-
dad›r ve öte yandan iki taraf› da idare eder-
ken, kendi ç›karlar›n› da korumal›d›r. Bur-
juva politikac›n›n riyakarl›¤›n›n, kifliliksiz-
li¤inin nesnel zemini de bu durumdur.
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tur bu süreç içinde. Ama tabii dev-
rimci bir alternatifin olmad›¤› ko-
flullarda bu geliflme henüz siyasi bir
sonuç yaratmamaktad›r. 

Mazlum: Burjuva politikac›s›,
parlamenter sistem aldatmacas›n›n
ayr›lmaz bir parças›d›r. Lenin se-
çimler ve parlamentoyla ilgili flöyle
der: “(genel oy ve parlamento,

özünde) belirli bir süre için parla-

mentoda halk›, yönetici s›n›f›n han-

gi bölümünün ayaklar alt›na alaca-

¤›na, ezece¤ine, dönem dönem ka-

rar vermek”ten baflka bir anlam ifa-
de etmez.  

Olay›n özü budur. Yani burjuva
siyaset sahnesinde, burjuva politi-
kac›s› sahneye ç›kt›¤›nda asl›nda
halka flöyle diyor: “Ben sa¤c›y›m,

oyunu bana ver, seni ben sömürüp

ayaklar›m›n alt›nda ezeyim...” Bir
baflkas› da sahneye ç›k›p flöyle di-
yor: “Oyunu sa¤c›ya verme, solcu-

ya ver. Ben solcuyum, oyunu bana

ver, seni ben sömürüp ayaklar›m›n

alt›nda ezeyim...” 

Dedi¤imiz gibi, a¤›zlar›ndan
baflka sözler dökülse de asl›nda söy-
ledikleri bunlard›r. Bizim mesele-
miz, daha do¤rusu iki meselemiz,
birincisi, sözlerin arkas›ndaki bu
gerçe¤i kitlelere göstermek ve ikin-

cisi, oyunu hiçbirine verme deyip,
devrimci bir alternatif yaratabil-
mektir. Parlamenter oyun, burjuva-
zinin “sa¤-sol” oyunu esas olarak
son tahlilde böyle bozulur elbette.  

Özlem: Burjuvazinin kurdu¤u
egemenlik sistemi, tarihsel olarak
feodal mutlakiyetten daha ileri ol-
mas›na karfl›n, daha ilk bafltan itiba-
ren “özgürlük” ve “eflitli¤i”  sadece
kendisi için uygulayarak gericilefl-
meye bafllam›flt›r. Burjuvazi için de-
mokrasi, sermayenin özgürce geli-

flece¤i bir sistemdir. Dolay›s›yla de-
mokrasiyi esas olarak kendisi için
istemekte ve kullanmakta, devlet,
iflçi ve emekçiler için bir diktatörlük
olmaya devam etmektedir. 

Avrupa emperyalist ülkelerinde
son zamanlarda daralt›l›yor, gasbe-
diliyor olsa da, hak ve özgürlüklerin
nisbeten genifl oldu¤u bir gerçektir.

Peki bu burjuvazinin inayetinin so-
nucu mu? Hay›r. Burjuva demokra-
sisinin ilk zamanlar› böyle de¤ildir.
Seçme ve seçilme hakk› bile belli
bir servete sahip olanlar›n hakk›yd›.
Dolay›s›yla emekçilerin oy hakk›
yoktu. Kad›nlara da oy hakk› yoktu.
Ve burjuvaziye kalsayd›, her zaman
da böyle olacakt›. Kanlar›yla burju-
vazinin iktidar› elde etmesine des-
tek vermifl olan emekçiler, burjuva-
zinin iktidar›nda da yine yasaklarla
yüzyüzeydiler. Örne¤in Fransa’da
iflçilerin birlik, sendika kurmalar›
yasakt›. 

Velhas›l›, burjuva demokrasisi-
nin bugünkü boyutlar›, emekçi hal-
k›n yüzy›l› bulan mücadeleleri so-
nucu olufltu. Bu mücadele sonucun-
da burjuva demokrasisinin s›n›rlar›
emekçiler lehine geniflledi. 

Fakat bu s›n›rlar ne kadar genifl-
lemifl olursa olsun, burjuva demok-
rasisinin, burjuva egemenli¤inin bir
mekanizmas› oldu¤u ve diktatörlü-
¤ü içerdi¤i gerçe¤i de¤iflmemifltir.
Bizim gibi zaten sömürge tipi fafliz-
min oldu¤u ülkelerde ise, durum za-
ten daha aleni biçimde böyledir.
Dolay›s›yla bir burjuva politikac›s›-
n›n ve burjuva partilerin içinde yer
alaca¤› tarihsel çerçeve budur. O
burjuva politikac›, faflizmin parla-
mentosunda, faflizme ve emperya-
lizme hizmet edecektir. Ancak ken-
dini de halk›n hizmetinde gibi suna-
cakt›r. 

Öte yandan, burjuvazinin kendi-
sine verdi¤i görevler çerçevesinde,
bazen halk› tehdit edecek, bazen va-
atler ya¤d›racak, bazen ulusal, ba-
zen dini yanlar› öne ç›kacakt›r... Çe-
flitli düzen partilerinin veya burjuva
politikac›lar›n dönem dönem de¤i-
flen görüntüler sergilemelerinin ne-
deni de budur. O süreçte düzenin ih-
tiyac› neyse, “sa¤” ve “sol” partile-
re sistemin bekas› aç›s›ndan nas›l
bir görev düflüyorsa, ona göre kal›-
ba girer düzen partileri ve politika-
c›lar.... Bu oyun böyle sürüp gider.
Ta ki burjuvazinin parlamentosu da-
¤›t›l›p, partileri la¤vedilip gerçek
bir demokrasi kuruluncaya kadar... 

