www.yuruyus.com

CHP-MHP
yak›nlaﬂmas›

Haftal›k Dergi / Say›: 81
3 Aral›k 2006
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Deniz Baykal,
‘sol’ olmad›¤›n›
kendisi kan›tl›yor...

KUﬁATMA
ALTINDAK‹
HALKLAR
Filistin’de
feda savaﬂç›s›
bir ana...
Türkiye’de
bir ana
bir avukat
bir tutsak...
feda yolunda

CHP’liler!
ve CHP’den
umudunu
kesmeyenler!
Baykal’›
Maraﬂ
katliamc›lar›yla,
Susurlukçularla
baﬂbaﬂa b›rak›n!

FEDA’YLA
D‹REN‹YOR

ISSN 13005 - 7944

★★
★★
★

★

★

★

★★
★★

★★★

● ‹smail Karaman’›n

Oktay Ekﬂi “tecrit”ten yanad›r. Kendi
tecritinin içinde yaﬂad›¤›n› söylemek isterdik, en iyimser halimizle. Bunu söyleyemiyoruz maalesef. Yapt›klar› bilinçlidir ve bir ideolojinin hizmetindedir.

Tarih: 03.12.2006
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

Oktay Ekﬂi, tecritten yana oldu¤unu
defalarca dile getirmiﬂ bunu defalarca
kez deklare etmiﬂtir. Bir oyun oynanmaktad›r. Kendisi de oynanan bu oyunun figüran›d›r sadece. Çünkü, insanl›¤›n ayaklar alt›na al›nd›¤› tecrite karﬂ› ç›kanlar›n
sahnesinde, bu hayat›n kendisine verece¤i baﬂka rol yoktur. Çünkü tarih böyle buyurur.

Malatya Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin yeni
adresi: Dabakhane Mahallesi
PTT Sok. Ümit ‹ﬂ Merkezi
Kat: 5/22
TLF: 0422 323 28 43

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan
Oktay Ekﬂi’ye Aç›k Mektup
Hürriyet gazetesi baﬂyazar› Oktay Ekﬂi'nin 21 Kas›m'da yazd›¤› ve dergimizin
önceki say›s›nda sözedilen “Be¤enmiyorsan›z buraya gelin” baﬂl›kl› yaz›s›na karﬂ›, sanatç›lar da bir mektup yay›nlad›lar.
Aﬂa¤›da bu mektubun özetini sunuyoruz:

“HAYAT, İNSANLIĞIN
TARTILDIĞI BİR
TERAZİDİR”
Hayat de¤erlidir. Birileri kendilerine
sunulan hayat›, insanca yaﬂamak için gerekirse ondan vazgeçebiliyor. Kimileri
ise bu üç günlük hayata her türlü de¤eri
çi¤neyerek tutunuyor. Hayat tam da bu
noktada ö¤reticidir. Hayata verilen de¤er,
ona nas›l bakt›¤›nla ilgilidir. Hayata de¤er verenler, onu ve insani de¤erleri savunur. De¤er vermeyenler ise o de¤erleri
savunmaz. Yani kendinde olmayana, insani erdemlere sald›r›r.
Hayat de¤erlidir, bir o kadar da ö¤reticidir. Ayd›n görünenle, ayd›n olan›n fark›n›, bazen sarfedilen bir cümle ç›kar›r
ortaya. Gazetecidir mesela. En büyük gazetelerin birinde baﬂyazard›r. Hatta bas›n
konseyi baﬂkan›d›r y›llard›r... Gelin görün ki, gazetesinin künyesinde yaz›l› olan
bas›n meslek ilkelerinden, meslek ahlak›ndan habersizdir.
Oktay Ekﬂi, F Tipi hapishanelerle ilgili olarak, 21 Kas›m 2006 tarihli Hürriyet
Gazetesi’ndeki köﬂesinde... yaz›s›na,
“Be¤enmiyorsan›z buraya gelin” baﬂl›¤›n› atm›ﬂ; bizdeki F Tipi hapishaneleri övmüﬂtür. F Tipi hapishanelere karﬂ› verilen

