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Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Ça¤r›
‹lan

● 1 Nisan Davas›

Tarih: 22 Kas›m 2006  Saat: 09.00   

Yer: ‹st. 12. ACM

● Ümraniye Katliam› Davas›

Tarih: 24 Kas›m 2006   Saat: 10.00   

Yer: Üsküdar 2. ACM   

● Yozlaflmaya Karfl› Etkinlik

Tarih: 26.11.2006   Saat: 18.00

Yer: Karanfiller Kültür Merkezi

Program: Grup Meflale Tiyatro
Grubu, Ercan Ayd›n, fiiir dinletisi

● TAVIR

Kas›m 

Say›s› 

Bayilerde

1966’da Giresun-fiebinkarahisar’da do¤du... Halk›, vatan›, idealleri için, 
6 Kas›m 2006’da yozlaflmaya karfl› mücadelede ölümsüzleflti.

Birol KARASU

* 11 Kas›m’da ‹zmir Kemeralt› ve Gültepe Mahallele-

ri’nde dergimizin toplu sat›fl› yap›ld›. Kemeralt›’nda 23,
Gültepe Pazar›’nda 20 dergi sat›l›rken, duyurularla genifl bir
kesime dergimiz tan›t›lm›fl oldu. 

12 Kas›m’da ‹zmir Karfl›yaka  Çarfl›s›’nda yap›lan der-
gi sat›fl› s›ras›nda ise, 3 provokatör, “siz burada sar› k›rm›-
z› giyemezsiniz, siz Apo’yu mu savunuyorsunuz, size günü-
nüzü gösterece¤iz” tehditleriyle Yürüyüfl okurlar›n›n üzeri-
ne yürüdüler. Yürüyüfl okurlar› provokasyonu teflhir ederek
faaliyetlerini sürdürdüler, 40 adet Yürüyüfl sat›ld›. Daha

sonra “yüksek sesle dergi satamazs›n›z” vb. diyerek provokasyonu polis sürdürmek
istese de okurlar›m›z onlara da gerekli cevab› verdi.

* Elaz›¤ Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 5 Yürüyüfl okurunun kat›ld›¤› dergi sat›fl›
2 saat sürerken, 30 dergi halka ulaflt›r›ld›. Yürüyüfl okurlar› ilgiyle karfl›land›.

* ‹kitelli Atatürk Mahallesi'nde 12 Kas›m Pazar günü Yürüyüfl Dergisi sat›fl› yap›l-
d›. ‹kitelli Caddesi'nden bafllayarak Sal› Pazar› ve Atatürk Mahallesi sokaklar›nda, ifl-
yerlerinde devam eden ve 1,5 saat süren dergi sat›fl›nda 182 dergi halka ulaflt›r›ld›. Sa-
t›fla, 35 dergi okuru kat›ld›. Kahvelerde ve sokaklarda yap›lan konuflmalardan etkilenen
mahalle sakinleri, pencerelerden, balkonlardan dergi istediler. 'Siz bizim çocuklars›n›z,
biz sizi tan›yoruz, derginizde yazd›klar›n›z› destekliyoruz' diyerek duygular›n› ifade
eden mahalle halk›n›n yo¤un ilgisi nedeniyle sat›fla götürülen dergi say›s› yetmedi.

* Ayn› gün Ka¤›thane'de de 18 okurumuzun kat›l›m›yla dergimizin tan›t›m› yap›l-
d›. Megafonla konu bafll›klar›n›n duyuruldu¤u tan›t›mda 37 adet dergi halka ulaflt›r›ld›.

*13 Kas›m’da 8 okurumuzun kat›l›m›yla Ümraniye-Birlik Mahallesi'nde ger-
çeklefltirilen sat›fl ise yaklafl›k 2 saat sürerken 17 dergi sat›ld›.

Direniflin Sesi Yürüyüfl’le Yay›l›yor 

Adana Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i taraf›ndan organize edilen 2.
Çukurova Halk Kültür Festivali, 18-22
Kas›m 2006 tarihleri aras›nda yap›l›yor.
Festival kapsam›nda çeflitli sanatç›lar›n
kat›laca¤› müzik dinletileri, film göste-
rimleri, paneller düzenlenecek. Temel
Haklar aç›klamas›na göre, festival prog-
ram› flöyle:

1. Gün ( 18 Kas›m Cumartesi)

Aç›l›fl / Saat 10.00 / Yer: Kültür Soka¤› 

- fiair Hasan Biber ve Ruhan Mavruk ‹le
Söylefli /  Saat:14.00 / Yer: Kültür Soka¤›

- Film Gösterimi 

Saat: 18.00... Film: YOL

Saat: 20.00... Film:

Otobüs

2. Gün (19 Kas›m
Pazar)

KONSER - Saat
13.00

Grup Nidal / Ercan
Ayd›n / Burhan Ber-
ken / Ali Ekber Eren

/ Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu

3. Gün (20 Kas›m Pazartesi)

- Film Gösterimi

Saat: 18.00... Film: Filler Ve Çimen

Saat: 20.00... Film: Karpuz Kabu¤undan
Gemiler Yapmak

4. Gün (21 Kas›m 2006- Sal›)

- Panel, Saat: 17.00

- Film Gösterimi

Saat: 18.00... Film: Foto¤rafç›lar›n Gö-
züyle Filistin

Saat: 20.00... Film: Gönül Yaras›

5. Gün (22 Kas›m Çarflamba)

- Müzik Dinletisi

Saat: 18.00... Yer: Kültür Soka¤›

Festival'in 5 günü boyunca Kültür Soka-
¤›’nda Adana Temel Haklar, fiakirpafla
Temel Haklar, Adana Gençlik Derne¤i,
Mersin Temel Haklar, Hatay Temel Hak-
lar, Asi Gazetesi, Hasan Bal›kç› ve hedi-
yelik eflya standlar› aç›k olacakt›r.

2. Çukurova Halk Kültür Festivali



“Bugün ABD'nin, dünyan›n nere-
sinde olursa olsun, kendi deneti-

minde olmayan her tavr› ezme pe-
flinde koflmas›, ... kurtulufl hareketle-
rini ve sosyalist ülkeleri bo¤ma
planlar› ve ataklar› yapmas›, dünya-
n›n tek efendisi oldu¤unu tasdik etti-
rerek herkesi kendi gücü karfl›s›nda
boyun e¤meye zorlamas›, halklar›n
ABD'nin dayatt›¤› düzeni kabul ede-
ce¤i anlam›na gelmiyor. Aksine
mevcut geliflmeler, önümüzdeki y›l-
lar›n, anti-emperyalist mücadele
dalgas›n›n dünya çap›nda kabarma-
ya bafllayaca¤›... y›llar olaca¤›n›n
iflaretlerini veriyor.” 

“Bugün” diye bafllayan yukar›da-
ki sat›rlar, yeni yaz›lmad›. Yani

bugünkü geliflmelere bak›larak söy-
lenmifl sözler de¤il. Yukar›daki tes-
pitleri, bundan tam 15 y›l önce(*)
yapt› Marksist-Leninistler. Yani,
Amerikan emperyalizminin sosya-
list sistem karfl›s›nda “zaferini” ilan
etti¤i, karfl›-devrim rüzgarlar›n›n en
güçlü biçimde esti¤i, emperyalizmin
gücünün her zamankinden daha

kadr-i mutlak gözüktü¤ü bir zaman-
da söylendi bu sözler. Pekçok örgüt
sosyalizmi savunmaktan, devrimi
hedeflemekten vazgeçerken, silahla-
ra veda ederken ve emperyalizmle
uzlaflman›n teorisini yaparken söy-
lendi. Marksist-Leninistler hakl› ç›-
kacaklar›ndan daha o günden emin-
diler. O günden emindik dünya
halklar›n›n Amerikan emperyaliz-
minin dayatmalar› önünde boyun
e¤meyece¤inden. Çünkü, o günden
emindik, s›n›flar mücadelesinin so-
nunun gelmedi¤inden ve komüniz-
me kadar da gelmeyece¤inden... 

Yanl›fl teoriler, gerçekleflmeye-
cek öngörüler, halklara güven-

meyenlerin, ideolojisine inanc› kal-
mayanlar›n eseriydi. Teorileri, s›n›f-
lar mücadelesinin sert rüzgarlar›
karfl›s›nda kumdan kaleler gibi da-
¤›ld›. Teorileri gibi, pratik geliflme-
lere iliflkin hemen tüm öngörüleri de
ayn› ak›bete u¤rad›. Çünkü öngörü-
lerini, politikalar›n›, taktiklerini te-
melde ayn› güvensizlik ve inançs›z-
l›k biçimlendiriyordu.  

ABD, Irak’›n iflini 48 saatte biti-
recekti. Emperyalistler öyle

planlam›flt› ve kim durabilirdi onun
önünde? Nitekim, Irak’›n iflgali ön-
görülenlerden k›sa sürede gerçeklefl-
ti. Burjuvazinin a¤z› kulaklar›nday-
d›. Saddam yönetimiyle ama asl›nda
Irak halk›yla alay edildi günlerce.
Irak’›n nas›l da çöküverdi¤i üzerine
teoriler yap›ld›... Ve ne yaz›k ki, Er-
tu¤rul Özkökler’le birlikte, yurtse-
ver, ilerici s›fat›n› tafl›yanlardan da
kat›lanlar oldu bu alaylara... Sonra
“iflin tamamlanmad›¤›” görülmeye
baflland› yavafl yavafl. Direnifl her
geçen gün büyüdü. Ve nihayet bir-
kaç hafta önce, Irak’›n “Vietnama
benzerli¤i” kabul edildi; ard›ndan
Bush seçimlerde oy kaybetti, D›fl›fl-
leri Bakan› istifa etti, iflgalin mimar-
lar› “iflgal hatayd›” demeye bafllad›-
lar, flimdi “yeni bir siyaset aray›-
fl›”ndan sözediyorlar... 

Bu sonuç, Irak iflgalinin arifesin-
de ABD’nin gücünün kadri

mutlakl›¤›na iliflkin yap›lan tüm tah-
lillerin ve politikalar›n iflas›d›r... Bu
sonuç, “hakimdirler, boyun e¤mek
gerekir” anlay›fl›n›n iflas›d›r. Bu so-
nuç, Irak’ta ya da dünyan›n baflka
herhangi bir yerinde ABD’yle iflbir-
li¤ini -hangi gerekçelerle olursa ol-
sun- savunan politikalar›n iflas›d›r...
Tabii, bunlar›n hepsinin ötesinde, bu
sonuç bizzat ABD emperyalizminin
planlar›n›n, politikalar›n›n iflas›d›r. 

ABD’deki sars›nt›, sadece bir
“seçim” sars›nt›s› de¤ildir. Ve-

Planlar› Bozan
Halklar›n Gücüdür

Irak direniflinden ö¤renmek, emperyalizm üzerine, küreselleflme 
üzerine, fliddet üzerine, silahl› mücadele üzerine, ‘90’l› y›llar boyunca

emperyalizmin ezberletti¤i yanl›fllardan kurtulmakt›r... Her yer Irak, her
yer Filistin, her yer Küba... oldu¤unda, iflte o zaman dünya, 
halklara de¤il, emperyalizme dar gelmeye bafllayacakt›r. 

3 Planlar› bozan halklar›n gücüdür!

5 Emperyalist haydut Irak çöllerine de¤il 

direnifle saplan›p kald› 

8 ABD ‹srail katliamlar›n› sahiplendi

10  fiiflli Direnifl Evi: ‹nsanl›¤›n hücre hücre 

çarp›flan neferi

12  Adana Direnifl Evi: Yaflam ile ölüm aras›nda 

bir yer

14  Tecrit insanl›¤a karfl› ifllenen bir suçtur

17  F Tipinde “trajikomik” hukuk

18  Oligarflinin 1 May›s haz›ms›zl›¤› bitmiyor

19  Hepimiz Tecritteyiz

21  Böyle polis devletine böyle yarg› yak›fl›r

22  ‘Terörist devlet’in belgelerinde itiraflar

24  Susurluk’tan fiemdinli’ye yarg› ‘rolünü’ 

oynamaya devam ediyor

25  Devrimci Sol Ana Davas›

26  Gülcanlar’›n ve Birollar’›n kavgas›

28  Mücadele arkadafllar› Birol Karasu’yu anlat›yor

30  Kapitalist Batakl›k: 

Ahlâk› ve namusu savunman›n bedeli

31  Gençlik: Gazi’de faflist terör t›rman›yor

32  Gençlik Dizi - 8: ’90’l› y›llar: 

Gençli¤in sorunlar› ve birlik aray›fllar›

36  Söz Gençlikte: Okullarda neler oluyor?

38  Hükümetin ‘kat›l›mc›l›k’ oyunu ve 

düflünce özgürlü¤ü

39  Emek: Sa¤l›k Emekçileri Ankara’ya yürüdü

41  Adli T›p’ta kadrolaflma ve sürgün 

42  Hayat›n ‹çindeki Teori: 

Manifesto, hâlâ manifestomuzdur

46  Yurtd›fl›: Belçika demokrasisine darbe karar›

48  Not düflüyoruz: Kimden al›yor, kime veriyor?

49  Yol yürüyenlerin...

50  Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm 

Mücadelemizin Kahraman fiehitleri

ç i n d e k i l e r



ya, ABD’nin tart›flt›¤› sorun, sadece
Irak’ta yaflanan “askeri” bir baflar›-
s›zl›ktan ibaret de de¤ildir. Sorun
ABD’nin Irak’› iflgal sürecinde yap-
t›¤› “teknik, taktik” hatalar da de¤il-
dir. Emperyalizmin ideolojik olarak
dünyaya çizdi¤i ve dayatt›¤› çerçeve
sars›lmaktad›r. Emperyalizmin stra-
tejik, ekonomik,  politik planlar› sar-
s›lmaktad›r. Bu sars›nt›y› yaratan
ise, halklar›n gücüdür. 

Politikada, güçlerin tahlili önem-
lidir. Fakat “güç” denilince bun-

dan anlafl›lmas› gereken nedir? Bu
soruya burjuva politikan›n verdi¤i
cevap baflka, devrimci politikan›n
verdi¤i cevap baflkad›r. Hat›rlanaca-
¤› gibi, ABD’nin Irak’a sald›r›s›n-
dan önce gazetelerde “güç” dengesi-
ni gösteren grafikler yay›nlan›yor-
du. Bu grafiklerde, mesela ABD’nin
ve Irak’›n sahip oldu¤u tanklar, top-
lar, uçaklar, bombalar karfl›laflt›r›l›-
yordu. Bu mukayeseli grafiklerde
ABD mutlak, tart›fl›lmaz bir üstün-
lü¤e sahipti. E¤er, “güç” denilince
anlafl›lan sadece bunlar olsayd›, bu-
gün ABD’nin Irak’taki mutlak ve
tart›fl›lmaz zaferinden sözediyor ol-
mal›yd›k. Fakat tam tersine, bugün
tüm dünyada tart›fl›lan ABD’nin za-
feri de¤il, ABD’nin ve tüm iflgal or-
taklar›n›n direnifl karfl›s›ndaki boz-
gunudur. Demek ki, olaylar›n geli-
flim seyrini belirleyen, yaln›z kimin
daha fazla tank›n›n topunun bomba-
s›n›n oldu¤u meselesi de¤ildir. 

Elbette bunlar tümüyle önemsiz
de¤ildir. Bu güçler de savafl›n

seyri üzerinde etkilidirler. Fakat biz
burada “nihai sonucu” belirleyecek
güçlerden sözediyoruz. Yeryüzünün
dört bir yan›nda sürmekte olan mü-
cadele, hangi araçlarla sürdürülüyor
olursa olsun, temelde s›n›fsal, poli-
tik bir mücadeledir. Dolay›s›yla,
güç, esas olarak bu savaflta karfl›
karfl›ya gelen ezen ve ezilen, sömü-
ren ve sömürülen s›n›flard›r. Viet-
nam’dan Irak’a kadar onlarca sava-
fl›n gösterdi¤i gerçek fludur: Hiçbir
askeri güç, direnen, örgütlü bir hal-
k›n gücünden daha büyük de¤ildir. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
bu yana, emperyalizm hiç kuflku

yok ki dünya çap›nda önemli kaza-

n›mlar elde etmifltir. Sosyalist siste-
min y›k›lmas›n›n ard›ndan ortaya ç›-
kan onlarca ülkeyi kendi sömürü
sistemine dahil etmifltir. Keza, sos-
yalist sistemin yaratt›¤› denge içinde
emperyalizme karfl› flu veya bu bi-
çimde direnen kimi ülkeleri de tes-
lim alm›flt›r. Fakat çok ç›plak biçim-
de görüldü¤ü gibi, bu emperyaliz-
min sorunlar›n› çözmemifl, tarih-
sel/s›n›fsal korku ve kayg›lar›n› so-
na erdirmeye de yetmemifltir. 

En tehlikelilerinden, en radikalle-
rinden bafllayarak tüm muhalif

güçleri yoketme fleklinde özetlene-
bilecek emperyalist politika, iflgalle-
re, terör örgütü listelerine, fler ekseni
ilanlar›na, ambargolara, uluslararas›
ve ulusal düzeyde komplo ve kat-
liamlar›na ra¤men bu hedefine ula-
flamam›flt›r. Tam tersine, emperyalist
politikalar›n karfl›s›na, tarihin gördü-
¤ü en kitlesel muhalefet ç›km›flt›r.
Emperyalizmin halklar›n devrimci,
demokratik muhalefetini ve müca-
delesini yoketme hedefine ulaflama-
mas›nda en önemli etken, hiç kuflku-
suz, daha sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
günlerden bafllayarak sosyalizmi sa-
vunma, emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›k savafl›n› sürdürme kararl›l›¤›n›
gösteren Marksist-Leninistler’in ve
vatanseverlerin varl›¤›d›r. Bu güçler,
tav›rlar› ve kararl›l›klar›yla, dünya
halklar›n›n ideolojik ve moral olarak
çökertilmesinin önüne geçmifltir.
Halklar›n ve daha dar anlamda ileri-
ci demokratik güçlerin k›sa süreli
gerileme ve durgunluk dönemleri,
bu güçlerin yayd›¤› direnifl ruhu ve
coflkusuyla afl›lm›flt›r. 

fiimdi yaz›m›z›n bafl›nda sözetti-
¤imiz “emin olma” haline tekrar

dönebiliriz. Dünya halklar›n›n em-
peryalizmin tüm bu dayatmalar›na
boyun e¤meyece¤inden emindik;
çünkü Marksist-Leninistler olarak
kendimizden emindik; ideolojimiz-
den, tarihsel perspektifimizden
emindik. Emperyalizm ne kadar bü-
yük bir terörle sald›r›rsa sald›rs›n,
güçler dengesi ne kadar aleyhimize
olursa olsun, emperyalizme boyun
e¤meyece¤imizden ve uzlaflmayaca-
¤›m›zdan emindik. Devrimci, ilerici,
vatansever örgütler aç›s›ndan halka

güvenle kendine güven birbirinden
ayr›lmaz. Sosyalist sistemin y›k›l-
mas›yla birlikte o güne kadar ki stra-
tejilerinden, politik hedeflerinden
vazgeçerek yüzlerini emperyalizme
dönenler, kendine, halka ve ideoloji-
sine güvenmeyenlerdi. Bu güveni
her koflul alt›nda tafl›yanlar ise, bu
zorlu dönemeçte, halklar›n direnifl
oda¤› olarak tarihsel görevlerini ye-
rine getirdiler.  

Halklar, tarihin flu veya bu döne-
minde, sömürücü egemen s›n›f-

lar›n partilerinin ve politikalar›n›n
etkisi alt›nda kalabilirler. Emperya-
lizmin ve iflbirlikçilerin terörü, vah-
fleti, geçici suskunluklar, sinmifllik-
ler yaratabilir. ‹flçi s›n›f›, köylülük,
ve di¤er ezilenler, belli konjoktür-
lerde kendi s›n›fsal ç›karlar›yla çeli-
flen politik tutumlar içinde olabilir-
ler. Bunlar›n hiçbiri, ne s›n›flar mü-
cadelesinin her fleye ra¤men sürdü-
¤ü gerçe¤ini ortadan kald›r›r, ne de
ezilenlerin tarih sahnesindeki rolü-
nün de¤iflti¤ini gösterir... Tarih, ge-
çici olan› ay›klar, kal›c› olan, tarihi
yazmaya devam eder. Filistin’de ve-
ya Afganistan’da veya Irak’ta dire-
nifle öncülük eden güçlerin politika-
lar›, taktikleri, amaçlar› tart›fl›labilir.
Fakat bu tart›flma, bir yan›yla soru-
nun ikincil yan›d›r. Sözü edilen yer-
lerde, tarih sahnesine direnen halk
ç›km›fl ve o andan itibaren de em-
peryalizmin planlar› bozulmufltur.
Amerikan emperyalizmi, Irak’ta
çi¤nedi¤i, yok sayd›¤› bir iradeye
çarpm›flt›r. Bu, halk›n silahl› direnifl-
le ortaya koydu¤u iradesidir. 

ABD’nin Irak’ta içine düfltü¤ü
durum çok ö¤reticidir; Irak di-

reniflinden ö¤renmek, emperyalizm
üzerine, küreselleflme üzerine, flid-
det üzerine, silahl› mücadele üzeri-
ne, 90’l› y›llar boyunca emperyaliz-
min ezberletti¤i yanl›fllardan kurtul-
makt›r. Emperyalist dünya düzeni-
nin karfl›s›na, dünyan›n her yerinde
direnen ve savaflan halklar› ç›kar-
mak gerekti¤idir. Her yer Irak, her
yer Filistin, her yer Küba... oldu¤un-
da, iflte o zaman dünya, halklara de-
¤il, emperyalizme dar gelmeye bafl-
layacakt›r. 

(*) Mücadele, say› 23, 1 Temmuz 1991 
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9 Nisan 2003, saat 16.45....
Ba¤dat’ta Firdevs Meydan›’n-
da Saddam’›n heykeli devrilir-
ken, Irak’ta ve dünyada yeni
bir süreç bafll›yordu. Bu süre-
cin ABD emperyalizminin
önüne ç›kan her fleyi ve herke-
si devirece¤i, silip süpürece¤i
bir süreç olaca¤›n› bekliyordu
birçoklar›. Ama öyle olmad›. 

5 Kas›m 2006’da ABD’de yap›-
lan seçimler ve ard›ndan yaflanan
geliflmelerle, Amerikan emperyaliz-
minin Irak iflgali, yeni bir aflamaya
ulaflt›. Bu aflama, Amerikan emper-
yalizminin “KUDRET‹”nin Irak
halk›n›n hakk›ndan gelmeye yetme-
di¤inin resmen ilan edildi¤i aflama-
d›r. Emperyalist haydut, Irak’ta “ba-
flar›s›z” oldu¤unu resmen kabul et-
mek durumunda kalm›flt›r. 

Gerçekte benzer bir durum Af-
ganistan’da da sözkonusudur, ancak
Afganistan’da iflgal resmi olarak
NATO arac›l›¤›yla sürdürüldü¤ü
için, ABD politikas›n›n buradaki if-
las› flimdilik tart›flma gündeminden
uzak tutulabilmektedir. 

ABD’nin Aray›fl›:

En çok kâr ve en az zararla 
çekilmek
“Amerika Irak'ta arayıfl içinde”;

geçen hafta birçok gazetede yerald›
bu bafll›k. ABD yönetiminin çeflitli
kademelerinden ayn› yönde aç›kla-
malar yay›nland›. Irak’taki durumu
incelemek (yani asl›nda ABD em-
peryalizminin Irak bata¤›ndan nas›l
kurtulaca¤›n› tespit etmek) üzere bir
“Irak Çal›flma Grubu” kuruldu.
ABD Genelkurmay Baflkanı Orge-
neral Peter Pace de, “ordunun
Irak'ta bir yön de¤iflikli¤ini incele-
mekte oldu¤unu” açıkladı. 

Amerikan bas›n›na göre, ABD
yönetimi, “en k›sa sürede çekilme,
veya Kuzey Irak’a yerleflme veya
Irak’›n üçe bölünmesi” seçenekleri-
ni tart›fl›yormufl... 

Amerikan emperyalizmi içine
düfltü¤ü acizlikten kurtulmaya, en
az›ndan direnifl karfl›s›ndaki acizli-
¤inin üstünü örtmeye çal›fl›yor.
Amerika, iflgalle birlikte Irak’›n
petrolu baflta olmak üzere, yeralt›
kaynaklar›na el koymufltur. Bir çe-
kilmede bunlardan vazgeçmek iste-
meyece¤i aç›kt›r; o halde, ABD’nin
ilk tercihi, yerine, ABD’nin gizli ifl-
galini sürdürebilecek bir kukla re-
jim b›rakmakt›r. Esasen iflgalin ba-
fl›ndan bu yana da bu politikay› izle-
mektedir. Kukla hükümetlerin ku-
rulmas› ve kukla bir ordunun olufl-
turulmaya çal›fl›lmas› bu program›n
bir parças›yd›. Ancak direnifl,
ABD’ye bu program›n› uygulama
f›rsat› vermemifltir. 

fiuras› aç›k ki; tart›fl›lan hiçbir
seçenek, ABD’nin en az askeri ve
siyasi kay›pla Irak’tan ç›k›fl›n› sa¤-
layamayacakt›r. Amerikan emper-
yalizminin devasa askeri gücü, Irak
halk›n›n direnifline çarpm›fl kalm›fl-
t›r; hiçbir askeri ve siyasi manevra
art›k bu gerçe¤i de¤ifltiremez. 

‹flgalcinin acizlik itiraf›:

Rumsfeld: ‘Irak’ta durum kötü’... 
Bush: ‘Irak politikam›z iyi de¤il’
Bush yönetiminin Irak politika-

s›na karfl› oluflan tepkiler, kendini
geçen hafta yap›lan seçimlerde orta-
ya koydu. Bush’un Cumhuriyetçi
Parti'si seçimlerden oy kaybederek
ç›kt›. Bush yönetimi, Amerikan top-
lumunun tepkisini nötralize edebil-
mek için Rumsfeld’i günah keçisi
yapt›. Irak’taki “baflar›s›zl›¤›n” fa-

turas›n› üstlenen ABD Savun-
ma Bakan› Donald Rumsfeld,
istifa etti. Rumsfeld, istifas›n›n
ard›ndan yapt›¤› aç›klamada
Irak'ta Ba¤dat'›n düflürüldü¤ü
“ilk aflaman›n” baflar›yla ta-
mamland›¤›n› belirttikten son-
ra flöyle diyordu: "fluras› aç›k
ki, Irak'ta içinde bulundu¤u-
muz ikinci safha yeterince iyi
veya yeterince h›zl› gitmiyor..."

Ayn› günlerde Bush da yapt›¤›
aç›klamada ''Irak'ta yeni bir pers-
pektife ihtiyaç oldu¤unu” belirtip,
Irak'ta izlenen politikan›n ''yeterin-
ce iyi ve sa¤lam olmad›¤›n›'' kabul
etti.  

Esas›nda görülece¤i gibi, gerek
Rumsfeld’in, gerekse de Bush’un
sözleri, özel bir anlam tafl›m›yor;
ABD yöneticileri, direnifl karfl›s›nda
içine düfltükleri acizlikle geveliyor-
lar. Sözkonusu iki isim, bafl›ndan
beri tüm politikalar› do¤rudan belir-
leyenlerdir. 

ABD’de tart›fl›lan ne?

Tepkinin bir k›sm›, iflgale de¤il, 
iflgalin baflar›s›zl›¤›na tepkidir
Burada bir noktaya özel olarak

dikkat çekmekte yarar var. 

Rumsfeld, “Irak’ta durum kö-
tü”derken; Bush, “Irak politikam›z
iyi de¤il” derken; ve demokratlar,
Irak konusunda Bush yönetimini
elefltirirken; tart›fl›lan iflgalin yan-

l›fll›¤›, kötülü¤ü, haks›zl›¤› veya

hukuksuzlu¤u de¤ildir. Irak halk›-
n› sindirememifl, direnifli ezememifl
olmak tart›fl›l›yor. “Demokrat Parti”
de Bush yönetimini bunlar› “baflara-
mad›¤›” için elefltiriyor. 

Bu anlamda, seçim sonuçlar›n›
Amerikan toplumunun “Irak’›n ifl-
galine tepkisi” olarak görmek yan›l-
t›c›d›r. Tepkilerin bir bölümü bu
muhtevadad›r; ama bir bölümünün
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Emperyalist Haydut 
Irak Çöllerine De¤il, 
Direnifle Saplan›p Kald›!



de iflgale de¤il, iflgaldeki “baflar›s›z-
l›¤a” tepki oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Kuflku yok ki, bu tepkilerin de
zaman içinde iflgale karfl› bir muhte-
va kazanmas› mümkündür. Nite-
kim, bizzat ABD ordusu içinde ifl-
gale bir an önce son verilmesi do¤-
rultusunda kapsaml› bir imza kam-
panyas› bafllat›lm›fl olmas›, önemli
bir göstergedir. 

Irak’›n gelece¤i?

ABD cephesinde tart›fl›lan “se-
çeneklerden” birini de, Irak’›n “üçe

bölünmesi” oluflturuyor. Gazeteler-
de bu “seçenek” üzerine pek çok
yorum yay›nlan›yor. Öncelikle bu
tart›flmadaki bir çarp›kl›¤› ortaya
koymak gerekir oysa. Sanki bir el-
man›n veya bir karpuzun bölünme-
sinden sözeder gibi sözediliyor
Irak’›n bölünmesinden. Sanki, “bö-
lünmesi” tart›fl›lan ülkenin bir halk›
yokmufl gibi tart›fl›l›yor. Ama tart›fl-
ma her ne kadar böyle yürütülse de,
Irak halk›, direnifliyle “ben var›m”
diyor ve o noktada “üçe bölünme”
senaryolar› bofllukta kal›yor. 

Bu anlamda; üçe bölünmesi ön-
görülenlerin buna ne kadar destek
verecekleri, üçe bölünmenin bölge
dengeleri aç›s›ndan nas›l bir sonuç
do¤uraca¤› zaten tart›flmal›d›r. 

‹kincisi, üçe bölünmüfl bir
Irak’tan ortaya ç›kacak bir Kürt
devleti, ‹ran ve Türkiye oligarflisi
aç›s›ndan kabul edilebilecek bir du-
rum de¤ildir. Kürtlerin bugün de-
facto bir otonomi ortam›nda bulun-
duklar› statüyü terk ederek, “Ba-
¤›ms›z” bir devlet ilan edip komflu-
lar› ile çat›flmaya girmesi de flu afla-
mada ifllerine gelmez. 

Sünnilerin ise bölünmeye karfl›
olduklar› çok net olarak biliniyor.
fiiiler aç›s›ndan da durum farkl› de-
¤il. fiii yoksullar›n› büyük oranda
temsil eden es-Sadr, “islamc›” çiz-
gisi kadar “ulusalc›” ç›k›fllar› ile de
bilinmektedir, bölünmeye ‘ba¤›m-
s›z Kürt devletine’ karfl› oldu¤unu
aç›kça ilan etmifltir. Sadece es-Sadr
de¤il, tüm fiii güçleri aç›s›ndan da
bölünme tercih nedeni de¤ildir. 

Soruna ABD emperyalizmi aç›-
s›ndan bakarsak; evet, emperyalizm
bölünmeyi isteyebilir. Emperya-
lizm, küçük, güçsüz, kendi bafl›na
varolamayacak ülkelerden yanad›r.
Nas›l ki, Balkanlar’da, eski SSCB
topraklar›nda bölüp parçalad›ysa,
Irak’ta da ayn› politikay› izleyebilir.
Irak’›n esas olarak yine emperya-
lizm taraf›ndan s›n›rlar› çizilerek
oluflturulmufl bir ülke olmas›, bunu
kolaylaflt›r›c› bir etkendir. Fakat,

tüm bunlar böyle olmakla birlikte,
yukar›da say›lan nedenlerle, Irak’›n
üçe bölünmesinin ne kadar müm-
kün olaca¤› ve ne kadar ABD em-
peryalizminin ç›karlar›na uygun
olaca¤›, bugün için belirsizdir.  

‹flgalciye karfl› birlik!

Her fleye ra¤men iflgalciye karfl› 
halklar›n birli¤i savunulmal›d›r

Halklar aç›s›ndan ise, savunul-
mas› gereken, emperyalizme karfl›
birlikte direnifltir. Emperyalizme
karfl› direnifl, hiçbir ulusal ve dinsel
kesimin varl›¤›n›, kimli¤ini reddet-
meyen bir birliktelik içinde sürdü-
rülmek durumundad›r. 

fiii, Sunni ve Kürt güçlerin her
kesimi, iflgalciyle iflbirli¤ini kesin
bir biçimde reddetmelidir. 

Ancak Kürt milliyetçi hareket-
lerde iflgalciyle iflbirli¤i politikas›-
n›n halen sürdürülmesi ve özellikle
fiii güçler aras›ndaki iflgalciyle uz-
laflma e¤ilimleri, Irak halk›n›n dire-
niflinin zay›f karn›n› oluflturmakta-
d›r. 

Bugün Celal Talabani gibi lider-
ler, iflgalcilerin çekilmesine aç›kça
karfl› ç›kmakta, “sak›n çekilmeyin”
diye adeta yalvar yakar olmaktad›r-
lar. YNK Washington temsilcisi Ku-
bad Talabani, Irak’taki iflgal güçle-
rinin Güney Kürdistan’da konufllan-
d›r›lmas›n› destekleyeceklerini
aç›klayarak, “bu bölgedeki Kürtle-
rin Amerikan yanl›s› oldu¤unu ve
ABD birliklerini memnuniyetle kar-
fl›layaca¤›n›” söylüyor. ‹flgalcinin
hala Irak’ta kendine “destek güç
bulmas›n›” sa¤layan bu iflbirlikçi-
lik, ABD’nin acizli¤ini ve güçsüz-
lü¤ünü k›smen telafi ederek iflgali
ve Irak halk›n›n ödedi¤i bedeli bü-
yütüyor. 

‹flgal alt›ndaki Irak halk›, birlefl-
ti¤inde, Irak’taki iflgal batakl›¤›,
Amerikan emperyalizmi için daha
da büyüyen bir batakl›k haline dö-
nüflecektir. Ve flimdi Irak direniflinin
önündeki aflama budur:

Irak, ABD için öyle derin bir ba-
takl›¤a dönüflmelidir ki; iflgalci o
batakl›kta bo¤ulsun!
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‹çeriden Bir ‹tiraf: 
Irak’ta kazanma 

ihtimalimiz yok!
ABD D›fl ‹liflkiler Konseyi Baflka-

n› Richard Haas, 13 Kas›m tarihli Al-
man Derspiegel’de yay›mlanan rö-
portaj›nda, ABD’nin Irak politikas›n›
ve flu anki durumu de¤erlendiriyor. 

Sorulardan birisi flu: 

“ABD'nin Irak'ta kazanma ihti-

mali var m› hâlâ?”

‹flte ABD parlamentosunun d›fl
ilifllerden sorumlu kiflisinin cevab›:

“Irak'ta gerçekle yüzleflmemiz ge-
reken bir noktaya geldik. 'Kazan›la-
bilir' kelimesinin bir anlam› varsa,
Irak'taki durum kazan›labilir de¤il.
O yüzden flimdi yapmam›z gereken,
kay›plar› ve bedelleri azaltman›n bir
yolunu bulmak...”

Direnifl Sadece 

ABD’yi Sarsmad›
Irak direnifli sadece ABD iç politi-

kas›nda sonuçlar yaratmad›. Ayn› za-
manda ABD iflgaline ortak olan ülke-
lerde de siyasi de¤iflimleri tetikledi. 

Blair, ‹flçi Partisi baflkanl›¤›ndan
ayr›laca¤›n› ve bir sonraki seçimde
baflbakanl›¤a aday olmayaca¤›n›
aç›klad›. 

‹spanya'da iflgale muhalefet eden
“sosyalist” Zapatero, iflgale ortak
olan Aznar'› devirdi. ‹talya'da da as-
kerlerini Irak’a gönderen Berlusconi
hükümeti gitti. Her iki ülkede de ifl-
bafl›na gelen partilerin temel propa-
gandas› “Irak’tan askerleri çekme”
sözü oldu ve çektiler. 
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“Baflar›s›zl›k”, Amerikan askeri
güçlerinin Irak direniflini bast›rama-
mas›ndad›r. Bunun sonucunda bin-
lerce Amerikan askerinin ölmesin-
dedir. Buna karfl›n, Amerikan tekel-
ci burjuvazisi, flimdilik “program›-
n›” sürdürmektedir. 

ABD, 11 Eylül’den bu yana,
“halklara karfl› savafl ilan›” politika-
s›ndan itibaren, silah sat›fl›n› ikiye
katlam›flt›r. New York Times’in ha-
berine göre, bu y›l silah sat›fl› geçen
y›la göre yüzde 100 artt›. 

ABD, 2005 Eylül’ünden 2006
Eylül’üne kadar 21 milyar dolarl›k
silah anlaflmas› yapt›.. Bir önceki
y›l 10.6 milyar dolarl›k silah sat›fl›
yapm›flt›... 

BM Kalk›nma Program› Baflkan›
Kemal Dervifl, geçen hafta yapt›¤›
bir konuflmada, ABD’ye iliflkin flu
gerçe¤i ortaya koyuyordu:

“Son 10 y›lda, ABD’de yüzde
20-30’luk alt gelir grubundaki in-
sanlar›n gelir düzeylerinde hiçbir
de¤ifliklik olmad›, buna karfl›l›k en
zengin yüzde 10’luk, yüzde 1’lik ve
özellikle de yüzde 0.1’lik bölümün
gelir düzeylerinde h›zl› bir art›fl
var.” (16 Kas›m 2006, Milliyet)

Bu rakamlar›n da gösterdi¤i gi-
bi, tekelci burjuvazinin en irileri ka-
zanmaya, sermayelerini ve servetle-
rini büyütmeye devam ediyorlar.
Irak’ta ölen Amerikan askerleri
flimdilik onlar› fazla ilgilendirmi-
yor. Kemal Dervifl, bu aç›klamas›-
n›n devam›nda flöyle diyor: “E¤er
geride kalanlarla ilgilenilmezse,
dünyada ciddi siyasal ve sosyal so-
runlarla karfl› karfl›ya kalaca¤›z...” 

Yani, emperyalist tekellerin en
irileri kazanmaya, sermayelerini
büyütmeye devam ediyor ABD’de. 

Evet, geride kalanlar, yani “en
irilerin, yüzde 0.1’lik bölümün” d›-

fl›nda kalanlard›r as-
lolan. Irak iflgalinin
ak›betini, halklar›n
gelece¤ini belirleyecek olan da on-
lard›r. 

De¤ilse, ABD’deki bir lider ve-
ya iktidar de¤iflikli¤inden iflgal poli-
tikalar›na son verilmesine bekle-
yenler, ABD tarihinden ve sistemin-
den bihaberdirler.  

ABD’nin bugün aç›k iflgallere
varan politikalar›n›n temelleri, esas
olarak 1980’lerin bafllar›nda at›lma-
ya bafllanm›flt›r. ABD'de Reagan ve
‹ngiltere de Thatcher'la bafllayan ve
o dönem "yeni sa¤" ad› verilen ik-
tidarlar, “neo-liberal” diye adland›-
r›lan sald›r›lar›n bafllang›c›yd›. Bu
politikan›n iki temel hedefi vard› o
dönem için: 1- Emperyalist ülkeler-
de "refah devleti" tasfiye edilecek,
2- Sömürgelerde ulusal kalk›nmac›-
l›k modeline son verilecek, kap›lar
emperyalist sermayeye sonuna ka-
dar aç›lacak.

Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla,
bu politika, do¤rudan askeri zor eflli-
¤inde sürdürülmeye baflland›. Bu po-
litika demokrat Clinton döneminde
de sürdürüldü. Clinton döneminde
Irak’a karfl› ambargonun ve say›s›z
askeri sald›r›n›n sürdürüldü¤ünü ha-
t›rlatal›m. Ve yine hat›rlatal›m ki,
Baba Bush taraf›ndan bafllat›l›p
Clinton taraf›ndan sürdürülen eko-
nomik ambargo, 500 bini aflk›n Irak-
l› çocu¤u katleden bir politikayd›. 

Sömürgecili¤in “cumhuriyetçi”
veya “demokrat” versiyonlar› aras›n-
da özünde bir fark yoktur; ayn› em-
peryalizmin Amerikan ve Avrupas›
aras›nda özde bir fark olmad›¤› gibi. 

Sömürgecilikte halklar›n iradesi
yoktur. ‹flte Irak; Amerika, meflru
olmayan bir yönetim, meflru ve hu-
kuki olmayan bir mahkeme arac›l›-

¤›yla Saddam’› yarg›l›yor, idama
mahkum ediyor ve Irak halk›na dö-
nüp diyor ki “bak›n size adalet ge-

tirdim”! Ve bu adalet(!) de tüm em-
peryalistler ve iflbirlikçileri taraf›n-
dan alk›fllan›yor. Sömürgecili¤in
tüm tarihi budur asl›nda. Sömürge-
cilikte, halklar›n kendi iradesi yok-
tur. Halklar›n özgür yaflam hakk›
yoktur. 

Bu hakk› hiçbir emperyalist ülke
veya lider bahfletmez. Bu hak, tari-
hin her döneminde oldu¤u gibi, sö-
ke söke kazan›lacak. 

O gün, kendilerinden emindiler.
Bugün “baflar›s›zl›klar›” gündem-
de. Colin Powell, Donald Rums-
feld ve George W. Bush...ve öteki-
ler. Dünya halklar›na karfl› iflledik-
leri suçlar, hiçbir istifan›n, hiçbir
özrün affettiremeyece¤i kadar bü-
yüktür. 
Bugün iki ülkenin halklar›, emper-
yalist güçlerin aç›k iflgali alt›nda-
d›r. Ve iflgal kararlar›n›n alt›nda
onlar›n imzas› vard›r. 
Bagram’da, Ebu Gureyp’te, Guan-
tanamo’daki iflkence ve katliam-
larda onlar›n eli vard›r. 
655 bin Irakl›’y› katleden onlard›r. 
“Güvercinler ve flahinler” senaryo-
lar›yla halklar›n kafas›n› buland›r›p
suçlar›n› örtbas etmek isterler.
Oysa ne güvercindirler, ne flahin;
yoksul halklar›n cesetleriyle besle-
nen akbabalard›r onlar. 
“Cumhuriyetçi” veya “demokrat”
olmalar›n›n da bir önemi yoktur;
çünkü as›l kartvizitlerinde “tekel-
ci” yazar. Tüm politikalar›, tekelle-
rin ç›karlar› içindir.
Ve elbette, tekeller için döktükleri
bu kan›n hesab›n› verecekler!

Mesele Bush ya da
Rumsfeld
Cumhuriyetçiler ya da
Demokratlar Meselesi
De¤ildir



Çocuklar ve kad›nlar dahil ol-
mak üzere 19 Filistinli’nin füzeler,
bombalarla paramparça edildi¤i
Beyt Hanun Katliam›, tüm dünyada
büyük öfkeye neden olurken, bek-
lendi¤i gibi, Amerikan emperyaliz-
mi bir kez daha katliamc›lar›n arka-
s›nda durdu. 

Birleflmifl Milletler Güvenlik
Konseyi, vahfletin büyüklü¤ü karfl›-
s›nda konuyu gündemine almak du-
rumunda kald›. Ancak, Beyt Hanun
Operasyonu’nu k›nayan ve ‹srail’in
askeri operasyonlar›n› sona erdir-
mesini isteyen karar tasar›s› ABD
taraf›ndan veto edildi. Böylece BM
bir kez daha Filistin halk›n›n katle-
dilmesi karfl›s›nda sessizli¤ini koru-
mufl oldu.