Kemal: K›saca toparlayarak
sohbetimize burada noktay› koya-
l›m. Biraz önce Özlem güzel ben-
zetmiflti. Burjuva politikac›lar tiyat-
ro yap›yorlar. Evet, tek görevleri
var, düzeni sürdürmek, düzeni sür-
dürürken, kendi ç›karlar›n› kolla-
mak... Bunun için girmeyecekleri
k›l›k yok. Bu anlamda düzen politi-
kas›nda kullan›lan, kulland›r›lmak
istenen tüm kavramlar›, s›fatlar›
sorgulay›c› bir gözle ele almak ge-
rekir. Burjuvazinin sol dedi¤ine sol,
ilerici dedi¤ine ilerici demek, o ta-
n›mlar›, sorgusuz sualsiz kabul et-
mek devrimci bir yaklafl›m olamaz.
Burjuvazinin ideolojik egemenli¤i-
ne girmifl çeflitli kesimlerin yaklafl›-
m› budur; sol ad›na onlar›n kavram-
lar›n›, tan›mlamalar›n› tafl›makta-
d›rlar halka. Biz tam tersine, o s›fat-
lar›n arkas›nda gizli egemen s›n›f
ç›karlar›n› aç›¤a ç›kart›p, onlar›,
kendilerine uygun gördükleri s›fat-
lar›yla de¤il, s›n›fsal olarak gerçek-
te nerede durduklar›yla tan›mlama-
l›y›z. 

S›fatlar önemlidir. Onlar›n sahte
s›fatlar›n› ne kadar teflhir edip, ger-
çek s›fatlar›yla an›lmalar›n› sa¤la-
yabilirsek, düzene karfl› o ölçüde
mevzi kazanm›fl oluruz. Evet, sev-
gili okurlar›m›z, Ecevit de, her bur-
juva politikac›s› gibi riyakard›,
halkç›l›¤›n›n halkç›l›kla, solculu¤u-
nun solculukla ilgisi yoktu. Soydu,
soyulmas›n› sa¤lad›, zulmetti, zu-
lümlere kap›lar açt› ve zulmüyle el-
leri kan içinde çekip gitti. Ad›n› ha-
y›rla yadetmeyece¤iz... Sevgili Yü-
rüyüfl okurlar›, burada çal›flmam›z›
noktal›yoruz. Gelecek sohbetimize
kadar hoflçakal›n.
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urjuva politikac›s›, parlamenter sis-
tem aldatmacas›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
Burjuva politikac›s› sahneye ç›kt›¤›nda asl›n-
da halka flöyle diyor: “Ben sa¤c›y›m, oyunu
bana ver, seni ben sömürüp ayaklar›m›n al-
t›nda ezeyim...” Bir baflkas› da sahneye ç›k›p
flöyle diyor: “Oyunu sa¤c›ya verme, solcuya
ver. Ben solcuyum, oyunu bana ver, seni ben
sömürüp ayaklar›m›n alt›nda ezeyim...” 
A¤›zlar›ndan baflka sözler dökülse de asl›nda
söyledikleri bunlard›r.
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Belçika’da görülen DHKC Dava-
s›’n›n temyiz mahkemesinin karar›, 7
Kas›m’da aç›kland›. Mahkeme, yerel
mahkemenin verdi¤i cezalar› art›r›r-
ken, Belçika yasalar›na göre en a¤›r
cezalar vererek kendini ispatlamakta
en fazlas›n› yapt›. 

11 Eylül’ün ard›ndan ABD em-
peryalizmi öncülü¤ünde “terörizm”
demagojisine dayand›r›larak ç›kar›-
lan bask› yasalar›n› ülkesine tafl›yan
Belçika, anti-terör yasas›n›n ilk uy-
gulamas›n› DHKC Davas› üzerinde
yapt›. Karar, örgütlenme özgürlü¤ü-
nün yok edilmesinin, faflizmle iflbir-
li¤inin belgesi olarak tarihe geçti. 

Özgürlükleri biz savunuyo-

ruz! Gent fiehri’nde görülen durufl-
ma için sabah saatlerinden itibaren
mahkeme önünde toplanan devrimci-
ler, demokratlar bu davan›n düflünce
ve örgütlenmeyi yarg›lama davas› ol-
du¤unu dile getirdiler. 

Gent Adliye Saray› önünde
CLEA taraf›ndan yap›lan aç›klamada
örgütlenme ve ifade özgürlü¤ünü sa-
vunan sloganlar at›l›rken, Bahar
Kimyongür, Belçikal› demokratlara
dayan›flmalar› için teflekkür ederek
bafllad›¤› konuflmas›nda, karar ne
olursa olsun kaybedenin Belçika de-
mokrasisi olaca¤›n› kaydetti. Böyle
bir davan›n aç›lmas›n›n en meflru de-
mokratik haklara tecavüz oldu¤unu
dile getiren Kimyongür, ayn› dava-
dan yarg›lanan Musa Aflo¤lu ve fiük-
riye Akar’›n içinde bulunduklar› tec-
rit koflullar›n› protesto etmek için
bafllatt›klar› açl›k grevi nedeniyle du-
ruflmaya kat›lmayacaklar› bilgisini
verdi. 

DHKC’nin Belçika’daki faaliyet-
lerinin tümüyle demokratik çerçeve-
de oldu¤unun alt›n› çizen Kimyon-
gür, “Bugün bizlere vermek istedikle-

ri en a¤›r cezalar, düflüncelerimizden

dolay› veriliyor. Düflüncelerimizi içe-

ride atsalar engelleyemezler.” dedi. 