Figüranlar gözlerini kapayarak, vazifelerini yapacaklard›r. Ve belki defalarca
ödüllendirileceklerdir. Ödülleri, rollerinin devam› olmuﬂtur, olacakt›r.
Hayat ö¤reticidir. Oktay Ekﬂi tarih ve
insanl›k önünde, bugüne kadar yazd›¤›
her sat›r›n, belki bir insan›n hayat›na mal
oldu¤unu bir gün ö¤renecektir. Tarih bir
terazide insanl›¤› tartar; Oktay Ekﬂi de
bir gün o terazide tart›laca¤›n› unutmamal›d›r.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar

Halk›n Sesi Radyosu
yay›nda!
Teknik bir sorun
nedeni ile bir süredir kapal› olan
radyomuz yay›nda! Radyomuzu
hergün saat 08.00 ile 00.00 aras›
dinleyebilirsiniz.
http://www.halkinsesi-tv.com/
halkinsesiradyo@yahoo.com



mücadelede hayat›n› kaybeden
122 insana, ‘Boﬂu boﬂuna öldüler’ sözünü söyleyebilmiﬂtir.
Hiçbir sa¤duyu ve vicdana s›¤d›r›lamayacak bir anlay›ﬂla Belçika Hapishaneleri ile Türkiye’deki F Tipi hapishaneleri karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ, ikisi de insanl›k d›ﬂ›
olan bu uygulamalardan, bizdekini “insani” bularak, sorumsuzca gazeteci kimli¤ini bir kez daha sorgular hale getirmiﬂtir.
... “Hangi zulüm daha iyi?” tart›ﬂmas›n› ortaya döken bir kiﬂinin bu namusu
tart›ﬂ›l›r. ...

● Kamu emekçilerinin
art›k yeni bir dergisi, güçlü
ve devrimci bir sesi var...

Kamu Emekçileri
Cephesi
dergisinin
1. Say›s›
Ç›kt›!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

‹nfaz Edilmesi Davas›
Tarih: 11.12.2006
Yer: Bak›rköy 5.ACM 02-68
Saat: 09.00

● TAYAD Mektup Okuma
Eylemleri Sürüyor

● Adres De¤iﬂikli¤i

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Ölüm orucunu desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde açl›k
grevi yaparken, 9 Aral›k 2000 günü faﬂistlerin açl›k grevi çad›r›na
yönelik sald›r›s›na karﬂ› çat›ﬂ›rken ﬂehit düﬂtü. Büyük Direniﬂ’in baﬂlang›c›nda d›ﬂar›da verilen ilk ﬂehit oldu.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Cafer DEREL‹
ﬂehitlerinden biri olarak ölümsüzleﬂti.

Cafer Dereli 1978 Konya Çumra do¤umluydu. Ekonomik sebeplerle
Belçika’ya gelmiﬂti. Daha önce baﬂka bir örgütlenme içinde olan Cafer,
tercihini Cephe saflar›nda mücadeleden yana yaparak Büyük Direniﬂ’in

‹DMMA Y›ld›z’da antifaﬂist mücadelede üzerine düﬂen her türlü görevi yerine getiren bir
Dev-Genç’liydi. Aral›k
1977’de Gece BölüAbdülkadir
münde faﬂistlerin sald›ADANUR r›s›nda b›çaklanarak katledildi. Ankara do¤umluydu.

Samsun’da anti-faﬂist
mücadelenin önde gelenlerinden
biriydi.
Aral›k 1979’da okumaya gitti¤i Antep’ten
döndü¤ü günlerden biHüseyin ULU rinde yaz›lamaya ç›kt›.
Yaz›lama s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

7 Aral›k
13 Aral›k

Mehmet’in yaﬂam›, mücadelesinin ve inand›¤›
de¤erlerin bir parças›yd›. Aral›k 1979’da
aram›zdan ayr›ld›.
Mehmet MART

Nurettin
GÜLER

Elaz›¤’da anti-faﬂist mücadelenin önderlerinden biriydi.
12 Aral›k 1978’de faﬂistlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir
eylem sonras› polisle girdi¤i
silahl› çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
Nurettin 1956 Dersim Hozat
do¤umluydu.