Bu veto karar› sonras›, Bush’un
‹srail Baflbakan› Ehud Olmert ile
görüflmesi de deste¤in bir baflka ifa-
desidir. Olmert’e efllik eden ‹srail ‹ç
Güvenlik Bakan› Avi Dichter’in,
ABD’den yapt›¤› aç›klamalarda,
“Gazze fieridi’ndeki operasyonlar›n
geniflletilmesi gerekti¤ini” söyle-
mesi, görüflmelerdeki “havay›”
aç›kça yans›tan içeriktedir. 

Amerikan emperyalizminin BM
Güvenlik Konseyi nezdinde ‹srail’e
verdi¤i destek yeni de¤il. Buna ben-
zer çeflitli konularda gündeme geti-
rilen tam 33 karar tasar›s› ABD ve-
tosu nedeniyle karara dönüflemedi.
‹srail’in, BM’de al›nm›fl aleyhine
olan kararlar› uygulamama konu-

sundaki pervas›zl›¤›n›n kayna¤›nda
da yine Amerikan emperyalizmin-
den baflkas› yoktur.

ABD vetosunun anlam› çok
aç›kt›r; ‹srail’e katliamlar›na de-

vam etme, Filistin halk›n›n dire-

niflini kan içinde bo¤ma yönünde

verilmifl destektir. Beyt Hanun’da
çocuklar›n, silahs›z insanlar›n tepe-
sine ya¤d›r›lan bombalara ra¤men
verilmifltir bu destek.

Nitekim, katliam›n hemen ard›n-
dan ortaya ç›kan tepkiler nedeniyle
“savunma” pozisyonuna geçen ve
katliam› “teknik hata” gibi gerekçe-
lerle izah etmeye çal›flan ‹srail,
BM’deki vetonun hemen sonras›n-
da yeniden sald›r›ya bafllad›. Dergi-
miz yay›na haz›rland›¤› s›rada, Gaz-
ze’de evlere att›¤› füzelerin büyük
can kayb›na neden olmufl olabilece-
¤i haberleri geçiyordu. 

Öte yandan ABD vetosu, Filistin
cephesinde de yank›s›n› buldu. Fi-
listin Hükümet Sözcüsü Gazi Ha-
mad, hükümetin ABD'yi fliddetle k›-
nad›¤›n› kaydederek, ABD'nin bu
karar›yla, ''masum Filistinli sivillere
yönelik yeni katliamlar›n görmez-
den gelinece¤i sinyali verildi¤ini''
belirtti. Sözcü, bunun, Ortado¤u'ya
insan haklar› ve demokrasi getirece-
¤ini söyleyen ABD için bir utanç ol-
du¤unu kaydetti. 

Gazze fieridi'ndeki silahl› dört
grup ise, ABD'nin bundan sonra
"sald›r› hedefi" olaca¤›n› aç›klad›.

Halk Direnifl
Komiteleri, El
Fetih'in silahl›
kanad›ndan El
Aksa fiehitleri
ile Ebu Rifl Tu-
gaylar› ve Tev-
hid Tugaylar›
ad›na yap›lan or-
tak aç›klamada,
ABD, ‹srail'in
iflledi¤i suçlar›
desteklemek ve
meflrulaflt›rmak-

la suçland›. ABD'nin izledi¤i siya-
setin tüm dünyada Filistinliler ve
müslümanlar için, ABD hedeflerini
meflru hedef haline getirdi¤ini kay-
deden gruplar›n aç›klamas›nda, “Si-
yonist Amerikal› düflman›n, kan ve
güçten baflka dil anlamad›¤›” ifade-
sine yer verildi.

14 Kas›m günü ise, Beyt Hanun
Katliam›’na misilleme olarak, ‹sra-
il'in Sderot kentine roket sald›r›s›
düzenlendi. Savunma Bakan› Pe-
retz’in evinin yak›n›na düzenlenen
sald›r›da, Peretz’in korumas› a¤›r
yaralan›rken, bir ‹srailli öldü. Sald›-
r›y›, ‹zzeddin El Kassam Tugaylar›
ve ‹slami Cihad üstlendi.

Ain Bit ‹lma kamp› yak›nlar›n-
da, Filistin Halk Kurtulufl Cephe-
si'nin (FHKC) Ebu Ali Mustafa Tu-
gay› gerillalar› ile ‹srail askerleri
aras›nda 14 Kas›m’da yaflanan ça-
t›flmada ise, Cephe üyesi Baha Ha-
tari (20) yaflam›n› yitirdi.

Öte yandan, ABD, ‹srail ve Av-
rupa emperyalistlerinin karar›yla
uygulanan ekonomik, siyasi ambar-
goyu ortadan kald›rmak için, Ha-
mas ile El Fetih aras›ndaki ulusal
birlik hükümeti görüflmelerinde bel-
li bir aflamaya geldi¤i aç›klan-
d›. Baflbakanl›k için, Gazze ‹slam
Üniversitesi’nin rektörlü¤ünü ya-
pan Muhammed fiubeyr üzerinde
uzlafl› sa¤land›¤› ifade ediliyor.

Bilindi¤i gibi, Filistin halk›n›n
iradesini Hamas’› seçerek göster-
mesi karfl›s›nda, “demokrasiden”
söz eden emperyalist devletler, hal-
k›n iradesini tan›mad›klar›n› aç›kla-
m›fllar ve Hamas hükümetini tan›-
mam›fllard›. Bununla da kalmayan
emperyalistler, Hamas’› istedikleri
noktaya çekmek, Filistin halk›n›n
direniflini açl›k ve sefaletle teslim
almak için ekonomik ambargo uy-
gulamaya bafllam›fllard›. Beyt Ha-
nun katliam› ve ABD vetosu sonra-
s›, Arap Birli¤i ambargoyu delme
karar› alm›fl olsa da, “uygar dün-
ya”n›n ambargosu Filistin’de büyük
bir sefalet yaratm›fl durumda. An-
cak sefalet yaratsa da, onlar›n iste-
dikleri sonucu, teslimiyeti yarata-
mad›¤› çok aç›k.
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ABD ‹srail Katliam›na Sahiplendi
Siyonistler Katletmeye Devam Ediyor

Filistin halk› Arafat'› and› 
Filistin halk›, ölümünün ikinci y›l-

dönümünde Yaser Arafat’› and›. Ramal-
lah’ta, Arafat’›n mezar›n›n bulundu¤u
karargaha ak›n eden Filistinliler, Muka-
ta’daki mezar›na çelenk koydular.

Ömrünü Filistin halk›n›n ba¤›ms›z
bir devlet kurmas› için, özgürlü¤ü için
adayan Arafat, “flaibeli” bir flekilde ra-
hats›zlanarak, 11 Kas›m 2004’te tedavi
gördü¤ü Fransa’da ölmüfltü. 
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Türkiyeli anti-emperyalistler Lübnan

halk›yla dayan›flmay› art›rmak, direnifle

destek olmak ve emperyalizme karfl›

omuz omuza olduklar›n› göstermek için

Lübnan’a gidiyor. Çeflitli siyasi gruplar›n

oluflturdu¤u Halklar›n Ortado¤u Projesi

Koordinasyonu bileflenleri, 14 Kas›m’da Galatasaray Postanesi önünde

yapt›klar› aç›klama ile, Beyrut’ta düzenlenecek olan Lübnan Halk›yla
Uluslararas› Dayan›flma Konferans›’na gideceklerini duyurdular.

“Direnifl’e Destek Olmak ‹çin Lübnan’a Gidiyoruz” yaz›l› ve “Tür-

kiyeli Anti-Emperyalistler” imzal› pankart›n aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› ya-

pan Eyüp Bafl, 16-19 Kas›m tarihlerinde toplanacak olan Konferans’a ka-

t›lmak üzere 15 Kas›m’da yola ç›kacaklar›n› söyledi. Ortado¤u halklar›n›n

emperyalist-siyonist sald›r›lara bugüne kadar boyun e¤mediklerini hat›rlatan

Bafl, flunlar› kaydetti: “Her gün katledildiler, iflkencelerden geçirildiler,

afla¤›land›lar ama asla teslim olmad›lar. Dünya halklar›na örnek olacak

direnifl destanlar› yaratt›lar. Yenilmediler, y›lmad›lar. Çok büyük ac›lar

çekti Ortado¤u halklar›. Ve her geçen gün ac›lar›na yeni ac›lar eklendi.

‹flte Filistin! ‹flte Irak! Ve Lübnan!” 

‹srail Siyonizmi’ne karfl› kahramanca direnen Lübnan halk›n›n katliam-

lardan geçirildi¤ini hat›rlatan Bafl, iflbirlikçi Türkiye devletinin ise, Kürt hal-

k›na yönelik imha ve inkar politikalar›na devam ederek, Siyonist ‹srail’den

farks›z oldu¤unu gösterdi¤ini söyledi. 

“Emperyalizme, Siyonizm’e ve iflbirlikçi iktidarlara karfl› direnen Or-

tado¤u halklar›n›n yan›nda ve dayan›flma içerisinde oldu¤umuzu gös-

termek için yar›n Lübnan’a gidiyoruz.” diyen Bafl, Türkiye’nin “bar›fl gü-

cü” ad› alt›nda Lübnan’a asker göndererek, emperyalistlerin ve Siyonistle-

rin ç›karlar›n› korudu¤unun alt›n› çizdi. Bafl, “Irak, Filistin, Lübnan halkla-

r›n›n düflman› da dostu da bellidir. Düflman› emperyalistler, Siyonistler

ve iflbirlikçi iktidarlard›r. Dostlar› ise tüm Ortado¤u ve dünya halklar›-

d›r. Halklar›n birlikte mücadelesi ile emperyalizm, Siyonizm yenilecek

direnen halklar kazanacak...” diye konufltu. 

Sloganlar›n at›ld›¤› eyleme, 150 kifli kat›ld›. 

Lübnan’a gidecek olan kurumlar flunlar: Halklar›n Ortado¤u Projesi Ko-

ordinasyonu (Anti Kapitalist, EHP, HÖC, ‹flçi Mücadelesi, Leman Dergisi,

Odak, SDP, Sosyalist Alternatif) Amargi Kad›n Koporatif, ESP, Kald›raç

Dergisi, SODAP, Emek Partisi, SGD, TÖP, Birleflik ‹flçi Dergisi, Özgür E¤i-

tim Platformu, Ö¤renci Postas› Gazetesi, Feminist Hareket Dergisi, Temel

Haklar Federasyonu, fiakirpafla Temel Haklar, ‹D‹L Kültür Merkezi, Grup

Yorum, TAYAD, Red Dergisi.

ANT‹-EMPERYAL‹STLER YARGILANAMAZ!
Ankara’da ise, Lübnan'a asker gönderme tezkeresini protesto ettikleri

için tutuklanan devrimcilere destek için 15 Kas›m’da bir eylem düzenlen-

di. ‘Emperyalizme ve Siyonizm'e Karfl› Ankara Platformu’ bileflenleri ile

78'liler Derne¤i imzal› ve Halkevleri'nin destek verdi¤i eylemde, HÖC üye-

leri de bayraklar› ve dövizleri ile yerlerini ald›lar. Yap›lan aç›klamada, 6 Ey-

lül’de yaflanan gözalt› ve tutuklamalar hat›rlat›larak, anti-emperyalistlerin

yarg›lanamayaca¤› hayk›r›ld›. Murat Korkut taraf›ndan yap›lan aç›klamada,

“emperyalizme karfl› her fleye ra¤men halklar›n kardeflli¤i teme-
linde mücadelemizi sürdürece¤imizi ilan ediyor tüm halk›m›z› mü-
cadeleye ça¤›r›yoruz!" denildi. 

Anti-emperyalistler LÜBNAN Yolunda

Lübnan’da Kriz 
Derinlefliyor 

‹srail'in 34 günlük sald›r›s›n›n
ard›ndan, direnen güçlerle “izleyen-
ler” aras›nda siyasi hesaplaflma da-
ha belirgin olarak ortaya ç›kmaya
bafllad›. Hizbullah ve ittifak içinde
bulundu¤u di¤er güçler, siyasi plat-
formda daha fazla güç olmak ve
emperyalistlerce desteklenen hükü-
metin yerine bir “milli birlik hükü-
meti” geçirmek istiyorlar. Emperya-
listler ve onlar›n Lübnan’daki tem-
silcileri durumunda olan, Harririler
ile Sinyora hükümeti ise, arkas›na
direniflin gücünü alan bu giriflimi
engellemeye çal›fl›yor. 

‹srail sald›r›s›n›n bitmesinin ar-
d›ndan bafllayan milli birlik hükü-
meti görüflmeleri sonuçsuz kalarak
çöktü. Krizin patlak vermesi ise, es-
ki Baflbakan Refik Harriri'nin geçen
y›l öldürülmesiyle ilgili suçlananla-
r› (ço¤u Suriyeli) yarg›layacak ulus-
lararas› mahkemenin kurulmas›n›
öngören BM karar›n›n görüflülmesi
s›ras›nda yafland›. Hizbullah ve
müttefikleri karara karfl› ç›karken,
emperyalistlerin iste¤i ile, Sinyora
hükümeti karar› parlamentoda
onaylama sürecine soktu. 

Bu geliflmeler üzerine, Hizbullah
ve Emel örgütlerine ba¤l› 5 fiii ba-
kan hükümetten istifa etti. Bu istifa-
lar› ertesi günü, H›ristiyan Çevre
Bakan›’n›n istifas› izledi. Sinyora
hükümeti istifalar› kabul etmezken,
Devlet Baflkan› Emil Lahud, “Hü-
kümetinin anayasal meflruiyetini
kaybetti¤i, art›k kabine toplant›lar›-
n›n anayasal olmad›¤›, de¤ersiz ol-
du¤una dair Sinyora'y› bilgelendir-
dim” aç›klamas› yapt›.

Askeri alandaki zaferi, Lübnan
iç politikas›nda siyasi platforma ta-
fl›mak isteyen Hizbullah da, hükü-
mete karfl› tüm halk› soka¤a ç›karak
bar›flç›l gösteriler yapmaya ça¤›rd›. 

Emperyalistlerin Lübnan iç poli-
tikas›na yönelik müdahalesi ile bafl-
layan, ‹srail sald›r›s› ile boyutlanan
süreç devam ediyor. 



"‹nsanl›¤›n gücüne inan›yo-
rum"... Ölüm orucu direniflinin
223. gününde olan Av. Behiç
Aflc› 47 No’lu aç›klamas›nda
böyle diyordu. 

‹nsanl›¤›n gücüne inan-
mak... ‹nanman›n kendisi bile

bafll› bafl›na bir güç kayna¤›d›r.
‹nanan iradeyi hiçbir fley teslim

alamaz. 7 y›ld›r süren Büyük Dire-

nifl bunun en somut sonuçlar›ndan...
Tereddütsüz kendini atefle vermek,
yanmak hem de coflkuyla... Feda
eylemleri yapmak... Gün gün öl-
mek, ölüme yürümek... Her gün
ölüme biraz daha yaklaflarak yafla-
mak. Yapt›¤›na inanmayan birinin
baflarabilece¤i fleyler de¤ildir... Ve
bu insanl›¤›n gücüne dayand›r›lan
bir inançsa e¤er, kim bükebilir, kim
yenebilir... 

‹nsanl›k; dünden bugüne hep di-
renenlerin omuzlar›nda yükselmifl,
hep can bedeli fedakarl›klarla daha
da güçlenmifltir. fiimdi Behiç de in-
sanl›k savafl›n› yükseltmeye çal›flan
ve bu savafl›mda en önde yeralan bir
nefer... ‹nsanl›¤›n direnen ve hücre
hücre çarp›flan neferi... 

Açl›¤›n›n 223. gününde çald›k
Direnifl Evi'nin kap›s›n›. ‹çerde
Kezban ana... Konufluyor, flakalafl›-
yor tüm anacanl›¤›yla... Yan›nda aç-
l›k grevinde olan 3 genç. Evlatlar›
yafl›nda her biri. Üçünün üstünde
önlükleri... Biz de kat›l›yoruz soh-
betlerine. Tan›yoruz bu haftaki açl›k
grevindekileri... Pazar günü gelsey-
mifliz 1 günlük birçok kiflinin açl›k
grevine kat›ld›¤›n›, evin çok kalaba-
l›k oldu¤unu ö¤reniyoruz. ‹lk soh-
betimiz Erhan fiimflek'le. ‹stan-
bul'da do¤up büyümüfl. Aslen Si-
vasl›. Ama dedeleri döneminde eko-
nomik nedenlerden dolay› göçmüfl-
ler ‹stanbul'a 40 y›l evvel. O günden
bu yana sadece bir kez gidebilmifl
do¤du¤u topraklara. fiimdi Ba¤c›-
lar'da. 28 yafl›nda. Ölüm orucunu

2002 y›l›nda devrimcilerle tan›flma-
s›yla beraber ö¤reniyor. 

Behiç Aflc›'y› direniflinden önce
tan›yor. Birçok kez gidip geldi Dire-
nifl Evi'ne. Behiç'le ilgili geliflmele-
ri hep takip etti. Ve flimdi 5 günlük
açl›k grevi yaparak deste¤ini artt›r›-
yor. Tecritin hapishanelerle ilgili bir
uygulama olmad›¤›n›n fark›nda:
"Tecriti yaflayanlardan baz›lar›

avukatlar. Her görüfle
gittiklerinde tecriti
yafl›yorlar. Herkesi
etkiliyor tecrit. Ölüm
orucu direnifli isteni-
len noktaya gelinceye
dek sürecektir."

Nevzat Özer 40 yafl›nda. Saçla-
r›na aklar kar›flsa da hiç yafl›n› gös-
termiyor. Beykoz'dan ç›k›p geliyor.
O da Erhan gibi birçok kez konu¤u
olmufl Direnifl Evi'nin. Tecrite karfl›
birçok etkinliklerde yeralm›fl. TA-
YAD'›n yapt›¤› milletvekilleriyle
görüflmelere kat›lm›fl. 20 milletve-
kiliyle görüfltüklerini ve milletve-
killerinin ço¤unun bu ziyaretten et-
kilendiklerini anlatt›. Ordu'nun k›-
raç topraklar›nda do¤mufl asl›nda.
Ama gittikçe zorlaflan yaflam koflul-
lar› onlar› ‹stanbul'a sürüklemifl.
Çevresinden dolay› en bafl›ndan be-
ri ölüm orucunun bilincinde. ‹lk
bafllarda '84'teki, ‘96'daki gibi ola-
ca¤›n› sanm›fl ama flu an dönüp flöy-
le bir bakt›¤›nda 7 y›l› geride b›rak-
t›¤›n› anlat›rken ‘nas›l da geçmifl
bunca zaman' der gibi. Neden bur-
das›n, sorumuza genel bir cevap ve-
rirken, sorunun asl›na dokunuyor:
“Tecrit politikas› emperyalizmin
dünya politikas›d›r. Zamanla bunu
ö¤rendik. Bu ifl ABD'den geliyor.
Haklar ve özgürlükler mücadelesi-
ne hep inand›m. Bu mücadeleyi bü-
yüten Behiç Abi, Gülcan ve Sevgi
Saymaz'›n yanlar›nda oldum hep.
Açl›k greviyle de deste¤imi sunmak
istedim. fiunun fark›ndayd›m. Tecrit
bir yok etme politikas›d›r. Hayat›n
her alan›nda uygulan›yor. Bu bir
katliam politikas›d›r. ‹nsan› kiflilik-
sizlefltiriyor ve siz sessiz kald›kça
kiflili¤inizden bir fleyler kaybediyor-
sunuz. IMF'ye kadar dayan›yor uy-
gulanmas›n›n önemi. Tüm bunlar 
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Yeri gelir
Bir tek ad›m
Olanca hasretiyle
Doldurur meydan›
Ve mukaddes karn›na
Gelece¤in tekmesini yiyen
Bir anne gibi tan›r
Umudun ad›m›n› hayat
Yeri gelir
O büyük insanl›k 
Bir avukat tutar
Savunsun diye gelece¤ini
Ve iflte o avukat
Geçip müvekkillerinin en önüne
Siper eder gö¤sünü zulme
Hasreti ve hakikati olur adaletin
Ve gümbür gümbür 

savunur insanl›¤›
Sesini duyanlar safa gelir de
‹nsafa gelmez haramzedeler
Ki insaf de¤il, hak isteyen yürekler
Yürürler aln› y›ld›zl› 

onurun peflinden...
Ve yeri gelir
Avucundan semaya süzülür bir y›ld›z
Ve ard›ndan yürür o büyük insanl›k
Yeri gelir, adaletinde günü gelir...

Ümit ‹lter

‹nsanl›¤›n hücre hücre 
çarp›flan neferi



benim de buraya gelme ve tecrite
karfl› ç›kma nedenim. IMF'ye karfl›-
y›m, haklar ve özgürlükler mücade-
lesine, ifade özgürlü¤üne inan›yo-
rum. Bu yüzden de bunun için dire-
nenlerin yan›nday›m. Halka karfl›
bir politikad›r. Ve herkesin karfl›
ç›kmas› gerekiyor."

10 günlü¤üne gelmifl Direnifl
Evi'ne. Bugün 7. günü. Bu süre zar-
f›nda gelenlerin bir k›sm›n›n sadece
vicdani olarak kendilerini rahatlat-
mak için geldiklerini gördü¤ünü an-
cak, 123. ölümün kap›da oldu¤unu
ve bunun için daha çok fleyler yap-
mak gerekti¤ini anlat›yor Nevzat. 

Zafer’in hikayesi ise daha fark-
l›. 7 y›l süren direnifli ilk olarak Sa-
karya'da ö¤renciyken ö¤reniyor.
Ama hiç ilgilenmiyor, dönüp bak-
m›yor. Ve sonra bir gün oturdu¤u
yer olan Maltepe'de Haziran ay›nda
Av. Behiç Aflc›'n›n ölüm orucunda
oldu¤unu duyuyor. Sakarya'da ilgi-
sini çekmeyen konu Maltepe'de yi-
ne karfl›s›na ç›k›yor. A¤ustosta ilk
kez ziyaretine geliyor Aflc›'n›n. Ta o
zaman açl›k grevine kat›l›p destek
olmaya karar veriyor. Bu onun ikin-
ci gelifli. fiimdi 7 günlük açl›k gre-
vinde. 7 y›l devam etmesi, bir avu-
kat›n ölüm orucunda olmas› onu et-
kiliyor. “Bir avukat istese köfleyi
döner, zengin olur, ünü olur. Ama o

bunlar› seçmedi. Paray› ön plana
atan insanlar var, bir de insan› ön
plana iten insanlar var. Behiç Abi
insan› ön plana iten insanlardan.
Bundan da etkilendim.” Bu duygu-
larla gelip destek veriyor. 

26 yafl›nda Amasyal› Zafer. Be-
hiç Aflc›'y› k›sa bir süreli¤ine gör-
müfl geldi¤inden bu yana. Ve üzül-
mesinin ötesinde sevinmifl, çünkü
onurlu bir yaflam› seçmifl bir insan-
la karfl› karfl›ya oldu¤u için sevinci
üzüntüsünden a¤›r gelmifl. 

*
Açl›k grevindekilerle sohbeti-

miz bitince Behiç'in yan›na gidiyo-
ruz. Yata¤›nda. Art›k ne zamand›r
zaman›n›n büyük bir k›sm›n› yatak-
ta geçiriyor. B1 hap›n› al›yor, 1 bar-
dak su içiyor. Sonra kardefli Yase-
min ar›yor. Telefonla görüflüyor
onunla, "merak etme, ben iyiyim"
diyor kardefline. Kardefli yaflad›¤›
sorunlardan bahsederken Behiç çö-
züm yollar› göstermeye çal›fl›yor.
Kardeflinin sesini duymak belliki
sevindiriyor. Ailesinden konuflmaya
bafll›yoruz. Annesiyle, babas›yla,
kardeflleriyle telefonlafl›yor sürekli.
Ziyaretlerine gelmifller. 

Meslek odalar› tecritin kald›r›l-
mas› için Ankara'ya gideceklermifl.
Bu haber onlar› çok sevindiriyor.
Bunu anlat›rken mutlulu¤unu dile

getiriyor. Özellikle baz› odalar›n ilk
defa sorunu sahiplendiklerini, An-
kara'ya gitmeye haz›rland›klar›n›
anlat›rken "bu çok iyi bir geliflme"
sözleriyle duygular›n› dile getiriyor.
Son günlerde duyarl›l›¤›n artmas›
O’nu mutlu ediyor. “Duyarl›l›k in-
sani bir duygudur” sözüyle konu in-
sani özelliklerden aç›l›yor. “Günü-
müzde emperyalizm tüm insani yön-
leri yok etmeye, yozlaflt›rmaya çal›-
fl›yor. Sevgi, sahiplenme, fedakarl›k,
dayan›flma insani yönlerdir, ve bun-
lar en somut devrimcilerde yafla-
maktad›r. Devrimciler insanl›¤› em-
peryalizme karfl› koruyor. ‹nsan
kavram› devrimcilerle yerine oturu-
yor. Anlam›n› buluyor” diyor. 

“‹nsanl›¤›n gücüne inan›yo-

rum. Tecriti kald›rmak elimizde,

yeter ki bu karfl› duruflta el ele tu-

tuflal›m” ça¤r›s› ölüme yürüyen bir
avukat›n mevzisinden yükseliyor.
Tecriti kald›rmak için verilen müca-
delede Behiç bir elini 122'lere uza-
t›rken bir elini de hepimize uzat›yor.
Bu ça¤r›ya kulak verelim. Odalar,
sanatç›lar, avukatlar, ayd›nlar, gece-
kondulular... her kesim duyarl›l›¤›n›
biraz daha artt›rm›flken bu sesi bü-
yütmüflken biz de sesimizi daha gür
ç›kartal›m. Ve tecrite karfl› duruflta
direniflçinin uzatt›¤› o ele elimizi
uzatal›m ve s›k›ca tutal›m.
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Gazi’den Aflc›’ya Destek
Gazi Temel Haklar üyeleri 12 Kas›m günü fiiflli Direnifl

Evi’ndeydiler. 80 kifli ile Aflc›’y› ziyaret eden Gazililer, Direnifl Evi

önünde bir aç›klama yaparak tecritin kald›r›lmas›n› istediler. 

fiiflli Meydan›’ndan “Tecrite Son” yaz›l› pankart açarak Avu-

kat Behiç Aflç›’n›n evinin önüne kadar sloganlarla yürüyen Gazi

Temel Haklar üyeleri ad›na aç›klamay› yapan Mehmet Yayla,

Adalet Bakan›’n›n timsah gözyafllar› dökmek yerine tecriti kald›r-

mas›n› isteyerek, “Bizler tecritin kald›r›lmas› ve ölümlerin son

bulmas› için üzerimize ne düflüyorsa yapmaya kararl›y›z.” de-

di. Aç›klaman›n ard›ndan bir heyetle

Aflc›’y› ziyaret eden dernek üyeleri,

Gazi’nin yoksul kondular›n›n selam›-

n› ilettiler. Aflc› ise, ziyaretten duydu-

¤u memnuniyeti dile getirerek “Ben
de Gazi Halk›na selamlar›m› ile-
tiyorum.” dedi. Heyetin ziyaretinin

sürdü¤ü s›rada da d›flar›da bekleyen-

ler sloganlar ve marfllarla direniflçile-

ri selamlamaya devam ettiler. 

SDP ve Demirer’den 
Destek Ziyareti
Behiç Aflc›'y› 23 Kas›m günü ziyaret

edenler aras›nda, yazar Temel Demirer ve

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel

Baflkan Yard›mc›s› Atilla Kaya da vard›. 

Aflc› ile yapt›klar› ziyaret-

te direnifl ve Behiç Aflc›'n›n

bir ayd›n olarak yaratt›¤› ta-

rihsel bilinçten bahseden Te-

mel Demirer, tan›k oldu¤u

konuflmalarda gençlerin Be-

hiç Aflc›'n›n ayd›n kimli¤ini

dolduran kifli oldu¤undan söz

etmelerinden duydu¤u mem-

nuniyeti ifade etti. Kaya da

Aflc›'n›n eyleminde SDP ola-

rak yan›nda, dayan›flma için-

de olduklar›n› ifade etti.



Behiç Abi’nin yatakta oldu¤u
haberini ilk ald›¤›m›zda inanama-
m›flt›k. Bekledi¤imiz bir fleyin ha-
beriydi ve buna ra¤men inanama-
m›flt›k. Direniflçiler aç›s›ndan ölü-
me bir ad›m daha yaklafl›ld›¤›n›n bir
habercisi, yata¤a düflmek. ‹nanama-
mak veya inanmak istemememizin
nedeni belki de ça¤r›flt›rd›¤› bu ger-
çekti. fiiflli’den bu haberleri al›p
inanmak istemezken; flimdi Gülcan
ayn› durumda. Yatakta ilk misafiri-
mizi ald›¤›m›zda, o an için “Gülcan
rahats›z o yüzden odas›na ça¤›rd›
ve yatakta görüfltü” diye yorumla-
m›flt›k. Ama art›k biliyoruz. Gülcan
istese de art›k kalk›p salona gelip
misafirlere o güleç yüzüyle “ooo..
kimler gelmifl, hofl geldiniz, nerde-
siniz kaç gündür?” diyemiyor ve o
kendine özgü gülüflünü ve kahkaha-
lar›n› atam›yor. Bunlar› yapam›yor
çünkü 195 gündür aç.

Gülcan yata¤›nda yüzünde çekti-
¤i ac›lar›n izi. Zar zor devam eden
sohbetimizde konu bebeklere geli-
yor. Ve o güzelim yüzdeki ac› çizgi-
leri bir anda yerini eflsiz bir ›fl›lt›ya
b›rak›yor. Gülcan k›zlar›n›n do¤u-
munu, onlar›n ilk günlerini ve üzer-

lerine nas›l titredi¤ini bafll›yor an-
latmaya. Duvarlar›n›n her santimine
ölümün sindi¤i Gülcan’›n odas›
flimdi yaflam kokuyor, soluyoruz
flimdi Gülcan ile beraber. Yaflam›
konuflman›n ve soluman›n ne kadar
yak›flt›¤›n› bir bilseniz bu anaya.

Gülcan’›n destek açl›k grevcile-
rin oldu¤u salonda baflka bir ana
var. Salonda açl›k grevi önlükleri
giyen birçok insan var. Önlüksüz
kimse yok gibi. Ama baflörtülü bu
ana hemen fark ediliyor. Bir çocu¤u
var, 9 yafl›nda. Bir ara beni di¤er
odaya ça¤›rd›. Çantas›n› bir süre ka-
r›flt›rd›ktan sonra biraz da utangaç

bir yüz
ifadesiyle
e l indek i
p a r a y ›
u z a t t › .
“Ben bu
p a r a y ›
G ü l -
can’›n ih-

tiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için ver-
mek istiyorum” diyor. Eskifle-
hir’den gelmifl destek için, bir okul-
da hizmetli olarak çal›fl›yor. Temiz-
lik iflleri karfl›l›¤›nda ald›¤› 3-5 ku-
ruflla evine ekmek götürme telafl›n-
da. Buna ra¤men, ›srar ediyor para-
y› vermekte; “Gülcan ölüyor. Keflke
elimden daha fazlas› gelse. Bu pa-
ray› bana ‘zekat’ paras› olarak ver-
mifllerdi...” Anadolu insan›n›n da-
yan›flma ve fedakarl›¤›n›n küçük
ama anlaml› bir örne¤i...

Ölüm... Ne kadar so¤uk, ne ka-
dar da zor bir kelime. Biz Gülcan ve
di¤er direniflçilerimizle ilgili bu
kavrama daha bir yaklaflm›flken,
baflka bir yerden bir ölüm haberi
al›yoruz. Birol Karasu’yu tan›yo-
ruz. Daha bir ay önce burada, Dire-
nifl Evi’ndeydi. Temel Haklar Fede-
rasyonu’nun yapt›¤› heyet ziyareti
içerisinde Birol da vard›. K›sa bir
süreli¤ine de olsa tan›flt›¤›m›z ve
çay içti¤imiz bir can›m›z daha ara-
m›zda de¤il. Tecrite karfl› yan› bafl›-
m›zda bir can›m›z ölüme doludizgin
koflarken, tecritin sahiplerinin yay-
d›¤› pisliklere karfl› bir mücadelede
bir can düflüyor topra¤a.

Gülcan’›n komflular›ndan biri

adeta köpürerek dal›yor içeri. “Ben
Gülcan’› görmek istiyorum. Kaç
kezdir geliyorum görüfltürmüyorsu-
nuz. Ben sizi her zaman görüyorum
zaten, Gülcan’› görmeye geldim ve
görmeden hiçbir yere gitmeyece-
¤im”. Gülcan’›n sa¤l›k durumunu
anlat›yoruz. ‹kna olmufl gibi gözük-
se de direnmeye devam ediyor. “Ta-
mam, o zaman hiçbir fley konuflma-
yaca¤›m, uyuyorsa, hastaysa ve ya-
ta¤›ndaysa dahi kap›dan flöyle bir
saniye yüzünü göreyim yeter baflka
bir fley istemiyorum” diyor bu kez
de. ‹kinci ikna turumuz da bir on
dakika sürdü. Bir bilsen abla, bu gö-
rüflmeyi Gülcan’›n senden daha faz-
la istedi¤ini...

Yar›n›m›z, umudumuz olan
gençler ambargo koyuyorlar bu haf-
ta Direnifl Evi’nde. Umudun asla
teslim al›namayaca¤›n› bedeniyle
ortaya koyana; “bak abla yan›lm›-
yorsun, iflte umut burada, yan›ba-
fl›nda, umut yafl›yor ve sizlerden al-
d›¤›m›z bu miras› gelece¤e mutlaka
tafl›yaca¤›z” diyen gençler var flim-
di yan›m›zda. fiu an 9 destekçimizin
7’si gençlerden. Bir tanesi Al›nteri
okuru. Genç destekçiler bizi ayr›ca
sevindiriyor. Hemen önlükleri giyi-
yor coflku içinde gençlerimiz. Dü-
zenin dayatt›¤› gençlik tipinin alter-
natifi olan gençler, tam da buna uy-
gun bir tav›r içinde gelecek için di-
renenlerin yan›bafl›ndalar. 

Gülcan rahats›zl›¤›ndan dolay›
onlar›n önlük giyme törenlerine ka-
t›lamazken, gençlerimizin burada
bulunma nedenleri ve duygular› bir-
birlerine yak›n ve hepsi büyük he-
yecan içindeler. 

Direnifl Evi’nin gençlerin enerji-
leriyle dolu dolu yaflad›¤› iki gün-
den sonra bugün evimiz bize çok
sessiz geldi. Sessizlik tecrit hücrele-
rini hat›rlatt› bize. Bizim birkaç saat
yaflad›¤›m›z bu sessizli¤i 7 y›ld›r
yaflayanlar› düflünüyoruz. Birkaç
saat ve y›llar. Zaman ne kadar da
korkunç de¤il mi? Ama yan›l›yorsu-
nuz. Korkunç olan zaman de¤il,
korkunç olan, bir “böce¤in” bile ya-
flayamayaca¤› tecrit. Bir tutsa¤›n
mektubunda geçiyordu “böcek”
benzetmesi. “Tecritle bizi böceklefl-
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tirmek istiyorlar” diyordu.

Bir bal›¤›n sudan ç›kar›ld›¤›n›
gördü¤ümüzde hemen müdahale
ederiz, çünkü birkaç dakikadan faz-
la yaflayamayaca¤›n› biliriz. Bir be-
be¤in annesinden ve sütünden fazla
uzak kalamayaca¤›n› biliriz. Bunlar
nas›l biliniyorsa, bir insan›n da insa-
na dokunmadan, onu görmeden,
onunla iliflki içinde olmadan yafla-
yamayaca¤›n› da biliriz. Bunu Ce-
mil Çiçek de biliyor, Tayyip Erdo-

¤an da. Peki, bilinen bu gerçekten
nereye kadar kaç›labilinir. Nereye
kadar sorusu sorulmaya devam edil-
dikçe, bunun daha uzun bir zaman
olamayaca¤› aç›kt›r. 

Saat sabah›n 05.00’i. Gülcan’›n
odas›n›n ›fl›klar› hâlâ yanmakta. Ak-
l›ndan birçok fleyin ayn› anda geçti-
¤inden kuflkumuz yok. Emin oldu-
¤umuz, bunlar›n bafl›nda yaflam
sevgisi oldu¤u. Yafll› dünyam›z›n
kuca¤›nda atan milyarlarca yürek-

ten birisi onunkisi, ama en onurlula-
r›ndan, en tutkulu olan› özgürlü¤e
ve sömürüsüz, bask›s›z bir dünyaya.
‹flte burada, bu evde at›yor bu yü-
rek, sabah›n kuflluk vakti olmas›na
karfl›n hâlâ ›fl›klar› yanan o odada.
O yüre¤i kafesinde tafl›yan›m›z,
Gülcan’›m›z... Gün do¤umunda at›p
atmayaca¤› belli olmadan tutkuyla
çarp›yor o yürek...

(Adana Direnifl Evi taraf›ndan
kaleme al›nm›flt›r)
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Destek açl›k grevleri
Gülcan Görüro¤lu direniflinin 200’lü günlerine yak-

lafl›rken, 10 Kas›m günü Ceyhan ve ‹skenderun Meslek
Yüksekokulu ö¤rencilerden destek geldi. Bilgen Geç-
gil, Ya¤mur fiahin, Huriye Göze, Ersin Ergün 2 gün, ‹s-
kenderun Meslek Yüksekokulu’ndan Cengiz Ülgen ise
1 gün destek açl›k greviyle Görüro¤lu’nun yan›nda ol-
dular. Önlüklerini giyen ö¤renciler tecritin mutlaka
kald›r›laca¤›na olan inançlar›n› ifade ederken, k›sa sü-
re de olsa burada bulunman›n kendileri için bir onur ol-
du¤unu söylediler. 

11 Kas›m günü ise onlara, yine ‹skenderun’da oku-

yan Ulafl Bayrak kat›ld›. Bay-
rak, “‹nsanlar›n tecritte yok
olmamas› için kendini ölüme
yat›rmalar› önemli bir feda-
d›r.” derken, destek gerekçe-
sini flu sözlerle ifade etti:
“Ben bunu bildi¤im için en
az›ndan insanl›k vazifemi ye-
rine getirmek için geldim.
Tecrit bir insanl›k suçudur.”

Ayn› gün bir baflka destek ise, Eskiflehir’den gelen
bir çocuk annesi Kezban Y›ld›r›m ve Gençlik Derne¤i
üyesi Engin Göko¤lu oldu. Her ikisi de birer günlük
destek açl›k grevi yapt›.

ESP’den Destek
ESP’liler, Gülcan Görüro¤lu ve Behiç Aflc›’y›

ziyaret ederek destek verdiler. 

9 Kas›m’da, ESP’li tutsak yak›nlar› ve flehit ai-
lelerinden 4 kiflilik bir heyet Görüro¤lu’nu ziyaret
ettiler. Gülcan’a çiçek sunan ESP’liler, “Gülcan
Görüro¤lu’nun onurlu direniflini selaml›yoruz, ya-
n›nday›z” dediler. Teflekkür eden Görüro¤lu ise
“fiehit ve tutsak ailelerinin ziyaretleri benim için
ayr› bir yer tutuyor” dedi.

‹stanbul’da ise, 15 Kas›m’da Galatasaray Lisesi
önünde bir eylem yapan ESP’liler, direniflçilerin re-
simlerini tafl›d›lar ve "Tecrit'e Son, Adalet Bakan›
Cemil Çiçek ‹stifa" pankart› açt›lar. Tecritin kald›-
r›lmas›n› isteyen ESP’liler daha sonra Aflc›’y› ziya-
ret etti. Kay›plara Karfl› Uluslararas› Komite Al-

manya Temsilci-
si Av. Renata
Hartmann ve
Antropolog ‹n-
ken Bruns'nin de
yerald›¤› heyet,
Aflc›’n›n yan›n-
da oldu¤unu ifa-
de ettiler.

‹nsan Haklar› A¤›’n›n ça¤r›s›
Avrupa - Akdeniz ‹nsan Haklar› A¤›, bir ça¤r› yaparak

tecritin kald›r›lmas›n› istedi. “Türkiye’de açl›k grevleri”
bafll›kl› ça¤r›da flu ifadelere yer verildi: “Türkiye hapisha-
nelerinde uygulanan izolasyon ve tecrit hâlâ insanlar›n ölü-
müne neden oluyor. Baz› insanlar bu uygulamay› protesto
etmek için açl›k grevinde. Uflak Hapishanesi’nde bulunan
Sevgi Saymaz 183 gündür, Avukat Behiç Aflc› 208 ve Gülcan
Görüroglu ise 178 gündür açl›k grevinde. Bu üç insan›n öl-

mesini önlemek ve bu acil, önemli sorunu çözmesi için

lütfen Türk otoritelerine yaz›n."

SHP ve E¤itim-Sen’den Aç›klama
SHPAdana ‹l Baflkan› Sabahattin Öztafl, bir aç›klama

yaparak, Adalet Bakan›’n› sorunun çözümü için ad›m atma-
ya ça¤›rd›. Gülcan Görüro¤lu gün gün ölürken yetkililerin
bir ‘t›s’ bile ç›karmad›¤›n› ifade eden Öztafl, “ölüm orucunu
onaylamasa da, uzun süredir Gülcan Görüro¤lu’nun onurlu
direniflini gözlemledi¤ini” kaydetti. “Daha fazla sessiz kal-
man›n insan sevgisiyle ba¤daflmayaca¤›na inand›¤›n›” be-
lirten Öztafl, tecritin bir insanl›k suç oldu¤unun alt›n› çizdi
ve derhal kald›r›lmas›n› istedi.

Didim E¤itim-Sen fiube Baflkan› Haydar P›narbafl›

da, yapt›¤› aç›klama ile tecritin kald›r›lmas›n› istedi ve “Av.
Behiç Aflc› yaflamal›” dedi. 



Anadolu’nun birçok kentinde
oturma eylemlerini sürdüren TA-
YAD'l› Aileler, 11 Kas›m günü ‹s-
tanbul’un üç merkezi yerinde bir
günlük açl›k grevi ile Tecrite Son”
dediler. Bak›rköy, fiiflli ve Kad›köy
meydanlar›nda düzenlenen açl›k
grevlerine onlarca kifli kat›l›rken,
binlerce bildiri halka da¤›t›larak
tecrit gerçe¤i anlat›ld›. 

Bak›rköy Özgürlük Meyda-
n›’nda Saat 10.00’da bafllayan açl›k

g r e v i
e y l e -
minde
sürek-
li ola-

rak F Tipi hapishanelerdeki tecrit ve
ölüm orucu eylemine devam eden
Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu ve
Sevgi Saymaz anlat›ld›. Gün bo-
yunca 5 bin civar›nda tecriti anlatan
el ilan› da¤›t›l›rken, tecriti protesto
eden sloganlar at›ld›. Halk›n yo¤un
ilgi gösterdi¤i eyleme, çok say›da
kifli 10–15 dakika oturarak kat›ld›-
lar. Eylem, saat 17.00'de bitirildi. 

Eylemlerde yap›lan aç›klamalar-
da, bir kez daha, insanl›¤a karfl› suç
teflkil eden tecrit yerin dibine bats›n
diye hayk›racaklar›n› kaydeden TA-
YAD’l›lar, Ecevit’in gerçek yüzünü

de anlatarak flunlar› söylediler: 

“Açl›k grevimiz tecrit kalks›n di-
yedir. Açl›k grevimiz Avukat Behiç
Aflc›, iki çocuklu anne Gülcan Gö-
rüro¤lu, tutsak Sevgi Saymaz ölme-
sin diyedir. Bugün, burada tam 7
y›ld›r hapishanelerde devam eden
tecrite karfl› büyük direniflin bir
günlük sesi olaca¤›z.”

fiiflli’deki eylem ise, Merkez Ca-
mi’nin yan›nda bulunan parkta ger-
çeklefltirildi. Di¤er meydanlarda ol-

du¤u gibi, burada da
“F Tiplerinde Tecrit

Var” ve “Tecriti Kal-

d›rmak ‹çin Açl›k

Grevindeyiz” yaz›l›

pankartlar› asan TA-
YAD’l›lar, polisin ta-
cizlerine karfl›n eylem-
lerini sürdürdüler. Hal-
k›n yo¤un ilgisi ile
karfl›laflan TAYAD’l›-

lar, Kad›köy’de ise vapur iskele-
si’ndeydiler. ‹ktidara tecriti kald›r-
ma ça¤r›s› yapan TAYAD’l›lar, F
Tiplerinden gelen tecriti anlatan bir
mektup da okudular.