Faflizmle iflbirli¤inin belgesi

bir karar! Saat 09.00’da bafllayan
duruflmada Hasan Ekici, Kaya Saz ve
Kimyongür haz›r bulundu. Akflam
21.00’e kadar süren davada, Gent
Mahkemesi, Brugge Mahkemesi’nin
verdi¤i cezalar› art›rd›. Dursun Kara-
tafl ve Musa Aflo¤lu’na 7’fler y›l, Ka-
ya Saz, fiükriye Akar Özordulu, Ze-
rrin Sar› ve Fehriye Erdal’a 4’er y›l
ve Bahar Kimyongür’e 5 y›l hapis
cezas› veren mahkeme ayr›ca çeflitli
miktarlarda para cezalar› verdi. 

Bu cezalar, Belçika’n›n mevcut
yasalar›na göre verilmifl “en a¤›r”

cezalar olma niteli¤i tafl›yor. Belçika
s›n›rlar› içinde, bu ülkenin yasalar›-
n›n en a¤›r cezas›n› gerektirecek hiç-
bir “suç” ifllemeyen devrimcilere ve-
rilen bu cezalar, kuflkusuz hukuki de-
¤il siyasal bir tercihin ürünü. Türkiye
devletine siyasi, ekonomik ç›karlar›
temelinde verilmifl bir tavizdir. Fa-
flizmin bask› ve rüflveti karfl›s›nda
burjuva hukukunun boyun e¤iflinin
bir ifadesidir.

Katliamc›l›¤›n ad› ‘kendini

savunmak’, faflizme karfl› sava-

fl›n ad› ise ‘terör’! Mahkemenin
karar› sadece bu cezalar ile s›n›rl› de-
¤ildi. Faflizme karfl› savaflan bir dev-
rimci örgüt “terör örgütü”, “kriminal
örgüt” olarak tan›mland›. 

Hâkim Loghe, Türkiye devletinin
uygulad›¤› fliddetin meflru ve “ken-

dini koruma” oldu¤unu ifade ede-
rek, DHKP-C’nin devleti y›kmak
amac›yla hareket etti¤ini söyledi.
Karar›n› meflrulaflt›rmak için bu da-
van›n siyasi olmad›¤›n› kan›tlamaya
çal›flan mahkeme, DHKP-C ile Tür-
kiye faflist devletinin aras›ndaki sa-

vafla yapt›¤› vurgu ile kendini tekzip
etti. Avukatlar›n belgelerle ortaya
koydu¤u Türkiye’de yaflanan katli-
amlar› “kendini savunma” diye ni-
teleyerek ‹srail’in tüm dünyaya da-
yatt›¤›, faflizmin s›kça tekrarlad›¤› bu
bak›fl aç›s›n› da benimsedi¤ini gös-
terdi. 19 Aral›k’› “devletin hakimiye-
tini sa¤lama” diye meflru gören fa-
flizm ile, bu ve benzeri katliamlara
“kendini savunma” diyen bu karar
aras›ndaki benzerlik çarp›c›d›r. 

Türkiye devletinin manevi tazmi-
nat talebini de kabul eden mahkeme,
bu kararla da faflizmi “taraf” olarak
tan›mlay›p davan›n siyasi niteli¤ini
ortaya koymas›na karfl›n, avukatlar›n
Türkiye’deki siyasi duruma iliflkin
konuflmalar›n›, “bu bir siyasi dava
de¤ildir” ç›k›fl› ile dikkate almad›. 

Sayfalarca okunan karar›n nere-
deyse her sat›r›n›n Türkiye devleti-
nin suçlar›n› aklamaya dönük olmas›
ise, burjuva hukuku aç›s›ndan dahi
bir utanç olarak kaydedildi. 

Tarihle, bilimle, dünya gerçe-

¤i ile çat›flan hukuk ve davan›n

s›n›fsal özü Mahkeme, karar›n›
“fliddet” kurgusu üzerine yapmas›na
karfl›n, yarg›lanan kiflilerin hiçbiri
hakk›nda somut bir “fliddet“ olay›
göstermedi. Tamamen teorize edil-
mifl ve bir mahkeme belgesinden
çok, bir burjuva ideolo¤u taraf›ndan
haz›rlanm›fl siyasal manifestoyu an-
d›ran karar metninde, devrimciler
için, “toplum için çok tehlikeli,

Marksist-Leninist düflünceye sahip,

düflünceleri u¤runa insan kay›plar›-

n›n olmas› önemsiz...” gibi ifadelere
yer verildi. 

Suçlamalar için hiçbir kan›t suna-
mayan mahkemenin “mecburen”
yans›tmak zorunda kald›¤› s›n›fsal
bak›fl›n› en özlü flekilde anlat›yordu
bu ifadeler. Bilimsel ve tarihsel ger-
çeklerle çat›flan, bugünkü dünya ger-
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çe¤ini ters yüz eden demagog bir
burjuva ideolo¤u rolüne soyunan
mahkeme, aç›kça Marksist-Leninist
olmay› “terörizm” suçu say›yor, en
a¤›r flekilde cezaland›r›lmas› gerekti-
¤ini söylüyordu. Bugünün dünyas›n-
da b›rak›n bir ülkenin toplumu için,
tüm dünya için kimin “tehlikeli” ve
tehdit oluflturdu¤unu ise herkes bil-
mektedir. O salonda temsilcisi duru-
munda oldu¤u burjuvazi ve emper-
yalist sistemdir tüm toplumlar için
tehlike oluflturan. 

Komplocu savc›n›n Kimyon-

gür ›srar› Bu dava için özel olarak
atanan Savc› Delmulle flöyle diyordu
duruflmada: “Buras› teröristler için

bir transit ülke olmamal›. Terörizme

karfl› daha sert tav›r izlemeliyiz.

Dünyadaki bütün terör örgütleri tem-

yiz mahkemesinin karar›n› bekliyor.

Terör örgütlerini gerekti¤i gibi sert

flekilde cezaland›rmal›y›z. Aksi halde

zaten Belçika’da yerleflmifl olan te-

rör örgütleri buray› terör ülkesi hali-

ne getirecek.”