Soner Pektaﬂ An›ld›
Isparta Gençlik Derne¤i’nin kurucu üyelerinden Mustafa Soner Pektaﬂ, 3. ölüm y›ldönümünde Isparta Gençlik Derne¤i’nde düzenlenen törenle an›ld›. Derne¤in kurulmas›nda büyük emekleri olan Soner Pektaﬂ, 1999’da trafik kazas›nda ölen Vatan dergisi da¤›t›mc›lar›
Orhan Veli Soydemir ve Ahmet Ar›öz le birlikte Isparta’daki devrimci mücadelenin geliﬂtirilmesi için özveriyle çal›ﬂm›ﬂlar, Soner’i, böbreklerindeki rahats›zl›¤›n tedavisinin yap›lamamas› sonucu kaybetmiﬂtik.
26 Kas›m’da yap›lan anmada Soner’in hayat›, örnek kiﬂili¤i ve Isparta’daki mücadelesini anlatan konuﬂmalardan sonra ﬂiirler okundu.
Antalya Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup SESLEN‹ﬁ de Soner’in sevdi¤i türkülerle
anmada yerald›. Anmaya DGH de kat›ld›. Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler, yapt›klar› konuﬂmalarda Soner’i mücadelelerinde yaﬂatmaya devam ettiklerini vurgulad›lar.

Birol Karasu An›s›na Eylemler
‹ﬂbirlikçi ve uyuﬂturucu taciri bir halk düﬂman› taraf›ndan
katledilen Birol Karasu an›s›na, 19 Kas›m günü saat 21.00 s›ralar›nda ‹stanbul Esenyurt Otoban'da Cephe Güçleri taraf›ndan bir gösteri yap›ld›.
Eylemde yol 10 dakikaya yak›n süre trafi¤e kapat›ld›. “Birol Karasu'nun Hesab›n› Soraca¤›z, ‹ﬂbirlikçilerden Hesap Soraca¤›z, Umudun ad› DHKC sloganlar›” at›ld›. Eylem yerine
“Birol Karasu'nun Hesab›n› Soraca¤›z/ Cephe Güçleri” imzal› pankart b›rak›ld›¤› görüldü.
Birol Karasu için yap›lan bir baﬂka eylem de yine ayn› gün, Ümraniye 1 May›s mahallesinde yap›ld›. Bir grup Cepheli taraf›ndan saat 21.00 s›ralar›nda gerçekleﬂtirilen eylemde,
3001. cadde üzerinde lastikler yak›larak cadde trafi¤e kapat›ld›. Eylem yerinde sloganlar at›l›rken Birol Karasu Ölümsüzdür, Birol Karasu'nun Hesab›n› Soraca¤›z DHKC imzal› kuﬂlamalar yap›ld›.
Ayr›ca 20 Aral›k günü Ümraniye’de “Birol Karasu'nun Hesab›n› soraca¤›z” yaz›l›, Cephe Güçleri imzal› 5 adet pankart as›ld›.

Merhaba
Birol Abim’le tan›ﬂt›¤›m zaman gülen hemen kan›m kaynad›. Ne kadar can›m s›k›lsa
hemen onu arard›m, çünkü her konuda yard›mc› oluyordu. Ayn› zamanda da ö¤üt verirdi. Hep mutluluk doluydu, tan›d›kça onu
daha da çok sevmeye baﬂlad›m. Bazen derne¤e gelmiyordu, hemen sorard›m dernekteki arkadaﬂlara, Birol Abim nerde diye. Öy-
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Birol KARASU
le al›ﬂm›ﬂt›k ki ona... Mahallemizdeki arkadaﬂlar›n birço¤u onun yan›na gelip onunla
konuﬂmak istiyordu. Dernekteki arkadaﬂlar›m›z da çok iyi anlay›ﬂl› arkadaﬂlard›r ama
nedense Birol Abim’in baﬂka bir yeri vard›.
‹nsan›n kalbine hemen taht kuruyordu. Bi-

rol abimizin vurulmas›na birço¤umuz inanamad›k ama gerçekti, o ölmüﬂtü. Ama biz
bir ﬂey biliyorduk, o bizim için, gelece¤imiz
için onurlu bir ﬂekilde öldü. O halk› için, halk›n çocuklar› için ﬂehit oldu, bu onurlu ölüm
herkese nasip olmaz. Gözümüzdeki her yaﬂ
damlas›, sel olup onu vuranlar› bulacak ve
bo¤acak.
Cihan Karataﬂ