*

‹stanbul’da TAYAD’l›lar›n yap-
t›¤› tek eylem bunlar de¤ildi. Hafta-
lard›r Sultanahmet Meydan›’nda
toplanarak, tecrit hücrelerinden ge-
len mektuplar› okuyan, tecritin kal-
d›r›lmas›n› isteyen TAYAD’l›lar, 12
Kas›m’da da Sultanahmet’teydiler.

“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyo-
rum, Tecrite Son” ve ‹ngilizce “Tür-
kiyede F Tipi Hapishanelerde 122
‹nsan Yaflam›n› Yitirdi” yaz›l› pan-
kartlar açan TAYAD’l›lar, hücre
maketi içinden seslendiler. TAYAD

Baflkan› Mehmet Güvel, milletve-
killeriyle yapt›klar› görüflmelerden
bahsederek tecritin çözülmesinin
zorunluluk oldu¤unun alt›n› çizdi.  

Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nden Ali Teke’nin gönderdi¤i
mektubun okundu¤u eylemde, tut-
sak anas› Melek Akgün, o¤lunun
tecrit politikalar›n›n sonucu 6 ay ge-
reksiz yere görüfl yasa¤› ald›¤›n› ve
yasa¤a ra¤men görüfle gidece¤ini,
savc›lara ç›kaca¤›n›, gerekirse ceza-
lar›n kald›r›lmas› için hapishanenin
önünde eylem yapaca¤›n› söyledi. 

*

TAYAD’l›lar Anadolu kentlerin-
de de haftal›k eylemlerine devam
ettiler. 

ANKARA Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda dört y›ld›r oturma eylemini
sürdüren TAYAD’l›lar, Her hafta ol-
du¤u gibi bu hafta da 11 Kas›m Cu-
martesi günü tutsak mektubu oku-
yarak tecritin kald›r›lmas›n› istedi-
ler. Bu kez tecriti anlatan mektup, F
Tiplerinin fikir babas› Avrupa’n›n
hapishanelerinden gelmiflti. Alman-
ya’da tutuklu bulunan ‹lhan Yelku-
van’›n mektubu Bayram fiahin tara-
f›ndan okundu. ‹çinde bulundu¤u
tecrit koflullar›n› anlatan Yelku-
van’›n mektubu öncesi TAYAD ad›-
na aç›klama yapan Semiha Eyilik,
Adalet Bakanl›¤›’n›n tüm bir halk›n
karfl› oldu¤u tecritte ›srar etti¤ini
hat›rlatarak, “Biz tutsak yak›nlar›,
ilerici, devrimci demokrat kamuoyu
olarak Tecrite son verilmesini isti-
yoruz. Bundan daha fazlas› de¤il!”
diye konufltu.

‹ZM‹R Konak Kemeralt› giri-
flinde de ayn› gün ‘Tecrite Son’ slo-
ganlar› yükseldi. TAYAD’l› Aileler,
“F Tipi Hapishanelerdeki Tecrite
Son” pankart› ve direniflçilerin re-
simlerini tafl›d›klar› eylemde, AKP
iktidar›n›n Behiç Aflc›, Gülcan Gö-
rüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n ölü-
münden sorumlu olmamak için, ‹n-
sanl›k suçu olan tecrit politikas›n-
dan bir an önce vazgeçmesi istendi.
Oturma eylemi s›ras›nda tutsak
mektubu okuyan TAYAD’l›lar ey-
lemlerine sloganlarla son verdiler. 

‹zmir Cezaevi ‹nsiyatifi de 11
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Tecrit insanl›¤a karfl› 
ifllenen bir suçtur!
‹stanbul’un meydanlar›nda açl›k grevleri,
Anadolu kentlerinde yükselen ‘Tecrite Son’
hayk›r›fl›; bir insan daha ölmesin diyedir



Kas›m günü Konak Eski Sümer-
bank önünde bir aç›klama yaparak,
Avukat Behiç Aflc›’ya destek verdi-
ler. “Hapishanelerde Tecrit ‹flken-
cesi Sürüyor, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” pankart› aç›-
lan ve “Behiç Aflc› Onurumuzdur,
Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” slo-
ganlar› at›lan eylemde ‹nsiyatif
ad›na konuflan Mihriban Karakaya,
“Bizler sesimizi 220 gündür bede-
nini ölüme yat›ran Behiç Aflc› ile
birlefltiriyor ve tüm kamuoyunu
tecrite karfl› seslerini yükseltmeye
ça¤›r›yoruz” dedi. Yeni Kap› Tiyat-
ro Toplulu¤u’nun tecriti anlatan
oyununun da yerald›¤› eyleme,
ESP, DHP, BDSP, EGE 78‘L‹LER
Derne¤i, HKP, ALINTER‹ ve çe-
flitli DKÖ’ler destek verdiler.

ANTALYA’da ise çevik kuvve-
tin keyfi engelleme giriflimine kar-
fl›n, TAYAD’l›lar ‘tecrite son’ de-
meye devam ettiler. 12 Kas›m günü
K›fllahan Meydan›’nda aç›klama
yapan TAYAD'l›lar ad›na Umut
Durmaz, tecrit hapishanelerinde
her geçen gün bask›lar›n artt›¤›n›
hat›rlatarak, bunlara örnekler verdi.
“Tecriti kald›r›n” diyen Durmaz’›n
ard›ndan, Sincan Kad›n Hapishane-
sin’den Deniz Tepeli'nin gönderdi-
¤i mektubu Ümit Çimen okudu. 

SAMSUN TAYAD’l› Aileler de
her cumartesi yapt›klar› eylemi Sü-
leymaniye Geçidi’nde sürdürdüler.
Aç›klamay› okuyan Hasan To¤an,
Adalet Bakan›’n›n çözümden kaç-
t›¤›n› vurgulayarak, birçok meslek
örgütü, DKÖ ve ayd›nlar›n tecritin
kald›r›lmas›n› istediklerini söyledi.
Direniflçilerin resimlerinin tafl›nd›-
¤› eylem oturma eylemi ile devam
ederken, ard›ndan bildiri da¤›t›ld›. 

ANTAKYA Belediye Park›’nda
164 gündür oturma eylemine de-
vam eden TAYAD’l›lar, 39 haftad›r
da Ulus Meydan›’nda tutsak mek-
tubu okuyarak tecritin kald›r›lmas›-
n› istediler. 10 Kas›m günü yap›lan
eylemde, direniflin 7 y›ld›r sürdü¤ü
hat›rlat›larak “zafer direnenlerin
olacak” denildi. Dünyan›n neresin-
de olursa olsun direnenlerin yan›n-
da oldu¤unu dile getiren TA-
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Adana, Mersin, Antalya, Hatay,

Samsun, Ankara, ‹zmir... liste uzay›p

gidiyor. Aylard›r her hafta ayn› gün

ayn› yerlerde hayk›r›yor TAYAD’l›lar.

Yedi y›ll›k uzun mücadelenin belli bir

evresinden sonra istikrarl› bir flekilde her

hafta yap›lan oturma eylemleri sabr›n ve

kararl›l›¤›n yeni örneklerini teflkil ediyor. 

Asl›nda bu kararl›l›k ve sab›r, hücrelerde en üst noktas›na ulaflan direniflin

sab›r ve kararl›l›¤›n›n tüm Anadolu’ya yay›lmas›d›r. Ayn› flekilde, Antakya

Belediye Park› ve Buca Forbes yüzlerce günlük oturma eylemleri ile Abdi

‹pekçi’nin izinde yürüyor. Tecrite karfl› mücadeledeki kararl›l›¤›n birer ifadele-

ri olmas›n›n yan›s›ra, ayn› zamanda genel olarak demokratik mücadelede,

haklar ve özgürlükler mücadelesinde mevzi kazanman›n, o mevzilerde tutun-

man›n örneklerini teflkil ediyorlar. Abdi ‹pekçi’de dört y›ld›r yaflananlar; sal-

d›r›lar, tutuklama ve gözalt›lar, tacizler düflünüldü¤ünde bir mevzinin nas›l ko-

runabildi¤i daha iyi anlafl›lacakt›r. Ki, battaniye almalar›na, çad›r kurmalar›na

dahi izin verilmedi¤i koflulda s›ca¤›, so¤u¤u ile do¤a flartlar›na karfl› direnci

burada anm›yoruz bile. TAYAD’l›lar›n direniflin sesini tafl›d›klar› her yerde,

her mevzide flu veya bu düzeyde benzer fleyler yafland›, yaflan›yor. 

Kay›p ve tutsak yak›nlar›n›n her cumartesi Galatasaray Lisesi önündeki

eylemleri hat›rlan›r. TAYAD’l›lar›n da aktif olarak yerald›klar›, kal›c›laflmas›n-

da öncü rol oynad›klar› bu mevzi, demokratik mücadele aç›s›ndan ‘tekil’ bir

örnekti. Büyük Direnifl çerçevesinde d›flar›da yarat›lan ve ›srarla korunan

mevziler, bu eylemi çoktan aflm›fl ve ‘tekil’ olmaktan ç›kar›p yayg›nlaflt›rm›fl-

t›r. Abdi ‹pekçi bafll› bafl›na bir kararl›l›k abidesi durumundad›r. Demokratik

mücadelenin nispeten geri oldu¤u Anadolu kentlerinde de ayn› istikrar ve

kararl›l›kla mevziler yaratabilmek, kuflkusuz çok daha önemlidir. TAYAD’l›lar

bunu baflarm›fllard›r. Birçok devrimci demokrat hareketin, b›rak›n sürekli bir

flekilde bu tarz eylemleri yaflama geçirmeyi, meydana ç›k›p bir bas›n aç›kla-

mas› yapmay› dahi düflünemedi¤i, “provokasyona gelmek” olarak de¤erlen-

dirdi¤i kentlerde, TAYAD’l›lar her hafta meydanlarda oldular, ellerinde mega-

fonlarla gerçekleri anlatt›lar, caddelerinde ve sokaklar›nda bildiriler da¤›tt›lar. 

Bu sabr›n ve kararl›l›¤›n mayas›, eylemlere yön veren siyasal çizginin ken-

disidir. Somut olarak ise, yine ayn› siyasal çizginin yaratt›¤›, Türkiye tarihinin

en görkemli destan›na dönüflen Büyük Direnifl’tir. ‹çeride “tek bafl›na da kal-

salar”, emperyalizmin ve faflizmin ‘stratejik sald›r›s›’na karfl› büyük bedeller

ödeyerek direnmeyi göze alan ve “tökezlemeden” direnen siyasi irade; d›fla-

r›da da “tek bafl›na da olsa’, faflistlerin, flovenistlerin, polisin, itin, mitin sald›-

r›lar›na, provokasyonlara maruz kalsa da direnme ruhunu yaratm›flt›r.

Büyük Direnifl nezdinde tart›fl›lan bu kararl›l›¤› ve sabr› anlamayanlar›n,

siyasal olarak de¤erlendiremeyenlerin, “inatlaflma” türü ‘tespitlerinin’ ne ka-

dar ayaklar› havada ve “apolitik” kald›¤› bugün daha aç›k görülmektedir.

Bu eylemler, bu mevziler; eylemlerin somut olarak hizmet etti¤i olgunun

(tecritin kald›r›lmas›, sansürün fiili olarak parçalanmas›) ötesinde bir gelenek,

bir mücadele anlay›fl›n› da köklefltirmektedir. Sadece devrimci hareketin saf-

lar› için söylemiyoruz bunu, genel olarak tüm devrimci, demokratik hareket-

ler aç›s›ndan önemli birer örnek teflkil etmektedirler. Ayn› flekilde devrimci

bilincin ve kiflili¤in sab›r ve kararl›l›kla yo¤rulmas›nda, direnme kültürünün

geliflmesinde önemli katk›lar sunmaktad›r.

Günü gelir bu eylem biçimleri de de¤iflebilir, ama de¤iflmeyecek olan flu

ki, bu ülkede bir TAYAD gerçe¤i vard›r. Kararl›l›k, sab›r, fedakarl›k denildi-

¤inde bu gerçek akla gelmeye, TAYAD’›n pratikleri tüm bunlara örnek ola-

rak verilmeye devam edecektir.

40. Hafta, 41. Hafta, 42. Hafta...



YAD’l›lar, “Filistin halk›n›n ac›lar›-
n› en iyi biz hissederiz” dediler ve
‹srail’in son katliam›n› k›nad›lar.
“Filistin’de F Tipi Hapishaneler-

de Zafer Direnenlerin Olacak”

sloganlar› at›lan aç›klaman›n ard›n-
dan, Kand›ra F Tipi Hapishane-
si’nden gelen mektup okundu ve
yaklafl›k bir buçuk saat süren eylem
bildiri da¤›t›m› ile son buldu. 

MERS‹N ve ADANA’daki
oturma eylemlerinde ise, “Gülcan
Görüro¤lu Onurumuzdur” slogan›
gür bir flekilde hayk›r›ld›.

13 Kas›m günü Mersin Tafl Bina
önünde “Tecride Son” pankart› açan

TAYAD’l›lar, direniflçilerin re-
simlerini tafl›d›lar. Kand›ra 1
No’lu F Tipi Hapishanesi tecrit
hücresinde bulunan Gökhan
Gündüz’ün mektubunun okun-
du¤u eylemde, flair Hasan Biber
de, 39 haftad›r tecriti anlatt›kla-
r›n› hat›rlatarak, “Emperyalizm,
kendi ç›kar› için dünyan›n bir-
çok yerinde kad›n, çocuk deme-

den halklar›n üzerine bombalar
ya¤d›rarak katlediyor. F Tipleri ve
tecrit de bir emperyalist politikad›r.
Hep birlikte ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›
ve özgürlü¤ü için emperyalizme ve
iflbirlikçilerine karfl› mücadele et-
meye ça¤›r›yoruz” diye konufltu.

Ayn› gün Adana ‹nönü Park›'nda
yap›lan oturma eyleminde de, Ada-
let Bakan› Cemil Çiçek'in tecriti sa-
vunarak yeni ölümlere davetiye ç›-
kard›¤› belirtildi. "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz" sloganlar› at›-
lan eylemde konuflan Sevda Yavuz,
meydana gelebilecek ölümlerden
Çiçek'in sorumlu olaca¤›n› söyledi.  

SAMSUN ve TOKAT’ta 

Açl›k Grevleri

Tecrite karfl› bedenini ölüme ya-
t›ranlara bir destek de Tokat’tan gel-
di. Tokat Gençlik Derne¤i Giriflimi
üyeleri, 3-6 Kas›m aras›nda üç gün-
lük destek açl›k grevi yapt›lar. Gül-
nur Arslan, Sevgi Arslan, ‹pek Sar›-
tafl ve Levent Sar›tafl’›n kat›ld›¤› ey-
lemde, gençlik, “Biz tecriti F tipi
hapishanelerini insanl›¤a kars› ya-
p›lm›fl bir suç olarak görüyoruz.
Tecrite karfl› verilen mücadeleyi
bizler Tokat Gençli¤i olarak destek-
liyoruz” dediler. 

Samsun’da ise, daha önce de nö-
betlefle açl›k grevi yap›lan evde,
Hüseyin Aktafl açl›k grevine baflla-
d›. 14 Kas›m’dan itibaren 10 günlük
açl›k grevine bafllayan Aktafl, “ken-
dine ilericiyim, duyarl›y›m diyen
her kifli ve kurumu bu sesi yükselt-
meye, mücadeleye omuz vermeye”
ça¤›rd›.

A.Ü'de Panel

Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Ö¤renci Derne¤i, 15 Ka-
s›m'da ‘Hapishaneler ve Tecrit’

konulu panel düzenledi. Panele; Ya-
zar Cezmi Ersöz, Prof. Dr. Mehmet
Bekaro¤lu, Av. Selçuk Koza¤açl› ve
Ar. Gör. Cenk Yi¤iter kat›ld›lar.

Çok say›da ö¤rencinin kat›ld›¤›
panel, Behiç Aflc›’y› anlatan sine-
vizyon gösterimi ile bafllad›. ‹lk sö-
zü alan Cenk Yi¤iter, hapishanelerin
mant›¤›n› ve tarihsel geliflimini an-
latt›. Bekaro¤lu ise, tecritin mant›-
¤›n›n insanlar› düflüncelerinden
vazgeçirmek oldu¤unu ifade ede-
rek, tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini
söyledi.

Av. Selçuk Koza¤açl›, tecriti hu-
kuki boyutuyla ele al›rken, Adalet
Bakan› d›fl›nda herkesin tecrite kar-
fl› oldu¤unu hat›rlatt›. 

Koza¤açl›'n›n ard›ndan söz alan
Cezmi Ersöz, ‘96 ölüm oruçlar›’na
ve Küçükarmutlu sürecine de¤indi.
Ersöz, ölümlerin yaflanmamas› için
tecritin bir an önce kalkmas› gerek-
ti¤ini belirtti.
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Adana’da imza kampanyas›
Adana Tecrite Karfl› Hukukçular Komitesi üyesi avukatlar, Sanat Soka¤›

önünde, 9 Kas›m günü düzenledikleri eylemle, bir kez daha tecritin kald›r›lma-

s›n› istediler. 4 gün sürecek bir imza kampanyas› bafllatt›klar›n› duyuran Ada-

na TKHK üyeleri, Tecrit-Tretman uygulamas›n›n bütün hukuksal me-
tinlerdeki iflkence tan›m›na birebir uydu¤unu kaydettiler. 

F Tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamalar›na örnekler veren hukukçular, de-

vamla bu uygulamalar›n tutsaklar›n bedensel ve ruhsal yap›lar›nda, kültürel ve

siyasi kimliklerinde onar›lamaz yaralar yaratt›¤›n› ifade ettiler. Tecritin bu so-

nuçlar› ile bütün hukuksal metinlerdeki iflkence tan›m›na birebir uydu¤unun al-

t›n› çizen avukatlar, komite olarak, Av. Behiç Aflc›’n›n bütün tutsaklar›n yaflam

hakk›n› savunmak ad›na kendi yaflam›n› ortaya koydu¤u bütün taleplerini des-

teklediklerini ilan ettiler. ‹mza kampanyas›na kat›l›m ça¤r›s›nda bulunan hu-

kukçular taleplerini flu flekilde s›ralad›lar: Tecrit/tretman uygulamas›na derhal

son verilmelidir. Uygulamadan zarar gören mahkumlar ivedilikle tedavi edilme-

lidir! Cezaevlerindeki bütün insanl›k d›fl› uygulamalardan vazgeçilmelidir. ’Ope-

rasyon’ ad› alt›ndaki katliamlar›n sorumlular›

yarg›lanmal›d›r.

Avukatlar, TMMOB, Adana Tabip Odas›,

KESK ve ‹HD fiubesi’nin destekledi¤i kam-

panyada toplad›klar› imzalar›, 14 Kas›m günü

Adalet Bakanl›¤›’na gönderdiler. Postane

önünde, kurumlar ad›na aç›klamay› yapan,

‹HD Sekreteri Ethem Aç›kal›n, Cemil Çiçek'in

Av. Behiç Aflc› ile görüflerek, tecrit sorununun

çözümü noktas›nda ad›m atmas›n› istedi.

Abdi ‹pekçi’de dört y›ld›r tecrite son diye
hayk›ran TAYAD’l›lar her hafta yapt›klar›
eylemlerle de direnenlere ses oluyorlar



F Tipi hapishanelerin zin-
danc›lar›, hukuku da paspas
ediyorlar. Zaten F Tiplerinde-
ki keyfilikleri, yasaklar›, her-
hangi bir hukuk kal›b›na sokmak da imkans›z. F Tiple-
rindeki hukuksuzlu¤u ve bu hukuksuzlu¤u n “ba¤›ms›z
yarg›” taraf›ndan onaylanmas›n›, Sincan F Tipi  Hapis-
hanesi’nden Rabbena Hanedar’›n yazd›¤› mektuptan ak-
tar›yoruz... 

“Eylül ay›nda gönderdi¤in mektuplar› okuyamad›k.
Onlar da sansüre tak›ld›. TIPKI, "E¤itim Kurulu'nun birbi-
rinin ayn›s› 'yasak' kararlar›yla verilmeyen Yürüyüfl'ün 57,
58, 61, 65, 66, 67, 68 69, 70, 71. say›lar› G‹B‹... Yay›n Se-
çici Kurulu" karar›yla yasaklan›p verilmeyen Ece Temel-
kuran'›n "Ne Anlatay›m Ben Sana" kitab› G‹B‹...  17 A¤us-
tos'ta Behiç’e ve Fahrettin Abi’ye yazd›¤›m 21 sayfa mek-
tubun "Disiplin Kurulu" karar›yla içeri¤inde "yalan beyan-
lar" ve "kurum müdürü ve mektup okuma komisyonu hak-
k›nda iftira niteli¤inde sözler oldu¤u" iddias›yla, tek bir sa-
t›r örnek göstermeden "imhas›na" denilip gönderilmedi¤i
G‹B‹... "Disiplin Kurulu'nun 100 sayfadan oluflan V›z Ge-
lir Dergisi’nin 88. say›s›n›n 51 sayfas› hakk›nda "ölüm oru-
cu eylemine destek, devlet ve organlar›na iftira niteli¤i ta-

fl›yan ifadeler, terör örgütleri-
ne destek verir ifadeler... bu-
lundu¤undan" denilerek "im-
has›na" karar verildi¤i G‹B‹...

Bildi¤in üzere, yazd›klar›m›z hakk›nda "imha", süre-
li-süresiz yay›nlar hakk›nda "yasak" karar› alan bu "Di-
siplin kurulu", "Yay›n Seçici Kurulu", "E¤itim Kurulu" ve
benzeri gibi "KURUL"lar›n hepsi, idari kurullard›r ve
yetkileri de s›n›rl›d›r. Gel gör ki, pratikteki durumlar› da,
tutumlar› da böyle de¤ildir. Bu kurullar, hukuktan, hatta
mevcut yasalardan de¤il, Tüzük'ün 87/3. maddesiyle veri-
len yetkiye dayanarak, hiçbir bilgileri ve uzmanl›klar› ol-
mad›¤› halde memleketin en donan›ml›, bilgili hukukçu-
lar› gibi TCK'da bile olmayan yeni "suç" tarifleri yapabil-
mekte, en yetkili Bas›n Savc›s› gibi iddialarda bulunabil-
mekte, en yetkili mahkeme gibi "yasak" kararlar› verebil-
mektedir. 

Bu "kurul"lar›n ald›klar› kararlar›, hukuka, mevcut ya-
salara göre denetlemekle görevli k›l›nan ‹nfaz Hakimli¤i
ve A¤›r Ceza Mahkemeleri'nin, "Kurul"lar›n hukuksuzlu-
¤u aç›k olan bu kararlar›n hemen tamam›n› "yasaya ve
usüle uygun" bulup onaylamas› ise, iflin en traji komik ya-
n›n› oluflturuyor.”  
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Yaflar Kemal, ölüm orucu eylemini fiiflli Direnifl
Evi'nde sürdüren avukat Behiç Aflc›’y› 2. kez ziyaret ede-

rek tecrit sorununun çözümü
için elinden geleni yapaca¤›n›
dile getirdi. 

30 Eylül'de, fiair Arif Da-
mar'la birlikte Aflc›'y› destek
amac›yla ziyaret eden Yaflar Ke-
mal, tecrit sorununun Türkiye'de
son bulmas›n› istedi¤ini dile ge-
tirmiflti. Ayd›n misyonunun ona
yükledi¤i sorumlulu¤un hat›rla-
tan Aflc›’ya tecriti Türkiye'nin

ay›b› olarak  niteleyen Kemal, 12 Kas›m günü de Direnifl
Evi’ndeydi.

Behiç Aflc›'yla yapt›¤› görüflmede bu ifle el att›¤›n› ve
çözüm konusunda yurt içinde ve yurt d›fl›nda elinden ge-
len her fleyi yapaca¤›n› dile getirdi. Tecritin kald›r›lmas›
için tüm olanaklar›n› kullanaca¤›n›,  kararl› bir flekilde
mücadelesini ve çabalar›n› sürdürece¤ini söyleyerek Afl-
c›'ya ölüm orucunun bitirilmesi için çözüm formülleri ne-
ler olabilir, somut önerileriniz nelerdir diye sordu. "Bütün
ifllerimi b›rakt›m.Tamamen bu sorunu çözümü için u¤ra-
flaca¤›m. Bu konuda ›srarc› olaca¤›m. Ölümlerin daha faz-
la artmas›n› istemiyorum. Bu olay›n çözümü için elimden
geleni yapaca¤›m" dedi.

2 saat süren görüflmede Behiç Aflc› mücadele etmenin
önemine vurgu yaparak ‘istesek çözebiliriz, çözmek için
çok uygun bir zemindeyiz.Baflaraca¤›m›za inan›yoruz”

dedi ve deste¤i için Yaflar Kemal'e teflekkür etti. 
Yaflar Kemal, 16 Kas›m Perflembe günü de Direnifl

Evi’ne gelerek Behiç Aflc›’y› ziyaret etti.

F Tipi’nde “Trajikomik” hukuk

YAfiAR KEMAL’den AfiCI’ya destek:

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ ‹Ç‹N TÜM OLANAKLARIMI KULLANACA⁄IM”

Sar›gazi Liseli Gençlik'ten
Behiç Aflc›’ya ziyaret

Sar›gazi Liseli Gençlik; 16 Kas›m’da, fiiflli Meyda-
n›’nda biraraya gelerek “Behiç Aflc› onurumuzdur”
pankart›n› ve DEV-GENÇ flamalar›n› tafl›yarak Dire-
nifl Evi’ne kadar yürüyüfl yapt›. Direnifl Evi önünde ya-
p›lan aç›klamada Behiç Aflc›’n›n direniflinin 226. gü-
nünde oldu¤unu dile getirerek “Bugün hala 3 direniflçi
F Tipleri’ndeki insanl›k d›fl› tecrit uygulamas›n›n kald›-
r›lmas› talebiyle ölüm orucundalar ve art›k ölüme çok
yak›nlar. Bir iktidar düflünün halka zulmü, açl›¤› yok-
sullu¤u ve hatta ölümü reva gören ve bu ülkede demok-
rasi olacak insan haklar› ve özgürlükler olacak ...Üste-
lik ad›na hukuk devleti denilecek!... Bu sahtekarl›¤a
biz kanm›yoruz!” denildi. 

45 kiflinin kat›ld›¤› aç›klama-
da “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun,Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz,  Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl" sloganla-
r› at›larak direniflçiler selamland›. 
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1 May›s mitinglerinin üzerinden
7 aya yak›n bir süre geçti. Ancak
ideolojik ve fiili bütün sald›r›lara
karfl›n devrimcilerin alanlar› k›z›la
boyamas›n›n yaratt›¤› haz›ms›zl›k
dinmifl de¤il. Yedi ay sonra ‹zmir
polisi, mitinge kat›lan, görevli olan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi üye-
lerine karfl› gözalt› furyas› bafllatt›.

12 Kas›m günü yapt›¤› yaz›l›
aç›klama ile konuya iliflkin bilgi ve-
ren ‹zmir Haklar ve Özgürlükler
Cephesi (HÖC), “Bu sald›r›larla 1
May›s’›n meflrulu¤unu y›kamazs›-
n›z!” dedi. 

HÖC Temsilci¤i’nin aç›klama-
s›nda, “HÖC üyesi ve 1 May›s ala-
n›nda HÖC görevlisi olan 6 kiflinin
1 hafta–10 gün aral›klarla çeflitli
yerlerden gözalt›na al›nd›klar› ve
ç›kar›ld›klar› savc›l›klarda “tutukla-
ma” talebi ile mahkemeye sevk
edildikleri ve mahkemeden de tu-
tuksuz yarg›lanmalar›na karar ve-
rildi¤i” bilgileri verildi. 

1 May›s’›n üzerinden 7 ay geç-
miflti ama anlafl›lan “1 May›s’›” da-
ha hazmedememiflti polis. Gözalt›-

na al›nanlardan kiminin gerekçesi
slogan atmak, kimininki tafl atarak
polise mukavemette bulunmak, ki-
mininki siyah pantolon ve beyaz
gömlek giymekti. 

Tüm bu gözalt› ve sald›r›lar›n
as›l nedeni ise, 1 May›s’›n üstünden
aylar geçmifl olsa da, 1 May›s’› te-
rörize ederek, kat›lanlar› sindirmek
ve bir sonraki 1 May›s’›n sahiple-
nilmesini engellemektir. ‹nsanlar›n
üzerinde “aran›yor, her an gözalt›na
al›nabilir” havas› estirmeye çal›flan
polis, sözkonusu HÖC’lülerin yer-
leri, çal›flt›klar› kurumlar belli ol-
mas›na karfl›n, “aranan kifliler” saf-
satas›yla gözalt›na al›yor.

‹zmir HÖC ise, bu sald›r›lar›n
amac›na ulaflamayaca¤›n› kaydede-
rek, flunlar› belirti:

“Bizler bugüne kadar 1 May›s
alanlar›nda sald›r›ya u¤ray›p, gö-
zalt›na al›nd›k ve tutukland›k, ha-
pishanelerde yatt›k. 1 May›s’tan ay-
lar sonra yap›lan bu gözalt›larda
yaln›zca devletin hukuksuzlu¤unun,
terörü her zaman estirmeye çal›flt›-
¤›n›n bir göstergesidir. HÖC kitlesi

yine 1 May›s’ta görkemiyle yerini
alacakt›r. Gözalt›lar, tutuklamalar,
bask›lar, tehditler bizleri y›ld›ra-
maz. Bedellerle kazand›¤›m›z gün-
lere sahip ç›karak mücadelemizi
yükseltmeye devam edece¤iz.”

*

Asl›nda bu haz›ms›zl›k ne ‹z-
mir’e özgüdür ne de yenidir. 1 Ma-
y›s’›n salonlara hapsedilmesine kar-
fl› devrimcilerin alanlarda ›srar›n›n
gündeme gelmesi ile birlikte baflla-
yan haz›ms›zl›k, kimi zaman kat-
liamlarla, kimi zaman yüzlerce, bin-
lerce insan›n gözalt›na al›nmas› ile
kendini ortaya koymufltur. Bugün,
s›n›rs›z yetki tan›yan TMY’ye s›rt›-
n› dayayan polis, yasal bir mitingin
üzerinden aylar geçmesine karfl›n
gerçeklefltirdi¤i bu gözalt› sald›r›s›
ile, oligarflinin bu haz›ms›zl›¤›n›n
asla bitmeyece¤ini ortaya koymak-
tad›r. Sald›r›n›n özel olarak HÖC
üyelerinde somutlanmas› ise, “anla-
fl›l›r”d›r. 1 May›s alanlar›n›n, devri-
min ve sosyalizmin bayraklar›n›n
dalgaland›r›ld›¤› alanlar olmas›nda
›srar edenler onlard›r çünkü. 

Oligarflinin 1 May›s Haz›ms›zl›¤› Bitmiyor
1 May›s mitinginden yedi ay sonra HÖC’lülere gözalt› furyas›

Dersim’de Temel Haklar Derne-
¤i üyeleri üzerindeki bask›lara bir
yenisi daha eklendi. Dersim Temel
Haklar Baflkan› Evin Timtik, der-
nek sekreteri Murat Kaymaz, 9 Ka-
s›m günü belediye binas› ç›k›fl›nda
onlarca sivil polis taraf›ndan iflken-
ceyle, zorla gözalt›na al›nd›lar. Er-
tesi günü ise, dergimiz okuru Sinan
Y›ld›r›m, Kocakoç köyünde jandar-
ma taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Ovac›k Savc›l›¤›’n›n talebiyle
gözalt›na al›nan Evin Timtik, Murat
Kaymaz ve Sinan Y›ld›r›m, 10 Ka-
s›m’da Ovac›k Adliyesi’ne ç›kar›l-
d›lar. Mahkeme, Emirgan Deresi
çat›flmas›nda yaflam›n› yitiren dev-

rimcilerin mezar› bafl›nda yap›lan
anmay› gerekçe göstererek, “Terör
Örgütünü övücü propagandas›n›
yapmak, örgüt ad›na demeç ver-
mek” suçlamalar› ile üçünü de tu-
tuklad›. Adliye ç›k›fl›nda sloganlar
atan Timtik, Kaymaz ve Y›ld›r›m,
burada da darp edildiler. 

Destek için gelen Temel Haklar
üyelerinin adliyeye girifllerini enge-
leyen polis, olay› Ovac›k halk›na,
“Üç DHKP-C’li teslim oldu” yala-
n›yla yaymaya çal›flt›.

Bu keyfi tutuklamalar, 11 Ka-
s›mda, Sanat Soka¤›’nda protesto
edildi. Mehmet Dolas, bu sald›r›la-
r›n Dersim’de artan bask›lar›n bir
örne¤i oldu¤unu ifade etti ve y›lma-
yacaklar›n› söyledi. 

Polis bu protesto eylemine dahi
tahammül edemedi. Aç›klama son-

ras›, sanki bas›n
aç›klamas› ya-
pan herkesi tan›-
mak zorunday-
m›fl, böyle bir
hakk› varm›fl gi-
bi, Dolas’›n ya-
n›na yaklaflarak,
“Seni tan›m›yoruz” diyen polis
kimlik istedi. Bu son derece keyfi
tutuma karfl› ç›kan Dolas, bu kez
zorla gözalt›na al›nmak istendi.
Dersim’de polisin hakim k›lmak is-
tedi¤i düzenin bir yans›mas› olan
bu durum, halk›n tepkisini çek-
ti. K›sa sürede toplanan yüzlerce in-
san, Temel Haklar üyelerini sahip-
lenerek gözalt› giriflimini püskürttü.

Elaz›¤ HÖC de, 10 Kas›m’da
Hozat Garaj›’nda yapt›klar› eylemle
tutuklamalar› protesto etti.

Dersim Temel Haklar’› 
Sindiremeyeceksiniz!



Tecrite Karfl› Sanatç›lar taraf›n-
dan haz›rlanan “Hepimiz Tecritte-
yiz” oyunu 12 Kas›m günü Bur-
sa’da ve Avusturya’n›n baflkenti Vi-
yana’da oynand›. 

122 insan öldükten sonra 

Türkiye’nin ayd›n› ve 

sanatç›s› suçsuz kalamaz

Bursa’da, Bursa Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i Semra Bafl-
yi¤it Halk Sahnesi’nde sergilenen
oyunda demokratik kitle örgütü
temsilcileri, yay›nc›lar, doktorlar,
e¤itimciler, sendikac›lar ve ö¤ren-
ciler “tecrite” girerek tutsaklar›n
yaflad›¤› koflullar› protesto et-
ti.

Oyun öncesi, oyuna kat›-
lacaklarla birlikte bir aç›kla-
ma yapan Av. Mustafa Ya¤-
c›, Behiç Aflc›’n›n bir ayd›n
oldu¤unu hat›rlatarak, tecrit
politikas›n›n sadece hükümlü-
lere ve tutuklulara uygulanmad›-
¤›n›, bu politikan›n, yaflam›n her
alan›nda, herkese uyguland›¤›n›
söyledi. 

Oyunun yönetmeni Mehmet
Esato¤lu ise F Tipi’nin 7 y›ll›k uy-
gulamas›n›n, insanlar›n oradan sa-
katlanarak ç›kt›klar›n› gösterdi¤ini
hat›rlatarak flunlar› söyledi:

“122 insan öldükten sonra Tür-
kiye’nin ayd›n› ve sanatç›s› suçsuz

kalamaz. ‹stanbul, ‹zmir, ‹zmit, An-
kara’da herkese bunu bir kez daha
sanat›n diliyle, anlayabilece¤i bir
canland›rma çal›flmas› yapt›k. Çün-
kü dünyan›n her yerinde bir anla-
mamazl›k, duyars›zl›k ortaya ç›kt›-
¤›nda, sanat orada bir kez daha
aya¤a kalkar ve insanlara bunu
gösterir. Bugün burada bir kez daha
bunu yapaca¤›z. Hangi duyguyu el-
de ettiysek sözlü ve yaz›l› olarak bu-
nu herkesle paylaflaca¤›z. Bunu
yapmazsak insan olarak bunu gör-

mezden gelirsek büyük sorumluluk
alt›na gireriz.” 

Oyuna kat›lacaklar›n duygular›-
n› yazarak tarihe bir belge niteli¤in-
de b›rakmalar›n› da isteyen Esato¤-
lu’nun konuflmas›n›n ard›ndan
oyunda yeralanlar önlüklerini giye-
rek yerlerini ald›lar. Alt› saat boyun-
ca ayd›nlar, emekçiler, ö¤renciler,
çeflitli kurum ve kurulufl temsilcile-
ri, tecrit deneyimi yaflad›lar. 

Oyuna kat›lanlardan Bursa Ya-
z›n ve Edebiyatç›lar Der. Genel
Sekreteri Ceyhun Eren, “‹nsan›n te-
mel hakk› olan, yaflam hakk›n›n k›-
s›tlanmas›, tecritin insanl›k d›fl› ol-
du¤unu bir kez daha göstermifltir.
Hepimiz tecritteyiz, d›flar›da ve içe-
ride.” sözleriyle düflüncelerini ifade
ederken, ‹HD fiube Baflkan› Abdü-

laziz Ak-
yol, tecritin
bir insanl›k
ay›b› oldu-
¤unu belir-
terek, oyu-
nu haz›rla-
yan Bilgesu
Erenus ve
M e h m e t
E s a t o ¤ -
lu’na “bu
sanatç› du-
yarl›l›¤›ndan dolay› bütün çal›flma-
lar›nda baflar›lar” notu düfltü. Av.
Hakan Özdemir’in yazd›klar› ise flu
flekildeydi: “F Tipi hapishane dene-
yimine yönelik düflüncelerimi yeni-
den gözden geçirmeme yol açt›.
Bask› ve k›s›tlamalar›n d›fl›nda, ya-
flanan rutin dahi bir insan›n bilinci-
ni bozmaya ve sakatlamaya yeter-

li.”
Deftere duygular›n› yazan-

lardan bir baflkas› da, Ö¤ret-
men Akansel ‹ngiz. “Sahne
yaflamd›, izledi¤imiz ‘ya-
banc›laflmam›z’›n ta kendi-
siydi.” fleklinde gördükleri-

ni özetleyen ‹ngiz, gerçek
tecriti hissedebilmek için alt›

saat içeride izleyici tutsakl›¤›n›
bilinçli olarak sürdürdü¤ünü ifade

ediyordu. 8 yafl›ndaki Özgün ise,
“Ben bu filmden, hapishanede ne
yap›ld›¤›n› anlad›m. ‹nsanlara iyi
davranal›m.” diyerek, gözlerini ka-
pamaya devam eden “büyüklere”
ders veriyordu adeta.

Direnifl ve dayan›flma ile 

tecriti kald›rabiliriz

Ayn› gün Avusturya’n›n baflken-
ti Viyana’da da, ‘hepimiz tecritte-
yiz’ diyenler vard›. Avusturya TA-
YAD Komite’nin organizasyonu ile
gerçeklefltirilen etkinlik, Siebens-
tern Kültür Cafe’de yap›ld›. 

Türkiyeli ayd›n, sanatç› ve der-
nek temsilcilerinin yan› s›ra içlerin-
de Avusturyal›lar›n da bulundu¤u
‘tecrit grubu’ ad›na sözalan, fiair-
Yazar Hüseyin fiimflek, tecritin bir
insanl›k sorunu oldu¤unu, hiçbir
hukuk ve adalet anlay›fl›na s›¤ma-
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“Hepimiz Tecritteyiz”
oyunu Bursa ve Viyana’da 

Bursa

ViyanaViyana



yacak bir durumun yarat›ld›¤›n› ifa-
de etti. Daha sonra, oyuna kat›lacak
olanlar, tecrit odas›na al›nd›lar. Tec-
rit odas›n›n d›fl›ndaki bölümde ise,
TAYAD’l›lar ‘Baflkas›n›n Ac›s›na
Bakmak’ isimli bir sergi açt›lar. Ser-
gide Büyük Direnifl’in yan›s›ra Lüb-
nan ve Filistin’den kareler yerald›. 

Tecrit odas› kameralar arac›l›-
¤›yla sürekli olarak d›flar›da kurulan
ekrana yans›t›larak, izlendi. ‘Ceza-
evi Müdürünün’ tüm isteklerin di-
lekçeyle belirtilmesi gerekti¤ini bil-
dirmesiyle bafllayan oyunda, kural-
lara uymayanlar gardiyanlar›n bask›
ve müdahalesine u¤rad›lar. Direnifl
gösterenler ise tecrit odas›nda ayr›
bir bölümde yo¤un tecrite al›nd›lar.
Yo¤un tecrit bölümünde elleri ve
gözleri ba¤lanan ‘mahkûm’ ayakta
bekletildi. Oyunda ziyaret saatlerin-
de ‘ziyaretçiler’ ve ‘tutsaklara’ da-
yat›lan üst aramas› nedeniyle arbe-
deler yafland›. Oyun s›ras›ndaki bir
di¤er uygulama ise sürekli olarak
yüksek sesle arabesk ve pop müzik
çal›nmas›yd›.

Befl saat süren oyun 250 kifli ta-
raf›ndan izlenirken, TAYAD stan-
d›nda aç›lan deftere duygu ve dü-
flünceler yaz›ld›.

Deftere gözlemlerini yazanlar-
dan biri, Avusturya Devlet Televiz-
yonu Çal›flan› Ani Gülgün Mayr,
buna benzer bir durumla daha önce
hiç karfl›laflmad›¤›n› ifade ederek,
“Tecrit odas›nda çok bask› vard›.
Dilerim ki bu oyunla birlikte en
az›ndan bu insanl›k sorununa biraz-
c›k yard›m edebiliriz ve tecriti her
yerde kald›rabiliriz.” diyordu. 

Theaterkistl isimli kurum ad›na
oyunda yeralan Gerlinde Steiner de,
tecrit odas›ndaki bask›dan söz ede-
rek, “Umar›m bu etkinlikle birlikte
tecrit gerçek kamuoyuna duyurula-
bilinir ve tecrit kalkar.” diyor ve ek-
liyordu: “Ama bu da direnifl ve da-
yan›flma ile mümkün.”

“Tutsaklar›n yaflad›klar›n› biraz
da olsa anlayabilmek için” hücreye
girmek istedi¤ini belirten, Türkiyeli
emekçilerden Selma Demir de,
“Direniflinize sonsuz sayg›lar›m-
la...” diye bitiriyordu mesaj›n›.
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Sendikalar, meslek örgütleri, DKÖ’ler 
hep beraber bir eylem koymal›
E¤itim-Sen 5 No'lu Kartal fiubesi'nde, 11 Kas›m günü F Tipleri’ndeki

tecrit ve tecrite karfl› mücadelenin tart›fl›ld›¤› bir panel düzenlendi. Pane-

le, TAYAD ad›na fiadi Özpolat, Türk Tabipleri Birli¤i ad›na Prof. Dr.
fiebnem Korur Fincanc› ve Birgün yazar› Ahmet Tulgar kat›ld›.

Tecriti anlatan belgesel filmin ard›ndan söz alan Prof. Dr. Fincanc›,

yurtd›fl›nda yap›lan araflt›rmalardan örneklerle intihar eden mahkûmlar›n

yüzde 98'inin tecrit koflullar›nda yaflad›klar›n› kaydetti. Tecritin fiziki ve

psikolojik birçok tahribata neden oldu¤unu belirten Fincanc›, “tecrit bir ifl-

kence biçimidir ve ‘cana kast' statüsünde de¤erlendirilmelidir” dedi. 