“Terör ülkesi, transit ülke” gibi
demagojileri bir yana b›rak›yoruz.
“Dünyadaki bütün terör örgütleri izli-
yor” laflar›n› da, muhtemel ki kendi-
ne karfl›-devrim cephesi içinde “kah-
raman savc›” payesi ç›karmak için
edilmifl sözler olarak bir yana at›yo-
ruz. Sadece bu kafan›n bir hukukçu
olup olamayaca¤›na bak›n! Bir istih-
barat ya da polis flefinin dilinden dö-
külebilecek bu sözlerde sadece fafliz-
me yaranma s›k›nt›s› yok, ayn› za-
manda s›n›fsal bir kin var. Kendi özel
ç›karlar› da söz konusu mudur, yoksa
Belçika tekellerinin Türkiye üzerin-
deki ç›karlar› için mi bu kadar kendi-
ni paralamaktad›r bilemiyoruz, ancak
savc› bir baflka gerçe¤in üzerini ört-
mek istiyor. Hak ve özgürlüklerden
yana herkesin bu davay› izledi¤i do¤-
rudur. Ama sadece bu da de¤ildir.
Türkiye faflizmi izliyor bu davay›. ‹fl-
birlikçi tekeller ve Belçikal› sermaye-
dar izliyor. 

Savc›n›n tek talebi bu olmad›.
Karar›n aç›klanmas›n›n ard›ndan bu
kez de Bahar Kimyongür’ün tutuk-
lanmas›n› istedi. Kimyongür’ün “ka-

çaca¤›n›” iddia eden savc›ya ilk tep-
ki, salonda bulunan Bahar Kimyon-
gür’ün annesinden geldi. Aya¤a kal-
karak savc›ya seslenen anne Kim-
yongür, “Delmulle bey as›l suçlu siz-
siniz” dedi. Bunun üzerine hakim po-
lislere anneyi ç›karmalar› talimat›
verdi ve onlarca polis sert flekilde
müdahale etti. Salonda bulunan tüm
izleyicilerin Kimyongür’ün annesi-
nin etraf›nda toplanarak izin verme-
yeceklerini duyurdular. Bu arada po-
lis ile kitle aras›nda yumruklaflmalar
yafland› ve insanlar yerlerde sürük-
lendi. Yaklafl›k 15 dakika süren arbe-
dede, aralar›nda Kimyongür’ün k›z
kardefli ve CLEA Sözcüsü’nün de
bulundu¤u 5 kifli gözalt›na al›nd›.

Mahkeme verdi¤i k›sa bir aradan
sonra, Bahar Kimyongür’ün tutuk-
lanmas›na karar verdi. Kimyongür
karar›, “Hepinizi çok seviyorum,
Umudun Ad› DHKC, Yaflas›n Cep-
he” sloganlar›yla karfl›lad›. Salonda
da ayn› sloganlar yank›land›.

Böylece, Kimyongür’ü Türki-
ye’ye iade edebilmek için kurulan
devlet komplosunun içinde yer ald›¤›
kan›tlanan savc›, bu amac›na ulafla-
mam›fl olsa da, faflizmi teflhir etme
suçunu iflleyen Kimyongür’ü tutuk-
latmay› baflard›. 

Avrupa Birli¤i, Türkiye fafliz-

mine yaklaflt› Gözalt›na al›nanlar
Gent Karakolu’ndan serbest b›rak›-
l›rken, karara iliflkin mahkeme önün-
de Avukat Jean Fermont taraf›ndan
aç›klama yap›ld›. Avukat Fermont,
bu mahkemede verilen kararlar›n
aras›nda kendisi için en önemli olan
noktan›n, Türkiye'de yap›lan kat-
liamlar, iflkenceler ve kay›plar›n tefl-
hir edilmesinin devrimcilerin saye-
sinde oldu¤unu söyledi. 

Fermont devamla flöyle konufltu: 

“Tüm devrimci ve ilericiler karar

üzerine düflünmelidir. Bugün uygula-

maya geçirilen anti-terör yasas› ile

bilgi almak, bilgi vermek, düflüncele-

rini ifade etmek ve anti-demokratik

uygulamalara karfl› tepkisini göster-

mek suç say›larak cezaland›r›labili-

niyor. Türkiye'de yüzlerce insan ifl-

kencelere ve katliamlara karfl› ç›kt›k-

lar›ndan dolay› anti-terör yasas›yla

cezaland›r›l›yor. Bugün burada yap›-

lan da ayn› uygulamad›r. Bugün bu-

rada verilen karar ile Türkiye'nin Av-

rupa Birli¤i'ne girmesini de¤il, Avru-

pa Birli¤i'nin Türkiye faflizmine yö-

nelik ilerledi¤ini görüyoruz.”

Faflizme karfl› savafl meflru-

dur, hiçbir mahkeme karar› bu

gerçe¤i de¤ifltiremez! Bu karar,
en baflta Türkiye faflizminin iste¤inin
yerine getirilmesidir. Belçika adaleti,
ABD emperyalizminin belirledi¤i
hukuksuzluk düzenine ayak uydur-
mufltur. 

Hukuk yoktur bu kararda, siyasal
tercihler, ç›karlar vard›r. Belçika
Mahkemesi, faflizme karfl› savafl›
yarg›lama gibi bir gaflete düflmüfltür,
tarih içinde bu davadaki yeri böyle
an›lacakt›r. Belçika devleti faflizmle
iflbirli¤i suçunu bir kez daha teyid et-
mifltir. Bu konuda üzerinde hiçbir de-
mokratik bask› ya da böyle bir kayg›
duymad›¤› da görülmüfltür. Bunun
“maddi” temellerinin oldu¤u da bir
gerçektir. ‹srail’in en alçakça kat-
liamlar› gerçeklefltirdi¤i, ABD’li ba-
kanlar›n iflkenceyi savundu¤u, Avru-
pa semalar›nda CIA iflkence uçakla-
r›n›n gezindi¤i, emperyalizmin tüm
dünyaya hukuksuzlu¤u dayatt›¤›, te-
rörü meflrulaflt›rmak istedi¤i bir dü-
zende, faflizmle iflbirli¤i de kendini
“demokratik” olarak tan›mlayan dü-
zenler için utan›lacak bir durum ol-
maktan ç›k›yor, ola¤anlafl›yor. Yeter
ki, tekellerin ç›karlar› yerine gelsin!