Halklar›n Mücadelesi,
Statüleri Aﬂarak ‹lerler
Oligarﬂi tecritte ›srarl› ve kararl›d›r. Bu noktada Amerika’y› yeniden
keﬂfetmek gerekmiyor. ‹ktidar›n bu kararl›l›¤›n› k›racak tek ﬂey, yine,
her zamanki gibi, direnmek, direnmek, direnmektir. Tecrite karﬂ›
mücadeleyi y›lmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan, statükolara
hapsolmadan ve elbette herﬂeyi göze alarak sürdürmektir.
he Guevara diyordu ki; “Sosyalizmin, hem de kapitalist gericili¤in ortas›nda, hiç kimse bir ﬂeylerini feda etmeden kurulaca¤›n› düﬂünmek bir masald›r.” Che’ye ek
olarak ﬂöyle de diyebiliriz; emperyalist haydutluk karﬂ›s›nda hiç kimse hiçbir ﬂeyini feda etmeden ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂmak bir masald›r.
‹ﬂbirlikçilerin faﬂist diktatörlükleri
hüküm sürerken, hiçbir bedel ödemeyi göze almadan özgürlükleri kazanmak bir masald›r. Bütün bunlar›;
ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi, adaleti ve özgürlükleri kazanmak için birﬂeyleri feda edece¤iz.
Bu çok aç›k ve tart›ﬂmas›z. Bazen
iﬂimizi, bazen okulumuzu, bazen
düzenin sundu¤u olanaklar› ve bazen can›m›z› feda edece¤iz. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin 21.
yüzy›l›n baﬂ›ndan itibaren pervas›zlaﬂan sald›rganl›k politikas›, halklar› daha büyük fedakarl›klar yapmakla, daha büyük bedeller ödemekle yüzyüze getirmiﬂtir. ‹ﬂte, geçen hafta dünya bas›n›nda yeralan
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“Nine de intihar bombac›s› oldu”
baﬂl›¤›, bu dünya konjonktürünün
sonucudur.
iyonist zulme karﬂ› halk›n›n
onuru, Filistin’in ba¤›ms›zl›¤›
için feda savaﬂç›s› olan Fatima AlNejar 64 yaﬂ›ndayd›. Bu yan›yla bir
‹lk’ti. ‹lginçtir, en havadan sudan
konularda, yüzlerce kez ayn› ﬂeylerin yaﬂand›¤› ve yaz›ld›¤› olaylarda,
günlerce yorum yapanlar›n köﬂelerinde, bu olaydan hiç sözedilmedi.
Halklar›n tarihi aç›s›ndan “ilk” olan
böyle bir eylemi, “tart›ﬂmaya de¤er” mi görmediler, yoksa tart›ﬂ›lmas›n› önlemek mi istediler? Bu sorunun cevab› hiç kuﬂku yok ki ikinci ﬂ›kt›r. Bu feday› örtbas edenler,
dünya gerçeklerini örtbas etmiﬂ oluyorlar asl›nda.

S

000’li y›llar boyunca dünya
halklar›n›n mücadelesi birçok
‹lk’e tan›k oldu. Bu durum tabi ki
tesadüfi de¤ildi. Statükolar› yerlebir
eden “ilk”ler, emperyalizmin sald›r›lar›n›n ve dünya halklar›n›n dire-
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açl›k grevindeyim”
20 19 Aral›k d›ﬂar›dan tan›klar:
Albay›n biri gözüne güneﬂ...