Daha sonra söz alan fiadi Özpolat, F Tipi cezaevlerinde yaflanan hak

ihlalleri ve tecrit uygulamalar›na örnek verirken, Ahmet Tulgar ise tecri-

tin bas›na nas›l yans›d›¤›n› ele ald›. Medyada bu konuda yo¤un bir sansü-

rün uyguland›¤›n› kaydeden Tulgar, kendisinin de zaman zaman “acaba

yazarsam daha fazla ölüm olur mu” diye düflündü¤ünü ve karar›n› verdi-

¤ini ifade ederek, “as›l yaz›lmazsa daha fazla insan ölecek, ölüyor. Çün-

kü tecrit zaten insan›n ruhen ve cismen öldürülmesi anlam›na geliyor" di-

ye konufltu. 

Panelin soru cevap bölümünde “ölüm orucu eylemi do¤ru bir yöntem

mi?" sorusunu cevapland›ran Özpolat, “Tart›flmam›z gereken bu de¤il.

Tart›flmam›z gereken tecritin kald›r›lmas› gerekti¤idir. Tecrit konusunda

hemfikirsek buna karfl› ç›kmal›y›z. Yöntemimiz ne olursa olsun," dedi.

Prof Dr. fiebnem Korur Fincanc› da tecritin ancak ortak mücadeleyle

kald›r›labilece¤ini ve sendikalar›n, meslek örgütlerinin, demokratik kitle

örgütlerinin hep beraber bir eylem koymas› gerekti¤ini söyledi.

Meslek Örgütleri Adalet Bakan› ‹le 
Görüflmek ‹çin Ankara’da
Tecrite karfl› mücadelede duyarl›l›k artarken, bunun bir örne¤i de, çe-

flitli meslek örgütlerinin sorunun çözümü için Ankara’ya gitmesi oldu. 

‹stanbul Tabip Odas›, Eczac› Odas›, Difl Hekimleri Odas›, Veteriner

Hekimler Odas›, TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu, Serbest Muhasebeci-

ler Mali Müflavirler Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri, Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i ‹stanbul fiubesi taraf›ndan oluflturulan ‹stanbul Meslek Odalar›

Koordinasyonu, 13 Kas›m’da bir aç›klama yaparak, “123. ÖLÜMÜ
DURDURALIM” dedi.

Av. Behiç AfiCI’n›n, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi SAYMAZ'›n ölüm

orucunu sürdürdüklerini hat›rlatan meslek örgütleri, direniflçilerin “kritik”

günlere geldiklerini belirttiler. “Önümüzdeki bu kritik günler 123.
ölüme gebedir,” diyen meslek örgütleri aç›klamas›nda flunlar söylendi:

“Demokrasi ve insan haklar› için 123. ölümü durdurabiliriz. F Tipi ce-

zaevlerinde kalan tutuklu-hükümlülerin cezalar›n›n daha insani koflullarda

infaz› ve Av. Behiç AfiCI ve di¤er ölüm orucundakilerin ölümünü engel-

lemek için Adalet Bakanl›¤› ile görüflmeye gidiyoruz.” 

Aç›klamada, 16 Kas›m ö¤le saatlerinde Aflc›’n›n ziyaret edilece¤i, ay-

n› gün yola ç›k›larak, ertesi günü Ankara’da Adalet Bakan› ile görüflme

yap›laca¤› bilgisi verildi. Meslek örgütleri soruna duyarl› bütün kurumlar›

da bu giriflime kat›lmaya ça¤›rd›lar.
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12 Ara-
l›k 2000'de
‹stanbul'da
4 bin çevik
kuvvet poli-
sinin elle-
rinde silah-
lar› sallaya-
rak, tehdit
içeren slo-
ganlar ata-
rak yapt›¤›

yürüyüfl, Bursa, ‹zmir gibi kimi
kentlere de s›çram›fl, benzeri göste-
riler düzenlenmiflti. Yürüyüfller ne
ekonomik, ne de özlük haklar›na
iliflkindi. Ölüm orucu direniflinin
ölümler olmadan sonland›r›lmas›
do¤rultusunda yap›lan görüflmelerin
kesilmesini istiyorlar, “devlet terö-
ristle pazarl›k etmez” sloganlar› at›-
yorlard›. Kahrolsun insan haklar›
diye hayk›r›yorlar, özgürlüklere da-
ha pervas›z sald›rabilmek için yet-
kiler istiyorlard›. 

Ellerinde silah, dillerinde 
intikamla ‘üzüntülerini’ 
göstermifller!
‹flte bu eylemler kapsam›nda ‹z-

mir’de sokaklara dökülen 200 poli-
sin yarg›land›¤› davan›n, Yarg›tay
aflamas› da sonuçland›. 

O günlerde Cumhurbaflkan› Se-
zer’in 'hukukd›fl›' olarak nitelendir-
di¤i, Baflbakan Ecevit’in 'Birileri mi
dü¤meye bast›' diye tepki gösterdi¤i
ve ‹çiflleri Bakan›'n›n dahi 'provo-
kasyon' olarak de¤erlendirdi¤i gös-
teri, Yarg›tay taraf›ndan 'demokratik
tepki' fleklinde nitelendirildi ve po-
lislere verilen mahkumiyet karar›
bozuldu.

8. Ceza Dairesi karar›nda, polis-
lerin “suç teflkil etmeyen sloganlar
att›¤›” ve “Konak Meydan›'nda say-
g› duruflunda bulunup ‹stiklal Mar-
fl›'n› okuduktan sonra görevlerine
döndükleri” belirtilerek, “güvenlik
güçlerine yap›lan olaylara karfl› ses-

lerini duyurmak amac›yla yapt›klar›
eylem, içinde bulunduklar› üzüntü
nedeniyle demokratik tepki niteli-
¤inde' görüflü savunuldu. 

Yani, elde silahlarla, hak ve öz-
gürlüklere düflmanl›klar›n› aç›kça
ilan ederek, üniversiteleri ‘hain yu-
vas›’ ilan edip gençlere silahlar›n›
sallayarak düzenlenen bu eylemler,
“demokratik tepki” imifl!

Polis devletinin tescili
En küçük demokratik hakk›n›

kullan›rken haklar›nda davalar aç›-
lanlar›, cezalar ya¤d›r›lanlar› bura-
da örnek olarak vermeyece¤iz. Bu
k›yaslama, polis yürüyüflünün nite-
li¤i ve Yarg›tay’›n karar›n› aç›kla-
makta yetersiz kalacakt›r. 

Dönemin ‹çiflleri Bakan› Sadet-
tin Tantan polis teflkilat›n› en iyi bi-
len ve o teflkilat›n birinci dereceden
sorumlusu olarak, “Bu bir provo-
kasyondur. Yak›nda provokasyon
yapanlar› tek tek kamuoyuna aç›k-
layaca¤›m” demiflti. Yarg›tay’›n po-
lisin do¤rudan içinde yerald›¤› hü-
kümet komplolar›n› ortaya ç›karma-
s›n› da beklemiyoruz.

Ancak aç›k olan flu ki, ortada s›-
radan bir gösteri de¤il, silahl› güçle-
rin sokaklara dökülerek, halk› tehdit
etti¤i bir durum vard›r. Polis devleti
gerçe¤inin yarg› kurumlar› üzerinde
yaratt›¤› bask›lanma ya da bu ku-
rumlar›n polis devletinin kurallar›na
kendilerini uydurmalar›n›n bir ürü-
nüdür bu karar. Susurluk’u mahkum
edemeyen, iflkencecilere, infazc›la-
ra arka ç›kan yarg›, polisin suçlar›-
n›n her zaman aklay›c›s› olmufltur.
Ülkenin kendi yasalar›na karfl› dahi
bir “isyan›” ortaya koyan o gösteri-
lerin çok daha a¤›r cezalarla ceza-
land›r›lmas› gerekirken, 2911 say›l›
gösteri ve toplant› yürüyüflleri ka-
nununun dahi ihlal edilmedi¤i flek-
linde bir karar vermek, o gösteriler-
de at›lan “Kahrolsun insan haklar›”
türünden, halk› tehdit içeren slogan-

lara da verilen bir onay niteli¤inde-
dir. Yarg›tay bu karar› ile, asl›nda bu
ülkenin bir polis devleti oldu¤u ger-
çe¤ini teyid etmifltir. 

“Demokratik tepki” de¤il, 
daha fazla iflkence ve 
infaz yetkisi için “isyan”
Adana, Antep, Mersin, ‹zmir,

Antalya, Bursa ve Ankara'da devam
ettirilen gösterilerin ilki, ‹stanbul'da
12 Aral›k 2000'de yap›lm›fl, Çevik
Kuvvet fiube Müdürlü¤ü'nde topla-
nan 4 bin polis, resmi k›yafetleri ve
ellerinde bayraklarla ‹stanbul Emni-
yet Müdürlü¤ü'ne yürüyüfle geçmifl-
lerdi. Polisler ‹stanbul Üniversitesi
önünden geçerken silahlar›n› hava-
ya kald›rarak “iflte buras› hain yuva-
s›” diye höykürmüfller, Emniyet
önünden ‹stanbul Valili¤i'ne do¤ru
yürürken de s›k s›k silahlar›n› hava-
ya kald›rarak, “Difle Difl, Kana Kan,
‹ntikam ‹ntikam” sloganlar› atm›fl-
lard›.

“Kana kan intikam” slogan›n›
atanlar, güya bu ülkede “kamu dü-
zenini” sa¤lamakla, “vatandafl›n
can ve mal güvenli¤ini korumakla”
görevlilerdi. Ancak önlerine ç›kan
amirlerini dahi dinlemeyecek flekil-
de gözleri dönmüfl tam bir faflist gü-
ruh olduklar›n› herkese göstermifl-
lerdi. O günü kimileri “yeniçerinin
isyan›na” benzetmiflti. Asl›nda bir
yan›yla do¤ruydu bu benzetme, zira
bu ülkede polis devleti öylesine ku-
rumlaflt›r›lm›fl, polise öylesine yet-
kiler tan›nm›flt›r ki, daha fazla ifl-
kence ve infaz özgürlü¤ü için kendi
hiyerarflilerine dahi “isyan” ediyor-
lard›. Ancak o gün silahlar›n› salla-
d›klar›, tehdit ettikleri amirleri de-
¤ildi, halkt›. Silahlar›n› kald›r›p,
bunlarla “ne vuraca¤›z” diyerek in-
fazc›l›klar›n› ortaya koyuyor, daha
ölümcül silahlar istiyorlard›. Ço¤u
MHP’li ve islamc› polislerin kan,
daha fazla kan, daha fazla halk›n
kan› isteklerinin sokaklarda binler-
cesi taraf›ndan dile getirildi¤i bu
kalk›flma, flimdi hukuk taraf›ndan
da “demokratik” bulundu.

Yarg›tay tüm bu hukuksuzlukla-
ra onay vermifl oldu. 

Yarg›tay silahl› polis gösterisine 
‘demokratik tepki’ dedi

Böyle polis devletine böyle yarg› yak›fl›r!



“Teröristli¤i” bizce zaten s›r ol-
mayan devletin resmi belgesi diyor
ki, “yapt›klar›m›z›n raporlarda yer
almas›, Türkiye’yi terörist devlet
konumuna sokar”. Böyle bir devle-
tin Milli ‹stihbarat Teflkilat›, Ma-
rafl’› M‹T’in örgütledi¤ini ortaya
koyuyor, Susurluk’un üzerinin ör-
tülmesini, gerçeklerin raporlarda
yeralmamas›n› sal›k veriyor bu ül-
keyi “sözde” yönetenlere. 

Kimilerinin övgüler düzdü¤ü
Bülent Ecevit’in “arflivinde” oldu¤u
belirtilerek aç›klanan bu belge-
ler, ony›llard›r devrimcilerin anlatt›-
¤›, Susurluk’tan fiemdinli’ye birçok
olayda alenileflen “devlet gerçe-
¤i”nin belgeleridir. 

R›dvan Akar ve Can Dündar im-
zas›yla, Milliyet Gazetesi’nde ya-
y›nlanan ‘Ecevit’in çok özel belge-

leri’ isimli yaz› dizisi; sadece kontr-
gerilla gerçe¤ine ›fl›k tutmuyor, ayn›
zamanda devletin “güvenlik” ku-
rumlar›ndaki faflist kadrolaflmaya,
tarihe malolmufl büyük katliamlarda
devletin “örgütleyici” rolüne de
“içeriden” aç›kl›k getiriyor. 

Belge 1: TÜRK‹YE ‘TERÖR‹ST
DEVLETT‹R’ ‹T‹RAFI 
Sütunlar›n Ecevit güzellemeleri

ile dolduruldu¤u günlerde yay›nla-
nan dizinin 5. bölümünde (11 Ka-
s›m 2006, Milliyet) yeralan ilk bel-
ge, M‹T’e ait bir bilgi notu:

‘MERSEDES Operasyonu’ ad›
verilen, devletin M‹T’i, özel timci-
leri ve kulland›¤› faflist tetikçileri ile
yap›lan operasyona (6 May›s 1996)
iliflkin flunlar söyleniyor:

“Suriye’de A. Öcalan’a yönelik

operasyonun tüm safahat› ile ra-

porda yeralmas›, (sayfa 22) Türki-

ye’yi terörist devlet konumuna ge-

tirebilecek niteliktedir. Nitekim, Su-
riyeli ilgililerin olay› CIA veya
MOSSAD’a mal edebildikleri ifade
edilirken, devlet s›rr› olmas› gere-
ken konunun rapora detaylar› ile
aktar›lmas›n›n izah› mümkün ola-
mamaktad›r. Her vesile ile siyasi
platformlarda Suriye’yi terörist bir
devlet olarak tan›tma ve kabul ettir-
me politikam›z› zedeleyebilecek bu
hususlar›n ne denli gizli kalabilece-
¤i endifle konusudur.”

‹SRA‹L G‹B‹ DE⁄‹L M‹!

M‹T’in her zaman öykündü¤ü,
dünya halklar›n›n terörist örgütlen-
meler diye and›¤›, hukuk d›fl› ope-
rasyonlarla özdeflleflmifl MOSSAD
ve CIA da böyle yap›yor!

Yani bir ‘terörist devlet’e yak›fl›r
flekilde, uluslararas› hukuk kurallar›
hiçe say›larak operasyon yap›lm›fl,
bunda bir kuflku yok. M‹T’in s›k›n-
t›s› hukuk devleti olmamak da de-
¤il, terörist devlet oldu¤unun aleni-
leflmesi, resmi belgelere girmesi.
Gerçek yüzünün tüm halk taraf›n-
dan görülmesi. Komflu bir ülkeye
karfl› sald›r› amaçl› kullan›lan s›fata
asl›nda Türkiye’nin sahip oldu¤u-
nun tüm dünyaca görülmesi.

1991-1997 y›llar› aras›nda M‹T

müsteflarl›¤›
yapan Sön-
mez Köksal
Zaman Gaze-
tesi’ne yapt›-
¤› aç›klama-
larla, 6 May›s

1996’da fiam’da, 27 Kas›m 1996’da
da Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öca-
lan’a yönelik suikast giriflimlerinde
emrin bizzat kendisi taraf›ndan ve-
rildi¤ini söylemiflti. ‘Yeflil’ kod adl›
Mahmut Y›ld›r›m’› bu iflle görev-
lendirdi¤ini anlatan Köksal, döne-
min baflbakan› Mesut Y›lmaz ile,
Susurluk raporunu haz›rlayan Kutlu
Savafl’a da, “siz M‹T’in her zaman
sayg›n kiflilerle mi çal›flt›¤›n› san›-
yorsunuz” dedi¤ini de belirtiyordu. 

Asl›nda Sönmez Köksal’›n söy-
ledi¤inin Türkçesi, M‹T’in bir kont-
ra örgütü oldu¤uydu, ‘yeflil’ dahil
olmak üzere kontra tetikçisi olarak
bilinenlerin de M‹T’çi olduklar›yd›.
Bugün Ecevit’in arflivinden ç›kan
belge de Köksal’› do¤ruluyor. M‹T
kendisi, terörist devlet gerçe¤ini ka-
bul ediyor. 

Bu arada bir yanl›fl anlamaya
meydan vermemek için bir gerçe¤in
alt›n› çizelim. Marafl’a iliflkin rapor-
da da görece¤imiz gibi, sorun ne
M‹T’in içindeki MHP’liler sorunu-
dur ne de M‹T’in kendisidir. Sorun
devletin kendisidir. “Terörist dev-
let”in belgesi olan Öcalan suikasti-
nin “devlet s›rr›” olmas› bu gerçe-
¤in kan›t›d›r. Cüneyt Arcayürek’in
kitab›nda Demirel’den aktard›¤› gi-
bi. Ne diyordu Demirel orada: 

“Devlette 4-5 bilemedin 6 kifli
biliyor Apo’nun evinin bombaland›-
¤›n›, iflte devlet s›rr› bu.” (Arcayü-
rek, Büyüklere Masallar Küçüklere
Gerçekler)

Ony›llard›r halka karfl› savafl› ifl-
te tam da bu tür yöntemlerle yürüt-
müfltür oligarflik devlet ve hep halk-
tan gizlenmifltir bu gerçekler. Su-
ikastler, katliamlar, provokasyonlar,
infazlar, kaç›r›p kaybetmeler, bin-
lerce operasyon “teröre karfl› savafl-
ma” ad›na meflrulaflt›r›lm›fl terörden
baflka bir fley de¤ildir. M‹T de bili-
yor bu gerçekleri. “Terörist devlet
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‘Terörist Devlet’in 
belgelerinde itiraflar

Devlet planlad›, MHP’li fa-
flistler uygulad›. Marafl’ta
resmi rakamlara göre 111
can›m›z kar›nlar› deflilerek,
kurflunlanarak, kafalar› ezi-
lerek katledildiler. Olaylar-
da yüzlerce ev ve iflyeri ya-
k›l›p y›k›ld›.



konumuna” çoktan gelmifl, bunu
gizleyerek sürdürmek istiyor.

Sürdürmek istedikleri sadece
Öcalan’a suikast örne¤indeki gibi
operasyonlar da de¤ildir. Bu tür
operasyonlar› asl›nda ço¤u zaman
gayri-resmi flekilde ne kadar “bü-
yük devlet” olduklar›n›n, ne kadar
profesyonel istihbarat ve güvenlik
örgütlerine sahip olduklar›n›n kan›t›
olarak sunar, övünürler. fiovenist
propagandalarla, terörizm demago-
jisi ile bu tür eylemleri en az›ndan
halk›n belli bir kesimine “yap›labi-
lecek fleyler” olarak da kabul ettire-
bildikleri bir gerçektir. 

Ancak, Ecevit’in arflivindeki bir
baflka belge, devletin istihbarat tefl-
kilat›n›n do¤rudan halk› hedef alan
katliamlar› tertipleme konusunda da
ne denli pervas›z oldu¤unun en çar-
p›c› örne¤ini ortaya koymaktad›r. 

Belge 2: MARAfi KATL‹AMINI
M‹T ÖRGÜTLED‹

M‹T’teki MHP hakimiyetini ko-
nu alan, 3 Ocak 1979 tarihli bir ra-
porda, MHP katliamlar›n›n M‹T’in
bilgisi, onay› ve örgütlemesi ile ger-
çekleflti¤ine dair flöyle deniliyor: 

“CHP iktidar› devrald›ktan son-
ra vuku bulan büyük olaylar›n (Ma-
latya, Sivas ve Kahramanmarafl) ç›-
kaca¤›na dair 1-2 ay evvelinden ha-
ber verilmedi¤inden yüzlerce vatan-
dafl›m›z›n can ve mal kayb›na sebe-
biyet vermifllerdir. Önceden haber
vermek bir tarafa, olay›n yarat›lma-
s›nda en etkin rol oynam›fllard›r.

Nitekim Kahramanmarafl olay›

M‹T’ten (..) (..) (..) (..)’in (isimler
Can Dündar ve R›dvan Akar tara-
f›ndan gizlendi) müflterek planla-

malar› ile ç›kar›lm›flt›r. (..) “Tür-
kefl, oraya ..’in tavassutuyla ...’u ta-
yin ettirerek Güney Bölgesini ele
geçirmifl ve Kahramanmarafl olay›-
n› rahatl›kla tertip ettirmifltir. E¤er
M‹T olay›n içinde olmasayd›, Kah-
ramanmarafl’tan her türlü istihba-
rat› aylar evvel al›r ve olay›n zuhur
etmesine meydan vermezlerdi.

MHP’nin bir organ› haline ge-
len M‹T, CHP zaman›nda meydana

gelen büyük olaylar› yapan ve yap-
t›ran MHP’lilere ait hiçbir istihba-
rat ve bilgiyi vermeyip saklam›fl, sa-
dece sola ait bilgiler aktarmak sure-
tiyle olaylar› sola mal etmifltir. Ku-
rulan s›k›yönetim mahkemelerine
sa¤a ait raporlar›n verilmemesi, sa-
dece sola ait raporlar›n verilmesi
hususunda Türkefl M‹T’teki eleman-
lar›na talimat vermifltir.”

Halk›n yükselen mücadelesini
bast›rmak için yüzden fazla insan›-
m›z›n vahflice katledildi¤i Marafl
Katliam›, Susurluk devletinin en
kanl› katliamlar›ndan biriydi. Ece-
vit hükümeti, yaklafl›k bir hafta sü-
ren olaylara müdahale etmedi¤i gi-
bi, katliam›n ard›ndan S›k›yönetim
ilan ederek, katliamla planlanan ka-
rarlardan birini ald›. S›k›yönetimin
temel görevi ise, solu bast›rmak ol-
du. Ecevit’in üzerine “çok ciddi bir

kaynaktan gelmifltir. De¤erlendi-

rilmesinde yarar var” notu düfltü-
¤ü ancak adalet ad›na, hukuk ad›na
hiçbir dönem de¤erlendirmedi¤i bu
rapor, asl›nda hiçbir yoruma gerek
b›rakmayacak denli aç›kt›r. Yaz› di-
zisinin yazarlar›n›n hangi kayg›larla
gizledi¤ini bilmedi¤imiz isimler da-
hi ortadad›r. Ama gelin görün ki,
yaz›n›n yay›nlanmas›ndan sonra ne
bir savc› bu konuda giriflimde bu-
lunmufl ne de sözde demokrat köfle
yazarlar›, bu konuda tek bir sat›r
yazma gere¤i duymufllard›r. Belki
de zaten bilinen bir gerçek olarak
gördüler! Ancak aç›k olan flu ki,
Marafl’ta halk›n kan›n› dökenler ce-
zaland›r›lmad›lar. Üstelik, burjuva
bas›n taraf›ndan parlat›larak
TBMM’ye milletvekili s›fat› ile ta-
fl›nd›lar. 

Belge 3: DEVLET‹N ‹T‹BARI
‹Ç‹N SUSURLUK G‹ZLENS‹N
Arflivden aktaraca¤›m›z son bel-

ge, ANASOL-D hükümetinde Ece-
vit’in baflbakan yard›mc›s› oldu¤u
1997 y›l›nda, Baflbakanl›k Teftifl
Kurulu Baflkan› Kutlu Savafl’›n ha-
z›rlad›¤› ‘Susurluk Raporu’na ilifl-
kin M‹T taraf›ndan verilen bir “bil-
gi notu”. “Çok gizli” ibareli bilgi
notunda M‹T, raporda yeralan baz›

hususlar›n kamuoyuna aç›klanma-
mas›n› ister. (Nitekim bu raporun
kimi yerlerinin aç›klanmad›¤› bilin-
mektedir.) Bu hususlardan biri,
M‹T’in CIA ve MOSSAD ile olan
iliflkileridir. Bir baflka husus ise,
“Emniyet, Jandarma ve Silahl›
Kuvvetlerin yurtd›fl› operasyonlara
yöneldikleri”dir. “Türkiye’nin gü-
venlik güçlerinin itibar›n› zedeleye-
ce¤i” belirtilen bu operasyonlar›n
gizlenmesini isteyen M‹T, Susur-
luk’ta ölen faflist flef Abdullah Çat-
l›’n›n devlet taraf›ndan kullan›lma-
s›na örnek olarak sunulan, “1982-
1984 aras›nda Asala’ya yönelik
operasyonlar›n da gizlenmesini iste-
mektedir. M‹T, Çatl›’n›n eylemleri-
nin aç›klanmas›n›n devletin “ima-

j›n› bozaca¤›n›” ifade etmektedir.
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Tüm bu “istih-

barat bilgileri”

Ecevit’in kasas›n-

da yeral›yordu.

Bu belgeler, bilgi-

ler arflivindeyken,

“dürüst”, “ilkeli”,

“tutarl›” ve de

pek “demokrat” Ecevit ne yapm›fl?

Bu gerçekleri halktan gizlemifl! Bu
mekanizman›n egemen oldu¤u devle-
tin bekaas› için her türlü karar›n alt›na
imza atm›fl, belgeleri, bilgileri elinin
alt›nda bulunan kontrgerilla ile kolko-
la halka karfl› savafl› yürütmüfl.

Günlerce Ecevit güzellemesi ya-
panlar bu gerçekleri bilmiyorlar m›?
‹stisnalar› d›fl›nda elbette biliyorlar. O
zaman; Ecevit’in b›rak›n bizzat halka
karfl› savaflta kararlar alan biri olmas›-
n›, sadece bu gerçekleri gizledi¤i için
dahi yarg›lanmas› gereken biri oldu¤u-
nu da çok iyi bilmeleri gerekir. Körü
“badem gözlü”, katili “hisli flair” diye
pazarlayanlar, hem Ecevit hem de dev-
letin niteli¤i konusunda halk›n bilinci-
ni buland›rmaktad›rlar. Ecevit güzel-

lemesi yapanlara soruyoruz; cunta
flefi Kenan Evren’i “Marmaris’teki
tonton dede, ressam” haline getirenler-
den fark›n›z var m›?

Ecevit Propagandas› 

Yapanlara Not:

Bülent Ecevit ve 
faflist flef Türkefl



Susurluk Davas›’nda yarg›lanan
özel timcileri, katliam timlerinin
fleflerini göstermelik olarak yarg›la-
m›fl olmas› yetmiyormufl gibi, bir de
cezalar›nda geçti¤imiz günlerde bir
kez daha “indirim” yapan “yüce
Türk yarg›s›”; ayn› dava kapsam›n-
da Sedat Bucak’› da “ödül gibi ce-
za” ile kurtard›.  

Eski milletvekili ve korucubafl›
Sedat Edip Bucak, hakk›ndaki bera-
at karar›n›n bozulmas›n›n ard›ndan
yarg›land›¤› davada, 1 y›l 15 gün
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. 13 Kas›m
günü görülen duruflmada Mahkeme
heyeti, Sedat Edip Bucak’›, “suç ifl-
lemek amac›yla oluflturulan örgüte
yard›m etmek”ten suçlu buldu. 

Ama bu komik ceza bile çok gö-
rülmüfltü eli kanl› bir katile. ‹stan-
bul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi, Bu-
cak’›n suç ifllemeyece¤ine kanaat
getirdi¤i için cezas›n› 2 y›l erteledi.

Ayn› günlerde fiemdinli olaylar›-
n›n davas›nda da karar ç›kt›. Dosya-
s› J‹TEM’ci subaylardan ayr›lan,
itirafç› Veysel Atefl, 39 y›l 10 ay 27
gün hapis cezas›na çarpt›r›ld›.

Faflizmin yarg›s›nda 

halk için adalet yoktur

Oligarflik devletin kontra güçleri
hakk›nda “aç›lmak zorunda kal›-
nan” davalar, bu ülkede halk için
neden adalet olamayaca¤›n› anlat-
maya devam ediyor. 

Hiçbir tereddüte yer b›rakmaya-
cak flekilde, Genelkurmay baflka-
n›n’dan J‹TEM’cisine kadar suçlu-
lar› ortada olan fiemdinli, bir itiraf-

ç›n›n s›rt›na yüklenerek, as›l sorum-
lular gözard› edilmek isteniyor. Hu-
kuki, siyasi boyutlar›yla bu operas-
yonun nas›l gerçeklefltirildi¤ini der-
gimiz sayfalar›nda defalarca ele al-
d›k. Bunlar› yinelemeyece¤iz, an-
cak k›saca hat›rlatmakta fayda var
ki, fiemdinli ne bir itirafç› meselesi-
dir ne de iki J‹TEM eleman› ile s›-
n›rl›d›r. Devletin kontrgerilla örgüt-
lenmesinin en tepesindeki orgenera-
lin kendi a¤z›yla suçunu itiraf etti¤i
(‘tan›r›m iyi çocuktur’) bir ortamda
dahi, yarg› suçlular›n yakas›na yap›-
flamam›flt›r. Susurluklar’› fiemdinli-
ler’i yarg›laman›n “sistem sorunu”
oldu¤unu söylememiz, iflte bu yüz-
dendir. fiemdinli’de yaflananlar,
devletin zirvesinde kararlar› al›nan
ve bütün iktidarlarca sürdürülen
halka karfl› savafl›n bir parças›-
d›r. Bu savafl›n fiili aya¤›n› J‹-
TEM’i, M‹T’i, polisi, itirafç›lar›, fa-
flist tetikçileri, mafyac›lar› ile bilu-
mum resmi ve gayri-resmi güçlerin-
ce yürütülürken, siyasi boyutunda
MGK yeralmaktad›r. Hukuki boyu-
tu ise, “ba¤›ms›z yarg›” maskesi al-
t›nda Susurluk yarg›s› taraf›ndan
yerine getirilmektedir.

Susurluk davas›nda Sedat Bu-
cak’›n avukat› Av. Süleyman Ç›nar
Bacanl› savunmas›n› flöyle yapt›: 

“Bucak aflireti fieyh Sait isya-
n›ndan beri devletin yan›ndad›r.
Mehmet A¤ar, Sedat Bucak’› ça¤›-
rarak devletin yan›nda yer almas›n›
istedi. Bucak ise A¤ar’a ‘Bu vatan
savunmas›nda her zaman var›z’ di-
yerek A¤ar’›n teklifini kabul etti.
Bucak, bir hataya düflmemek için

dönemin Baflbakan› Süleyman De-
mirel’e, Genelkurmay Baflkan› Do-
¤an Gürefl’e durumu izah etti. Hat-
ta Demirel’e ‘Babam ve amcam bu
yolda rahmetli oldu. Bu mücadeleye
giriyorum ama arkamda siz olun’

deyince Demirel, ‘Bundan sonra
baban da amcan da benim’ diyerek
Sedat’›n mücadeleye kat›lmas›n›
candan teflvik etmifltir.”

Eksi¤i var fazlas› yok! 

A¤ar’›n “kararlar› devletin zirve-
sinde ald›k” sözleri unutulmad›. Bu-
gün isimler de¤iflmifl, Gürefller’in
yerinde Büyükan›tlar oturuyor, an-
cak mekanizma ayn› flekilde devam
etmektedir. fiemdinli’nin yaflanma-
s›n›n nedeni de bu gerçektir. 

Devletin yan›ndaysan, ‘silah ar-
kadafllar›n’ cumhurbaflkanlar›, bafl-
bakanlar ve bakanlarsa, her türlü su-
çu iflleyebilirsin! Bucak’a verilen
ödül gibi cezan›n tercümesi bu-
dur. Binlerce insan katledilmifl,
uyuflturucudan silah kaçakç›l›¤›na
kadar her türlü kirli iflin içine giril-
mifl ve tüm bunlar›n karfl›l›¤›n›n 1
y›l 15 gün oldu¤unu söylüyor yarg›.

“Suç ifllemek için oluflturulan ör-
güt”ün üyeleri, kurucular›, yard›m
edenleri var, ama gelin görün ki, bu
örgüt Ömer Lütfü Topal cinayeti d›-
fl›nda ne yapm›fl, hangi suçlar› iflle-
mifl bunlar›n hiçbiri sözkonusu ol-
mam›flt›r meflhur ‘Susurluk Dava-
s›’nda. Halkla, hukukla alay etmek,
suçluyu korumakta ar damar›n› çat-
latmak de¤ilse nedir bu!
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Susurluk’tan fiemdinli’ye yarg› 
‘rolünü’ oynamaya devam ediyor

122 insan›n yaflam›na malolan F Tipi

hapishanelerin yaflama geçirilmesinde

gösterdi¤i hizmetlerden dolay›, AKP Hü-

kümetinin Bakanlar Kurulu karar›yla

"Devlet Üstün Hizmet Madalyas›" ile

ödüllendirilen Cezaevleri Eski Genel Mü-

dürü Ali Suat Ertosun, ‹HD yöneticileri-

ne “kamu görevlisine hakaret” davas› aç-

t›. ‹HD ‹stanbul fiube yöneticileri, bu

kanl› madalyay›, Ertosun’a, "‹nsan Hak-

lar› Utanç Belgesi" göndererek protes-

to etmifllerdi. ‹HD yöneticileri, Kiraz

Biçici, Do¤an Genç, Gülseren Yo-

leri ve Emire Eren Okçuo¤lu hak-

k›nda, 1 y›ldan az olmamak üzere

hapis cezas› talep ediliyor. 

Üstün Hizmet 
Madalyal› 
Ertosun’un
‘Utanç Belgesi’
‹le Savafl›
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Türkiye ta-
rihinin en
uzun iflkence
davas› olan,

Birtan Altunbafl davas›na 10 Kas›m gü-
nü Ankara 2. ACM’de devam edildi. ‹fl-
kenceci polislerden Hasan Cavit Or-
han’›n haz›r bulundu¤u duruflmaya sa-
n›k avukatlar›, Birtan Altunbafl’›n aile-
sinin avukatlar› ile ÇHD’li avukatlar ve
Temel Haklar üyeleri kat›ld›lar. 

‹flkencecilerin avukat›, müvekkille-
rinden Ahmet Bafltan’›n geçirdi¤i kalp
krizi sonucu öldü¤ü bilgisini verirken,
Cavit Orhan’›n avukat›, önceki durufl-
madaki taleplerini tekrarlayarak, dava-
y› uzatma oyununu sürdürdü. 

Birtan’›n avukatlar›ndan Oya Ay-
d›n, tan›k olarak gösterilen isimlerin
daha önce davada san›k oldu¤unu, Nuh
Mete Yüksel’in Ankara Emniyet Mü-
dürlü¤ü ve Adli T›p’a yaz›lar yazarak
davay› engellemeye çal›flt›¤›n›, ayr›ca
yarg›lanan san›klar›n isimlerinin Anka-
ra Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan veril-
di¤ini söyledi. Mahkeme “tan›klar›n
dinlenmesi” ve “Tafltan’›n ölüm kâ¤›d›-

n›n tespit edilmesi” için davay› 8 Aral›k
2006 tarihine erteledi.

Mahkeme ç›k›fl›nda, davay› takip
eden Ankara Temel Haklar üyeleri yap-
t›klar› aç›klama ile Birtan Altunbafl’›n
katillerinin cezaland›r›lmas›n› istediler. 

Genel-‹fl ve BES’in de destek verdi-
¤i aç›klamada konuflan, Dernek Baflka-
n› Ayfle Arapgirli, Birtan’›n devrimci
oldu¤u için katledildi¤ini hat›rlatarak,
“Bu dava art›k, Türkiye’deki iflkenceli
sorgular›n simgesidir. ‹flkencenin nas›l
meflrulaflt›r›ld›¤›n›n ve iflkencecinin
nas›l cezas›z b›rak›ld›¤›n›n da kan›t›d›r.
Bu davan›n kan›tlad›¤› as›l gerçek ise,
iflkencenin bir devlet politikas› oldu¤u
ve her dönem haklar ve özgürlükler
mücadelesini sindirmenin bir yolu ola-
rak kullan›ld›¤›d›r.” denildi. Davay›
“zaman afl›m›”na u¤ratmak için, san›k-
lar›n dosyalar›n›n önce ayr›l›p sonra
birlefltirmek dahil her yolun denendi¤i-
ni belirten Arapgirli, “iflkencenin siya-
si, fiili karar›n› veren, uygulayan ve bu-
gün iflkencecilerin yarg›lanmas›n› en-
gelleyen herkes suçludur. Bu suçu bu-
gün iflleyense AKP’dir.” diye konufltu.

12 Eylül Cuntas›’n›n açt›¤› ve 26 y›ld›r süren Dev-
rimci Sol Ana Davas›’na, 14 Kas›m günü Üsküdar 1.
ACM’de devam edildi. Davada yarg›lanan 27 “san›¤›n”
yan›s›ra, Av. Burhan K›z›lgedik ve HÖC üyelerinin ka-
t›ld›¤› duruflma öncesi bir aç›klama yapan HÖC üyeleri,
“12 Eylül'den Bugüne 12 Eylül Hukuksuzlu¤u Sürüyor”
pankart› açt›lar. "Kahrolsun Faflizm, Yaflas›n Mücadele-
miz" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada konuflan, Meh-
met Güvel, bu davan›n 12 Eylül hukuksuzlu¤unun sür-
dü¤ünün aç›k kan›t› oldu¤unu dile getirdi. Bu dava bo-
yunca devrimci tutsaklar›n demokrasi mücadelesi verdi-
¤ini ifade eden Güvel, as›l yarg›lanmas› gerekenin cun-
tac›lar oldu¤unu söyledi.

Duruflmada avukatlar, dosyada yeralan hukuksuzlar-
dan, 100 klasörün kay›p olmas›ndan sözederek, savc›l›-
¤›n verdi¤i mütalaan›n geri çekilmesini talep ettiler. Tek
tek söz alan avukatlar, bu davan›n s›k›yönetim mahke-

meleri taraf›ndan aç›ld›¤›n› belirterek,
davan›n düflmesi gerekti¤ine dikkat çek-
tiler.

Dursun Karatafl'›n avukat› Taylan Ta-
nay, davada yarg›lanan 1243 san›ktan

81'inin yaflam›n› yitirdi¤ini belirterek, “109 kiflinin a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbet hapis istemi ile yarg›lanmas›na ra¤-
men, ço¤unun bu davadan haberi bile olmam›flt›r” diye
konufltu. Tanay, Savc›n›n san›klar› dinlemeden esas
hakk›nda mütalaa verdi¤ini, ölen san›klar için bile ceza
istedi¤ini ifade etti. Tanay ve di¤er avukatlar, bu koflul-
larda savunma yapamayacaklar›n› belirtirken, davada
yarg›lanan Mehmet Do¤an, Behiç Aflc›'n›n ölüm oru-
cu’nda oldu¤unu belirterek, duruflmaya gelemedi¤ini
söyledi. Do¤an, savc›y› elefltirerek, “Bizim için idam
karar› isteyen savc› daha önce incelemedi¤i dosyalar›
mahkemede inceleme f›rsat› buluyor" dedi. Cuntan›n
davas›n› devral›p, ayn› hukuksuzluk içinde sürdürmeye
çal›flan savc›, bu gerçeklerin dile getirilmesi üzerine,
Mehmet Do¤an’a müdahale etti. 

Mahkeme heyeti davay›, avukatlar›n savunmalar›n›
yapmalar› için 10 Nisan 2007 tarihine erteledi.

fiovenist sald›r›
Oligarflik devletin k›flk›r-

t›p, politik-psikolojik zemini-

ni haz›rlad›¤› flovenist sald›-

r›lar sürüyor. Bu kez de 14

kas›m günü Bal›kesir’in Ay-

val›k ilçesine ba¤l› Küçük-

köy beldesinde, DEHAP ve

HADEP yöneticili¤i yapm›fl

olan 4 kifli, evlerine gittikle-

ri s›rada “Ulan siz Kürtler ne

zaman buray› terk edeceksi-

niz!” fleklinde ba¤›ran 5 kifli-

nin silahl› ve b›çakl› sald›r›s›-

na u¤rad›. Ayr›ca bir belde

sakininin evi 20 kiflilik bir

grubun sald›r›s›na u¤rarken,

bir de eve molotof at›ld›.

D‹HA’n›n haberine göre;

Evine yönelik sald›r› sonras›

Ayval›k Cumhuriyet Savc›l›-

¤›’na bir dilekçeyle suç du-

yurusunda bulunan Salih

Karademir’in, dilekçesi iflle-

me konulmad›. Silahl› ve b›-

çakl› sald›r› sonras› jandar-

man›n “taraflar›” sözde uz-

laflt›rd›¤›, ancak buna ra¤-

men faflistlerin DEHAP ‹lçe

Baflkan› Salih Karademir ile

kardeflinin 2 katl› evine mo-

lotofkokteyli ile sald›rd›¤›

ö¤renildi.

‘Zaman› afl›nd›rmaya’ 
iflkencecinin ömrü yetmedi

Devrimci Sol Ana Davas› 
26 Y›ll›k Hukuksuzluk



40 yafl›ndayd› Birol Karasu. Bir
emekçiydi o. Evli ve bir çocuk ba-
bas›yd›. 13 yafl›nda bir k›z› vard›.
Çocu¤unun gelece¤ini ve ülkesinin
gelece¤ini birlikte düflünen bir ba-
bayd›. Çocu¤unun gelece¤iyle ülke-
sinin gelece¤inin birbirinden ayr›
olmad›¤›n›n bilincinde bir babayd›. 

Çocuklu¤u ‹stanbul Yedikule de
geçti Birol’un. Ailesinin geçimini
sa¤lamak için birçok iflte çal›flt›. 

1991’de Derby Lastik Fabrika-
s›’ndayd› Birol. 1500 iflçinin çal›flt›-
¤› Derby’de, patronun “Sözleflmeli”
ucuz iflçi çal›flt›rmak istemesine
karfl› direnifle bafllanm›flt›. Birol o
zaman baflka bir siyasi çevreye
(Yol) yak›nd›. Ve Derby’deki dire-
niflte Cepheliler’le tan›flt›. 1992’de
Mücadele Dergisi okumaya bafllad›. 

Deri atölyelerinde, fabrikalarda
iflçilik, takside flöförlük yaparak de-
vam eden hayat›, yeni bir yön ka-
zanm›flt› art›k; Kurtulufl Kavgada,

Zafer Cephe’deydi.  

Bu yolu ayd›nlatan
flehitlerin cenazelerinde
ya da anma törenlerinde
mutlaka görürdünüz
onu. 1995’te Gazi bari-

katlar›ndayd›. Fedakar, mütevazi,
halk›n›, vatan›n› seven kiflili¤iyle
böyle bir isyan›n d›fl›nda kalamazd›. 

ALO Fabrikas›’nda, DESA’da,
çikolata fabrikas›nda çal›flt› bu dö-
nemlerinde. 1998’den itibaren daha
aktif görevler alma konusunda net-
leflmeye bafllad›. Ba¤c›lar’da dev-
rimci faaliyetlere kat›ld›. (ki Ba¤c›-
lar’da Karanfiller Kültür Merkezi
onun u¤rak yerlerinden biriydi),
2003’ten itibaren ‹kitelli’deydi. ‹ki-
telli Temel Haklar içinde çeflitli gö-
revler üstlenmiflti. 

En son bir deri atölyesinde çal›-
fl›yordu. Etraf›n› saran bunca hak-
s›zl›¤a, yoksullu¤a, yozlaflmaya kar-
fl› kay›ts›z kalmad›. Susmad›, sin-
medi. Bütün çocuklar›n, bütün bir
halk›n gelece¤i için mücadele etti. 

Fedakard›; kendisinden önce
sevdiklerini, de¤er verdiklerini dü-
flünürdü. Tecrite karfl› direniflte veri-

len flehitler fazlas›yla etkilemiflti
onu. Tecritin kalkmas› için herfleyi
yapmaya haz›r oldu¤unu söylerdi.
Adana’daki ölüm orucu direniflçisi
Gülcan Görüro¤lu’nu ziyarete gi-
den  Temel Haklar heyeti içinde de
yeralm›flt›. Kavgalar› birdi. Bir anne
ve bir baba olarak, çocuklar› için
daha güzel bir gelecek kavgas›yd›.

Mütevaziydi. Çevresinden ö¤-
renmeye ve ö¤retmeye çal›fl›rd›. Se-
vecen ve her zaman güleryüzlüydü.
Güleryüzüyle her zorlu¤un üstesin-
den gelece¤ine dair güven verirdi. 