Türkiye’de faflizme karfl› direnen
bir siyasal hareketi hedef almakla de-
mokrasi ve özgürlük hareketlerinin
karfl›s›nda, faflizmin yan›nda saf tu-
tan Belçika devleti yanl›fl hesap yap-
maktad›r. Belki k›sa vadede ç›karlar›
yerine gelebilir, Türkiye’den ihaleler
alabilir, bankalar›n›n önünü düzleye-
bilir. Ama uzun vadede kaybedecek-
tir. Brugessli bir komiserine verdi¤i
talimatla katletti¤i Lumumbalar›
unutmayan insanl›k, faflizmle iflbirli-
¤i suçunu da asla unutmayacakt›r.
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Bas›n kurumlar›n›n “polislik na-
s›l yap›l›r?” konulu bir e¤itim semi-
neri düzenledi¤ini ve bu seminere
de “e¤itmek” için polisleri ça¤›rd›-
¤›n› duysan›z ne düflünürsünüz? En
az›ndan, “bas›n polislikten ne an-

lar” diye sorars›n›z, “haddini afl-
mak” dersiniz, “her fleyi ben belirle-
rim” düflüncesinin ne denli hakim
hale geldi¤ini sorgular, bas›n kendi
polisini yaratmak istiyor dersiniz. 

Böyle bir komedi olmad›, ama
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, “Med-
ya Güvenlik Analisti Semineri” dü-
zenlemekte hiçbir sak›nca görmedi.
6-7 Kas›m tarihleri aras›nda düzen-
ledi¤i gazetecilere haber yazma se-
minerine anl› flanl› bas›n örgütleri,
“ba¤›ms›zl›ktan” sözeden medya
kurulufllar› hiçbir tepki göstermedi-
ler. Türkiye Gazeteciler Sendikas›
ve Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i d›-
fl›nda. Her iki kurum da, medya ku-
rulufllar›n›n bu seminere gazeteci
göndermemesini istedi.

Polisin bu pervas›zl›¤› nereden
kaynaklan›yor? Hangi uzmanl›kla
böyle bir ders vermeye kalk›fl›yor?
Kendini yasalar›n üzerinde gören,
ifline gelmeyen yasalar›n rahatça ›r-
z›na geçen polis, “terör” demagoji-
sine dayanarak yap›yor tüm bunlar›.
Ülkenin tek yöneticisi, her fleyin be-
lirleyicisi olmaya al›flm›fl. Pervas›z-
l›¤›n geldi¤i nokta aç›s›ndan çarp›-

c›d›r bu seminer. El alt›ndan haber
servisi yapmak, kendi politikalar›n›
empoze etmek yetmemifl, flimdi
do¤rudan e¤itimini veriyor. Kendi
gazetecilerini yarat›yor! 

Tekelci burjuva medyan›n böyle
bir seminere ihtiyac› oldu¤unu dü-
flünmüyoruz, zaten muhabirin yap-
t›¤› haberlere tam da polis bak›fl aç›-
s›yla son halinin verildi¤i, istenme-
yen haberlerin sansürlendi¤i bilinen
bir gerçektir. Örne¤in, ölüm orucu
ile ilgili haberleri y›llard›r hangi ba-
k›fl aç›s› sansürlüyor? Emekçilerin
eylemleri, yoksullu¤un boyutu han-
gi mant›kla gizleniyor? Emniyetin
seminere gerekçe yapt›¤› “güven-
lik” bak›fl aç›s›n›n bas›n›n yönetim
kademesine de hakim olmas›n›n so-
nuçlar›d›r bunlar. Halk›n ç›karlar›,
halk›n haber alma hakk› de¤il, “gü-
venlik” esas al›n›yor. Bilinir ki,
“güvenlik” bak›fl aç›s›n›n öncelen-
di¤i yerde, bas›n özgürlü¤ü dahil
hiçbir hak ve özgürlü¤ün yaflam
flans› yoktur. ABD emperyalizminin
tüm dünyaya dayatt›¤› bir anlay›flt›r
bu! Seminerin, ABD’ye “e¤itim”
amaçl› giden emniyet müdürlerinin
dönüflünde gündeme gelmesi ise,
iflin bir baflka boyutu. 

Emniyet taraf›ndan seminerin
amac›na iliflkin, “Yay›nlanan baz›

haberlerin terör örgütlerinin pro-

pagandas› niteli¤i tafl›mas›ndan

duyulan ra-

hats›zl›k” aç›k-
lamas› yap›ld›. 

Haberlerinizi be¤enmedik sizi

e¤itece¤iz!

Faflizmin hüküm sürdü¤ü bir ül-
kenin kara mizah örneklerinden bi-
ri!

Söylenen flu: Gerçe¤i de¤il bi-

zim istedi¤imizi haberlefltirecek-

siniz. Bir baflka deyiflle muhabire

otosansür e¤itimi!

Tayyip Erdo¤an’›n, yolsuzluk-
lardan sel felaketine, tren kazas›n-
dan halk› afla¤›lamas›na kadar bas›-
n›n elefltirdi¤i her konuda, kendi su-
çunu bir yana b›rak›p yazanlar› suç-
lad›¤›, aç›kça sansürü dayatt›¤› bir
ülkede polis de otosansür e¤itimi
vermekte sak›nca görmez elbette. 

Bir baflka boyutu ise, burjuva
medyan›n polise bu cüreti vermifl
olmas›d›r. 