Gelece¤in bedelsiz kazan›lama-
yaca¤›n›n bilincindeydi. Ve alt› ay
kadar önce (Haziran-Temmuz ayla-
r›nda) k›zkardefline flehit düflmesi
halinde, ‹kitelli’de dolaflt›r›lmak is-
tedi¤ini söylemiflti. “Üç karanfil”
türküsünün söylenmesini ve Cebeci
Mezarl›¤›’na gömülmeyi istemiflti
bir de. Böyle durumlarda “sanki içi-
ne do¤mufltu” denir; hay›r öyle de-
¤ildi; ama o, bu mücadelenin bedel-
siz sürmedi¤inin bilincindeydi.
Yüzlerce yoldafl› flehit düflmüfltü
bugüne kadar, o da onlardan biri
olabilirdi yar›n... Çünkü o da kavga-
n›n içindeydi. 

Gülcanlar’›n ve
Birollar’›n Kavgas›

Birol Karasu ‹çin Gösteriler
Birol KARASU DHKC'liler taraf›ndan Sar›gazi'de

selamland›. Polis iflbirlikçisi bir uyuflturucu taciri tara-
f›ndan katledilen Birol KARASU, 6 Kas›m’da Sar›ga-

zi'de DHKC’liler taraf›ndan yap›lan bir eylemle selam-

land›. Saat 22.00'de Sar›gazi merkezinde molotoflarla
yolu kapatan Cepheliler, “Birol KARASU Ölümsüz-

dür DHKC” yaz›l› pankart ast›lar. Umudun ad›n›n dile
getirildi¤i sloganlar at›ld›. Olay yerine gelen jandarma
ekip otosu, ters yöne girip kaçmaktan baflka bir fley ya-
pamad›. 

Sloganlar›n ard›ndan eylemin nedeni halka anlat›l›r-
ken Birol KARASU'nun hesab›n›n sorulaca¤› dile geti-
rildi. 

*

Birol Karasu'nun katledilmesini protesto etmek ama-
c›yla ‹kitelli Atatürk Caddesi üzerinde 5. Sokak’ta bir
gösteri düzenlendi. 9 Kas›m’da saat 20.00 s›ralar›nda
gerçeklefltirilen gösteride cadde benzin dökülerek yak›-
l›p trafi¤e kapat›ld›. Eylem yerine “‹flbirlikçi Katiller-

den Hesap Soraca¤›z-Cephe Güçleri” yaz›l› bir pan-
kart as›ld›. 

Nurtepe

‹kitelli



fiakirpafla Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i’nin “Mahal-
lemizde H›rs›z ‹stemiyoruz”
slogan›yla bafllatt›¤› çal›flmalar
sürüyor. Geçen hafta mahalle
halk›n›n yapt›¤› toplant›da al›-
nan yürüyüfl yapma karar›, 12 Kas›m günü saat 14.00’te haya-
ta geçirildi.

Temel Haklar önünde toplanan mahalle halk›ndan 50 kifli-
lik grup “Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz - fiakirpafla Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i” pankart›yla Emekçiler Cad-
desi’nden bafllayarak 80. Sokak güzergah› ve fiakirpafla’n›n
ana caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüfl boyunca “Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz, Gücümüz
Birli¤imizdir” sloganlar› at›ld›. Mahalle halk›ndan insanlar›n
da korteje kat›larak, alk›fllarla destek verdi¤i yürüyüfl Trafo
Dura¤›’nda, fiakirpafla Temel Haklar Baflkan› Mehmet B›ld›r-
c›n’›n halka örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›yla sona erdirildi. 

‹zmir Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi Temsilcili¤i, 12
Kas›m’da yapt›¤› aç›klamayla,
“UYUfiTURUCUYA FUHU-
fiA YOZLAfiMAYA KARfiI”
bir kampanya bafllatt›klar›n›
aç›klad›. ‹zmir Karfl›yaka ‹fl
Bankas› önünde “Uyuflturu-

cuya Fuhufla Yozlaflmaya Ha-

y›r” pankart›yla yap›lan bas›n aç›klamas›nda, yozlaflman›n
ulaflt›¤› boyuttan örnekler verilerek, bu duruma sessiz kal›na-
mayaca¤› vurguland›. 

HÖC ad›na Sema Koç taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Ül-
kemiz batakl›¤a, evimiz, yaflant›m›z batakl›¤a çevrilmek isteni-
yor” denilerek, pislik yuvalar›n› hep beraber temizleme ça¤r›-
s› yap›ld›. Eylem yerinde bulunan Manisa köylüleri, temizlik
iflçileri de yap›lan ça¤r›ya alk›fllar›yla destek verdiler. 

Birol Karasu için “Sar›gazi Li-

seli Gençlik” taraf›ndan da bir ey-
lem gerçeklefltirildi. 10 Kas›m gü-
nü saat 18.30’da okul ç›k›fl›nda
“Birol Karasu Ölümsüzdür -Sa-

r›gazi Liseli Gençlik” imzal› pan-
kart açan liseliler, Mehmetçik Lise-
si önünden Demokrasi Caddesi’ne
kadar yürüdüler. Meflalelerle ve
sloganlarla yürüyen yaklafl›k 70 li-
se ö¤rencisi, Demokrasi Cadde-
si’ne ulaflt›ktan sonra Ovac›k So-

kak giriflinde eylemlerine iliflkin bir
aç›klama yapt›lar. Aç›klamada flöy-
le denildi: “Faflizm sorgulamayan,
düflünmeyen, araflt›rmayan, örgüt-
süz, tek tip bir gençlik yaratmak is-
tiyor. Bunu uyuflturucu fuhufl vb.
ahlâks›zlarla sa¤lamaya çal›fl›yor.
Bizler Sar›gazi’nin devrimci genç-
leri olarak Dev-Genç’ten ald›¤›m›z
bilinçle halk› yozlaflt›ran, faflizmle
iflbirli¤i yapan tüm kesimlere karfl›
tav›r al›yoruz. Birol Karasu nezdin-

de haklar ve özgürlükler mücadele-
si veren devrimcileri sahipleniyo-
ruz. Sar›gazi Liseli Gençlik çat›s›

alt›nda birleflen bizler, faflizmin bu
politikalar›na karfl› mücadele etme-
ye örgütlenmeye devam edece-
¤iz...”
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Bir Fuhuflevi Da¤›t›ld›!

Gebze Mevlana (Gaziler) Mahallesi’nde, ma-
halle halk› taraf›ndan bilinen bir fuhufl evi, Cephe-
liler taraf›ndan da¤›t›ld›.

Mahalle halk›n›n daha önce, mahallelerinde
böyle bir fuhufl evine izin verilmemesi için binler-
ce imza toplay›p Emniyet Müdürlü¤ü’ne dilekçe
vermelerine ve sonras›nda evi tafllamalar›na ra¤-
men, polis ve çeteler taraf›ndan alenen korundu¤u
için Fethiye isimli fahiflenin iflletti¤i bu ev 10 y›ld›r
mahallede varl›¤›n› sürdürüyordu. 

Mahalledeki pislik yuvalar›n› bir bir kapatan
Cepheliler, geçen hafta sözkonusu fuhufl evini ba-
s›p yakt›lar. Evi yakmadan önce içeridekileri d›flar›
ç›kar›p halka eylemin nedenlerinin anlat›ld›¤› bir
konuflma yapan Cepheliler, eylem yerine “Pislik

Yuvalar›n› Da¤›taca¤›z - Cephe” yaz›l› pankart
asarak bölgeden çekildiler.

Karanfiller Kültür Merkezi'nde

Söylefli:  Yozlaflma ve Tecrit

Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi'nde Yozlafl-
ma ve Tecrit konulu bir söylefli yap›ld›. 12 Ka-
s›m’da yap›lan ve yaklafl›k 100 kiflinin kat›l›m›yla
gerçekleflen sorulu-cevapl› söylefliye sanatç› Ek-

rem Ataer ve Karanfiller Kültür Merkezi çal›flan›
Nurettin K›l›ç kat›ld›. 

Ataer özellikle sanat alan›ndaki yozlaflmaya de-
¤inerek  herkesi yozlaflma konusunda duyarl› olma-
ya ça¤›rd› ve kendi kültürümüzün sahiplenilmesi ge-
rekti¤i vurguland›. Ayr›ca ülkemiz hapishanelerinde
ciddi bir tecrit politikas›n›n sürmekte oldu¤unu ve
ölüm orucu direniflçilerine sayg› duydu¤unu söyledi.

Program yaklafl›k olarak iki buçuk saat sürdü.
Program›n sonunda Ekrem Ataer k›sa bir dinleti verdi.

Liseli Gençlik, Birollar’›n Mücadelesini Sürdürecek!

“Gücümüz Birli¤imizdir”

‹zmir HÖC’ten Yozlaflmaya Karfl› Kampanya
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“Güzel fleyler yarataca¤›z”

Yürüyüfl: Bize Birol Karasu'yu
anlat›r m›s›n›z?

Erkan SÖNMEZ: Birol Abi'yi
2003'ten beri tan›yorum. Yani der-
ne¤in kurulufl aflamas›ndan beri.
Dernek çal›flmalar›na bafllad›¤›m›z-
da çok s›k›nt›lar çektik. O s›k›nt›l›
günlerde çok güzel paylafl›mlar›m›z
oldu. 

Birol Abi ilk tan›d›¤›m günden
flehit düfltü¤ü ana kadar yüzündeki
o gülümsemeyi hiçbir zaman eksik
etmedi. Herkese sevgiyle bakard›.
Gerçekten de göründü¤ü gibiydi.
Biz birisine k›z›p da sert tart›flabili-
yorduk, ama ben onu hiç böyle gör-
medim. Bir yoldafl›na ba¤›rd›¤›n›,
kötü laf etti¤ini duymad›m. Tam bir
yoldaflt› yani. Bir devrimcinin yak-
lafl›m tarz›yla yaklafl›yordu insanla-
ra. Devrimcilik ona çok yak›fl›yor-
du. Birol Abi bir ortama girdi mi, o
anda orda bulunanlar›n yüzünde gü-
lümseme olurdu, insanlar onun gü-
lümsemesine karfl›l›k verirdi her ko-
flulda. Morali bozuk olan bile o an-
da ona gülümserdi. 

Sanki gülümsemek, insanlarla il-
gilenmek, sevgisini sayg›s›n› hisset-
tirmek onun bir görevi gibiydi. Onu
yans›tan durumlard› bunlar. 

Dernekte herhangi bir sorun ol-
du mu, bir yere gidilmesi gerekti
mi, hiçbir zaman 'benim iflim var'
demezdi. En öncelikli ifli devrimci-
li¤iydi. O gün gece çal›fl›p gündüzü-
nü bofl b›rakmaya ve o gündüzünü

derne¤e ve mücadeleye ay›rmaya
çal›fl›rd›. Bunu kendisine sorumlu-
luk edinmiflti. Dernekle ilgili bir so-
run oldu¤unda onun için saat yoktu.
Evli ve çocuk sahibi olmas›na ra¤-
men ç›k›p gelirdi hemen. 

Derne¤i ilk bu soka¤a tafl›d›¤›-
m›zda 'baflkan burada çok güzel

fleyler yapaca¤›z, güzel fleyler yara-

taca¤›z' diyordu. Gerçekten de bur-
da çok güzel çal›flmalar›m›z oldu.
Yozlaflmaya karfl› mücadele etmek,
halka bir fleyler verebilmek için gü-
zel fleyler yapt›k. Yapacaklar›m›z-
dan hep umutlu konuflurdu. 

Yapt›¤› iflleri yapmas› gerekti¤i-
ne inanarak yapard›. Cenazesinde,
10 yafl›ndaki bir çocu¤un babas›na
a¤lar gibi a¤lamas›, 70 yafl›ndaki bir
anan›n cemevinden ayr›lmayarak
baflucunda kalmak istemesi Birol
Abi'nin iliflkilerini çok iyi anlat›yor
bence. Yani yaflam›yla güzel fleyler
yaratmak istedi. Güzel fleyler ö¤ret-
meye çal›flt›... Birol Abi böyle birisi
iflte. 

Yürüyüfl: ‹kitelli Temel Haklar,
daha önce de çetelerin sald›r›s›na
u¤ram›flt›. Bu sald›r›lar› nas›l yo-
rumluyorsunuz?

Erkan SÖNMEZ: Yaklafl›k 6
ay önce derne¤imize bir silahl› sal-
d›r› oldu. O sald›r›da ben aya¤›m-
dan yaraland›m. O zamanlar yozlafl-
ma kampanyam›z bafllam›flt›. Önü-
müze engellerin ç›kaca¤›n›, birileri-
nin hofluna gitmeyece¤ini, birileri-
nin rant›n› engelleyece¤ini biliyor-
duk. Sald›r›dan sonra kampanyaya
daha da güçlü bir flekilde sar›lmaya
devam ettik. fiuna da de¤inmek isti-
yorum. Çetelerin birilerinden güç
ald›¤› aç›kt›. Kampanya bafllad›ktan
sonra çeteler karfl›lar›nda örgütlü
bir güç gördüler. Sonra birbirine
düflman olan çeteler birlefltiler, bize
karfl› yöneldiler. 

Derne¤e yap›lan sald›r›dan sonra
halk›n derne¤i sahiplenmesi gerçek-

ten olumlu bir tablo çizmiflti. Burda
sald›r› oldu¤unu günün akflam› 350-
400 kiflilik bir yürüyüfl yap›ld›. Or-
da o ailelerin "Çeteler Halka Hesap
Verecek" slogan› atmas› çetelere
karfl› mücadelenin sürece¤inin gös-
tergesiydi. 

Biz kampanyaya bafllarken  be-
del ödenecekse ilk bedelin biz ola-
ca¤›n› da söylüyorduk. fiimdi Birol
Abi’yle gerçekten büyük bir bedel
ödedik. Ama biz bilerek bu mücade-
leye girdik ve sonunu getirece¤iz.
Derne¤e yap›lan sald›r›lar, Birol
Abi’nin  katledilmesi, kampanyan›n
etkili oldu¤unun iflaretidir. Daha
güçlü bir flekilde yolumuza devam
edece¤iz. Yozlaflmaya karfl› müca-
delemizi verirken Birol Abi'nin öf-
kesini öfkemize ekleyece¤iz. 

“Bu düzenin içerisinde bo-

zulmayan, her fleyiyle temiz

kalabilmifl bir insand›.”

Yürüyüfl: Nas›l biriydi Birol?
Yüksel Do¤an: Birol Abi deyin-

ce akla iki fley gelir. Birincisi feda-
karl›¤›, ikincisi mütevazili¤i. Birol
Abi'yi kime sorsan bunlar› anlat›r. 

Gitti¤i her yerde derleyip topar-
layan olmufltur. Sever; kendi yol-
dafllar›n› sever, bu halk› sever. Ac›-
mas›zd›r. Halka zarar veren, halk›n
de¤erlerini kirletenlere de bir o ka-
dar ac›mas›zd›r. Bu düzenin içeri-
sinde bozulmayan, her fleyiyle te-
miz kalabilmifl bir insand›. Aile
ba¤lar› da böyleydi. Yani kapitaliz-
min yozlu¤unun karfl›s›nda her za-
man duran, ailesinin akrabalar›n›n

Mücadele arkadafllar› Birol Karasu’yu anlat›yor...

“Yozlaflmaya karfl› mücadelemiz daha güçlü sürecek”

Erkan
Sönmez
(‹kitelli Temel
Haklar ve Öz-
gürlükler Der-
ne¤i Baflkan›) 

Yüksel
Do¤an 

(‹kitelli Temel
Haklar Üyesi) 
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da bu konuda duyarl› olmalar›n›
sa¤layan birisiydi. Emekçiydi. Bir
ifl yap›lacaksa üzerinde çok hesap
yapmazd›. Bu halk için her fleyi
yapmak gerek derdi. Evli ve çocu¤u
olmas›na ra¤men devrimcili¤i kafa-
s›nda oturtmufltu. Herkese kendini
öyle kabul ettirmifl ve sevdirmiflti. 

Yürüyüfl: Bu sald›r›lar› nas›l yo-
rumluyorsunuz ?

Yüksel Do¤an: Bir pislik var.
Bir rant dönüyor. Devletin hemen
hemen bütün kurumlar› bu pisli¤in
içerisinde. Önünü devlet aç›yor. Sen
bir noktada bunlar›n iflini alt üst edi-
yorsun, teflhir ediyorsun. Halk›n de-
yimiyle ifllerine çomak sokuyorsun. 

Biz mesela burada çal›flmalara
bafllad›¤›m›zda çürümüfllük üst bo-
yuttayd›. Birçok kifli esrar içerdi. Ve
birçok kiflinin de bu iflten kâr› vard›.
Biz istiyoruz ki insanlar düflünebil-
sin, kültürel de¤erlerini yaflayabil-
sin, halk yozlaflmas›n diye mücade-
le veriyoruz. Ama onlar diyor ki ha-
y›r kimse düflünmeyecek üretmeye-
cek. Bu noktada kendi pis düzenini
sürdürmek istiyor. Bu noktada tabii
ki sald›racakt›r. Yani bunlar bir fle-
kilde devletin uzant›lar›d›r. Zaten

Birol Abi'yi de vuran bir iflbirlikçi. 

Biz bu sald›r›lardan daha güçlü
ç›kt›k, pes etmedik. Mücadeleyi da-
ha güçlü hale getirdik. Birol Abi de
flehit düfltü¤ünde ona lay›k bir flekil-
de sürdürece¤iz mücadelemizi, la-
y›k olaca¤›z ona. Koflullar ne olursa
olsun daha büyütece¤iz mücadeleyi.

“Batakl›klar› kurutmaya

çal›flt›. Bu u¤urda öldü.”

Yürüyüfl: Bize Birol Karasu'yu
anlat›r m›s›n›z? 

fienol KARASU: Derby'deki di-
reniflten bafll›yor onun mücadelesi.
O zaman yafl› da çok gençti ama...
Bir dönem mücadele grubunun için-
deydi. Sonra Celalettin Ali Güler'le
tan›flt›ktan sonra harekete sempati

duymaya bafllad›. O zaman o direni-
fli yükselten biriydi. Yani söylene-
cek fley flu. Bu adam yoksullu¤un
verdi¤i h›rsla bu mücadeleye baflla-
m›fl ve ona geri ad›m att›ramazs›n›z.
Yani 40 kifli bir fleye ak demiflse o
kara demiflse o karad›r, öyle birisi
yani abim. Dolay›s›yla da sorumlu-
luk duygular›n›n hepsi o kiflilikle
beraber gelifliyor. Sürekli hayat› ifl-
çilikle geçti. O daha önce Kazl›çefl-
me'de çal›flt›. Zeytinburnu'nda daha
sonra deri atölyelerinde çal›flt›. Git-
ti¤i her yerde de o örgütçü yan›n›
koydu. Sendikaya iliflkin örgütlen-
me çal›flmalar› nedeniyle s›k s›k ifl-
siz kald›. Bir kere toplum içinde
sayg› gören, inand›¤› fleyde ›srarc›
bir kiflilikti. Mücadele azmi olan bir
yap›s› vard›. Yani karar vermiflse
güçlükler onun için çok önemli de-
¤ildi. Her yeni ve zor fleye kendince
çözümler bulurdu. Bunun sonucun-
da zamanla kendini aflt› gelifltirdi. O
yapt›¤› ve inand›¤› fleye emek ver-
di¤i için de sonuçlar›n› gördü. Gör-
dü¤ü fleyler de ona yeni dostlar yeni
insanlar yeni bir çevre getirdi, olan
bu. 

Hayatla bar›fl›k, güleryüzlü, po-
zitif enerji saçan ve bunu siyasal ah-
lâkla destekleyen bir adamd›. Siya-
sal ahlâk› konusunun önemli oldu-
¤unu düflünüyorum. Çünkü o konu-
da geri ad›m att›r›lmayacak bir tipti.
Kararl› ve karar› konusunda inat bir
adamd›. 

Yürüyüfl: Yozlaflma konusundaki
tepkisi nas›ld› Birol'un? Gündemde-
ki uyuflturucu, fuhufl gibi olaylara

Mehmet Kaya 
(‹kitelli Temel 
Haklar Üyesi) 

Birol'u yaklafl›k üç y›ld›r tan›yorum ve çok
sevdi¤im bir arkadafl›m›zd›. Yani her iflini dört
dörtlük yapan bir insand›. ‹lkelerine ba¤l› bir
insand›. Yani o flekilde tan›yorum ben Birol'u.
Çok da seviyorduk. Espirili, sevecen bir insan-
d›. Herkese mütevazi güleryüzlü yaklafl›rd›.
Örgütleyici bir insand›. Haftan›n alt› günü ça-
l›fl›rd›. Ama çal›flt›¤› sürenin d›fl›nda hep der-
nekte bulunurdu. Hep toparlay›c›yd› hiçbir ifli
b›rakmazd› yani. 

Bize sald›r›lar›na gelince, uyuflturucu tacir-
leri taraf›ndan "ekmeklerine mani olundu¤u"

için sald›rd›lar Temel Haklar'a. Geldiler iki ar-
kadafl›m›z› yaralad›lar. Biz bunu tepkiyle kar-
fl›lad›k, halk da tepkiyle karfl›lad› zaten. Yozlu-
¤a karfl› mücadelemizi engellemek için sald›r-
d›lar. Bunlar belki korkar dediler. Ama biz
korkmad›k y›lmad›k mücadelemizi sürdürdük.
Y›lan onlar oldu biz de¤il. 

Yani bunlar bizim çal›flmalar›m›z› durdura-
maz. Bir arkadafl›m›z› flehit verdik. Yozlaflma-
ya karfl› bizim çal›flmalar›m›z devam edecek
yani durmayacak. Bu arkadafl›m›z›n hesab› da
sorulacak yani çetelerden. 

‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i’nin panosunda bir
resim; Birol Karasu 1 May›s
alan›nda... Coflkuyla tafl›yor
k›z›l bayra¤›... O bayra¤›n tüm
adaletsizliklerin, namussuz-
luklar›n, zulmün ve pisliklerin

yokedilmesinde “anahtar” oldu¤u bilinciyle tafl›yor.. 

fienol 
Karasu
(Birol’un
A¤abeyi) 
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ne tür tepkiler gelifltirirdi?
fienol KARASU: Yozlaflman›n

da zaman zaman sohbetini ettik. Bu
kampanyaya iliflkin de sohbet et-
mifltik. Bu kirlenmenin karfl›s›nda
özellikle gençlerin yozlaflt›r›lmas›-
n›n karfl›s›nda olmak gerekti¤ini
her ortamda yüksek sesle belirten
bir insand›. Bu konuflmalar› nede-
niyle aile içinde de Birol Abi do¤ru
söylüyor deyip arkas›ndan giden
kuzenleri var. Uyuflturucuya karfl›
mücadele ederken bu durumda olan
insanlarla öncelikle konuflmaya,
dertlerini dinlemeye çal›fl›rd›. Yapt›-
¤›n›n sonucunu anlatmaya çal›fl›rd›.
O konuda sabr›, tahammülü sonsuz-
du ve bu tahammül duygusu bu ko-
nuda sonuç almas›n› sa¤l›yordu. Ya-
ni tahammüllü ve sevgi dolu oldu¤u
için uyuflturucudan birçok insan›
vazgeçirebiliyordu. 

Yürüyüfl: Ölümünü nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?

fienol KARASU: Bizim için zor
taraf› flu, 40 yafl›na kadar birlikte
büyüdü¤üm birini yitirmek, varl›-
¤›yla yoklu¤u aras›nda bir çizgi var
sonuçta. O çizgide de onun do¤rula-
r› var, dolay›s›yla biz de ona sayg›
gösterilecek bir biçimde davrand›k.
Ölüm kabullenilecek bir fley de¤il. 

Ama bu insan mücadelenin için-
de biri ve bu bizim üçüncü büyük
kayb›m›z ailede. Ondan önce de Ce-
lalettin Abi vard›. Böyle bir fley ya-
flayabilece¤imiz duygusu vard› ben-
de. Yani ölüm de yaflam kadar ger-
çek sonuçta. Bir de mücadele için
ölmek var. Ben abimde bunu hisse-
diyordum. O Cebeci'ye gömülmek
istedi ama yapamad›k. 

Hep flunu söylerdi, benim de ço-
cu¤um var, 11 yafl›nda k›z›m var,
onun da bu pisli¤e bulaflmas›n› iste-
medi¤im için buraday›m. Mücadele
etme nedenlerinde çocu¤una duy-
du¤u sevgi de var yani. O k›z›n› pis-
liklerden kurtarabilmek için batak-
l›klar› kurutmaya çal›flt›. Bu u¤urda
öldü. Ama flunu söyleyeyim böyle
olsa bile ölüm bir aile için en zor
durumdur. Ve kolay kolay kabulle-
nilmiyor. 

Yozlaflmaya karfl› mücadelede bir

Cepheli flehit düfltü; onlarca dev-

rimci bu konudaki faaliyetlerinden

ötürü gözalt›na al›n›yor, tutuklan›-

yor... Evet, yozlaflmaya karfl› mü-

cadeleden mafyac›lar rahats›z olu-

yor, iktidar rahats›z oluyor, polis

rahats›z oluyor, burjuva medya ra-

hats›z oluyor. Ve tüm bu rahats›z-

l›klar gösteriyor ki,

yozlaflmaya karfl›

mücadele, düzene

karfl› mücadeledir.

Yozlaflmaya kültü-

rel ve pratik anlam-

da vurulan darbele-

re tepki düzenden

geliyor. Tabiri caiz-

se yaras› olan go-

cunuyor. Yozlafl-

ma, mafyadan dev-

lete, burjuva med-

yadan polise kadar

çok ayakl› bir tezgah. Her bir aya-

¤›n o tezgahtan ç›kar›, beklentisi,

hesab› farkl› farkl› ama tezgah› bir-

likte iflletiyorlar. O ayaklardan biri

eksik oldu¤unda tezgah çöker. Çö-

künce di¤erleri de alt›nda kal›r ta-

bii. ‹flleri, hesaplar›, politikalar› bo-

zulur. Bunun için devrimcilere kar-

fl›, yozlaflmay› hep birlikte savunu-

yorlar. 

Mafya çeteleri uyuflturucu tacirle-

ri sald›r›yor devrimcilere. 

Polis, devrimcilerin önderli¤indeki

bu mücadeleyi engellemeye çal›fl›-

yor. 

Burjuva medya bu alanda dev-

rimcilerin müdahalesini “kriminali-

ze” etme peflinde. 

Yozlaflma düzenin böylesine sahip-

lendi¤i bir parças› oldu¤u için,

uyuflturucuya, fuhufla, kumara

karfl› mücadele etmek bedel öde-

meyi gerektiriyor bu ülkede. Bafl-

ka deyiflle ahlâk› ve namusu sa-
vunmak bedel ödemeyi ge-
rektiriyor... 

Bu her zaman böyle oldu asl›nda.

Özellikle 1980’lerden itibaren ge-

liflen, yayg›nlaflan mafya, devlet-

ten, polisten ba¤›ms›z olmam›flt›r.

Gecekondu semtlerinde yoksul

halk›n arazi mafyas›n›n elinden

kurtar›lmas› mücadelesinde de fle-

hitler verdi devrimciler. 

Yozlaflmaya karfl› mücadelenin yay-

g›nlaflt›¤› flu son dönemlerde, çe-

flitli semtlerde mafya çeteleri tara-

f›ndan Temel Haklar Dernekleri

üyelerine yönelik birçok sald›r›

gerçeklefltirildi. 

Bu sald›r›lar›n hiçbirinde sald›rgan-

lar yakalanmad›. Polis bu yasal,

demokratik kurumlar›, çetelerin

sa l d › r › s › na

karfl› koru-

mak için

hiçbir ön-

lem almad›-

¤› gibi,

muhtemel-

dir ki teflvik

ediyor.  

Devrimcile-

rin yozlafl-

maya karfl›

mücadelesi,

asl›nda tüm

düzen kurumlar›n›n maskelerini de

düflürüyor. Burjuva bas›nda, Birol

Karasu ve yoldafllar›n›n, katledildi-

¤i markete “soygun amac›yla git-

ti¤i” gibi kontrgerilla kaynakl› ka-

ralama haberleri yay›nlan›yor. Ni-

ye böyle yay›nlar yap›yorlar peki?

Kardefller Market’in sahipleri, es-

rar ve eroin pazarl›yorlar. ‹hbarc›-

l›k yap›yorlar. Devrimciler ise pis-

lik batakl›klar›n› kurutacaklar›n›

aç›klam›fllar. Cepheliler’in market

soymak gibi fleylerle uzaktan ya-

k›ndan ilgisi olmad›¤›n› bu ülkede

siyasetle az çok ilgisi olan herkes

bilir. Burjuva bas›n da bilir. O hal-

de, bu yay›nlar›n tek bir amac›

vard›r: Devrimcilerin yozlaflmaya

karfl› hakl›, meflru mücadelesini

karalamak, flaibe alt›na sokmak. 

Bofluna, bu mücadele giderek halka

daha fazla malolan bir mücadele-

dir. Evet, bunun için bedeller

ödenmektedir, ödenecektir de.

Ama kim yozlaflmay› savunuyor

ve sahipleniyor, kim gerçekten ah-

lâk›, adaleti, namusu savunuyor,

apaç›k ortaya ç›kacakt›r... 

Ahlâk› ve
namusu

savunman›n
bedeli



Bir Ö¤renci Komada
Son iki hafta içinde çok say›da

ö¤rencinin b›çakl›, silahl› sald›r›lara
maruz kald›¤› Gazi Üniversite-
si’nde, 9 Kas›m günü de sahneye
ç›kt› faflistler. Ankara Gençlik Der-
ne¤i’ne gelip giden Ergin Surha
isimli demokrat bir ö¤renci, faflist-
lerin zincirli sald›r›s›na u¤rad›. Sur-
ha’n›n kafas›na ald›¤› darbeler so-
nucu beyin travmas› geçirdi¤i ve
komada oldu¤u ö¤renilirken, sald›-
ranlar›n “Dersimli Kürt” olmas›n›
gerekçe gösterdikleri bilgisi verildi. 

Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri,
kan vermek ve arkadafllar›na destek
olmak için uzun süre Gazi Hastane-
si önünde beklediler. 

Sald›r›, ertesi günü Yüksel Cad-
desi’nde protesto edildi. “Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz”
pankart›n›n aç›ld›¤›, “Faflizmi Dök-
tü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Faflizme
Karfl› Omuz Omuza, Türkefl’in ‹tle-
ri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde aç›klamay› ö¤ren-
ciler ad›na Evrim Yücel okudu. Yü-
cel, yaflanan sald›r›y› hat›rlatarak,
sald›r›n›n polis iflbirli¤i ile yap›ld›-
¤›n› ifade etti. “Bu sald›r›lar›n bizle-
ri y›ld›ramayaca¤›n› ve ö¤renci
gençlik olarak anti-faflist mücadele-
yi yükseltece¤imizi buradan bir kez
daha hayk›r›yoruz” diyen Yücel’in
konuflmas› sloganlarla cevap bulur-
ken, eyleme 100 kifli kat›ld›.

Rektör Faflist Terörü Gördü
Bu arada, Gazi Üniversitesi’nde

son dönemde yaflanan faflist sald›r›-
lar, Rektör Kadri Yamaç’›n da aç›k-
lama yapmak zorunda b›rakt›. Yafla-
nan olaylardan faflistleri sorumlu tu-
tarak, “reisçilik oyunlar›na izin ver-
meyeceklerini” söyleyen ve çetelefl-
melere yolaçan gruplara karfl› Cum-
huriyet Savc›l›¤›’n› göreve davet
eden rektörün, bu aç›klamay› yap-
mak için neden, Tolunay B. isimli

faflistin, okulda birçok ö¤renciye si-
lahla sald›r›p yaralamas›n›n ard›n-
dan, kendisini yakalamak isteyen
Cinayet Büro Amir Yard›mc›s› Er-
kan Ataman’› öldürmesine kadar
bekledi¤i merak konusu. Onlarca
ö¤rencisi sat›rlar, silahlar ile yarala-
n›rken neden sustu rektör? Polis de
bu faflist çeteye “tav›r” alana kadar
neden bekledi?

Ya faflist sald›r›lar›n yafland›¤›
di¤er üniversitelerin rektörleri? On-
lar ne zamana kadar bekleyecekler?
12 Eylül öncesi oldu¤u gibi, faflist-
ler kendilerine yönelene kadar m›?

YÖK Protestosuna Engelleme
Bu bafll›¤a bakarak hemen en-

gelleyenin polis oldu¤unu düflün-
meyin. Zira onlar›n hep yard›mc›s›
rolünde olan faflistler bu görevi ye-
rine getirdiler bu kez. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 6
Kas›m günü YÖK’ü bas›n aç›kla-
mas› ile protesto etmek isteyen ö¤-
renciler, ÖGB ve faflistlerin sald›r›-
s›na u¤rayarak engellendiler. Olay,
13 Kas›m’da çeflitli sendika, parti
ve DKÖ’ler taraf›ndan da destekle-
nen bir eylemle protesto edildi. 

Liselerde Faflist Sald›r›lar
Faflist sald›r›lar›n geçen y›l bir

ö¤rencinin bo¤az›n›n kesilerek öl-
dürülmesi ile sonuçlanan, ‹stanbul
Sultanbeyli Gediktafl Lisesi’nde, 8
Kas›m günü bir kez daha sald›rd›
faflistler. Demokrat, ilerici ve Kürt
ö¤rencileri sindirmek isteyen faflist-
ler, sat›rlar, b›çaklar ve silahlarla 4
ö¤renciyi yaralad›. Polis, Samand›-
ra ve Sultanbeyli Ülkü Oca¤›’ndan
geldikleri tahmin edilen kalabal›k
grubun sald›r›s›n› sadece izledi. 

Rize’de ise, Anadolu Denizcilik
Meslek Lisesi'nde, “reis” denilen
bir ö¤renci ile tart›flan 15 yafl›ndaki
Ömer Çepni isimli genç, okul d›fl›n-
dan gelen bir grubun sald›r›s› sonu-
cu hastanelik oldu. 
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Polis Yalan›na 
‘Tekzip’ Eylemi

Eskiflehir’de 6 Kas›m öncesi yafla-

nan gözalt›lar, 9 Kas›m günü Adalar

Migros önünde protesto edildi. 

Anadolu ve Osmangazi Üniversi-

tesi ö¤rencilerinin birlikte düzenledi-

¤i eylemde, 2 Kas›m'da A.Ü Yu-

nusemre Kampüsü içerisinde yafla-

nan gözalt›lar hat›rlat›larak, polisin

bu konuda kamuoyuna yalan aç›kla-

ma yapt›¤› ifade edildi.

6 Kas›m’a ça¤r› için bildiri da¤›tan

ö¤rencilerin gözalt›na al›nmas›, polis

taraf›ndan, ayn› gün okul içerisinde

bulunan Cumhurbaflkan› efli Semra

Sezer'in “konvoyunun önünü kes-

mek istediler” fleklinde yans›t›l›yor.

"Polis ‹dare ‹flbirli¤ine Son” pan-

kart› ile, “Sermaye Defol Üniversite-

ler Bizimdir, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin

E¤itim, F Tipi Üniversite ‹stemiyo-

ruz" dövizlerinin tafl›nd›¤› eylemde

konuflan Dursun Ali Durur, polis ile

üniversite yönetimi aras›ndaki iflbirli-

¤ine de¤inerek, polisin yaflananlar›

çarp›tt›¤›n› vurgulad›. 

Soruflturmaya Protesto
Çukurova Üniversitesi'nde bir sü-

re önce yemek fiyatlar›ndaki art›fl do-

lay›s›yla eylem yapt›klar› gerekçesiyle

gözalt›na al›nan ö¤rencilerden 15'i

hakk›nda rektörlük taraf›ndan sorufl-

turma aç›lmas›, ö¤renciler taraf›ndan

11 Kas›m günü düzenlenen eylemle

protesto edildi. 

Yürüyüfle Engel
Ankara’da 6 Kas›m’da gözalt›na

al›nan ö¤renciler serbest b›rak›lmala-

r›n›n ard›ndan, 9 Kas›m günü, Yük-

sel Caddesi’nde toplanarak Sakarya

Meydan›’na yürümek istediler. Polis

ö¤rencilerin yürüyüflüne izin vermez-

ken, burada aç›klama yapan ö¤renci-

ler, gözalt›lar› protesto ettiler ve “46

arkadafl›m›z gözalt›na al›nd›. Biz tek-

rar buraday›z” dediler. 

Ö¤rencilere destek veren E¤itim-

Sen Baflkan› Alaaddin Dinçer, “eflit,

paras›z, demokratik e¤itim mücade-

lesine destek olacaklar›n› ifade etti.

Gazi’de Faflist 
Terör T›rman›yor

gençlik



1991’de kurulan TÖDEF (Tür-
kiye Ö¤renci Dernekleri Federasyo-
nu), 12 Eylül’le da¤›t›lan gençli¤in
merkezi örgütlenmesinin yeniden
oluflturulmas› demekti. TÖDEF, bu
misyonuna uygun olarak ‘90’l› y›l-
lar boyunca gençlik mücadelesine
damgas›n› vuran örgütlenme oldu.
‘90’l› y›llar boyunca gençli¤in
önemli her eyleminde, her örgütlen-
me at›l›m›nda TÖDEF’in damgas›
vard›r. Yaz› dizimizin bu bölümün-
de ülkemiz gençli¤inin ‘90’l› y›llar-
daki örgütlenme çabalar›n›n bir
özetini sunaca¤›z. 

TÖDEF örgütlenmesinde ülke 8
ayr› bölgeye ayr›lm›flt›. Federasyon
örgütlenmesi ve iflleyiflini, yukar›-
dan afla¤›ya s›ralarsak, TÖDEF Ku-
rultay›, TÖDEF Meclisi, 8 bölgenin
temsilcilerinden oluflan Bölgeler
Koordinasyonu, Bölge Koordinas-
yonlar›, Merkezi Dernek Meclisleri
ve il örgütlülüklerinden oluflan bir
ifllerli¤e sahipti. Karar alma süreci,
afla¤›dan yukar›ya bu mekanizmalar
içinde gerçeklefliyordu.

TÖDEF, alt› doldurulmufl bir fe-
derasyon örgütlenmesi olarak, Tür-

kiye çap›nda say›s›z eylemin ger-
çeklefltirilmesine önderlik etti. Bun-
lardan biri, 1991 y›l›n›n 10 Ni-
san’›nda gerçeklefltirilen boykottu.
TÖDEF, Türk, Kürt ve tüm milli-
yetlerden ö¤renci gençli¤in örgütlü
gücü olarak, gençlik üzerindeki fa-
flist bask›lara son verilmesi ve Kürt
halk›na uygulanan bask›lar›n dur-
mas› talebiyle Türkiye genelinde
boykot karar› ald›. Bu her fleyden
önce siyasi olarak cüretli bir karar-
d›, ikincisi, gençlik federasyonunun
kendine güvenini yans›t›yordu. 

Faflizm bu boykotu
engellemek için polisini,
jandarmas›n›, sivil faflist-
leri seferber etti. Ama bu-
na ra¤men, 10 Nisan boy-
kotu, TÖDEF’in örgütlü
oldu¤u illerde % 80 bafla-
r›yla hayata geçirildi.

10 Nisan’›n bir di¤er
özgünlü¤ü de, boykota
yüksek ö¤renim gençli¤i-
nin yan› s›ra Ankara ve
‹stanbul'da DLMK'n›n

öncülü¤ünde lise ö¤rencilerinin ka-
t›lm›fl olmas›yd›.

DEV-GENÇ, bu boykotun ar-

d›ndan da Kürt halk›yla dayan›flma-
y› sürdürdü. Hemen izleyen dönem-
de “Kürdistan Kürt Halk›n›nd›r” ve
“Kürdistan’da Emperyalist ‹flgale
Son” sloganlar›yla genifl kapsaml›
bir kampanya yürütüldü. New-
roz’da Kürt halk›na karfl› gerçeklefl-
tirilen katliamlara, TÖDEF’li ö¤-
renciler, gösterilerle, Hasköy Lisesi
ve DYP Befliktafl ‹lçe Merkezi’nin
iflgaliyle cevap verdiler. 

TÖDEF’in önemli faaliyetlerin-
den biri de, okullar›n aç›l›fl döne-
minde kurulan Rehberlik ve Daya-

n›flma masalar›yd›. TÖDEF
1991’de bu faaliyeti içinde bir flehit
verdi. TÖDEF’in ça¤r›s›yla Türkiye
çap›nda aç›lan rehberlik ve dayan›fl-
ma masalar›na karfl›, Mimar Sinan
Üniversitesi’nde düzenlenen polis
sald›r›s›nda Seher fiahin katledildi.
Seher fiahin’in cenazesi 4 bin kifli-
nin kat›ld›¤› bir törenle topra¤a
verildi. TÖDEF, sonraki y›llarda da
sürdürdü¤ü Rehberlik ve Dayan›fl-
ma Masalar›’na Seher fiahin’in ad›-
n› verdi. 3-8 Eylül günlerini, “Seher

fiAH‹N Haftas›” olarak ilan etti. 
Ülke çap›nda oligarflinin sald›r›-

lar›n›n ve buna karfl›n halk›n her ke-
siminin mücadelesinin yükseldi¤i
bu dönemde, TÖDEF, gençli¤i daha
genifl bir flekilde mücadele içine
çekmek için de çeflitli faaliyetler
gerçeklefltiriyordu. 

Gençli¤e güven ve 
1. Gençlik Kurultay› 

1991 Ekim’inde 1. Gençlik Ku-
rultay› topland›. Kurultay, kitlenin
söz ve karar hakk›n› kullanmas›n›n
ve politika üretiminin gerçekleflece-
¤i bir zemindi. Kitlelerin kendi
ürettikleri politikalar› daha kararl›
biçimde sahiplenecekleri aç›kt›.

Kurultay ayn› za-
manda Dev-Genç’in
kitlelere güven po-
litikas›n›n bir sonu-
cuydu.

TÖDEF, kurul-
tay› tüm sol grupla-
r›n da kat›l›m›yla
gerçeklefltirmeyi
düflünmüfltü. Opor-

tünizm de, bafllang›çta, kurultay
önerisine olumlu yaklaflm›flt›. An-
cak daha sonra kurultayda kendi gö-
rüfllerini hakim k›lamayacaklar›
kayg›s›yla, kurultay›n d›fl›nda kald›-
lar. Ö¤renci gençlik oportünizmin
karfl›-propagandas›na ra¤men ku-
rultaya kat›larak oligarfliye karfl›
söz hakk›n› kulland›.

TÖDEF'in örgütlü oldu¤u yakla-
fl›k 40 ilde Gençlik Kurultay› Ör-
gütleme Komisyonlar› (GKÖK) ku-
ruldu. Sald›r›lara, gözalt› ve tutuk-
lamalara ra¤men kurultay örgütlen-
di. 1. Gençlik Kurultay› , 34 ilin ö¤-
renci gençlik delegelerinin kat›l›-
m›yla ‹stanbul’da polis kuflatmas›
alt›nda topland›. Kurultaya gelen
300'e yak›n ö¤renci, kurultaya kat›-
lamadan gözalt›na al›nm›flt›. Bu ko-
flullarda toplanan Gençlik Kurulta-
y›, gençlik hareketini gelifltirecek
önemli kararlar ald›. 

TÖDEF, yaklafl›k bir y›l sonra
da 1992 Kas›m’›nda bu kez 2. TÖ-

DEF Kurultay›’n› toplad›. Kurul-
tay haz›rl›klar› çerçevesinde birim
dernekler ve TÖDEF'in tan›t›m› için
masalar aç›ld›. Bildiriler da¤›t›ld›.
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Üye kay›tlar› yap›ld›. Kurultaya ka-
t›lacak olan delegeler belirlendi.
Ö¤renci gençlikle ba¤lar gelifltiril-
di... Bu yaz› dizisindeki özet tarihin
de gösterdi¤i gibi, Dev-Genç önder-
li¤indeki tüm gençlik örgütlenmele-
ri, sorunlar ne kadar a¤›r, zorluklar
ne kadar büyük olursa olsun, kurul-
tay tarz›ndaki faaliyetlerden hiç
vazgeçmediler. Çünkü bu gençli¤in
söz ve karar hakk›n›, iradesini aç›¤a
ç›karman›n vazgeçilmez yollar›n-
dan biriydi. 