Ony›llard›r polis ve devletin di-
¤er güvenlik kurumlar›yla bu denli
içli d›fll› olman›n, onlar›n istekleri
do¤rultusunda haberler yapman›n
bir sonucudur. ‹nfazlar›, katliamlar›
alk›fllayan manfletlerden ve köfle ya-
z›lar›ndan bugüne gelinmifltir. Spe-
külatif kontra haberlerle devrimci-
leri hedef gösteren, flaibe yaratmak-
ta, karalamakta hiçbir çekincesi, il-
kesi olmayan, ahlâks›zl›¤›n en dip
noktas›na ulaflan habercilik anlay›fl›
vermifltir polise bu pervas›zl›¤›. An-
d›çlarla döflenmifltir bu yollar. 

Polisten ‘habercilik’ (otosansür) dersi

DTP'ye Bask›n 

DTP'nin ‹stanbul'da düzenledi¤i bölge
toplant›s›, 5 Kas›m günü polis taraf›ndan
bas›ld›. Toplant›ya kat›lan yaklafl›k 200
kiflinin kimlik ve üst aramas›n› yapan po-
lis, aralar›nda DTP MYK Üyesi Sabahat
Tuncer ve Ba¤c›lar ‹lçe Baflkan› Mehmet
Sait fiaflmaz’›n da oldu¤u 9 kifliyi gözalt›-
na ald›. Ba¤c›lar ‹lçe Örgütü binas›nda
düzenlenen DTP 1. Halk Dan›flma Toplan-
t›s›’na bask›n iznini veren mahkemenin,
“PKK yöneticileri toplant› yap›yor” ge-
rekçesine dayanmas› ise, bu ülkede huku-
kun emniyet güçlerinin kontrolünde oldu-
¤unu bir kez daha gösterdi.

4 ESP’li Tutukland›

Oligarflinin ESP’lilere yönelik bask›n, tutuklama furyas› sürüyor. 

31 Ekim günü Bursa’da  ESP bürosuna, çal›flanlar›n›n ev ve ifl
yerlerine bask›n düzenleyen polis çok say›da kifliyi gözalt›na ald›.
‹HD Bursa fiube Baflkan› Abdülaziz Akyol'un da aralar›nda bulundu-
¤u 4 kifli ertesi günü ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar. 

Konuya iliflkin bas›n toplant›s› düzenleyen KESK Bursa fiubeler
Platformu tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› isterken, bir baflka
protesto eylemi de AVP Tiyatrosu önünde gerçeklefltirildi. 

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Toplumla Mücadele Yasas› Geri Çe-

kilsin, Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar› ile Büyükflehir Be-
lediyesi önüne kadar yürüyen 150 kifli tutuklamalar› protesto etti.
ESP imzal› pankart›n aç›ld›¤› eyleme, HÖC’ün de oldu¤u çok say›-
da kurum kat›ld› ve destek verdi. 
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Nikaragua’da Sandinistler kazand›

Nikaragua'da hafta sonunda yap›lan baflkanl›k seçim-
lerini, Sandinista Ulusal Kurtulufl Cephesi (FSLN) Lideri
Daniel Ortega kazand›. Ortega oylar›n yüzde 40’a yak›n›-
n› al›rken, Amerikan emperyalizmi taraf›ndan destekle-
nen Eduardo Montealegre, yenilgiyi kabul etti.

Devrimle ele geçirilen iktidar›, emperyalizmin de-
mokrasicilik oyununa ikna olarak sand›kta kaybeden San-
dinistler, 16 y›l aradan sonra yeniden iktidara geldiler. 16

y›l önce giden Sandinistler’le bugün iktidara gelen Sandinistler’in ayn› olup
olmad›¤› farkl› bir yaz›n›n konusudur. Ancak her fleye ra¤men Sandinistler’in
zaferi, ezilen haklar›n cephesine yaz›lan bir sonuçtur. Latin Amerika k›tas›n-
da, ABD emperyalizmi kalelerinden birini daha kaybetmifltir. 

Uzun bir gerilla savafl›n›n ard›ndan Sandinista Ulusal Kurtulufl Cephesi
1979'da Anastasio Somoza  diktatörlü¤üne son vererek iktidara geldi.
1980’den itibaren ABD Baflkan› Ronald Reagan yönetiminin destekledi¤i kar-
fl›-devrimci Kontralar, Ortega'n›n devrilmesi için sald›r›lar›na bafllad›lar.
Kontralara karfl› direnen Sandinistler, ayn› direnci emperyalizmin sahte de-
mokrasi bask›lar›na karfl› gösteremediler. Ortega, 1985'teki seçimle devlet
baflkanl›¤›na seçildi ve ayn› y›l ABD ticaret ambargosu uygulamaya bafllad›.
30 bin kiflinin öldü¤ü kontralarla olan savafl› sona erdirmek için “bar›fl plan›-
n›” kabul etmelerinden sonra Sandinistler 1990'daki seçimleri kaybetti. 1996
ve 2001’de de aday olan Ortega, devlet baflkanl›¤›n› kazanamad›.

Seçimler öncesi Ortega kimi konuflmalar›nda, “radikal geçmiflini geride b›-
rakt›¤›n›, sevgi, bar›fl ve uzlaflma getirece¤ini” söylüyor, “Tanr›'ya olan sada-
katinden ve özel mülkiyete olan sayg›s›ndan” söz ediyordu. Buna ra¤men
ABD, Venezuella ve Küba’n›n bafl›n› çekti¤i devrimci ilerici iktidarlara bir ye-
nisinin daha eklenmesi kayg›s›yla Ortega’n›n seçilmemesi için ambargo teh-
ditlerine baflvurmaktan çekinmezken, rakibini de aç›kça destekledi. Amerikan
bask›s›na karfl›n kazanan Sandinistler, sonuçlar› sokaklarda gösteriler yaparak
kutlad›lar.