Gençlik hareketinin TÖDEF ön-
derli¤inde gösterdi¤i bu geliflme,
iktidar taraf›ndan tehlikeli bulun-
makta gecikilmedi. Bu geliflmeyi
durdurmak için bir yandan sivil-fa-
flistler yo¤un biçimde devreye soku-
lurken, polisin Dev-Genç örgütlen-
mesine yönelik operasyonlar› da
yo¤unlaflt›r›ld›. Ki bir süre sonra bu
devlet teröründe Soner GÜL, Hüsa-
mettin YAMAN, Ali ve Ayhan Efe-
o¤lu gibi Dev-Genç’in önder yöne-
tici kadrolar› infaz edilecek veya
kaybedilecekti.. 

Gençlik bu terör alt›nda, seçim
kampanyalar›ndan, devrimci tutsak-
lar›n direnifllerinin desteklenmesine
kadar hayat›n her alan›ndaki müca-
delesini sürdürdü. Gazi ayaklanma-
s›nda da halkla birlikte barikatlarda
savaflt› Dev-Genç. Ayaklanman›n
kahramanlar› ve önderlerinden Sez-
gin ENG‹N ve AL‹ Haydar ÇAK-
MAK, Liseli Dev-Genç saflar›nda
yetiflmifllerdi. 

Artan faflist terör ve gençlik 
hareketinde durgunlaflma 
1990’lar›n ortalar›na do¤ru

gençlik hareketinde k›smi bir dura-
ganl›k göze çarp›yordu. '92'den
'95'e kadar gençlik alan›nda yürütü-
len hemen tüm kampanyalar ve ey-
lemler, Dev-Genç'in öncülü¤üyle
gerçekleflmiflti. Bunlar›n d›fl›nda ha-
kim hava dura¤anl›kt›. Sol büyük
ölçüde kabu¤una çekilmifl bir görü-
nüm arzediyordu. Durgunlukta iki
etken önemliydi, örgütsüzlük ve ar-
tan devlet terörü.

Devlet terörüne karfl› direnile-
cekti. Bu tart›flmas›zd›. Di¤er yan-

dan örgütsüzlü¤e karfl› yeni yön-
temler gelifltirilmeliydi. Dev-
Genç'liler, güç ve eylem birliklerini
gerçeklefltirmekten birim dernekle-
re, kol ve kulüplere kadar çal›flma-
lar›n› yayarak, ö¤renci gençli¤i ve
çeflitli siyasal gençlik gruplar›n› bir-
lefltirmeye çal›flt›. 

Bu çerçevede çeflitli gruplar›n
kat›l›m›yla Gençlik Örgütleri Ko-

ordinasyonu (GÖK) ve Demokra-

tik Mücadele Birli¤i (DMB) kurul-
du. Üniversitelerdeki faflist terör
gençli¤i etkiliyordu. Bu etkiyi asga-
riye indirmenin bir yolu da gençlik
örgütlerinin güç birli¤iyle faflist te-
rörün karfl›s›na set olabilmelerinden
geçiyordu. Ancak her iki örgütlen-
me de kal›c› olamad›. Çünkü polis
terörü kitleyi etkiledi¤i kadar solu
da etkilemiflti. Gerekli cüret ve ka-
rarl›l›¤›n gösterilmedi¤i noktada,
birliklerin yaflamas› da zordu... 

Devrimci Gençlik '93-'94 ö¤re-
nim döneminde derneklere a¤›rl›k
verirken, oligarfli bu defa da dernek-
lerin karfl›s›na Ö¤renci Konseyle-

ri'ni ç›karmaya çal›flt›. Devletin de-
netiminde ve sivil faflistlerin yöneti-
minde olmas› öngörülen Ö¤renci
Konseyleri, baflar›l›rsa, gençlik ör-
gütlenmeleri meflruiyet zemininden
uzaklaflt›r›lm›fl olacakt›. TÖDEF,
konseylerin meflrulaflmamas› için
yo¤un bir çal›flma yürüttü. 

Ayn› dönemde devlet terörü de
alabildi¤ine yo¤unlaflm›fl olarak sü-
rüyordu. Gençlik hareketini durgun-
laflt›ran nedenlerden biri buydu.
Oligarfli, gözalt› iflkence, tutukla-
malar›n ötesinde yöntemlerle sald›-
r›yordu gençli¤e. Özellikle de  Dev-
Genç’e... Demokratik illegal ayr›m›
yapmaks›z›n gençli¤e yöneltilen
sald›r›larda, Dev-Genç yöneticile-
rinden Erol Yalç›n, Dev-Genç’li
Selma Do¤an, U¤ur Yaflar KILIÇ,
fiengül YILDIRAN, Diyarbak›r’da
4 TÖDEF'li Refik HOROZ, Reyhan
Havva ‹PEK, Hüseyin DEN‹Z, Se-
lim YEfi‹LOVA katledildiler. 

Bu süreçte (1992-93) Devrimci
Hareket’te yaflanan darbe de süreci
olumsuz etkileyen nedenlerden bi-
riydi. Hareket içinde ortaya ç›kan

darbeci kontra çetesi, birçok alanda
mücadeleye ve örgütlenmelere de
büyük zararlar vermiflti. Dev-
Genç’in bu ihanet karfl›s›ndaki tav-
r›, onun devrimci geleneklerinin ne
kadar oturmufl, kökleflmifl oldu¤u-
nun bir göstergesi olarak tarihe geç-
ti. En bafl›ndan itibaren ihanete kar-
fl› net tav›r ald› gençlik alan›. 

1994’te ise, Dev-Genç’liler bu
kez bir coflkuyu paylafl›yorlard›.
Devrimci Hareket, 1994 30
Mart’›nda partileflmiflti. Türkiye
halklar› Parti'yle bilinçlenip, Cep-
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Biz Dev-Genç’liyiz!



he'yle silahlanm›flt› ve Dev-Genç
“Her fley Parti-Cephe ‹çin, Her fley
Zafer ‹çin!” slogan›yla bütünlefltirdi
kavgas›n›. Mücadelesini ve örgüt-
lenmesini de halk kurtulufl savafl›-
n›n bu yeni dönemine göre biçim-
lendirecekti... 

Gençli¤in Birlik Aray›fllar›

Gençli¤in örgütlenme problemi-
ne çözüm üretmek ve resmi-sivil fa-
flist sald›r›lara karfl› birleflik bir bari-
kat örmek için giriflimler devam
ediyordu. Bunun sonuçlar›ndan biri,
1993-94 ö¤retim y›l›nda oluflturulan
Devrimci Mücadele Birli¤i oldu.
Dev-Genç, Militan Gençlik,

Gençlik Y›ld›z› ve Yeni Demokrat

Gençlik taraf›ndan oluflturulan bu
birlik, birim dernekleri ifllevli hale
getirebildi¤i ölçüde, amaca hizmet
edebilecekti. Ancak böyle olmad›.
Sözkonusu birlik, ifllevsiz ve süre-
cin ihtiyaçlar›na cevap vermeyen
bir yap› olarak kald› ve zamanla
varl›¤› tamamen ortadan kalkt›.

Mesele at›lan ad›m›n yanl›fll›¤›n-
da de¤ildi. Çünkü, devletin sald›r›-
lar›n›n pervas›zlaflt›¤› bir süreçte
gençli¤in bu tür birliklere ihtiyac›
aç›kt›. Ancak reformizm ve oportü-
nizm için önemli olan gençli¤in ve
mücadelenin ihtiyaçlar› de¤il, kendi
küçük hesaplar›, kayg›lar›yd›. Bu
hesaplar nedeniyledir ki Dev-
Genç'in uyar›lar›na ra¤men
DMB'ne sa¤l›kl› bir biçim verile-
medi.

Birlik aç›s›ndan yaflanan olum-
suz tecrübelere ra¤men elbette
gençli¤in mücadelesini güçlendire-

cek birlik aray›fllar›ndan vazgeçil-
medi. 1995 Ekim’inde, yaklaflan 6
Kas›m ve gençli¤e yönelik sald›r›la-
r›n artmas› nedeniyle ‹stanbul’da
yeni bir birlik platformu oluflturul-
du. ‹YÖ-DER, Özgür Gençlik,
DÖP, Kald›raç, DÜP, ‹DLB,
DLMK, Özgür Lise, ÖB, ve
ÖEPD’nin biraraya gelmesiyle Öz-

gür E¤itim Platformu (ÖEP) ku-
ruldu. ÖEP bir taban örgütlenmesi
de¤ildi. Gençli¤in eylem birli¤ini
organize etmek amac›yla kurulmufl-
tu. Önemli bir di¤er yan› da, üniver-
site gençli¤inin yan›s›ra lise örgüt-
lenmelerini de kapsamas›yd›. Genç-
li¤in bu iki kesimi ilk kez böyle bir
platformda bulufluyordu. ÖEP para-
l› e¤itimi, YÖK'ü protesto etmek
için ses getiren baz› eylemler ger-
çeklefltirdi. Buna ra¤men ÖEP de
uzun vadeli olamad›. Çünkü uzun
vadeli bir program› yoktu, böyle bir
programa da yanafl›lm›yordu. Keza
taban örgütlenmelerine yönelmeye
de karfl› ç›k›l›yordu. Sonuçta bu ya-
p› k›sa sürede da¤›ld›. 

‹ÜÖP ve “Birlik”lerin 
Ortak Kaderi

1996’ya iki güçlü eylemle girdi
gençlik. 4-5 fiubat’ta yaklafl›k 1000
kifli, ö¤renci gençli¤in haklar› için
Taksim’deydi. Taksim mitingini
TÖDEF ve Özgür Gençlik organi-
ze etti. E¤itimde özellefltirmenin
durdurulmas› ve üniversitelerde po-
lis-jandarma iflgaline son verilmesi
talebiyle gerçeklefltirilen Taksim
eyleminde, iflçilerin, memurlar›n da
asgari de olsa deste¤i al›nm›flt›. 

Bu eylemler gençli¤in kitlesel,
radikal eylemlerinin önünü açt›.
Kendine güveni gelifltirdi. Eylemler
iki gerçe¤i ortaya ç›kartm›flt›. Birin-
cisi, gençlik kendi sorunlar›na karfl›
belli bir duyarl›l›k gösteriyordu.
‹kincisi, TÖDEF    ve Özgür Genç-
lik'in ad›m›n› att›¤› birlik, gençlikte
yank›s›n› bulmufl ve sempatiyle kar-
fl›lanm›flt›. ‹flte bu ortamda 13 genç-
lik örgütü biraraya gelerek ‹ÜÖP'yi
kurdular.

‹ÜÖP (‹stanbul Üniversiteli Ö¤-
renciler Platformu), TÖDEF, Özgür

Gençlik, Partizan Gençlik, Yurtse-
ver Devrimci Gençlik, Devrimci
Proleter Gençlik, Sosyalist Gençlik,
Ekim Gençli¤i, S‹P Gençli¤i, Ko-
münist Gençlik, Kald›raç, Barikat,
DÖB ve Genç Sosyalistler’in kat›l›-
m›yla kurulmufltu. ‹ÜÖP, kuruluflu-
nu izleyen günler içinde Ankara yü-
rüyüflü ve 23 Mart K›z›lay mitingi-
ni örgütledi. Ancak ayn› süreç için-
de platform içinde sorunlar da bafl-
lad›. Bu birlik bir ad›m olarak de-
¤erlendirilmeli ve bununla yetinil-
memeliydi. Fakat birli¤i pekifltire-
cek bu ad›mlar at›lamad›; çünkü kü-
çük-burjuva rekabetçili¤i, grupçu-
luk ‹ÜÖP'te de afl›lamam›flt›.

Y›llard›r hemen her birlikte
oportünizmin, reformizmin kayg›la-
r› de¤iflmiyordu; bu eylem “kime

mal olacak” kayg›lar› ve birlik için-
de “ço¤unluk” olamama, kendi öne-
rilerini kabul ettirememe korkular›,
her birli¤in sonunu getirmeye yeti-
yordu... Bu kayg›lar nedeniyle TÖ-
DEF'in pek çok önerisi reddedildi.
Bir tüzük oluflumuna da karfl› ç›k›-
yordu solun birçok grubu. Ba¤lay›-
c›l›ktan kaç›yorlard›. Bu ve benzeri
sorunlar nedeniyle ‹ÜÖP, önemli
baflar›lar elde etse de uzun vadeli
bir örgütlenme olamazd›.

Yukar›da anlat›lanlar›n da gös-
terdi¤i gibi, gençlik örgütlerinin ve
gençli¤in birli¤ini sa¤lamak için as-
l›nda pekçok ad›m at›lm›flt›r. Ancak
bunlar, neredeyse FKF’den,
‹YÖKD döneminden beri de¤iflme-
yen, benzeri nedenlerle kal›c›laflt›r›-
lamam›flt›r. 

Gençlik Meclisleri ve 
Gençlik Cephesi

1996 May›s’›nda Y›ld›z Teknik
Üniversitesi'nde TÖDEF’in önderli-
¤inde yeni bir Gençlik Kurultay›
topland›. Bu kurultay›n da tüm so-
lun kat›l›m›yla yap›lmas› hedeflen-
miflti. Bafllang›çta da birçok grup
Kurultay çal›flmalar›nda yeralacak-
t›. Ama daha sonra “Kurultay›n TÖ-
DEF'e mal olaca¤›” kayg›lar›yla
çekildi sol. Politikas›zl›k, kendine
güvensizlik, TÖDEF'in gölgesinde
kaybolma kayg›s›... bir kez daha
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Seher fiahin, Dev-Genç 

gelene¤inde dayan›flman›n

ad› olarak yafl›yor... 



gençlik hareketinin ihtiyaçlar›n›n
karfl›s›na ç›kar›l›yordu. 

Dev-Genç’liler, bir yandan birlik
için çaba sarfetmekten hiç vazgeç-
mezken, elbette gençli¤in örgütlen-
me ve birlik sorununun çözümünü
sadece bu çabalara mahkum ede-
mezdi. Çünkü solun karakteristik
özellikleri ortadayd› ve bunlar bu-
günden yar›na afl›lacak/de¤iflecek
fleyler de¤ildi. 

Bu süreç Gençlik Cephesi ve
Ö¤renci Meclisleri tart›flmalar›n›
h›zland›rd›. Gençlik Cephesi ve Ö¤-
renci Meclisleri için her grup ve ya-
p› ile uzun görüflmeler, tart›flmalar
yap›ld›. Gençlik gruplar› d›fl›nda
okullardaki kulüp, kol vb. ile görü-
flüldü. Buralardan olumlu sonuçlar
al›n›rken, oportünistler ve refor-
mistler birlik yanl›s› gözükseler de
bu giriflimlerin karfl›s›nda yerald›-
lar. Meclisler ve Gençlik Cephesi
önerileri, oportünist ve reformist
gruplar taraf›ndan tamamen grupçu
nedenlerle reddedildi, bu önerileri
gençlik hareketi lehine de¤erlendi-
remediler. Devrimci Gençlik buna
ra¤men kimi fakültelerde Ö¤renci
Meclisi Giriflimleri’ni oluflturdu.

Devrimci gençli¤in iki amac›
vard› bu noktada: Birincisi, ö¤renci
gençli¤in genifl kesimlerini politika
içine çekmek, var olan potansiyelini
aç›¤a ç›karmak, ikincisi bu gücü ör-
gütlü/birleflik bir güç halinde fafliz-
min karfl›s›na dikebilmek. Birincisi
Ö¤renci Meclisleri, ikincisi Gençlik
Cephesi çerçevesinde biçimlene-
cekti.  

Cephe ya da Meclis tart›flmalar›
asl›nda sadece gençli¤in gündemin-
de de¤ildi. ‹flçisi, memuru, gece-
kondulusuyla, tüm halk›n ve devri-
min ihtiyac› olan bir örgütlenme bi-

çimiydi bunlar. Halk güçlerinin da-
¤›n›kl›¤› ortadayd›. Bu da¤›n›kl›k,
oligarflinin sald›r›lar›ndaki perva-
s›zl›¤›n da en önemli nedenlerinden
biriydi. Da¤›n›kl›k, halk muhalefe-
tini etkisizlefltiriyordu do¤al olarak.
Ayn› fley gençlik için de geçerliydi.
Ne var ki, gençli¤in örgütlü kesim-
leri bu ihtiyaca cevap verecek bir
olgunlukta ve tutarl›l›kta de¤ildi. 

1997’de birçok halk kesimi gibi,
Dev-Genç'in gündeminde de Su-

surluk meselesi vard›. Gençlik,
Cephe’nin politikalar› do¤rultusun-
da 16 Mart Katliam›’n› protestoyu,
6 Kas›m boykotunu ve gençli¤in
daha baflka eylemlerini, Susurluk’u
teflhir etme zeminleri olarak de¤er-
lendirdi. 

6 Kas›m boykotlar›, eylemleri,
TÖDEF’in 1990’l› y›llar boyunca
gençlik mücadelesine kazand›rd›¤›
en önemli mevzilerden biriydi. 6
Kas›mlar, ayn› zamanda di¤er genç-
lik örgütlenmelerinin gerek birlik,
gerekse de mücadele konusundaki
tutars›zl›klar›n›n da bir göstergesi
oldu tüm ‘90’l› y›llar boyunca. Boy-
kotlara baz› seneler kat›l›rken, bir
sonraki sene, baflka tav›rlar ald›lar,
kendi grup ç›karlar›na göre gençli-
¤in birli¤ini baltalamakta, bu müca-
dele gelene¤ini kesintiye u¤ratmak-
ta sak›nca görmediler.  

Soldaki statükoculu¤a ve istik-
rars›zl›¤a karfl›n, oligarfli hiç bofl
durmuyordu. Gençli¤in meflru, dev-
rimci, demokratik örgütlenmeleri-
nin önünü kesmek için gündeme ge-
tirdi¤i Ö¤renci Konseyleri tutma-
m›flt›. Keza, '95-'96 döneminde
ÜÖB (Üniversiteli Ö¤renciler Birli-
¤i) modelini denemifl, faflistler d›-
fl›nda kimse ra¤bet etmemiflti buna
da. Ama oligarfli vazgeçecek de¤il-
di. ‘96- ‘97 ö¤renim y›l›nda da Ö¤-

renci Temsilcileri Kurulu ya da k›-
saca ÖTK’lar› gündeme getirdi. Fa-
flizmin ÖTK’larla amaçlad›¤› aç›kt›.
Gençli¤in tepki ve talepleri,
ÖTK’lar arac›l›¤›yla düzen içinde
tutulacak, devrimcilerin, demokrat-
lar›n önderli¤indeki dernek ve di¤er
örgütlenmeler etkisizlefltirilecekti.
YÖK, ÖTK'lar› “demokratik” ku-
rumlar olarak gösteriyordu ama
ÖTK’ya girmenin koflullar› hiç de
öyle göstermiyordu: YÖK'ün koflul-
lar›na göre, ÖTK aday› ö¤renci,
hiçbir siyasi partiye üye olmamal›y-
d›, disiplin cezas› bulunmamal›yd›,
alt s›n›ftan dersleri de olmamal›y-
d›... Devrimciler genel olarak red-
dettiler ÖTK’lar›. Ama geçmiflte
TKP’li Yar›nc›lar›n Tek Tip Ö¤ren-
ci Dernekleri için “Ne var ki? O ka-
dar da karfl› ç›kmamak gerekir” de-
dikleri gibi, bu defa da EMEP'li ve
ÖDP'li ö¤renciler, ÖTK’lar› meflru-
laflt›ran bir tav›r izlediler. Ama dev-
rimcilerin netli¤i sonucunda YÖK
ve iktidar, ÖTK’larla amac›na ula-
flamad›...

Oligarflinin tüm politikalar›,
devrimci gençlik örgütlenmelerini,
en genifl ö¤renci kitlesinden soyut-
lamakt›. 

‹stanbul polis fleflerinden biri,
kitlesel gösterilerde estirdikleri te-
rörün nedenini flöyle aç›kl›yordu:
“Biz böyle yap›nca bir sonrakine
yeniler kat›lm›yor, böylece biz mili-
tanlarla karfl› karfl›ya kal›yoruz...”
Söylenen aç›kt›. Bask› ve terörün
hedefi aç›kt›. Oligarfli gençlik ör-
gütlerini tecrit etme politikas› izli-
yordu. Ö¤renci Meclisleri, Gençlik
Cephesi, bu politikay› etkisizlefltire-
bilecek politikalard›; ama bu örgüt-
lenmeler hayata geçirilemedi...
Gençli¤in sorunu aç›kt›: Kitlesel-
leflmemizi istemiyorlard› öyleyse
kitleselleflmeliydik. Sorun o zaman
buydu, daha sonra da bu sorun
gençli¤in gündemini belirlemeye
devam etti... 2000’li y›llardaki yeni
gençlik dernekleri ve Gençlik Fede-
rasyonu, iflte bu sorunu çözme ama-
c›yla gündeme getirilecekti... 

- sürecek -
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Bask› ve terörün hedefi

aç›kt›. Oligarfli gençlik ör-

gütlerini tecrit etme politi-

kas› izliyordu. Ö¤renci Mec-

lisleri, Gençlik Cephesi, bu

politikay› etkisizlefltirebile-

cek politikalard›r.
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Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çe-
lik, Van'da bir ilkö¤retim okulu-
nun aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada
flöyle diyor;

“Okullardaki fliddet aç›s›ndan
Türkiye Avrupa'n›n en iyi ülkesi-
dir. Bas›n organlar›nda meydana
gelen olaylar neflredildi¤i zaman
sanki bütün Türkiye'yi bulafl›c›
hastal›k sarm›fl fleklinde gibi bir
endifle içerisinde olmayal›m..." 

Belli ki rahats›z bakan, nedeni
ise okullarda gittikçe boyutlanan
"fliddet olaylar›"n›n bas›na yans›-
mas›. Bakana göre bas›n›n bu yön-
de yapt›¤› tüm yay›nlar "maksat-
l›" imifl. Hatta devletin bölünmez
bütünlü¤ünü tehdit edici, devlet
büyüklerinin maddi ve manevi
flahsiyetini rencide edici bile say›-
labilirler bu bak›fl aç›s›yla!! Sadece
ç›kan haberler mi? Okullar›m›zda
yaflad›¤›m›z veya tan›kl›k etti¤i-
miz olaylar da birer hayalden iba-
rettir bakana göre!! Okullar ‘gül-
lük gülistanl›k’t›r asl›nda!!

Bakan› yalanlayan yine kendi
bakanl›¤›na ba¤l› olan Özel E¤itim
Rehberlik ve Dayan›flma Hizmet-
leri Genel Müdürlü¤ü oldu. Okul-
larda yap›lan araflt›rmaya göre 26
Nisan-24 Ekim 2006 tarihleri ara-
s›ndaki üç ayl›k sürede 2474 olay
meydana gelmifl, 6224 ö¤rencinin
kar›flt›¤› bu olaylardan 814'ünün
nedeni olarak “yumruk, tekme ve
tokat atman›n” gösterildi¤i aç›k-
lanm›flt›r. Ateflli, kesici ve delici si-
lah›n kullan›ld›¤› 56 olaydan 9'u
ölümle sonuçlanm›flt›r. Toplam 14
ö¤renci ölürken, 104 ö¤renci ve 3
ö¤retmen yaralanm›flt›r. (Evrensel
24 Ekim ‘06). Bunlar sadece resmi
kay›tlara geçenlerdir, yani "buz
da¤›n›n görünen yüzü"...

E¤itim-Sen konuyla ilgili yapt›-
¤› aç›klamada okullardaki fliddetin
kayna¤›n› toplumdaki gelir ada-
letsizli¤i, kontrolsüz yap›laflma,
genç iflsizlerin say›s›n›n artmas›,
gelecek kayg›s›, kültürel yozlaflma
gibi nedenlerle aç›klamaktad›r. 

Asl›nda E¤itim-Sen'in de belirt-
ti¤i gibi okullardaki fliddet sadece

bir sonuçtur. Ya-
rat›lmak istenen -
k›smen de baflar›
elde edilen- genç-
lik ve genç tipinin

bir sonucudur. 12 Eylül faflist cun-
tas›n›n sonuçlar›n› yaflamaktad›r
gençlik. Nas›l bir gençliktir yarat›l-
mak istenen?

En genel ifadeyle burjuvazinin
yoz kültürünü alm›fl, halk kültürü-
ne yabanc›laflt›r›lm›fl, okumayan,
araflt›rmayan, sorgulamayan bir
gençlik... Dizilerde, magazin prog-
ramlar›nda gördü¤ü yaflama öze-
nen, kendisine dayat›lan yaflam›
kabullenen bir gençlik... 

"Kendinize yetiflkin olarak kimi
örnek al›rs›n›z?" sorusuna Polat
Alemdar, Hülya Avflar, Seray Se-
ver, Aziz Y›ld›r›m... cevab›n› veren
bir gençlik... Çevresinde yaflanan-
lara "bana ne" diyen, "her koyun
kendi baca¤›ndan as›l›r" mant›¤›y-
la hareket eden bir gençlik... B›ra-
k›n dünyadaki, ülkesindeki sorun-
lara, kendi sorunlar›na dahi du-
yars›zlaflt›r›lan, F Tipi bir yaflam›
kabullenen, umudunu yitirmifl,
hayattan hiçbir beklentisi olma-
yan bir gençliktir yarat›lmak iste-
nen. TV ekranlar›nda gördü¤ü
burjuva yaflama özenip fuhufl ba-
ta¤›na sürüklenen; sigara, alkol,
uyuflturucu, kumar gibi ba¤›ml›l›k-
larla uyutulan, batakl›kta kendini
kurtarmaktan aciz bir hale getiril-
meye çal›fl›l›yor gençlik.

Uluslararas› Politik ve Strateji
Araflt›rmalar Merkezi liselerde bir
anket çal›flmas› yap›yor. Bak›n ne
sonuçlar vermifl: "Gençlerin %72'si
sigara kulland›¤›n› söylerken,
%24'ü kendini tiryaki olarak nite-
ledi. Hiç alkol kulland›n›z m› soru-
suna %66's› evet dedi. Yüzde
40'l›k kesim özel günlerde, %35'i
arada s›rada alkol ald›¤›n› söyler-
ken %17'lik kesimin her gün de-
mesi dikkat çekti. Hiç uyuflturucu
kulland›n›z m› sorusuna gençlerin
%26's› evet derken, %65'ise bir ke-
re denedi¤ini söyledi. Gençlerin
%74'ü fliddet gördü¤ünü, %46's›
kendine zarar verdi¤ini söyledi".
Okullar›m›zda bu tablonun daha
boyutlu oldu¤unu görüyoruz.

Aç›ktan uyuflturucu sat›ld›¤›na,
fuhufl pazarl›klar› yap›ld›¤›na ta-
n›kl›k ediyoruz.

Okumayan, araflt›rmayan, sor-
gulamayan, ezberin dayat›ld›¤›,
gerici floven bir e¤itim sistemini
kabul eden ve sesini ç›karmayan
bir gençlik yarat›ld›¤›nda her fley
çok daha kolay olacakt›r.

Okullar›m›zdaki bu tabloyu ya-
ratan bu sistemden baflkas› de¤il-
dir. Okul idareleriyle, polisiyle, çe-
telerle iflbirli¤i halinde çal›fl›yorlar.
Okul önlerinde uyuflturucu satan
çetelere kol kanat geren, yeri gel-
di¤inde birebir sat›fl yapan polisle-
re çokça tan›k olduk. Fuhufl çete-
sinin eline düflen daha 17 yafl›nda
bir liseli olan Ezgi'nin anlatt›klar›
bu konuda çarp›c› bir örnektir; "D.
ile d›flar› ç›kt›¤›m›zda polis otosu
gördüm. Yanlar›na kofltum, yar-
d›m istedim. Polis D.'yi görünce
güldü ve bana ‘karakola git’ dedi.
Sonra D.'ye ‘bunu bana da gönder’
demifl... Çetenin bafl›ndaki kiflinin
de polis oldu¤unu söylüyorlard›.
Ayr›ca içlerinde bir tane emekli
polis, bir tane de polislikten at›lm›fl
bir kifli vard›..." diyor. (23 Ekim 06,
Radikal). Devlet dairesine dönen
onlarca çete yans›d› bas›na. Ezgi'yi
fuhufl batakl›¤›na atan çetenin de
böyle olmas› flafl›rt›c› de¤il tabi.

Bizlere "hayat›n›z› yaflay›n" di-
yenlerin yaratt›¤›, bizzat içinde
yerald›¤› tablo budur. Bizlere "ha-
yat" diye dayat›lan bunlard›r. ‘Ha-
y›r! Biz böyle bir hayat› yaflama-
yaca¤›z’ diyebilmeliyiz. Bu tablo-
nun alternatifini koyabilmeliyiz.

Bu tabloyu yaratanlar, bu so-
runlar› çözmeyi b›rak›n bu konuda
en ufak bir ad›m bile at(a)mazlar.
Yapt›klar› aç›klamalar ise suçlar›n›
ve sorumluluklar›n› gizlemeyi
amaçlayan riyakârl›klard›r. Her
tür yozlaflmay›, okullarda yay›lan
fliddetin sorumlusu bozuk düzen-
lerini, sömürü çarklar›n› aklamaya
çal›flmaktad›rlar. 

Düzenin yaratmak istedi¤ine
alternatif bir gençlik bu yalanlara
inanmay›p, sorumlular›ndan mut-
laka hesap soracakt›r.

Gençlik Federasyonu

Okullarda neler oluyor?

gS ençlikte:öz



Özellikle bas›n›, ayd›nlar› sus-
turmaya yönelik olarak haz›rlanan,
TCK’n›n 301. maddesinin, iktidar›n
son ana kadar direnmesine ra¤men,
Avrupa Birli¤i’nin bast›rmas› ile
de¤ifltirilmesi gündeme geldi.

Orhan Pamuk, Elif fiafak, H›rant
Dink ve daha pek çok yazara, ayd›-
na aç›lan davalarda kullan›lan ve
“Türklü¤e hakaret suçu”nu dü-
zenleyen 301. madde, muhalif dü-
flünceden, elefltiriden korkan, resmi
tezlerin alt›nda yatan gerçe¤in orta-
ya ç›kmas›n› istemeyen düzenin fa-
flist niteli¤ini yans›tan maddelerden
biridir. Terörle Mücadele Yasas›’n›n
8. maddesinin -yine AB’cilik oyu-
nunda- kald›r›lmas›n›n ard›ndan da-
ha s›k kullan›lan bu madde, demok-
rasicilik oyununun nas›l sürdürül-
dü¤ünün de bir örne¤ini teflkil et-
mektedir. “Özgürlükleri geniflleti-
yoruz” diyerek çeflitli maddeleri
kald›ran iktidarlar, kald›rd›klar›n›
aratacak düzeyde yeni ceza madde-
leri ç›kararak sürdürürler bu oyunu.
Belli bir süre sonra da bu “yeni”
madde afl›n›r ve bu kez bunun de-
¤ifltirilmesi, kald›r›lmas› gündeme
gelir. Ancak bask›, düflünce özgür-
lü¤üne yönelik k›s›tlama asla bit-
mez. Boflluk baflka maddelerle dol-
durulur. Nitekim, bugün tart›fl›lan
301. maddenin yerine kullan›labile-
cek birçok madde mevcut TCK
içinde zaten vard›r.

Bu k›sa hat›rlatmay› flunun için
yap›yoruz; bu madde elbette kald›-
r›lmal›d›r, ama hiç kimse bu madde-
nin kald›r›lmas› ya da de¤ifltirilmesi
ile “düflünceye özgürlük” gelece¤i
hayaline kap›lmas›n. Özgürlükler
sistem sorunudur, faflist sistem va-
roldukça özgürlük göstermelik ol-
maya, kimi zaman tümden ask›ya
al›nmaya mahkum olacakt›r.

AKP’nin manevras›na alet 
olanlar ve STK’c›l›k flarlatanl›¤›

301. madde; Avrupa Birli¤i ‘‹ler-
leme Raporu’nun temel noktalar›n-
dan birini oluflturuyordu. Gösteril-
mek istendi¤inin aksine, hak ve öz-
gürlüklerle uzaktan yak›ndan ilgisi
olmayan, güçlü bir faflist-flovenist
damar› bulunan AKP, “devletin be-
kaas›” ad›na de¤ifltirmeye yanaflma-
d›¤› 301’i, bu raporun ard›ndan de-
¤ifltirmek “zorunda” kald›. Hem,
de¤iflikli¤in göstermelik kalmas›n-
dan dolay› yaflanacak tart›flmalarda,
hem de flovenist cephenin elefltirile-
rinde kendini savunmak içinse, bu
oyuna “STK”lar› ortak etti. 

TOBB, ‹KV, TÜS‹AD, Türkiye
‹flverenler Sendikas› (T‹SK), Türki-
ye Ziraat Odalar› Birli¤i (TZOB),
Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl, Memur-
Sen, Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)
ve Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i
baflkanlar› toplant›lar yaparak bir
“taslak” haz›rl›¤›na girifltiler. Mad-
dedeki 'Türklük' yerine 'Türk ulusu'
mu olsun yoksa baflka bir tan›m m›
konulsun diye tart›fl›yorlar.

Güya bunlar›n tümü “sivil toplu-
mu” savunuyorlard›, “demokrasi ve
özgürlüklerden” yana olduklar›n›
söylüyorlard›. Ancak gelin görün ki,
bu faflist maddenin kald›r›lmas›n›
dahi isteyemediler. “Muhalif düflün-
celer cezaland›r›lamaz” diyemedi-
ler. Benzerine az rastlan›r flekilde,
faflist devlet ad›na ceza yasas› yap-
maya kalk›flt›lar.

Burada ad› geçen patron örgütle-
rini, aleni sermaye kurulufllar›n› ve
gerici sendikalar› bir yana b›rak›yo-
ruz. Onlar›n muhalifleri bask› alt›n-
da tutacak yasalardan yana olmala-
r›nda “garip” bir durum yoktur. Pe-
ki, faflizm ad›na ceza yasas› yapmak

D‹SK’e, TTB’ye mi
kalm›fl? D‹SK Baflka-
n›, “Fikir özgürlü¤ü-
nün önündeki engel-
lerin kald›r›lmas› için

mücadele ediyoruz” diyor. Ceza ya-
sas› yaparak m› özgürlük savunulu-
yor? “Makul demokrat” olma,
“devletin kafllar›n› çataca¤› istekler-
de bulunmama” anlay›fl› ve düzen
içinde meflrulaflma gayretinin getir-
di¤i nokta buras› olmufltur. 301’de
yap›lacak de¤iflikli¤in bugünden
daha “ileri” olmas›n›n bu noktada
hiçbir önemi yoktur. Faflizme mak-
yaj yapman›n d›fl›nda. KESK ve
TMMOB 301’in kald›r›lmas›n› iste-
yip bu yap› içinde yer almayarak
daha ileri bir tutum ald›lar; D‹SK ve
TTB hangi hesap ve kayg›larla bu
kirli rolü benimsedi? En baflta üye-
lerine, devrimci demokrat iflçilere,
mühendislere aç›klamal›d›rlar.

Benzeri sorular, bütün düzeniçi-
liklerine, gericiliklerine karfl›n di¤er
iflçi ve memur sendikalar› için de
sorulabilir. Sendikalar ceza yasalar›
yapmazlar, düflüncenin ve örgütlen-
menin önündeki bu yasalar›n tüm-
den kald›r›lmas› için mücadele
ederler, özgürlükleri savunurlar.
Çünkü bilirler ki, özgürlüklere yö-
nelik sald›r›lar ve ceza yasalar› en
baflta emekçilere darbe vurur, ser-
maye düzeninin bask› ile ikamesini
kolaylaflt›r›r. Sözkonusu maddenin
böyle bir içerik tafl›m›yor olmas›, bu
gerçe¤i de¤ifltirmez. Zira, bask› ya-
salar›n›n meflrulaflt›¤›, özgürlükleri
savunman›n “suç” oldu¤u, muhalif
olman›n “hainlikle” damgaland›¤›
yerde, do¤rudan emekçileri hedef-
leyen yasalar da daha pervas›z ola-
rak uygulanabilir hale gelir.

Bir baflka boyutu da, AKP ikti-
dar›n›n demokrasicilik oyununa,
“kat›l›mc›l›k” aldatmas›na alet
olunmas›d›r. Bugüne kadar bu ikti-
dar›n, iflçileri, memurlar›, tabipleri
ya da halk›n baflka kesimlerini ilgi-
lendiren yasalarda ilgili kesimlerin
örgütlenmelerini sürece katt›¤›na
tan›k olunmufl mudur? Peki flimdi
nereden ç›kt› bu “kat›l›mc›l›k” diye
sorgulamayacak m› sendikalar, oda-
lar. ‹lerleme Raporu’nda “demokra-
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Hükümetin ‘Kat›l›mc›l›k’ Oyunu Ve
Düflünce Özgürlü¤ü ‹steyemeyen ‘STK’lar

301.

madde

Sendikalar›n, demokratik kitle örgütü ve meslek odalar›n›n
faflizm ad›na ceza yasalar› yapmaya soyunmas›, “özgürlük-
leri savunuyoruz” iddias›n›n tekzibi ve büyük bir utançt›r.



tikleflme” yönündeki elefltirilere
böyle ucuz ve tümüyle göstermelik
manevralarla cevap veren iktidar›n
bu politikas›na alet olmak, halk›n
gerçekleri görmesinin önüne perde
çekmek de¤ilse nedir!

“STK”c›l›¤›n nas›l bir flarlatanl›-
¤›n ad› oldu¤u bir kez daha görül-
mektedir. Sadece ülkemizde de¤il,
Avrupa’da da STK’c›l›k, burjuva
devletlerin kendilerini meflrulaflt›r-
ma, halk kitlelerinin tepkilerini nöt-
ralize etme araçlar›ndan biri olarak
kullan›lmaktad›r.

Bu Da ‘‹fadeye Özgürlük’
‹steyemeyen Bas›n Konseyi

Demokrasi ad›na, hukuk ve öz-
gürlükler ad›na her fleyin gösterme-
lik oldu¤u bir ülkenin, sistemden
beslenen “demokratlar›” ve “özgür-
lük savunucular›” da buna uygun
oluyor. B›rak›n daha ilerisini, burju-
va anlamda dahi özgürlükleri sa-
vunmaya ya korkuyorlar ya da za-
ten kendileri de istemiyorlar. 

301. maddenin daha çok bas›n›,
yazarlar› ilgilendirdi¤i biliniyor.
Dolay›s›yla karfl› ç›kmas› gereken-
lerin bafl›nda da öncelikle bas›n ku-
rumlar› gelmeli, de¤il mi? Bas›n
Konseyi, bu kurumlar›n en büyü¤ü.
Onun da “elefltirileri” var; el mah-
kum, onca ayd›n yazar bu madde-
den ma¤dur olmufl, konuflamaz ya-
zamaz duruma düflürülmüfl, flove-
nist linçlere u¤ram›fl. Bas›n Konse-
yi Baflkan› Oktay Ekfli de 301. mad-
deyle ilgili tekliflerini bir mektupla
Baflbakan Erdo¤an’a iletmifl. Bas›n
Konseyi neler teklif ediyor bak›n:

Türklük” yerine “Türk ulusu”,
“Cumhuriyeti” yerine “Türkiye
Cumhuriyeti Devleti” deyimleri
kullan›ls›n. “Alenen afla¤›layanlar”
yerine, “sayg›nl›klar›na zarar vere-
cek ve kamu bar›fl› ile güvenini sar-
sacak ölçüde alenen hakaret eden-
ler” vurgusu yap›lmal›... Ayr›ca; 1.
ve 2. f›kralar birlefltirilmeli; cezan›n
alt ve üst s›n›rlar›n›n düflürülmesi
düflünülmeli”ymifl!

Görüldü¤ü gibi, Bas›n Konseyi
de yazara, ayd›na, gazeteciye öz-
gürlük istemiyor, “biz bu kal›plara

gireriz girmeyenin cezaland›r›lma-
s›nda bir sak›nca yok” demeye geti-
riyor bu teklifleri ile.

Bas›n Konseyi de bu ülkede “ba-
s›n özgürlü¤ü savunuculu¤unun”
flarlatanl›¤›n› yapanlar›n bafl›nda
geliyor. Hat›rlanacakt›r; yeni TCK
yap›l›rken de bas›na getirilen k›s›t-
lamalara iliflkin görüfllerini iletmifl-
ler ve nihayetinde bas›n özgürlü-
¤ünde geniflleme oldu¤unu ilan et-
mifllerdir. Çok geçmedi, TCK’n›n
uygulamalar› bafllad›¤›nda da feryat
etmeye bafllam›fllard›. Keza, siyasi
hayat› boyunca özgürlüklerin düfl-
man› olmufl Demirel’e ‘bas›n öz-
gürlü¤ü ödülü’ verenler de bunlard›.

Ayd›nlar› Azarla, AB’yi Dinle!

301. Madde tart›flmas› kuflkusuz
yeni de¤il, bir y›la yak›n bir zaman-
d›r devam ediyor. Ve tüm bu tart›fl-
malar boyunca bu ülkenin ayd›nlar›,
yazarlar›, demokratlar›, hukuk ku-
rumlar› maddenin kald›r›lmas›n› ya
da de¤ifltirilmesini istediler.

Tüm bu elefltirilere iktidar›n,
Adalet Bakan› Cemil Çiçek arac›l›-
¤›yla cevab› ya azarlamak oldu ya
da dalga geçmek. Faflitlerin en kaba
demagojisi olan “özgürlüklerin kö-
tüye kullan›lmas›” demagojisine
baflvuran Çiçek, “özgürlük; de¤er-
lerimize, insanlar›m›za, kurumlar›-
m›za hakaret etmek ad›na kullan›l-
mamal›d›r’ diye savundu bu faflist
yasay›. Ancak, AB’den gelecek da-
yatman›nda bilincinde olan Çiçek,
tam da burjuva politikac›s›na özgü
bir esneklikle (siz bunu ‘k›v›rtma’
diye okuyabilirsiniz), ayn› zamanda
‘301 de¤iflmez madde de¤ildir’ di-
yerek hem oyal›yor hem de kendine
manevra alan› aç›yordu. 

Olan oldu; AB dayatt›, AKP de-
¤ifltirmek zorunda kald›.

Tabloya bak›n; bu ülkenin in-

sanlar› istedi¤inde azar ve kü-

çümseme, emperyalistler istedi-

¤inde “baflüstüne”!

AB olmasa bile Kopenhag Kri-
terleri’nin ad›n› Ankara Kriterleri
koyar bu de¤ifliklikleri yine yapar›z
diyenler bunlar de¤il miydi? B›ra-

k›n kendisinin bask› yasalar›n› de-
¤ifltirmesini, ayd›n›, yazar›, barolar›
basbas ba¤›rd›lar yine de¤ifltirmedi. 

Öte yandan, bas›na yans›yan bil-
gilere göre; 301 de¤iflikli¤i AB ile
bir pazarl›¤› da içeriyor. Türkiye
301. maddede de¤ifliklik yapacak,
bunun karfl›l›¤›nda AB de limanla-
r›n Rumlar’a aç›lmas› konusunda
daha esnek davranacak...

Al birini vur ötekine; AKP de
AB de, sözde savunduklar› özgür-
lükleri iflte böyle kirli pazarl›k ko-
nusu yap›yorlar. 
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Ercan Kartal’a 301’den 
1 Y›l Hapis Cezas›

Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-
Cephesi davas›ndan tutuklu bulu-
nan Ercan Kartal, 2003 y›l›n›n 18
Mart’›nda duruflmas›nda Irak'›n ifl-
gal edilmesine ve Türkiye'nin Irak'a
asker göndermesine karfl› ç›kan bir
dilekçe okudu. Dilekçeden dolay›
hakk›nda TCK'n›n flu ünlü 301.
maddesinden dava aç›ld›. Gerekçe,
"TBMM, Devletin Askeri Kuvvetleri-
ni, Hükümetin manevi flahsiyetini
tahkir ve tezyif etmek"...ti suçu. 

ABD'nin Irak'› iflgal etmesine,
ülke topraklar›m›z›n bir üs olarak
kullan›lmas›na karfl› ç›kmay› "suç"
olarak gördü mahkeme. ‹stanbul 6.
Asliye Ceza Mahkemesi yarg›lad›
ve cezay› verdi. Ercan Kartal'›n
301. maddeden 1 y›l hapsine... 

Kartal, karar› temyiz etti. Fakat
Yarg›tay da cezay› "uygun" buldu
ve "ONANMASINA" karar verdi.  

KESK ve TMMOB:  
301 Kald›r›lmal›

KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul ve TMMOB Baflkan› Meh-
met So¤anc›, 14 Kas›m’da yapt›k-
lar› aç›klamada, Türkiye'nin “ger-
çek anlamda demokratik bir hukuk
devleti” olabilmesi için ifade özgür-
lü¤ünün önünde engel olan mad-
deler üzerinde düzenlemeler yap›l-
mas› ya da baflka maddelerin içine
konulmas›n›n bir çözüm olamaya-
ca¤›n› belirterek, “e¤er hükümet,
demokrasi söyleminde samimi ise
301. maddeyi kald›rmal›d›r" dediler.
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Sa¤l›k Emekçileri 
Ankara’ya Yürüdü

SES, iktidar›n sa¤l›k politikalar›na karfl› mücadelesini sürdürüyor. Bu
kapsamda 13 Kas›m günü, Van ve Edirne olmak üzere iki koldan Ankara’ya
yürüyüfl yap›ld›. Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada, yürüyüfl engellemele-
re karfl›n devam ediyordu. 17 Kas›m günü Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde yürüyü-
flü sona erdirecek olan emekçiler, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde
'herfleyin bafl› sa¤l›k; sa¤l›kta y›k›m› durdural›m' eylemi yapacak. Eyleme,
KESK ve Türk Tabipler Birli¤i de destek veriyor. 

‹ki koldan bafllayan yürüyüflte, sa¤l›kç›lar, IMF talimat›yla AKP hükü-
meti taraf›ndan uygulanan sa¤l›kta y›k›m› durdurma ça¤r›s›nda bulundular.
Halka, bu mücadeleye kat›lma ça¤r›s› yapan emekçiler s›k s›k “Sa¤l›k Hak-
t›r Sat›lamaz” sloganlar› atarak, özellefltirme politikalar›n› protesto ettiler. 

SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n’›n da yerald›¤› Van kolu, yürüyüfle Yü-
züncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi önünde aç›klama yaparak bafllad›. Aile
hekimli¤inin bir aldatmaca oldu¤unun alt› çizilen aç›klamada, 1 Ocak’tan
itibaren paras› olmayanlar›n hastanelere al›nmayaca¤› ifade edildi. Yürüyüfl
bu uygulamalara karfl›, “ücretsiz, eflit, nitelikli sa¤l›k hizmeti” talebiyle ya-
p›ld›¤› kaydedilen aç›klamada, eflit ifle eflit ücret talep edildi.

SES Van fiubesi’nin aç›klamas›n›n ard›ndan söz alan Köksal Ayd›n ise,
“Gün sa¤l›k hakk›na sahip ç›kma günüdür. Nitelikli sa¤l›k hizmeti için alan-
larday›z. Örgütlü örgütsüz herkesin destek vermesini istiyoruz” dedi. 

Edirne kolu ise, Devlet Hastanesi’nden postaneye kadar sloganlarla yü-
rüyerek bir aç›klama yapt›. SES Genel Sekreteri Erkan Sümer taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada, Türkiye’nin IMF taraf›ndan yönetildi¤i hat›rlat›ld›. 

Sa¤l›kç›lar›n yürüyüflü, ulafl›lan kentlerde yap›lan aç›klamalarla, bildiri
da¤›t›mlar› ile sürerken, özellikle Van kolu engellemelerle karfl›lafl›yor.
Van’da yaflanan engellemenin ard›ndan Siirt’te de, bildiri da¤›tan emekçiler
polis taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›. Köksal Ayd›n, bu tür engellemelerin
kendilerini y›ld›rmayaca¤›n› belirterek, emekçilerin Siirt'te hastanelerde bil-
diri da¤›t›rken önce özel güvenlik görevlileri taraf›ndan durduruldu¤unu, ar-
d›ndan da polis taraf›ndan kimliklerinin topland›¤›n› ifade etti. Ayd›n, de-
mokratik haklara tahammül edemeyen iktidar› k›nad›.

‹stanbul’a ulaflan Edirne kolu ise, sloganlarla karfl›land›. Çok say›da sen-
dika ve DKÖ taraf›ndan da desteklenen emekçiler Cerrahpafla T›p Fakülte-
si’nde yürüyüfl yapt›lar. Yürüyüflçüler, Kad›köy’de de sloganlarla yap›lan
eylemle u¤urland›lar. 

Bu arada, IMF, 4. ve 5. gözden geçirmeler çerçevesinde gerçeklefltirilen
raporu yay›nlad›. Rapora göre, özellikle sa¤l›k harcamalar›n›n kontrol alt›-
na al›nmas› gerekti¤inin alt› çizildi.

KESK 14 Aral›k’ta ifl b›rakacak
KESK Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul, TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc› ve TTB Genel Sekre-

teri Altan Ayaz, 13 Kas›m’da bas›n toplant›s› düzenleyerek, 2007 Bütçesi’nin Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda görüflmeleri sürerken, bütçeyi referandumla halka götüreceklerini du-
yurdular. Bütçenin 1998’den beri kesintisiz sürdürülen IMF politikalar›n›n bir ürünü oldu¤unu
söyleyen Tombul, kamu hizmetlerinin paylar›n›n giderek azald›¤›n›, bütçede emekçilerin, hal-
k›n talep ve ihtiyaçlar›n›n yeralmad›¤›n› ifade etti. “2007 bütçesine hay›r” slogan› ile 13
Kas›m-1 Aral›k tarihleri aras›nda yap›lacak referandumun sonuçlar› 5 Aral›k’ta aç›klanacak ve
ard›ndan KESK 14 Aral›k’ta ifl b›rakacak. TMMOB ve TTB de eyleme destek verecekler.

Yap›-Yol Sen’den 5 bin imza
KESK’e ba¤l› Yap›-Yol Sen, oto-

yol ve köprülerde ifl yavafllatma ey-

lemleri s›ras›nda Bay›nd›rl›k Bakan-

l›¤›’n›n verdi¤i sözleri tutmas›n› iste-

di. 9 Kas›m günü, taleplerini içeren

5 bin imzay› Baflbakanl›k’a ileten

emekçiler, sözler tutulmazsa, Aral›k

ay›nda ifl b›rakacaklar›n› duyurdular.

KESK’e ba¤l› sendikalar ile Yol-‹fl

yöneticilerinin destek verdi¤i eylem-

de konuflan Yap›-Yol Sen Genel

Sekreteri Bahri Y›ld›r›m, iflkollar›n-

da di¤er kurumlara göre 500-1000

YTL daha az maafl al›nd›¤›n› kayde-

derek, eflitsizli¤in giderilmesini iste-

di. Y›ld›r›m, maafl zamm› ve çal›flma

koflullar›n›n düzeltilmesi talepleri

karfl›lanmazsa yaln›z otoyollarda

de¤il, örgütlü olduklar› bütün yerler-

de ifl b›rakacaklar›n› ifade etti. 

KESK Baflkan› ‹. Hakk› Tom-

bul’un da konufltu¤u eylemin ard›n-

dan imzalar baflbakanl›¤a verildi.

BES ‘can güvenli¤i’ istedi
BES ‹zmir fiubesi üyeleri 13 Ka-

s›m’da yapt›¤› eylemle, can güven-

liklerinin sa¤lanmas›n› istediler. 3

Kas›m’da bir arkadafllar›n›n görevi

bafl›nda silahl› sald›r›ya u¤ramas›n›n

ard›ndan yap›lan eylemde, yarg› ça-

l›flanlar›n›n zor koflullarda çal›flt›kla-

r› kaydedildi.

‘Ek Ders Ücretleri’ Rant 
Kap›s› M› Oldu?

E¤itim-Sen ‹stanbul 2 No’lu fiu-

besi'ne üye ö¤retmenler, 10 Kas›m

günü Beykoz Belediyesi önünde

yapt›klar› aç›klama ile, ‘ek ders üc-

retleri’nin ödenmesini istediler.

Mert Büyükkarabacak taraf›ndan

yap›lan aç›klamada, ek ders ücretle-

rinin ödenmesinde sürekli aksakl›k-

lar yafland›¤› belirtilerek, bankalarla

gizli anlaflmalar yap›ld›¤›, hesaba

geçirilmeyen paralarla faiz geliri el-

de edildi¤i, maafllar›n merkezi ola-

rak hesaplanmas›na ra¤men mute-

metlik ücreti kesintisi yap›ld›¤› ifade

edildi. Büyükkarabacak, bankalarla

yap›lan anlaflmalardan al›nan pro-

mosyonlarla sa¤lanan rantlar› kim-

lerin paylaflt›¤›n› sordu. 

emek
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Nowamed iflçisi kazanacak
26 Eylül’den bu yana grevde olan, Antalya Serbest

Bölge’de kurulu Nowamet’te çal›flan iflçilere sendika
ve demokratik kitle örgütlerinden destek geldi.

KESK Antalya fiubeler Platformu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i, EMEP, SDP, DTP, ÖDP, SHP, Halkevleri ve D‹SK temsilcileri grevdeki
iflçileri ziyaret ederek destek verdiler. ‹flçilerin örgütlü oldu¤u Petrol-‹fl Sen-
dikas› Mersin fiube Yöneticisi Yusuf Bay›r, patronun oyunlar›na, bask›lara
karfl›n mücadeleye devam ettiklerini ifade ederken, destek için gelenler ad›-
na konuflan KESK fiubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Zeybek, No-
wamet’in emperyalist bir tekel oldu¤unu hat›rlatarak, “Ülkemizdeki kapita-
listlerin a¤abeyleri olan çokuluslu flirketlerin ne kadar ac›mas›z ve insanl›k-
tan uzak olduklar›n› biliyoruz. Bugün Nowamed iflçileri, bu emek düflman-
lar›na karfl› mücadele ediyor. Bizler grevdeki iflçi kardefllerimizin sonuna
kadar yanlar›nda oldu¤umuzu belirmek istiyoruz” dedi. 

12 Kas›m günü ise, grevin 48. gününde, K›fllahan Meydan›'nda bir eylem
düzenlendi. Yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, Petrol-‹fl Sendikas›’n›n
450 flube baflkan› ve temsilcisi de yerald›. "‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
slogan›yla bafllayan eylemde konuflan Petrol–‹fl Mersin fiube Baflkan› Adil
Alabeyo¤lu, direniflin 48 gündür sürdü¤ünü hat›rlatarak, “çal›flanlar›n›n
%98'inin kad›n oldu¤u bir fabrikada böyle bir direniflin olmas› onur verici-
dir. Çünkü Nowamet'te çal›flan kad›nlara do¤um izni dahi verilmemektedir.
Yasalar›n iflçilere ve iflçi haklar›na karfl› ç›kar›ld›¤› bir ülkede yafl›yoruz.
Nowamet'in Müdürü; ‘Sendika bizi üzüyor’ demifl. Biz de ona diyoruz ki o
daha üzülmenin ne demek oldu¤unu bilmiyor" diye konufltu. 

Türk-‹fl Bölge Temsilcisi Mehmet Ustaali de, bu grevin bask›lara boyun
e¤meyerek onurluca mücadele eden, toplu sözleflme hakk› isteyen, insan gi-
bi yaflamak isteyenlerin grevi oldu¤unu ifade etti. Eylemde s›k s›k "‹flçiyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Nowamet ‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Yaflas›n S›n›f Da-

yan›flmas›, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganlar› at›ld›.

Kocaeli’de Grev
Kocaeli'nin Uzunçiftlik Beldesin-

de bulunan Trakya Sanayi A.fi'de

çal›flan 135 iflçi, toplu sözleflmenin

anlaflmazl›kla sonuçlanmas› üzeri-

ne, 11 Kas›m’da greve bafllad›.

D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl Sen-

dikas›’nda örgütlü bulunan iflçiler,

fabrika önünde yapt›klar› aç›klama-

da, grev karar›n› patronun uzlafl-

maz tutumu nedeniyle ald›klar›n›

söylediler. Sendikan›n Genel Bafl-

kan› Adnan Serdaro¤lu, “‹flveren

yanl›fll›klar içerisinde. E¤er bu yan-

l›fll›klar devam ederse bilinsin ki fab-

rika bugünkü konumunda kalmaya-

cakt›r” dedi. 

Balcal› iflçilerinden eylem 
Adana Balcal› Hastanesi’nde

Dev Sa¤l›k-‹fl’e üye olmalar›n›n ar-

d›ndan iflten at›lan iflçilerin açt›klar›

dava 13 Kas›m’da görüldü. ‹flten

at›lan dört iflçinin kat›ld›¤› duruflma-

ya, çok say›da emekçi kat›larak ar-

kadafllar›na destek verdi. ‹nönü

Park›’nda bir aç›klama yapan Bal-

cal› Hastanesi iflçileri, sa¤l›kta y›k›m

yasalar› ile dayat›lan güvencesiz,

ucuz çal›flt›r›lmaya karfl› mücadele-

nin sürece¤ini söylediler. 

Mensa’da k›y›m sürüyor 
Adana Mensa’da, haklar›n› iste-

yen emekçilere yönelik k›y›m sürü-

yor. Alacaklar›n›n ödenmesini, yani

çal›flt›klar›n›n karfl›l›¤›n› isteyerek

eylem yapan iflçileri “piflman et-

mek” isteyen, di¤er iflçileri yönelik

gözda¤›na dönüfltürmeye çal›flan

patron, 8 Kas›m’dan bu yana tam

anlam›yla bir k›y›m gerçeklefltiriyor. 

Çeflitli ödenekleri ile birlikte

ödenmeyen dört ayl›k maafllar›n›n

ödenmesini isteyen iflçilere, al›nteri-

nin karfl›l›¤›n› vermeyen patron,

“yasad›fl› eylem yapmak, üretimi

engellemek” gerekçesiyle 94 iflçiyi

iflten atm›flt›. Geçen hafta buna 10

iflçi daha eklendi. Bu k›y›ma ra¤-

men yaklafl›k 600 iflçi fabrika içinde

ayn› taleple eylemlerine devam edi-

yorlar. ‹flçiler daha önce yasal hak-

lar›n› kullanarak ifl b›rakm›fllard›.

191 Gündür Evimize Ekmek Götüremiyoruz
Seyhan Belediyesi’nden iflten ç›kar›lan temizlik iflçileri, iflten at›lmalar›-

n›n 191. günü olan 8 Kas›m’da yine ‹nönü Park›’ndayd›lar. Yapt›klar› aç›k-
lama ile iflten ç›karmalar›ndaki adaletsizli¤i, keyfili¤i protesto eden iflçiler,
a¤›zlar›na siyah bantlar takarak, "‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" yaz›l› pan-

kart açt›lar. ‹flçiler ad›na aç›klama ya-
pan Ramazan ‹flçio¤lu, 191 gündür ev-
lerine ekmek götüremediklerini belirte-
rek, kendilerini ekmeksiz b›rakanlar›n,
halk› sel alt›nda b›rakt›klar›n›, özellefl-
tirmelerle emekçileri yoksullu¤a mah-
kum ettiklerini söyledi. Sloganlar atan
iflçiler, daha sonra siyah bantlar takarak
oturma eylemi yapt›lar. 

Emeklililer haklar›n› istiyor
Emekli-Sen üyeleri, enflasyon farklar›-

n›n emeklilere verilmemesi üzerine, 14 Ka-
s›m’da Ankara Gima önünde bir aç›klama
yaparak, Cumhurbaflkan›, TBBM Baflkan›,
CHP, ANAP ve DYP Genel Baflkanlar›’na

mektup gönderdi. 

Adaletsizli¤in giderilmesini isteyen
emekliler ad›na konuflan, Emekli-Sen Bafl-
kan› Veli Beysülen, 7 milyon 800 bin emek-
linin, dulun ve yetimin büyük bölümünün
850 YTL’nin alt›nda maafl ald›¤›n› bildirdi.

emek
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Adli T›p’ta kadrolaflma ve sürgün

Adli T›p Kurumu, AKP iktidar›n›n kadrolaflmaya gitti¤i yerlerin bafl›nda
geliyor. Kendi meslek örgütü taraf›ndan iflkenceyi aklamak suçundan dola-
y› cezaland›r›lm›fl olan Nur Birgen gibi kadrolar› yerlefltiren iktidar, bir yan-
dan da demokrat, ilerici doktorlar› sürgün ediyor. 

Adli T›p Kurumu’nda yaflanan bu kadrolaflma ve sürgünler, Adli T›p Uz-
manlar› Derne¤i (ATUD) ve ‹stanbul Tabip Odas› (‹TO) taraf›ndan 9 Kas›m
günü ortak bir bas›n toplant›s› ile protesto edildi. ‹TO'da düzenlenen toplan-
t›ya, ATUD Baflkan› Prof. Dr. Sermet Koç ile ‹TO Yönetim Kurulu üyesi
Doç. Dr. Özgür Kasapçapur ve Prof. Dr. Nergiz Erdo¤an kat›ld›. 

Prof. Dr. Sermet Koç, adli t›p alan›ndaki bafll›ca bilirkiflilik kurumu olan
Adli T›p Kurumu'nda keyfi uygulamalar›n devam etti¤ini belirtti. Koç, ku-
rumun baflkan›, baflkan yard›mc›lar› ve hayati öneme sahip raporlara imza
atan ihtisas kurullar› üyelerinin hükümetin kararlar›na göre atand›¤›n› belir-
terek, kurumun tarihinde ilk kez bu iktidar döneminde, herhangi bir akade-
mik kariyeri olmayan bir uzman›n, kurum baflkanl›¤›na getirildi¤ini söyledi. 

10 meslektafl›n›n herhangi bir gerekçe gösterilmeden sürgün edildikleri-
ni belirten Koç, “arkadafllar›m›z, 'bir masa iki sandalye' usulü aç›lan adli t›p
flubelerinde görevlendirilmifltir” dedi. Bu flubelerde hiçbir teknik yap›n›n
bulunmad›¤›n›, bofl odadan ibaret oldu¤unu kaydeden Koç, Adalet Bakanl›-
¤› ve Adli T›p Kurumu'na seslenerek, keyfi atamalara derhal son verilmesi-
ni istedi.

Anadolunun Sesi 
Yay›nda

RTÜK taraf›ndan 17 Ekim’den
itibaren 30 gün süre ile kapat›lan
Anadolunun Sesi Radyosu, 16 Ka-
s›m gece 00.00 itibariyle tekrar
yay›n›na bafllad›.

Radyonun internet sitesinde
yeralan aç›klamada, kapal› kald›¤›
süre içinde destek veren dinleyici-
lere teflekkür edilirken flu ifadelere
yer verildi:

“Bu ülkede fikir, düflünce ve
bas›n özgürlü¤ü var  diyerek orta-
l›kta demokrasi nutuklar› atanlar
radyomuzda çal›nan flark› ve türkü
sözleri,  farkl› düflüncelerin ifade
edilmesi gerekçesiyle radyomuza
30 gün yay›n durdurma cezas› ver-
miflti.  Ama biz biliyoruz ki do¤ru
ve hakl› olan›n sesi asla susturula-
maz. Anadolunun Sesi yeni yay›n
döneminde de hakl›n›n, ezilenin
sesi olmaya, Anadolu kültürünü
yaflatmaya medya tekellerinin
görmezden geldi¤i haberleri sun-
maya  devam edecek.

Bize Ölüm Yok!
Büyük Direnifl’in

flehidi Muharrem Çe-
tinkaya, Malatya
HÖC taraf›ndan 12
Kas›m günü mezar›
bafl›nda an›ld›. Ör-
nekköy'de bulunan
mezar›n› ziyaret eden HÖC’lüler,
sayg› duruflunun ard›ndan Muhar-
rem Çetinkaya nezdinde flehitleri-
mize verilmifl devrim sözümüzü
yineleyerek marfllar söyledi-
ler. “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez, Bize Ölüm Yok” sloganla-
r›n›n at›ld›¤› anman›n ard›ndan,
jandarma keyfi bir flekilde kimlik
kontrolü yapt›.

Nurtepe Çayan Mahallesi, So-
kullu Cad. ve Güzeltepe Mahalle-
si'nde ise, ‘Birol Karasu Ölümsüz-
dür, Birol Karasu'nun Hesab›n›
Soraca¤›z’ yaz›lamalar› yap›ld›.

‹ndirim ‹steyen Ö¤renciye Dayak!
Bursa'da üniversite ö¤rencilerinin yaklafl›k 1 ayd›r ula-

fl›m zamlar›n›n geri çekilmesine yönelik bafllatt›klar› ey-
lemler sürüyor. Ancak, gençli¤e apolitizmi dayatan oligar-
fli, s›radan bir ekonomik talebin dahi dile getirilmesine
karfl› tahammülsüzlü¤ünü göstererek, “indirim” isteyen
ö¤rencilere dayak att›.

14 Kas›m günü Büyükflehir Belediyesi yak›n›nda yap-
t›klar› aç›klaman›n ard›ndan, taleplerini Belediye Baflka-

n›’na iletmek isteyen 20 ö¤renci, belediye binas›na do¤ru yürüyüfle geçti.
Ö¤rencilerin önü k›sa süre sonra sivil polisler taraf›ndan kesildi. Polisin
yürüyüflü engellemesine karfl›n, bunun demokratik haklar› oldu¤unu belir-
terek, bu haklar›n› kullanmak isteyen ö¤renciler, sivil ve çevik kuvvet po-
lislerinin sald›r›s›na u¤rad›lar. 

Yaklafl›k 20 sivil polis, 30'dan fazla çevik kuvvet polisi ö¤rencilere her-
hangi bir uyar›ya gerek duymadan sald›rmaya bafllad›. Sloganlarla sald›r›-
lara cevap veren ö¤renciler tekme tokat yerlere yat›r›larak dövüldü. Ula-
fl›m zamlar›n›n geri çekilmesini isteyen 18 ö¤renci gözalt›na al›narak Bur-
sa Emniyeti’ne götürüldü. Kötü muamele ve hakaretler burada da devam
ederken, 9 saat sonra savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar.

15 GÜNLÜK KAPATMA!
Ülkede Özgür Gündem Gazetesi, “bu ülkede

PKK gazete ç›kar›yor” diyen Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t’›n
hedef göstermesinin hemen ard›ndan, 'ba¤›ms›z yarg›' taraf›ndan 15
gün süre ile kapat›ld›. Muhalif bas›na yönelik bu sald›r›y› k›n›yor, Ülke-
de Özgür Gündem Gazetesi’nin yaln›z olmad›¤›n› hayk›r›yoruz. 



Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Bugünkü sohbetimizde bir bilanço
ç›karaca¤›z. ‹deolojik bir bilanço
olacak bu. 

15-16 y›l önce dünyan›n art›k
“tek kutuplu” oldu¤unu ilan eden, 5
y›l önce (malum 11 Eylül eylemleri
sonras›nda) tüm dünya halklar›na
savafl ilan eden, Afganistan’›, sonra
da Irak’› iflgal etmesinin ard›ndan
“görev baflar›lm›flt›r” diyerek dünya
halklar›yla alay eden Amerikan em-
peryalizminin bugün içine düfltü¤ü
acizli¤i sevinerek izliyoruz. Bizi
memnun eden, hakl› olarak övüne-
bilece¤imiz bir baflka nokta da tabii
ki, onlar›n de¤il, bizim öngörüleri-
mizin do¤ru ç›km›fl olmas›d›r. 

1990’l› y›llar›n bafl›ndan bugüne
16 y›l geçti. Aradan geçen süre esa-
s›nda çok uzun bir süre olmamas›na
ra¤men, bu süreye son derece
önemli geliflmeler s›¤d›. Daha
önemlisi, 1990’lar›n bafllar›nda
dünyan›n durumu ve gelece¤ine
iliflkin yaz›l›p söylenenlerle bugün-
kü gerçekleri karfl›laflt›rmak, son
derece çarp›c› sonuçlar ç›kar›r orta-
ya. O günlerin teorilerinde, politika-
lar›nda (tabii burjuvazinin ve kü-
çük-burjuvazinin teori ve politikala-
r›nda) çizilen dünyayla, bugünkü
dünya gerçe¤i, “iki ayr› dünya”d›r. 

Çok çeflitli yaz› ve sohbetleri-
mizde bu “tez”lerden ve onlar›n
ad›m ad›m iflas ediflinden sözetmi-
flizdir. Ama, iflas›n çok daha somut,
tart›fl›lamaz ve reddedilemez hale
gelmifl olmas› vesilesiyle, bu sohbe-
timizde de onlar› maddelefltirerek,
flematiklefltirerek bir kez daha ele
almam›z, sürecin tam olarak görül-
mesi aç›s›ndan yararl› olacak diye
düflündük. 

Mazlum: Birazdan tek tek de-
¤iniriz. ‘90’l› y›llar›n revaçta teori-
leri vard›. Belli bir kesime göre,
sosyalist sistemin enkaz› ortaday-
ken, bunlar› tart›flmak bile abesti;
tart›fl›lmaks›z›n kabul edilmeliydi.
Bunlar›n tersini savunanlar dinazor

ilan edildi... 

Ve ama iflte, çok de¤il, sadece
15-16 y›l içinde her fley yerli yerine
oturdu... O y›llarda tek kutupluluk-
la, küreselleflmeyle, “ebedi bar›fl”la,
“insan haklar›n›n evrenselli¤i”yle
çizilen dünya tasvirlerine övgüler
dizenlerin, bugün övecekleri ve
övünecekleri hiçbir fley yoktur. 

Özlem: Evet, hiç kuflku yok ki,
'90'l› y›llar›n bafllar›nda yaflanan alt
üst olufl, dünya çap›nda büyük bir
sars›nt›yd›. Peki bu sars›nt›n›n anla-
m› neydi? Bu alt üst olufl; ideolojik,
politik aç›dan neyin göstergesiydi
ve daha önemlisi, bu sars›nt›dan ge-
lece¤e dair hangi sonuçlar ç›k›yor-
du? Emperyalistlere göre, ç›kan so-
nuçlar flunlard›:

- Art›k bir dönem kapand›, sos-
yalizm öldü"!

- Art›k “elveda proletarya” deme
zaman›d›r. Zaten iflçi s›n›f› art›k es-
ki iflçi s›n›f› de¤ildir.

- “S›n›flar mücadelesi” teorisi de
art›k geçerli de¤ildir. Marks’›n ta
1848’de yazd›¤› Manifesto’nun da
modas› geçti. 

- Emperyalizm de art›k eski em-
peryalizm de¤il. 

- Zor’un devri doldu, art›k “flid-
detle kimse bir fley elde edemez”.

Hem burjuvazinin, hem proletar-
yan›n eskisi gibi olmad›¤› söyleni-
yordu. S›n›f mücadelesinin iki ta-

raf› diye de adland›rabiliriz bunlar›.
Karfl›-devrimci propagandan›n böy-
le flekillenmesi “mant›ki”ydi de. Bir
tarafda de¤ifliklik varsa, öbür taraf

da de¤iflmeliydi tabii... Emperya-
lizm art›k eskisi gibi olmayacakt›.
Halklar da buna inan›p, art›k emper-
yalizmle savaflmaktan vazgeçmeliy-
di. 

Bu koflullarda flekillenmekte
olan iliflkilere “Yeni Dünya Düze-

ni” ad› verildi. Tüm dünya ölçe¤in-
de hegemonyas›n› ilan eden emper-
yalizm, "Yeni Dünya Düzeni" ad-
land›rmas›yla halklara mutlak an-
lamda boyun e¤dirip sömürü ve ta-
lan›n›n önünü açman›n teorisini ya-
p›yordu. Bu teoriden etkilenenler de
küçümsenemeyecek ölçüde çok ol-
du. 

1990’lar›n bafl›nda büyük bir
sars›nt› yaflayan dünya, 2000'li y›l-
lar›n bafllar›nda da büyük sars›nt›lar
yafl›yor. Emperyalizmin 90’lardan
bu yana dizayn etmeye çal›flt›¤› Ye-
ni Dünya Düzeni'nin, küreselleflme
teorilerinin çöküflünü gösteriyor bu
sars›nt›lar. 

Küresel ekonomi büyük açmaz-
larla yüzyüzedir ve bunu burjuva
ekonomistlerin kendisi ifade ediyor.
Devasa savafl makinesiyle Ortado-
¤u’nun bir ucundan girip Afrika’n›n
öteki ucundan ç›kma üzerine yap›-
lan “küresel” askeri planlar da iflas
etmifltir. Bu da art›k savafl makina-
san›n en tepesinde oturanlar taraf›n-
dan itiraf ediliyor. 

Kemal: O dönemi do¤rudan
siyasetin içinde yaflayanlar, burju-
vazinin dünya çap›nda nas›l kendi-
ne güvenle doldu¤unu, tabiri caizse
nas›l “haval›” oldu¤unu hat›rlaya-
caklard›r. 

Bu “hava”y› tam alg›layabilmek
için 1970’ler, 80’ler ve 90’lar›n na-
s›l flekillendi¤ini bilmek gerekir.
1970’li y›llar, emperyalistler için
kelimenin gerçek anlam›yla bir ka-
bustur. 

Do¤u Avrupa, Çin, Kuzey Kore, 
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içindeki 
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Küreselleflme
Yan›lg›lar›

Manifesto, hâlâ 
manifestomuzdur
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Kuzey Vietnam ve sonras›nda Kü-
ba’n›n ard›ndan, 1970’lerde de em-
peryalist sistemden kopmalar büyük
bir h›z kazanm›flt›: 1975'te Güney
Vietnam, 1974-75'te Kamboçya,
Angola, Mozambik, Gine-Bissau,
1979'da Nikaragua ve ‹ran, 1980'de
Zimbabwe emperyalist zincirleri
parçalayan ülkeler oldular. Yine bu
dönemde, Cezayir, Libya, Suriye,
Tanzanya, Sudan, Etiyopya, Afga-
nistan, Grenada gibi ülkelerde de,
sosyalizmden etkilenmifl politikalar
yürürlü¤e konulmufl, bu ülkeler
ad›m ad›m emperyalist sistemin d›-
fl›na ç›k›yorlard›.

Bu koflullarda emperyalizm ka-
buslar içinde olmas› da do¤ald› ta-
bii. Emperyalist sistemdeki bu da-
ralma, emperyalist ülkelerde ekono-
mide üretim fazlal›¤›, durgunluk, ifl-
sizlik gibi sorunlar› da beraberinde
getirmiflti. Bu bunal›m›n en etkili
oldu¤u ülke ise ABD idi. 

80’li y›llarda ise tam tersine ola-
rak ulusal ve halk kurtulufl mücade-
leleri, belli bir durgunluk içine gir-
di. Bunda emperyalizmin ve iflbir-
likçi yönetimlerin baflvurdu¤u poli-
tikalar›n belli bir pay› vard›. Ama en
az bunun kadar önemli bir di¤er et-
ken; dünya çap›ndaki revizyonist-
reformist çizginin kurtulufl hareket-
lerinin bünyesine soktu¤u uzlaflma-
c›, sa¤ teslimiyetçi ve enternasyo-
nalizmden uzak ulusalc›-pragmatik
çizgilerin kurtulufl hareketlerine ha-
kim olmas›yd›. Bu çizgi, tabii sos-
yalist sistemin kendi alt›n› da oyan
çizgiydi. Öyle oldu¤u için de güm-
bür gümbür y›k›ld› revizyonist yö-
netimler. 

Sonuçta dünya dengeleri bariz
bir biçimde sosyalizmin ve halkla-
r›n aleyhine bozuldu. Sosyalist ül-
kelerde yaflanan geriye dönüfller,
çeflitli ulusal ve sosyal kurtulufl ör-
gütlerinin yaflad›¤› savrulmalar, em-
peryalizmi siyasal anlamda taktik
olarak güçlendirdi. 

90’l› y›llar›n bafllar›nda emper-
yalistler, iflte bu nedenle hem büyük
bir sevinci, hem büyük bir rahatla-
may› yafl›yorlard›. 

Emperyalizmin taktik olarak

güçlendi¤i aç›kt›. Kimileri bu taktik
güçlenmeyi, gerçek bir stratejik
güçlenme ve halk güçlerinin strate-
jik yenilgisi sand›lar. Ulusal ve sos-
yal halk kurtulufl mücadelelerinin
yaflad›¤› durgunluk, bu kesimler ta-
raf›ndan mutlaklaflt›r›ld›, s›n›flar
mücadelesi teorisinin iflas›, emper-
yalizm-halklar çeliflkisi temelindeki
saflaflman›n miad›n› doldurdu¤u
fleklinde de¤erlendirildi. 

Mazlum: Bugün bunlar›n ifla-
s›n›n görülmüfl olmas› iflte bu yüz-
den çok önemli. Elbette Marksist-
Leninist politikada ›srarl›, kararl›
olanlar, o gün de, bugün de ayn› fle-
yi söylüyorlard›. Castro’nun o za-
manlar Küba’ya yöneltilen “tüm
komünist ülkeler serbest ekonomiye
geçti, Küba hala geçmeyecek mi?”
türünden sorular karfl›s›nda söyledi-
¤i bir söz vard›, akl›mda yeretmiflti
o zamandan, flöyle diyordu:

“Bize gelip de kapitalizmin pa-
zar ekonomisini, ya da buna benzer
baflka masallar› anlatmas›nlar. Em-
peryalizmi tan›d›kça, kendimize
olan, sosyalizme olan, komünizme
olan ba¤l›l›¤›m›z art›yor” demiflti
Castro. 

Evet, Marksist-Leninistler bu
masallara hiç itibar etmediler tabii
ki. Ama bu masallar ne yaz›k ki, so-
lun çeflitli kesimleri üzerinde de,
kitleler üzerinde de etkili oldu. Tüm
bu “küreselleflmeci” teorilerin “ma-
sal” oldu¤unun aç›¤a ç›kmas› bu
yüzden oldukça önemlidir. Gelinen
noktay›, 15-16 y›l öncesiyle bugünü
her yönüyle anlatabilmek de önem-
li bu anlamda. 

Özlem: "Yeni Dünya Düze-
ni"nin bir aya¤›, "Globalleflme",
"Küreselleflme" ad›yla an›lan eko-
nomi politikalar›na, di¤er aya¤› ise,
"bar›fl", "demokrasi", "insan hakla-
r›" havarili¤i temelinde gelifltirilen
müdahaleler üzerine oturmaktayd›.
Bunlar› biraz daha ayr›nt›l› ve so-
mut olarak hat›rlarsak, geçen 15 y›l
boyunca emperyalist politikalar›n
neleri hedefledi¤ini, neleri gerçek-
lefltirdi¤i ve nerede iflas etti¤ini da-
ha aç›k görmüfl oluruz. Evet, yürür-

lü¤e konulan politikalar flunlard›:

- Y›k›lan sosyalist ülkelerin em-
peryalist sömürü a¤› içine al›nmas›,
kaynaklar› ve ifl gücünün ya¤malan-
mas›; bu ülkelerde iflbirlikçi rejim-
ler yarat›lmas›

- Çok uluslu devletlerde, milli-
yetler aras›nda yapay sorunlar yara-
tarak veya varolan sorunlar› körük-
leyerek bu ülkelerin parçalanmas›,

- Y›k›lan sosyalist ülkelerin eko-
nomik ve siyasal deste¤iyle ayakta
duran küçük burjuva diktatörlükle-
rinin içine düfltü¤ü bofllu¤u de¤er-
lendirerek, bu ülkeleri emperyalist
sömürü a¤›na katmak,

- Gerileyen ve moral olarak çök-
meye yaklaflan bu ülkelerde yeni
kültür politikalar›n› uygulamaya
koymak,

- Direnen ülkelere, örgütlere kar-
fl› kuvvet kullanmak,

- Eski sosyalist ülkelerde e¤itim,
sa¤l›k vb. sistemleri kapitalistçe ye-
niden kurmak,

- Sosyalizm öldü propagandas›n›
yaymak ve ilerici, anti-emperyalist
güç odaklar›n› tasfiye etmek,

- Sömürge, yeni-sömürge ülke-
lerdeki ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadelesi veren güçlerin morel-
man çöküfllerini h›zland›rmak, tesli-
miyete zorlamak, anlaflmalar yap-
mak ama yine de direnifllerini sür-
dürenlerin üzerine "ibret-i alem"
denilecek tarzda fliddetle gitmek,

- ‹flbirlikçi iktidarlar› güçlendir-
mek,

- Askerileflmifl ekonomiyi can-
land›rmak için bölgesel çat›flmalar›
k›flk›rtmak, dinsel, etnik vb. temel-
de ayr›l›klar yaratmak,

- Birleflmifl Milletler gibi kurum-
lar›n tüm eylemlerinin Yeni Dünya

osyalist ülkelerde yaflanan geri-
ye dönüfller, çeflitli ulusal ve sosyal kurtu-
lufl örgütlerinin yaflad›¤› savrulmalar,
emperyalizmi siyasal anlamda taktik ola-
rak güçlendirdi... Kimileri bu taktik güç-
lenmeyi, gerçek bir stratejik güçlenme ve
halk güçlerinin stratejik yenilgisi sand›-
lar
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düzenine uygun tarza getirilmesi,
misyonlar›n›n daralt›lmas›,

- ABD'nin emperyalist dünyaya
yapt›¤› jandarmal›k hizmetlerinin,
hamaliye ve ekonomik faturas›n›n
tabana yay›lmas›, herkese eflitsiz
oranda ödettirilmesi,

- Emperyalist ülkelerdeki sosyal
harcamalar›n azalt›lmas› ve ad›m
ad›m kald›r›lmas›, polisiye deneti-
min art›r›lmas›, emekçi s›n›flar›n
hak alma giriflimlerinin bast›r›lmas›,

- ‹nsan haklar› ihlalleri konusun-
da ç›kacak sorunlar› gidermek için
NGO (Hükümet d›fl› sivil örgüt-
ler)’lar› desteklemek. 

Ayr›nt›l› olarak sayd›¤›m›z tüm
bu politikalar›n herbirini burada tek
tek ele almak zor. Ama flunu belirte-
biliriz; bu politikalar›n büyük bölü-
münü uygulad› emperyalizm. Uy-
gulamaya da devam ediyor. Bu po-
litikalar›n hedefi tek bir noktada
birlefliyordu: Bu temel hedef, Ame-
rikan imparatorlu¤u önünde dünya
halklar›na boyun e¤dirmekti. Em-
peryalizm, YDD politikalar›n› bü-
yük ölçüde uygulam›fl olmas›na
ra¤men, bu temel hedefe ulaflamad›.

Politikan›n iflas etti¤i nokta da
buras›d›r esas olarak. Dünya tablo-
suna çok kabaca bak›ld›¤›nda görü-
len fluydu; SSCB y›k›l›nca, ABD
emperyalizmini “dengeleyebilecek”
bir güç kalmam›flt›. ABD’nin önün-
de durabilecek kimse yoktu. ‹lk ba-
k›flta do¤ruydu bu. “Tek kutuplulu-
¤u” mutlaklaflt›ran, “küreselleflme-
nin önüne geçilemez bir süreç oldu-
¤unu” iddia eden, “ABD’nin hakim
oldu¤u ve boyun e¤mekten baflka
yol olmad›¤›”n› söyleyen teoriler de
bu somut durumdan besleniyordu. 

Unuttuklar› bir fley vard›. Bu

teorilerde halk yoktu. 

Kemal: Küreselleflmenin iflas›
bir anda ortaya ç›kmad› tabii ki. Bu
süreç, daha bafl›ndan itibaren iddia
edilenlerden farkl› bir seyir izliyor-
du zaten. Sorun, bu gerçe¤in görül-
mek istenmemesiydi. 

Daha 1994’te Birleflmifl Millet-
ler Genel Sekreteri Butros Gali'nin
yay›nlad›¤› bir rapor, yeni dünya
düzeninin pek dikifl tutmad›¤›n›
gösteriyordu. O zaman da üzerinde
durdu¤umuz bu raporda mesela
flunlar söyleniyordu:

“Yaflanan bir hayal k›r›kl›¤›d›r.
‹yimser yaklafl›lan birçok beklenti-
den hiçbiri yerine gelmemifltir.
Dünya, halen siyasi ve ekonomik
olarak 'çok kötü' bir durumdad›r.
Ço¤alan bölgesel anlaflmazl›klar,
gerileyen kalk›nma rakamlar› ve
maddi zorluklar›n yaflanmas› mil-
letler toplulu¤unu zor duruma sok-
maktad›r. 

Do¤u-Bat› çeliflkisinin sona er-
mesiyle, daha önce karfl›l›kl› silah-
lanmaya yat›r›lan paralar›n dünya
ekonomisine ve özellikle kalk›nmak-
ta olan ülkelerin yarar›na harcana-
ca¤›n› umut etmifltik ancak bu ger-
çekleflmedi. Aksine Üçüncü Dünya
ülkelerine yap›lan yard›mlar daha
da azald›. 

Eski krizler bulafl›c› hastal›k gi-
bi yay›lmakla kalmamakta, yeni ya-
rat›lan savafl bölgeleri bizi düflün-
dürmektedir. ... Etnik ve din temeli-
ne dayal› savafllar›n yaratt›¤› so-
runlar kayg› vericidir.”

Bu raporda, Özlem’in biraz önce
ayr›nt›l› olarak s›ralad›¤› “Yeni
Dünya Düzeni politikalar›”n›n tüm
sonuçlar› görülüyor. 

“Teori”ye göre, dünya "kocaman
bir köy"dür ve bu köyde s›n›rlar,
duvarlar kalkacak, serbest ticaret
yap›lacak, serbestçe dolafl›lacakt›.
S›n›rlar›n kalkmas›, ekonomideki
ulusall›¤›n kalkmas› demekti ve bu
da zengin ülkelerin geliflmifl kapita-
lizminden, yoksul ülkelerin fayda-
lanmas›n› sa¤layacakt›. Böylelikle
ülkeler aras›ndaki farklar ortadan
kalkacak, yoksul ülkelere "refah" ve

"demokrasi" götürülecekti. Masal
böyle sürüp gidiyordu. "Asya Kap-
lanlar›", “Güney Kore modeli”,
“Arjantin mucizesi” gibi yeni-sö-
mürgeleri “tavlayacak” demagojiler
de eksik de¤ildi. 

Peki ne oldu? B›rak›n zenginlik-
lerin yay›lmas›n›, küreselleflme po-
litikalar›n›n uyguland›¤› son 15 y›l,
yeryüzünde ülkeler aras›ndaki, her
ülkede egemenlerle ezilenler aras›n-
daki gelir da¤›l›m› dengesizli¤inin
en büyük boyutlara ulaflt›¤› bir dö-
nem oldu. Zaten emperyalizmin do-
¤as›na uygun olan da buydu. 

1960'l› '70'li y›llarda yoksul in-
san say›s› -ki günlük geliri 1 dolar›n
alt›nda olanlar bu kategoriye soku-
luyor- 200 milyon kadard›. '90'lar›n
ikinci yar›s›nda ise 2 milyara yük-
selmifl durumda. Yine küreselleflme
politikalar›n›n uyguland›¤› bu dö-
nemde, dünyan›n en zengin üç kifli-
sinin servetinin, onlarca Afrika ül-
kesinin gelirinden daha fazla olabil-
di¤i bir adaletsizli¤e tan›k olunu-
yor... Bu rakamlar, fazla söze de ge-
rek b›rakm›yor. 