Seçim kampanyas›nda, halk›n yüzde 80’inin içinde bulundu¤u açl›k ve
yoksullu¤un kayna¤› olarak gösterdi¤i “vahfli kapitalizme” son vermeyi va-
at eden Ortega’y› ilk kutlayanlar ise, Chavez ve Castro oldu. Venezuella Li-
deri Hugo Chavez, Ortega'n›n baflar›s›ndan memnuniyet duydu¤unu bildirir-
ken, Fidel ise, Küba halk›n›n onur duydu¤unu kaydetti.

Strasburg’ta Coflkulu Gece

Paris Anadolu Kültür ve Dayan›flma Derne¤i tara-
f›ndan 5 Kas›m günü Strasburg’ta “Y›ld›zlar Kuflan-
d›k” isimli bir gece düzenlendi. 1500 kiflinin kat›ld›¤›
gecede, sahneye ölüm orucunu anlatan pankartlar yer-
lefltirilirken, direnifl flehitlerinin resimleri as›ld›. 

Gecede önce yerel sanatç›lar Grup Klavuz ve Grup
K›v›lc›m Anadolu türkülerinden örnekler sundular. Ar-
d›ndan Abidin Biter türkü ve halay parçalar› ile tüm sa-
lonu coflturdu. Daha sonra TAYAD Komite ad›na bir
konuflma yap›ld›. Pir Sultanlar’dan Mahirlere direnifl
gelene¤inin bayra¤›n› elinde bulunduran Behiç, Sevgi
ve Gülcan’› selamlayan temsilci, tecriti ve direnifli an-
latt›. Konuflma sonras› ise, Behiç Aflc›’n›n konufltu¤u

sinevizyon gös-
terimi yap›ld›. 

S›k s›k “Ya-
flas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz,
Kurtulufl Kavga-
da Zafer Cephe-
de, Behiç Aflc›,
Gülcan Görüro¤lu Sevgi Saymaz Onurumuzdur” slo-
ganlar› at›lan gecede Grup Yorum’un sahneye ç›k›fl›
coflkuyu da doru¤a ç›kard›. Birbiri ard›s›ra direnifl ve
kavga türkülerini söyleyen Yorum’a salon efllik etti. 

Çav Bella ile program›n› bitiren Yorum’un ard›ndan
sahneye ç›kan Arzu fiahin, Anadolu türküleri ile, Fran-
sa’da yaflayan emekçileri vatanlar›na götürdü.

dünya

Ambargo oylamas›nda 
ABD yine yaln›z
BM Genel Kurulu’nda geçen hafta yap›lan

oylamada, ABD bir kez daha tüm dünyaya
karfl› yaln›zd›. ABD’nin Küba'ya uygulad›¤›
ekonomik ambargonun kald›r›lmas›n› öngören
karar tasar›s› BM Genel Kurulu'nda bir kez da-
ha kabul edildi. Oylamada, Küba'n›n sundu¤u
karar tasar›s›na 183 ülke destek verirken,
ABD, ‹srail, Palau ve Marflal Adalar› karfl› ç›kt›.
Mikronezya ise çekimser kald›. 

Küba’ya destek
Uruguay’da gerçeklefltirilen 16’nc› ‹ber-

Amerikan Zirvesi sonucunda, ABD kuflatmas›
alt›nda olan Küba’ya destek karar› al›nd›. 

Bir Tv program›nda zirveyi de¤erlendiren
Küba Devlet Baflkan Yard›mc›s› Carlos Lage,
Latin Amerika’da yeni devrimci seslerin yük-
seldi¤ini söyledi. Sosyalist Blo¤un çöküflü son-
ras›, kapitalist pazar ekonomisinin büyük des-
tek kazand›¤› 1991’de Meksika’da yap›lan zir-
vedeki durum ile bu zirvenin tam bir karfl›tl›k
oluflturdu¤unun alt›n› çizen Lage, bir dizi bafl-
ka ülke liderinin de art›k neoliberalizm, özel-
lefltirme ve serbest ticaret politikalar›n› terk et-
me gere¤inin bilincinde oldu¤unu kaydetti. 

FARC karakol bast›
Kolombiya Silahl› Devrimci Güçleri (FARC),

bir karakola düzenledi¤i sald›r›da 15 polisi öl-
dürdü. (NTV, 1 Kas›m) Monelibano Bölgesi hü-
kümet yetkililerinden Pedro Gonzales, ülkenin
kuzeyinde bulunan bir kasabadaki karakola
düzenlenen sald›r›da, devrimci gerillalardan da
ölen oldu¤unu iddia etti ancak kaç gerillan›n
öldü¤üne iliflkin bilgi vermedi. Kasaba sakinle-
ri, 70 gerilladan oluflan bir grubun, otomatik
silah ve havan toplar›yla karakola sald›rd›kla-
r›n› söylediler.



1917 y›l› Ka-
s›m’›nda Bol-
flevik Parti ön-
cülü¤ündeki
mi l yon la rca
iflçi, köylü, as-
ker, Rusya’da
burjuva iktida-

r› ve Çarl›¤›n son kal›nt›lar›n› y›ka-
rak, tarihin ilk sosyalist devletini
kurdu. 

Sovyet Devrimi’yle tarihte ilk kez
ezilenler, iflçiler ve köylüler iktidar
oldular. Marks’›n müjdeledi¤i sos-
yalizm, ilk kez Rusya’da infla edildi.
Sovyet Devrimi, örgütlenme biçi-
miyle, iktidar yürüyüflüyle dünyan›n
tüm ezilen halklar› için bir örnek,

yol gösterici bir ›fl›k oldu. Marksist-
Leninistler, yurtseverler, o ›fl›¤›n yol
göstericili¤inde yeni ulusal ve sos-
yal kurtulufl zaferleri elde ettiler. 