"Küreselleflme", "Globalleflme"
gibi kavramlar, bir yan›yla da bun-
lar›n emperyalist politikalar oldu¤u-
nu, sömürünün yayg›nlaflmas›n› ve
emperyalist hükümranl›¤›n ve dene-
timin daha da güçlenmesini gizle-
mek için kullan›lan kavramlard›. 

Mazlum: En büyük yan›lg›
fluydu. Emperyalizm, karfl›s›ndaki
en büyük güçten -sosyalist sistem-
den- kurtulunca, sanki bunal›mla-
r›ndan da kurtulabilecek; bunal›-
m›ndan kurtulmufl bir emperyalizm,
faflist cuntalar› desteklemekten, as-
keri iflgallere baflvurmaktan vazge-
çecek, heryere demokrasi ihraç ede-
cekti... Yan›lg›, emperyalizmin kri-
zinin ‘yap›sal’ oldu¤unu unutmakt›. 

Nitekim, sosyalist sistemin y›k›-
l›fl›yla emperyalizmin pazar alanlar›
alabildi¤ine genifllemesine, yeni-sö-
mürgelere dayat›lan IMF’nin yap›-
sal uyum programlar›yla, özellefltir-
melerle tekellerin ya¤mas› alabildi-
¤ine artmas›na ra¤men, emperyalist
ülkeler bunal›mlardan kurtulama-

n büyük yan›lg› fluydu. Emperya-
lizm, karfl›s›ndaki en büyük güçten -sosya-
list sistemden- kurtulunca, sanki bunal›m-
lar›ndan da kurtulabilecek; bunal›m›ndan
kurtulmufl bir emperyalizm, faflist cuntalar›
desteklemekten, askeri iflgallere baflvur-
maktan vazgeçecek, heryere demokrasi ih-
raç edecekti... Yan›lg›, emperyalizmin krizi-
nin ‘yap›sal’ oldu¤unu unutmakt›. 
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maktad›rlar. Ve bunal›mdan bugün
de en fazla etkilenen ülke ABD’dir.
D›fl ticaret aç›¤› durmadan artan
ABD’de, iflsizlik gibi olgular da art-
maktad›r. 

Biraz önce Kemal arkadafl›n de-
di¤i gibi, esas›nda sorun bunlar›n
görülmek istenmemesidir. De¤ilse,
dünyan›n en büyük borsa speküla-
törlerinden George Soros bile far-
k›nda bu gerçe¤in. Bak›n ne diyor:

"Küresel kapitalist sistem ki,
bafll›ca karakteristi¤i finansal ser-
maye ak›mlar›n›n serbestli¤idir, ra-
kiplerin kendi olanaklar›yla baflba-
fla kalmalar› halinde sistemin tümü-
nün dengeye yönelece¤i yolundaki
yanl›fl öncüle dayal›d›r. Eh, Asya
bunal›m›n›n gösterdi¤i gibi bu hiç
de do¤ru de¤ildir. ‹stikrars›zl›k

onun ayr›lmaz bir parças›d›r..."
Küreselleflmenin dünyaya istik-

rar kazand›raca¤›na bir tek tatl› su
ayd›nlar› inan›yor ve bu düflüncele-
ri de onlar yay›yor. 

Burjuva ideologlar da gidiflat›n
yolaçabilece¤i sonuçlar konusunda
endifleliler asl›nda. Emperyalizmin
ideologlar›ndan Jhon S. Sweeney
flöyle diyor mesela; "...Küresel eko-
nomi emekçi insanlar için çal›fl›r
duruma getirilmezse, öyle bir tepki-
ye yol açacakt›r ki, buna k›yasla 20.
yüzy›l huzur ve sükun içinde geçmifl
bir yüzy›l olarak görmemiz mümkün
olabilir..." 

Kemal: Bu uyar›lara ra¤men,
emperyalist politikalar pervas›zca
uygulanmaya devam ediliyor ve
kriz bir flekilde derinlefliyor.
ABD’nin krizinin nas›l geliflece¤i
konusunda pek çok spekülasyon ya-
p›l›yor. Kesin olan flu ki, ABD ve
bütün olarak emperyalist sistem,
krizden ç›kamayacak. 

Yeni-sömürgecilik, emperyaliz-
min bunal›m›n› çözmek için baflvur-
du¤u bir yöntemdi. Yeni-sömürge-
cilik emperyalizmin bunal›m›n› çö-
zemedi. Marksist-Leninistler,
1990’lar›n bafl›nda, emperyalist
dünya büyük bayram›n› yaflarken,
“Yeni-sömürgecilik emperyalizmin

bunal›m›n› çözemedi. Kapitalist

restorasyon da çözemeyecek” de-
mifllerdi. 

Biz bunu söylerken, kimi
"sol"cu, hatta “sosyalist” oldu¤u id-
dias›ndaki teorisyenler, sosyalist ül-
kelerdeki kapitalist restorasyonla
“emperyalizmin, sistemi yeniden
üretecek dinamiklere sahip oldu-
¤u”nu, "istikrarl› bir geliflme göste-
rebildi¤ini", hatta "üretici güçleri
bugüne kadar sosyalizmden daha
fazla gelifltirdi¤ini" ileri süren teori-
ler yapt›lar. Ki bu teorileri bugün de
hala savunanlar var. 

Emperyalizmin mevcut krizinin
veya Ortado¤u’da “batakl›¤a” sap-
lanm›fl olmas›n›n sonucunda bugün-
den yar›na sistemin çökece¤inden
sözetmek ne kadar yanl›flsa, siste-
min istikrarl› bir geliflim gösterece-
¤ini, üretici güçleri gelifltirece¤ini
söylemek de o kadar yanl›flt›r. Bu
tür teoriler, emperyalizmi anlama-
makt›r. Emperyalizmin bunal›m›na
ne kapitalist restorasyon, ne onlarca
ülkeyi iflgal etmesi, ne dünyan›n
petrol yataklar›n› ele geçirmesi çare
olamayacakt›r.

Mazlum: ‹sterseniz konuyu
ben toparlayay›m bugün. Son 15
y›ll›k sürecin gösterdi¤i fludur: Bur-
juvazinin sosyalist sistemin y›k›l›fl›-
n›n ard›ndan piyasaya sürdü¤ü tüm
teoriler, öngörüler iflas etmifltir. Bu
teorileri temel alarak belirlenen tüm
politikalar da iflas etmifltir. ‹kincisi;
emperyalizmin de¤iflti¤i üzerine ya-
p›lan tahliller iflas etti¤i gibi, em-
peryalizmin mutlak hakimiyeti üze-
rine öngörüler de do¤rulanmam›flt›r.
Peki iflas etmeyen ne denilirse;

Marks ve Engels, Manifesto’yu
yazal›, 150 y›l› aflk›n bir zaman geç-
ti. Manifesto, proletaryan›n tarih
sahnesine ç›k›fl›n›n anlat›m›d›r. Pro-
letarya ayn› misyonuyla hala tarih
sahnesinde... Lenin, 1900’lerin ba-
fl›nda “emperyalizm”i yazd›. Yüzy›-
l› aflk›n bir zaman geçti aradan. Em-
peryalizm hala o ünlü befl temel
özelli¤iyle tarih sahnesinde. 

‹flas etmeyen iflte budur; Mark-
sizm-Leninizm’dir. Emperyalizmin
sömürü yöntemlerinde de¤ifliklikler

oluyor, iflçi s›n›f› çeflitli biçimlerde
de¤ifliyor. Sermaye yeni flekillen-
meler içine giriyor... Bunlar› yok
mu say›yoruz, hay›r.. Dünya don-
mufl bir dünya de¤il; Marksizm-Le-
ninizm de donmufl bir teori de¤ildir.
Bütün de¤iflme ve geliflmeler, mü-
cadelenin, örgütlenmenin yollar›n›,
yöntemlerini de¤ifltirir, etkiler. Fa-
kat e¤er tart›fl›lan s›n›flar mücadele-
sinin özüyse, iflte o özde bir de¤iflik-
lik yok; dünyadaki her fley yine
onun etraf›nda flekilleniyor. Dünya-
m›z›n yaflad›¤› çok hareketli son 15
y›l da, bize bunu bir kez daha kan›t-
lad›. Dünyay› aç›klamak için Mark-
sist-Leninist teori d›fl›nda öne sürü-
len teorilerin, tezlerin ömrü çok k›-
sa oldu... Çünkü bu teorilerin, tezle-
rin esas özelli¤i konjonktürel ve
subjektif olmalar›yd›. Oysa, Mani-
festo, ya da Marksizm-Leninizm,
tarihsel ve bilimseldir. Onu bu ka-
dar dayan›kl› yapan da budur. Em-
peryalizm, sosyalist ülkelerdeki
karfl›-devrimlerle, kapitalist resto-
rasyonla, tarihin tekerle¤inin ileriye
do¤ru dönüflünü durdurmaya çal›flt›;
halklar› tarih sahnesinden ç›kara-
rak, s›n›flar mücadelesini ve dev-
rimci örgütleri yokederek tarihi “lo-
komotifinden” yoksun b›rakmaya
çal›flt›. Tarihin ileriye do¤ru ak›fl›
biraz ve geçici olarak yavafllad› o
kadar. Ama tarihin ak›fl›n›n yönü
de¤iflmedi. Dünyan›n dört bir ya-
n›nda emperyalizme karfl› halklar›n
direnifli ve anti-emperyalist, anti-
oligarflik savafllar›n kan›tlad›¤› bu-
dur. 

Kemal: Sevgili okurlar›m›z,
Mazlum arkadafl›n bu toparlamas›y-
la, sohbetimizi burada noktal›yoruz.
fiimdilik hoflçakal›n. 
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urjuvazinin sosyalist sistemin y›k›l›-
fl›n›n ard›ndan piyasaya sürdü¤ü tüm teori-
ler, öngörüler iflas etmifltir. Dünyay› aç›kla-
mak için Marksist-Leninist teori d›fl›nda öne
sürülen teorilerin, tezlerin ömrü çok k›sa ol-
du... Çünkü bu teorilerin, tezlerin esas özel-
li¤i konjonktürel ve subjektif olmalar›yd›.
Oysa, Manifesto, ya da Marksizm-Leninizm,
tarihsel ve bilimseldir. Onu bu kadar daya-
n›kl› yapan da budur. 
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Belçika’da görülen DHKC Da-
vas›n’da 7 Kas›m günü aç›klanan
karara Belçikal› demokratlar›n tep-
kileri sürüyor. “Bruxelles Laique”
derne¤inde bir bas›n toplant›s› dü-
zenleyen CLEA, Yefliller Partisi
Parlementer ve senatörleri, bu karar
ile Belçika demokrasisinin “büyük
yara” ald›¤›n› kaydettiler. 

Bu karar hukuki de¤il siyasidir
8 Kas›m günü düzenlenen bas›n
toplant›s›na CLEA Sözcüsü Jean
Flinker, ‹nsan Haklar› Birli¤i’nden
Benoit Van Der Meerschen, Yefliller
Partisi’nden Parlementer Celine
Delforge ve ayn› partiden Senatör
Josy Dubie kat›ld›lar. Tüm konufl-
mac›lar Gent Mahkemesi’nin verdi-
¤i karar›n hukuki de¤il siyasi oldu-
¤u konusunda hemfikir oldular ve
“Belçika demokrasisinin bu ceza-
larla a¤›r yara ald›¤›n›” belirttiler.

Türkiye devletinin terörünü ak-
layan bir Belçika adaletiyle karfl›
karfl›yay›z CLEA Sözcüsü Jean
Flinker, bu dava nezdinde faaliyet-
lerini art›rarak sürdüreceklerini du-
yurdu ve tüm ilerici kurumlar› bu
mücadeleye kat›lmaya ça¤›rd›.
“Türkiye devletinin terörünü akla-
yan bir Belçika adaletiyle karfl› kar-
fl›yay›z.” diye konuflan Flinker, bu
davadan yarg›lanan Musa Aflo¤lu
ve fiükriye Akar’›n 30 Ekim tarihin-
den bu yana açl›k grevinde oldukla-
r›n› hat›rlatarak, “ilk aflamada
Brugges tutsaklar›n›n bulunduklar›
tecrit koflullar›n› teflhir ederek kalk-
mas›n› sa¤lamak yönünde tüm gü-
cümüzde harekete geçece¤iz” dedi. 

‹nsan Haklar› Birli¤i’nden Be-
noit Van Der Meerschen, terör yasa-
s›n› elefltirerek, “Hiçbir suçun ifl-
lenmedi¤i yerde, yasa üyelik suçunu
sa¤layarak ceza getiriyor” diye ko-
nufltu. Van Der Meerschen ayr›ca
2003 y›l›nda ortaya ç›kan bu yasa-
n›n çok kolay kabul edildi¤ini, bu
yönde yeni yasal haz›rl›klar›n oldu-
¤unu ve bunlara karfl› daha fazla en-
gelleme olmas› gerekti¤ini belirte-

rek, Adalet Bakan› Onkelinx’in is-
tihbarata daha fazla yetki ve güç
verme yönünde giriflimlerde bulun-
du¤unu hat›rlatt›.

Ülkemizde art›k siyasi tutsak-
lar var Bir siyasetçi olarak karardan
hiç memnun olmad›¤›n› dile geti-
ren, Yefliller Partisi Parlementeri
Celine Delforge, “ülkemizde art›k
siyasi tutsaklar var” diye konufltu.
Bir süre önce Bahar Kimyongür’ün
Hollanda’da beraat etti¤ini hat›rla-
tan Delforge, “Bu durumda ya Hol-
landal› hâkim bir deli ve tamamen
sorumsuz, ya da bizim mahkeme-
mizde bir sorun var” dedi.

Anti-terör yasas›n› onaylad›¤›-
ma piflman›m Senatör Josy Dubie
verilen kararla flok yaflad›¤›n› belir-
terek, özellikle Kimyongör’ün du-
rumunu ele ald›. Bahar’›n düflünce-
leri nedeniyle cezaland›r›ld›¤›n›, si-
yasi bir tutsak oldu¤unu belirten
Dubie devamla flunlar› söyledi:

“ N a s › l
bir ülkede
yafl›yoruz di-
ye sorgula-
mal›y›z. Ben

2003 y›l›nda

bu anti-terör

y a s a s › n ›

o n a y l a d › -

¤›mda böyle-

si sonuçlara

yol açaca¤›-

n› tahmin et-

m e m i fl t i m .

Aç›kças› pifl-

manl›k yafl›-

yorum. Bun-
dan sonra
çok daha
araflt›rmac›
ve sorgulay›-
c› olmal›y›z.
Ü l k e m i z d e
B a h a r ’ › n
yapt›¤› gibi
enformasyon
ç a l › fl m a s ›

yapman›n bedeli bu olmamal›.”
Toplant›ya kat›lan ‹nfo-Türk

Baflkan› gazeteci Do¤an Özgüden,
karar› elefltirerek, “Bizler, ‹nfo-
Türk, Kürt Enstitüsü ve çeflitli Tür-
kiyeli dernekler olarak CLEA’n›n
faaliyetlerine kat›lmaya haz›r›z.”
derken, ULB Üniversitesi profesörü
Anne Morelli, Bahar Kimyongür’e
verilen cezan›n 5 y›la ç›kar›lmas›na
iliflkin flu çarp›c› bilgileri verdi:
“Bunun gerekçelerinden biri de hâ-
kim taraf›ndan Bahar’›n çeflitli çev-
relerden çok destek görmüfl olmas›,
düzenlenen etkinliklerde yer alm›fl
olmas›, yani bu deste¤in ve hareket-
lili¤in onun yöneticili¤ini kan›tlad›-
¤› ifade ediliyor. Mahkeme salo-

nunda bulunanlar taraf›ndan al-

k›fllanmas› dahi yöneticili¤ine ka-

n›t olarak gösteriliyor. Böylesi bir
karar ile amaçlanan ne? Bunu mut-
laka teflhir etmeliyiz ve destek mut-
laka sürmeli.”

Son olarak kendisi de eski bir

Belçikal› demokratlar DHKC Davas› karar›n› de¤erlendirdi

Belçika Demokrasisine Darbe Karar›

‘Türkiye Devleti Terörist, Onkelinx ‹flbirlikçi’
‹fade ve Örgütlenmeye Özgürlük Komitesi (CLEA) 11 Kas›m

günü Brüksel’in Bourse Meydan›’nda düzenledi¤i gösteri ile,

DHKC Davas›n’da verilen cezalar› protesto etti. Al›nan bilgilere

göre her Cumartesi yap›lacak eylemde, “Bahar ve Yoldaflla-
r›na Özgürlük, Belçika’da Siyasi Tutsak ‹stemiyoruz,
Türkiye Devleti Terörist, Onkelinx ‹flbirlikçi, Belçika’da
Guantanamo Hapishaneleri ‹stemiyoruz” sloganlar› at›ld›.

Da¤›t›lan bildiride geliflmeler hak›nda bilgi verilerek, “Gent

Temyiz Mahkemesi’nin verdi¤i kararla Belçika adaleti ve Ba-

kan Onkelinx Türkiye devleti taraf›ndan talep edilen huku-

ki amaçlara vard›lar: muhalifleri susturmak ve Ankara reji-

mine karfl› mücadele eden devrimci bir örgütü kriminalize

etmek. Ayn› flekilde bu tarafl› yarg›lama en büyük amaçla-

r›ndan birine daha ulaflt›: sosyal hareketleri ve siyasi muha-

lifleri kriminalize etmek için bir örnek oluflturmak.”

Faflizme karfl› mücadele eden devrimcilere destek ça¤r›s› yapan

CLEA, Belçika’da oldu¤u gibi tüm Av-

rupa ülkelerinde ç›kar›lan terör yasalar›-

n›n, on y›llar boyunca yürütülen sosyal

mücadeleler sonucu kazan›lan demok-

ratik özgürlükleri bozguna u¤ratt›¤›n›

belirterek, “Bu dava herkesi yak›n-
dan ilgilendiriyor, özgürlükleri-
mizin gelece¤i söz konusu” dedi.

yurtd›fl›
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gazeteci olan Senatör Josy Dubie
bas›n mensuplar›na seslenerek da-
vaya iliflkin mutlaka gerçekleri yaz-
malar› ça¤r›s›nda bulundu.  

Devrimci Dayan›flma

Belçika mahkemelerinin karar›,
MLKP Enternasyonal Büro taraf›n-

dan 8 Kas›m günü yap›lan yaz›l›
aç›klama ile de protesto edildi.
“Emperyalistlerin mahkemeleri-

nin devrimcileri yarg›layamaya-

ca¤›” kaydedilen aç›klamada,
“Uluslararas› Komplolar Sökmeye-
cek! DHKP-C'li Siper Yoldafllar›-
m›z Yaln›z De¤ildir!” denildi. 1 Ni-
san komplosunun da hat›rlat›ld›¤›

aç›klamada, “Belçika devletinin bu
son sald›r›s› bir kez daha göster-
mifltir ki, AB emperyalistlerinin 'de-
mokrasi'si büyük bir yaland›r. Par-
timiz MLKP, tüm ilerici, devrimci,
komünist güçleri DHKP-C'li siper
yoldafllar›m›za yönelik bu sald›r›ya
karfl› enternasyonal dayan›flmaya
ça¤›rmaktad›r.” denildi.

‹nsan Haklar› Örgütleri’nden 
Belçika’ya ‘Tecrit’ Elefltirisi

Belçikal› demokratik kurumlar, Bruges Hapishane-
si’nde 10 ayd›r tecritte tutulan DHKC tutsaklar›n›n du-
rumlar›na iliflkin “Hapishanede özel uygulama: Afla¤›-
lama ve eflitsizlik” bafll›¤›yla bir aç›klamada bulundu.
Uluslararas› Cezaevi Gözlem Evi (OIP.) ile Flaman ve
Valon bölgesi ‹nsan Haklar› Birlikleri (LVM ve LDH),
Musa Aflo¤lu, fiükriye Akar ve Kaya Saz’a dayat›lan
tecrit uygulamas›n›n kald›r›lmas›n› talep ettiler.

Tutsaklara uygulanan infaz rejiminin “endifle veri-
ci” oldu¤u belirtilen aç›klamada, tutsaklar›n içinde bu-
lunduklar› tecrit anlat›ld›. Aç›klamada bu koflullara ilifl-
kin flu ifadelere yer verildi:

“Günün 23 saatini hücrede geçiriyorlar, sadece 1

saatlik tek kiflilik bir alana ç›kma izinleri bulunuyor. Zi-
yaretler ve telefon izinleri k›s›tlan›yor. Avukatlar›yla
görüflmelerinin gizlili¤i de güvenlikli de¤il. Mahkeme-
ye transferlerinde ise tutsaklara çift kelepçe ile 10,5 ki-
loluk yelek geçiriliyor. 3 kez soyunarak, afla¤›lay›c› fle-
kilde aran›yorlar. Daha da endifle verici olan tutsakla-
r›n yaflad›klar› gözetim. Bu flekilde hiçbir özel yaflam-
lar› olmayan tutsaklar›n uyumalar› da engelleniyor.”

Dört kez mahkeme taraf›ndan kald›r›lmas›na ra¤-
men tecrit koflullar›n›n sürdürüldü¤ü hat›rlat›lan aç›kla-
mada, Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi taraf›ndan
Belçika’n›n yasad›fl› uygulamalar› nedeniyle uyar›ld›¤›
da kaydedildi. Aç›klamada, tutsaklar›n böylesi a¤›r ko-
flullarda tutulmas›ndaki gerekçenin yetersiz oldu¤u be-
lirterek, insanl›k d›fl› muameleler k›nand›. 

Bu arada Musa Aflo¤lu ve fiükriye Akar 30 Ekim’-
den bu yana tecrite karfl› açl›k grevinde bulunuyorlar.

TAYAD Komite tecritin kald›r›l-
mas› için Avrupa çap›nda faaliyetle-
rini sürdürüyor. 17 Temmuz 5 Ka-
s›m tarihleri aras›nda birer hafta
arayla tüm Avrupa ülkelerinde açl›k
grevleri düzenleyen TAYAD Komi-
te, 6 Kas›m’dan itibaren yeni bir aç-
l›k grevi zincirini bafllatt›. 

“Tecrite karfl› Açl›k Grevi zinci-
rimiz Avrupa genelinde sürüyor”
denilen TAYAD Komite aç›klama-
s›nda, tecrit iflkencesine karfl› Behiç
Aflç›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi
Saymaz’›n ölüm orucunu sürdür-
dükleri hat›rlat›larak, 6 Kas›m’da

b a fl l a y a n
açl›k grev-
lerinin han-
gi kentlerde
yap›laca¤›-
na iliflkin
flu bilgi ve-
rildi:

6-12 Kas›m Berlin, 13-19 Kas›m
Hamburg, 20-26 Kas›m Köln, 27
Kas›m-3 Aral›k Dortmund, 4-10
Aral›k 2006 Duisburg, 11-17 Aral›k
Frankfurt, 18-24 Aral›k Stuttgart,
25-31 Aral›k Hollanda, 1-7 Ocak
2007 Belçika, 8-14 Ocak Fransa,
15-21 Ocak ‹sviçre, 22 Ocak-18 fiu-
bat Avusturya, 19-23 fiubat ‹ngilte-
re.

Kampanya boyunca Avrupa’da
yaflayan halklara ulaflmak için açl›k
grevlerinin yan›s›ra afifl, bildiri, en-
formasyon standlar› gibi etkinlikle-
rin yeralaca¤› kaydedilen aç›klama-
da, devrimci tutsaklara kart at›laca-
¤› ve tecritten sorumlu olan Adalet
Bakanl›¤›’n›n ve Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlü¤ü’nün faks
ve e-maillerle protesto edilece¤i,
Avrupa ülkelerindeki ilerici partile-
re, sendikalara, kifli ve kurumlara
tecrite iliflkin dosyalar iletilece¤i

bilgisi verildi. 

TAYAD Komite tecrite karfl›
mücadeleye tüm devrimci, demok-
rat kifli ve kurumlar›n destek verme-
si ça¤r›s› yapt›. 

Açl›k grevleri Avrupa’da sürüyor

BAHKEM'de 

Ayl›k Toplant›

Belçika’n›n Liege flehrinde fa-
aliyet yürüten Belçika Anadolu
Halk Kültür ve E¤itim Merkezi
(BAHKEM)’de 12 Kas›m günü,
Türkiyeli emekçilerin kat›ld›¤› bir
toplant› yap›ld›. Ekim ay› boyun-
ca Türkiye ve dünyada geliflen
olaylar›n de¤erlendirildi¤i ayl›k
toplant›da, BAHKEM’in faaliyet-
leri de ele al›nd›. Emperyalizm ve
direnifl, oligarfli cephesinde yafla-
nan geliflmeler, Büyük Direnifl ile
Gent Mahkemesi karar›n›n a¤›rl›k
oluflturdu¤u toplant›da, Mahsuni
fierif'in "Amerika Katil" türküsü
coflku ve öfkeyle söylendi. 
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✔ ✔ Kimden Al›yor, Kime Veriyor?
Fethullah Gülen’den Papaz Okulu’na 2 milyon $’l›k ba-

¤›fl!... ABD’nin Connecticut eyaletindeki Hartford Papaz
Okulu’na Fethullah Gülen cemaati ad›na, 2 milyon do-
larl›k ba¤›fl yap›ld›¤›n› yazd› gazeteler. Ba¤›fl›n yap›ld›¤›,
resmi olarak Hartford Papaz Okulu’nun resmi internet
sitesinde aç›klanm›flt›. 

Çok sorulu bir ba¤›fl bu. 

Bir Hristiyan okuluna neden ba¤›fl yaps›nd› Fethullah Gülen?

“Medeniyetlerin dolarlarla ittifak›” m›yd› yoksa bu?

Tabii bir baflka önemli soru fluydu: Fethullah Gülen, nere-
den buluyordu bu paralar›? Vergisini ödüyor muydu?
Ödüyorsa, Türkiye’ye mi, yoksa ABD’ye mi ödüyordu?

Tüm bu sorular›n gelip dü¤ümlendi¤i soru ise tektir: Fet-
hullah Gülen kimin adam›d›r? 

✔ ✔ fiablonculukta son moda:

‹talya Modeli 
SHP Genel Baflkan›  Murat Karayalç›n,  geçen hafta ‹tal-

ya’ya yapt›¤› ziyarette, "Zeytin dal› ittifak›"n›n lideri Bafl-
bakan Romano Prodi ile görüfltü.  

Karayalç›n’›n görüflmeleri üzerine Cumhuriyet Gazetesi’ne
aç›klama yapan SHP Genel Baflkan Yard›mc›s›  ‹lhan
Gö¤üfl, flöyle diyor:

"‹talya'da yap›lan ittifak›n program›n› tercüme ettirdik. 17
ayr› program birleflebiliyor. Ortak bir baflbakan aday›
üzerine anlafl›r›z.”

Gö¤üfl, tek iktidar alternatifinin de “CHP, DSP, SHP ittifa-
k›” oldu¤unu belirtiyor.  

Meseleyi çözmüfl SHP! 17 program birleflebildi¤ine göre
CHP, DSP, SHP haydi haydi birleflir. 

Ama bir sorun var; bu korkakl›kla, bu statükoculukla hiçbir
fley beceremezler. O kadar korkaklar ki, taklit etmeye ça-
l›flt›klar› “zeytin dal›”ndan bile uzaklar. Zeytin dal›’nda
“komünistler” de var mesela. Ama bunlar b›rak›n ittifak
yapmay›, o kelimeyi bile a¤›zlar›na almaktan korkuyor-
lar... “Aslan sosyal-demokratlar!”

✔ ✔ AKP demokrasisinden örnekler:

AKP Kongresi’nde tüzük de¤iflikli¤i!
Tayyip’in çok övündü¤ü “parti içi demokrasi”, AKP’nin

son kongresinde iyice budand›...

Yap›lan tüzük de¤iflikli¤iyle, “Parti yöneticilerini bas›n yo-
luyla elefltirenlere ve ba¤lay›c› grup karar›na uymayanla-
ra ihraç cezas› getirildi. Ayr›ca genel baflkanl›¤a aday
olabilmek için, delegelerin beflte birinin imzas›n› alma ko-
flulu konuldu.

Parti içindeki tek tük elefltiriler bile gözünü korkutmufl anla-
fl›lan Tayyip’in. Peki elefltiriyi yasaklayan, seçme-seçilme
hakk›n› adeta yokeden bir tüzükle yönetilen bir partinin yö-
netti¤i  ülke ne kadar demokratik olabilir ki?

✔ ✔ Cenazede Sansür

AKP’nin sansür anlay›fl›n› herkes biliyor art›k. Bir meseleyi
“yok say›nca” o mesele yok oluyor. 

Ecevit’in cenaze töreninin yay›n hakk› sadece TRT’ye ve-
rilmiflti. AKP’nin neden böyle yapt›¤› belliydi; törende
AKP’ye karfl› sloganlar at›laca¤› bafltan biliniyordu. ‹flte o
sloganlara sansür uygulatt› AKP. 

Böylelikle kitlelerin AKP’ye tepkisinin hiç olmad›¤› güllük
gülistanl›k ülke imaj› devam ettirildi... 

✔ ✔ Elefltiren vatan haini!

Beyflehir’in AKP’li Belediye Baflkan› Nazif Tekinöz, Beyfle-
hir gölü k›y›s›nda yap›lacak tesisleri elefltiren çevreciler
için flöyle buyurmufl:

“D›fl kaynakl› güçler Osmanl› döneminden beri ülkenin ge-
riye gitmesi için aktif rol oynuyor. Bugün de ayn› roller,
de¤iflik k›l›flarda karfl›m›za ç›k›yor. Sözüm ona çevre ad›-
na baz› örgütler turizmi baltal›yor. Projeyi flikayet eden
çevre kurulufllar›n›n yapt›¤› vatan hainli¤idir.”

‹flte AKP demokrasisinden bir örnek daha... Söze, yoruma
hacet yok. 

not düflüyoruz

Bar›fl hoflgörü söylemleri alt›nda gerçeklefltirildi mede-
niyetler ittifak›. Türkiye ve ‹spanya'n›n eflbaflkan› oldu¤u
medeniyetler ittifak› projesinin bu toplant›s›nda bir de sonuç
raporu ç›kt›.  ... Medeniyetler ittifak› projesi Ortado¤u'daki
ve dünyan›n de¤iflik yerlerindeki sorunun emperyalizmin
müdahaleleri iflgali ve sömürüsü oldu¤u gerçe¤ini gizleye-
rek yine emperyalizme ve onun halklar› birbirine düflürme-
ye çal›flan iflgali meflrulaflt›ran teorilerine hizmet ediyor. 

... ‹flgale devam ça¤r›s› yap›p da ayn› zamanda bar›fltan,

hoflgörüden, medeniyetler ittifak› gibi süslü
cümlelerden bahsetmek tam da emperyalist
ikiyüzlülük denilen fleydir. Bar›fl hoflgörü
laflar›n›n ard›ndan halklar›n o çok iyi bildi¤i

sömürü ya¤ma iflgal politikalar› ç›k›yor. 

Medeniyetler ittifak›n›n gerçek misyonu da budur; zaten
bu amaçla emperyalizm ve iflbirlikçileri taraf›ndan kotar›l-
m›fl, halklara yutturulmaya çal›fl›lan bir projedir. Medeniyet-
ler ittifak› denilen halklar›n de¤il emperyalistlerin ittifak›d›r.
Halklar›n iradesi halklar›n düflünceleri yoktur. 

Halklar›n gelece¤i medeniyetler ittifak› denilen emper-
yalist politikalarda de¤il emperyalizme karfl› dayan›flmada,
mücadelededir.

Temel Haklar Federasyonu:

Medeniyetler ittifak› bir BOP projesidir



Bir uyanma
an›yd›, bu andan
sonra mümkünü
yok uyku tutmazd›.
Bir kez belli belirsiz de olsa ufukta-
ki ›fl›k seçilmifl, gözler kamaflm›flt›.
Ufuktaki ›fl›k, ayd›nl›k sabahlar›
müjdeliyordu. 

Ifl›¤› büyütmek, herkese ama
herkese göstermek için düfl kurma-
n›n zaman›yd›.

Düfller kuruyorlard›. Do¤duklar›
topraklarda mülteci olmayacaklar›,
a¤›z dolusu “bizim” diyebilecekleri,
varl›k içinde yokluk çekmeyecekle-
ri günlerin düfllerini... 

Adaletsizlik, eflitsizlik karfl›s›n-
da çaresiz kal›nmayacak, sömüren-
ler ve sömürülenler diye bölünme-
yecekti halklar... 

‹nsanca yaflan›r, insana yarafl›r
bir gelecekti istedikleri. 

Genç ve cesurdular. Yürekleri,
düflleri kadar büyüktü. Düfllerini
gerçek k›lacak bir yol arad›lar. Ve o
yolda sonuna, ayd›nl›k sabahlara
kadar her ne olursa olsun yürümeye
ant içtiler. 

Yol netleflmiflti, art›k yola ç›kma
vaktiydi, bu andan sonra durulmaz,
duran, dönen iflah olmazd›. 

“Devrim yolu engebelidir, do-
lambaçt›r, sarpt›r” diyordu en ön-
deki, yürüyordu. Katar katar yollara
düflülüyordu. Her ad›mda ufuktaki

›fl›k büyüyordu... Biliyorlard› bir
günlük, bir mevsimlik, bir y›ll›k de-
¤ildi yürüyüflleri. Binlerce y›l›n ka-
ranl›¤›yd› ayd›nlatacaklar›, binlerce
y›l›n zulmüydü altedecekleri. 

Devasa bir kaya olup önlerine
dikildi zulüm. “Buraya kadar” dedi,
“yolun sonu buras›”!... Zulmün
heybeti ufuktaki ›fl›¤›n yan›nda bir
hiçti. Gözlerini ufka dikenler, kufl
olup kanatland›, nehir olup akt›. ‹lk
kanat ç›rp›fl›nda, ilk dalgada zul-
mün heybetinin tarihin oynad›¤› bir
gölge oyunu oldu¤u anlafl›ld›. Kufl
olup kanatlanmayan, nehir olup ak-
mayan ve zulmün heybeti karfl›s›n-
da yüz geri edenler, o gölge oyunu-
nu hep gerçek sand›; bir daha ne
›fl›k gördüler, ne düfl, ne yol... 

Yol yürüyenlerindi. 

Do¤ru yolu seçme an›yd›. Do¤u-
ya-bat›ya, kuzeye ve güneye, ileriye
ve geriye, ufka ve ufuksuzlu¤a on-
larca yol ayr›l›yordu. Ufka varacak
yol uçurumlarla kesiliyor, keskin
virajlar› almay› gerektiriyor, bitti
denildi¤i anda yeniden uzaklafl›yor,
s›ra s›ra da¤lar›n ve denizlerin öte-
sine uzan›yordu.

“Kurtulufl bayra¤› bu yolu t›rma-
nan gerillalar›n birbirine iletmesi ile
oligarflinin burcuna dikilecektir” de-

di en öndeki ve uf-
ka varacak yola te-
reddüt etmeden att›
ad›mlar›n›. 

Herhangi bir yürüyüflmüfl gibi,
“bu da yoldur” deyip, tafls›z, engel-
siz, dümdüz yollara gözünü diken-
ler oldu; dönenler oldu, sapanlar ol-
du fakat, ufuk o yanlara düflmüyor-
du. 

Yüründü, bir uçurumun kenar›na
var›ld›... Köprü olmak gerekti. Öne
at›ld›lar ve düfltükleri yerde bir ha-
lat gibi gerildiler iki yaka aras›nda... 

“Her engebede düflen gerillala-
r›n gövdesi bir devrim f›rt›nas› ya-
rat›r.”

Yol aç›lmakla, uçurum afl›lmakla
kalmad›; yeni yürüyüflçülere cesaret
ve umut afl›land›. 

Yol, özüyle, sözüyle bir olanlara
göreydi. Sözde, “sonuna kadar...”
diyen ama özde dümdüz ve k›sa bir
yol hayal edenleri bir kenara att› f›r-
t›na. Bu yolda otuz küsür y›ld›r
“kurtulufla kadar savafl” diyenler,
zorlu dönemeçlerde ölüm pahas›na
ileri at›lanlar yürüyor, karanfiller-
den köprüler kuruluyor, köprüler
ufuktaki ›fl›¤a uzan›yor...  

(Bu yaz› (orjinalinde Ufka Yürümek
bafll›kl›), Uflak Hapishanesi tutsakla-
r›nca haz›rlanan Zeybek Atefli’nin Ni-
san 2006 tarihli say›s›ndan al›nm›flt›r.)
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29 Kas›m

Onlar Bir Bütünün 
Kopmaz Parçalar›d›r

Biri bir kadro, biri sempatizan. Biri yönlen-
diren, yaratan, harekete geçiren, di¤eri
olanak sunan, koruyan, kollayan. ‹kisi de
zor günlerin, çetin dönemlerin insanlar›. Ne
Erol olmadan Selmalar olabilir, ne de Selma
olmadan Erollar... Onlar bir bütün. Onlar
hareketi oluflturan bütünün parçalar›.

Erol ve Selma katledilmeden önce, farkl›
yerlerden, farkl› kültürlerden gelmifl, farkl›
niteliklere sahip iki insand›rlar. Onlar› bu
savafl›n bir parças› durumuna getiren kiflisel
özelliklerini hareketin kültürü ve ideoloji-
siyle birlefltirebilmeleridir. Erol henüz sem-
patizan düzeyinde olan Selma'ya göre ön-
derdir. Ama ikisinin de ç›k›fl noktalar›, bu-
lunduklar› mevzinin netli¤i ve do¤rulu¤u-
dur. Onlar bulunduklar› cephede yaflamla-
r›yla, tercihleriyle ve flehitlikleriyle, düzenin

kültürüne ve ideolojisine verilmifl en güzel
cevapt›rlar.

Selma bir taraftard›r. Devrimci Sol'a sem-
pati duyan, tüm halk özellikleriyle devrim-
cilere evini açmakta, yard›m etmekte te-
reddüt etmeyen, devrimci savafl›n harc›na
katk›da bulunan biridir. Devrimci maskesiy-
le ortal›kta ahkam kesen, a¤z› içki kokan,
yüre¤inde az›c›k da olsa halk ve vatan sev-
gisi tafl›mayan döneklerin "ayd›nc›k"lar›n
aksine Selma henüz 18 yafl›nda olmas›na
ra¤men emekçili¤i, tüm safl›¤› ve temizli-
¤iyle yüre¤ini hiç hesaps›z devrime, Dev-
rimci Solculara açan bir genç k›zd›r. O
gençli¤ini, temiz ve saf yüre¤ini halk› ve va-
tan› için feda eden bir devrim taraftar›d›r.

Erol akademik-demokratik mücadelede, 6
Kas›mlar'da, Nisan direnifllerinde bir Dev-
Genç militan›, her yerde, her alanda bir
kitle önderi, kitleleri eyleme katan bir aji-
tatör, Devrimci Sol kadrosudur. Militan,
atak ve cesurdur. 

Atak, giriflken, kitlelerle rahat iliflki kurabi-
len, zaaflar›na karfl› ac›mas›z ve radikal, sü-
rekli kendini de¤ifltiren ve gelifltirendir
Erol.

Emekçi ve fedakard›r. Gece otelde çal›fl›r,
gündüz de okuldaki faaliyetlerini sürdürür.
Daha büyük görevlere adayd›r. O büyük
görevler istiyor, zorlu görevler onu bekli-
yordur. ‹stanbul Dev-Genç Komite Üyeli-
¤in’den Komite Siyasi Sorumlulu¤u’na ata-
n›r.... Erol ve Selma... Bir bütün olup bu
süreci omuzlayanlardan sadece ikisidir. Ve
ikisi fedakarl›¤›n, ba¤l›l›¤›n, eme¤in en do-
ruk noktada gösterildi¤i bir yerde birleflir-
ler. ‹kisi bedelin en kutsal›n› ödeyerek flehit
düflerler...

Onlara DDair...
Erol ve Selma...

26 Kas›m 1993’de ‹stanbul Hasköy’de bulunduklar› evde
polis taraf›ndan silahs›z, savunmas›z bir flekilde katledildiler. 
Erol, 1965 K›rflehir do¤umluydu. Devrimci mücadeleyle
1988 y›l›nda Y›ld›z Üniversitesi’nde tan›flt›. DEV-GENÇ’in ey-
lemlerinde en önde oldu. 1993 Ekim’inde ‹stanbul DEV-
GENÇ Siyasi Sorumlulu¤u’na atand›. Selma, bir sempatizan

olarak, olanaklar› elverdi¤i ölçüde Devrimci harekete yard›mc› olan bir taraftard›. 

Erol YALÇIN Selma DO⁄AN

‹stanbul mahalli birimlerde görev ya-
p›yorlard›. 28 Kas›m 1979’da
Hasköy’de, faflist sald›r›lara karfl›
nöbet tutarken, kurulan bir pusuda
katledildiler. ‹kisi de 1961 do¤um-
luydu.Kubilay YEfi‹LKAYA Enver ER

Ümit Do¤an GÖNÜL - 1975 Mufl Bulan›k do¤um-
luydu. Babas› Çerkes, annesi Terekeme milliyetinden-
di. 90 At›l›m› sonras› ‹zmir’de mücadeleye bafllad›. ‹z-
mir Liseli DEV-GENÇ’in kurucular›ndan ve yöneticilerin-
den biri oldu. 1992’de tutsak düfltü. Ayd›n Hapishane-
si’nde rahats›zland›. Bilinçli olarak tedavisinin gecikti-
rilmesi sonucunda 24 Kas›m 1995’de flehit düfltü.

Ümit Do¤an
GÖNÜL

Soner Pekdafl Denizlili’ydi. Yüksek ö¤renimi için geldi¤i Isparta’da, gençli¤in
akademik-demokratik mücadelesi içinde yerald›. Isparta Gençlik Derne¤i ku-
rucu üyelerindendi. Defalarca gözalt›na al›nmas›na, polis tehditlerine ra¤men
mücadelesini sürdürdü. Pektafl, bir süredir böbrek yetmezli¤i nedeniyle tedavi
görüyordu. Genç yafl›nda yakaland›¤› hastal›¤›n›n tedavisinin baflar›s›z olmas›
sonucu 24 Kas›m 2003’de aram›zdan ayr›ld›. Soner PEKDAfi

Küçükarmutlu Katliam›’n›n 5.
y›ldönümünde flehitler için anma ye-
me¤i verildi. 

12 Kas›m Pazar günü Armutlu
Cemevi'nde verilen yeme¤e Armutlu
halk›ndan ve TAYAD’l›lardan 200’ü

aflk›n kifli kat›ld›. Yemek öncesi “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› aç›larak
bir anma yap›ld›. Sayg› duruflunun ard›ndan Tayad’l› Aileler ad›na U¤ur Deve yapt›¤›
konuflmada “Buras› Filistin De¤il Armutlu” haberlerini ve katliam›n nas›l gerçekleflti-
rildi¤ini hat›rlatt›ktan sonra, katliamc›lar›n baflaramad›¤›n›, direniflin “dünyada efli gö-
rülmemifl bir direnifl” olarak sürdü¤ünü belirtti. 

Küçükarmutlu'da anma 

“Baflaramad›lar”

12 Kas›m 1996’da bir çat›flmada Kadir
Güven ve Erkan Dilsiz ile birlikte flehit dü-
flen Devrim Aslan Güler, Asri Mezarl›-
¤›’nda HÖC’lüler taraf›ndan an›ld›. fiehit-
lerin mezar› bafl›nda “Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür” pankart›n› açan HÖC üyele-
ri, mezara karanfiller koyduktan sonra fle-
hitlerinin huzurunda sayg› duruflu yapt›lar.
Anmada yap›lan konuflmada, gerillalar›n
devrimci mücadeleleri anlat›ld›. An›lar›na
ba¤l› kal›naca¤› sözü verildi.

Dersim’de Anma

“An›lar›na Ba¤l›y›z”