Sovyet Devrimi, iktidar hedefin-
den asla sapmamay› ö¤retti halkla-
ra. 1917’den önce, 1905’te bir
ayaklanma daha gerçeklefltirmiflti
Rusya’n›n iflçi ve köylüleri. Ancak
1905 Devrimi yenilmiflti. Devrimi-
nin yenilgisinin ard›ndan Mark-
sizm’e her yönden sald›r›lar ço¤al›r-
ken, parti içinde
sa¤ ve sol sapma-
lar mücadeleyi bal-
talamaya çal›fl›rken
Bolflevikler devrim
yürüyüflünü ›srarla
sürdürdüler. Israr,
kararl›l›k ve iktidar
iddias›, zaferin ol-
mazsa olmazlar›n-
dand›. Olmazsa ol-

mazlar›n içinde bir de Parti vard›.
Sovyet Devrimi ö¤retti ki; ideolojik
birli¤ini sa¤lam›fl, s›k› bir disipline
sahip bir çelik çekirdek, yani prole-
taryan›n öncü partisi yarat›lmadan
iktidar al›namaz. 

Halklar›n gücünü gösterdi Soyet
Devrimi. “Halk”, yeteneksizdir, be-
ceriksizdir, yapamaz diyen burjuva
teorilerine karfl› bir zaferdi Sovyet
Devrimi. 

Bolflevik bir asker; “Toprak köy-
lülere, fabrika iflçilere ve iktidar sov-
yetlere ait oldu¤u zaman, biz, u¤-
runda savaflaca¤›m›z bir fleye sahip
oldu¤umuzu bilece¤iz. Ve onun için
savaflaca¤›z” diyordu. 

Yüzy›llarca sömürücülerin kasa-
lar›n› doldurmak için

çal›flanlar, Sovyet
Devrimi’yle birlikte,
kendileri için çal›fl-
maya, kendileri için
savaflmaya bafllad›-
lar. Toprak, fabrika-
lar ve en önemlisi ik-
tidar onlar›nd›. Böyle
oldu¤u içindir ki,
1940’larda Hitler fa-
flizminin sald›r›s› kar-
fl›s›nda, bu sosyalist
düzeni savunmak
için tarihin en kitlesel
kahramanl›klar ›n›
yaratt›lar. 

1980’lerin sonun-
da Gorbaçov arac›l›¤›yla kapitalist
restorasyon gündeme geldi¤inde
ise, iflçiler, köylüler bu düzeni koru-
mak için  ne direndiler, ne savaflt›-
lar. Çünkü asl›nda, toprak köylüle-
rin, fabrikalar iflçilerin ve iktidar
Sovyetler’in olmaktan ç›km›flt›. Par-
ti, sistem, kitlelerden; kitleler de
sosyalizmden kopmufltu. ‹flte bu
koflullarda, yüzy›l›n ilk devriminin
gerçekleflti¤i Rusya yüzy›l›n sonun-
da bir karfl›-devrime tan›k oldu. An-

cak 70 y›ll›k sosya-
lizm deneyimi ve biz-
zat Sovyet Devri-
mi’nin kendisi, dünya
halklar› için büyük bir
zafer, büyük bir kaza-
n›m ve yar›nlar› için
yol gösterecek bir
meflale olmaya de-
vam ediyor. 

■■ 1 Kas›m 1954- Cezayir halk›
Frans›z iflgaline karfl› kurtulufl sava-
fl›n› bafllatt›. 

■■ 1 Kas›m 1991- 11 y›l süren Dev-
rimci Sol Ana Davas›’nda karar
aç›kland›.

■■ 1-3 Kas›m 1997 - Halk Meclisle-
ri Susurluk’un 1. y›ldönümünde
Ankara’ya yürüdü. 

■■ 3 Kas›m 1995- ‹zmir Yamanlar,
Güzeltepe, Örnekköy, fiemikler,
Narl›dere, ‹nönü, Yeflildere’de sel
katliama dönüfltü. 60 kifli öldü. 

■■ 4 Kas›m 1995 - Alibeyköy’e

Bask›n; infazlar›n, hapishane kat-
liamlar›n›n hesab›n› sormak için
Cephe taraf›ndan Alibeyköy’de Po-
lis Karakolu, Polis ekip otosu, Ni-
zam-› Alem Oca¤›, Ülkü Oca¤›, fa-
flistlere ait bir spor kulübü, CHP bi-
nas›, Emlak Bank, Zab›ta Amirli¤i
ve bir döviz bürosu tahrip edildi.

■■ 5 Kas›m 1920- Antep halk› Fran-
s›z iflgalcilere karfl› silahl› mücade-
leye bafllad›. 

■■ 8 Kas›m 1994 - Kardemir’in ka-
pat›lmak istenmesine karfl› Kara-
bük’te 4 saatlik genel grev. 

■■ 14 Kas›m 1993 - Trabzon’da dev-
rimcilerin öncülü¤üyle “Fuhufla
Karfl› Mücadele Mitingi” yap›ld›.

■■ 16 Kas›m 1973 - Yunanistan'da
cuntaya karfl› Politeknik Direnifli

■■ 21 Kas›m 1831 - Fransa'da Lyon
dokuma iflçileri ayakland›... 

■■ 22 Kas›m 1991- Kartal Belediye-
si’nde iflgal

■■ 24 Kas›m 1991 - Eskiflehir tabut-
lu¤u tutsaklar›n direnifli sonucu ka-
pat›ld›.

■■ 27 Kas›m 1923 - Tosya, Osman-
c›k, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve
Havza'da deprem; 5.000 kifli öldü. 

■■ 29 Kas›m 1944- Arnavutluk halk›
faflizme karfl› zaferini ilan etti.

■■ Kas›m 1990 - Savc› Niyazi Fikret
Aygen Devrimci Sol militanlar› ta-
raf›ndan öldürüldü.

Tarihte
bu aay

Kas›m

Sovyet DDevrimi