niﬂinin ald›¤› yeni biçimlerin ifadesidirler. ‹lk’ler, yeni biçimler, birilerinin subjektif tercihleriyle, oturup
“yeni bir eylem biçimi üreteyim”
demeleriyle ortaya ç›km›yor elbette.
Düne kadarki mücadele, örgüt ve
eylem biçimleri, e¤er bugün direniﬂ
ve savaﬂ›n ihtiyaçlar›na cevap vermiyorsa, yenilerini bulmak halklar
ve halklar›n örgütlü güçleri için kaç›n›lmaz bir ihtiyaçt›r.
mperyalizm, halklar›n mücadelesini bo¤mak için, her dönem
say›s›z yöntemler geliﬂtirir. Halklar
da bunlar› aﬂacak bir iradeyi göstermek, bu engelleri etkisizleﬂtirecek
yöntemleri geliﬂtirmek durumundad›rlar. S›n›flar mücadelesinin en do¤al kurallar›ndan biridir bu. 2004
Ocak’›nda Filistin’de ilk kez bir anne feda eylemi yapm›ﬂt›, ﬂimdi bir
“ilk” daha, ilk kez bir nine feda eylemi yap›yor... Büyük Direniﬂ’in
“ilk”lerini akl›n›za getirin; Gülsüman bir ana olarak ilk’ti... iki k›zkardeﬂ, Zehra ve Canan bir ilk’tiler... Behiç Aﬂç› bir avukat olarak
ilk... Büyük direniﬂin içinde sayabilece¤imiz daha baﬂka ilkler de var...
Halklar›n mücadelesi, tarih boyunca
hiçbir statükoyu kabul etmemiﬂtir.
Statükolar› empoze edenler, sömürücü egemen s›n›flar olmuﬂtur hep.
Statükolar›n sürdürücüsü de, mücadeleden ﬂu veya bu nedenle yan çizme peﬂinde olanlard›r...

E

tatükolar, mücadeleyi ﬂu veya
bu aç›dan s›n›rlayan önkabuller,

S

38 Cemil Çiçek’in muhalefete bak›ﬂ›
39 Hayat›n ‹çindeki Teori: Mücadele biçimleri
ve feda
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Halklar›n mücadelesi, statüleri aﬂarak ilerler

23 CHP-MHP yak›nlaﬂmas›

43 Köylüyü infaz ettiler ‘terörist’ dediler!
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Direnen tüm halkt›r!

26 Acarkent’e bak›n, düzenin tüm karakterini görün

44 Gazi’de pislik yuvas›na bask›n

8

Ölüm orucu direniﬂçisi Sevgi Saymaz ...

29 Özgür Karadeniz’in Sesi’ne tahammülsüzlük

45 NATO tüm dünya halklar›na karﬂ›

9

Tecrite Son!

30 Emek: Novamed’de emperyalist tekele karﬂ›

12 Zafer bizim olacak

direniﬂ

savaﬂ› resmileﬂtirdi
47 Alman Devleti demokratik kurumlar

14 Kaçacak yeriniz kald› m›?

33 Müﬂküle Köyü

16 Behiç için herﬂeyi yapar›m

34 Gençlik: Tek tip gençlik olmayaca¤›z!

49 Dünya: Oaxaca halk› direniyor

19 “Büyük direniﬂi desteklemek için

36 Gençlik Federasyonu ö¤renci haklar›n› istiyor

50 Tarihte bu ay

üzerinde terör estirdi

teorilerdir. Statükoculukta bir hapsoluﬂ, dolayl› bir boyun e¤iﬂ vard›r.
Statükolar› bu anlamda mücadeleyi
sonuna kadar sürdürme kararl›l›¤›na
veya bedel ödeme cüretine sahip olmayanlar sahiplenmiﬂtir genellikle... Buna karﬂ›l›k, devrimler, statükolar parçaland›kça ilerler. Halklar,
statükolar parçaland›kça kazan›r.
ürkiye solu, 64 yaﬂ›ndaki Fatima Al-Nejar’›n eylemini önüne
koyup tart›ﬂmal›d›r. Bu tart›ﬂmay›
subjektif kayg›lar ve hesaplar nedeniyle, kendi gerçe¤imiz, kendi örneklerimiz üzerinden yapmad›lar
belki. Örne¤in Filistin’den veya ülkemizden olmas› önemli de¤il.
Önemli olan bunun tart›ﬂ›lmas›d›r.
Ölüm orucu yanl›ﬂ, feda yanl›ﬂ diyen reformizm tart›ﬂmal›d›r bu eylemi. D›ﬂar›da ölüm orucu olmaz diyen, tahliye edilenlerin ölüm orucuna devam etmesini “keskinlik” olarak gören sol gruplar tart›ﬂmal›d›r.
Gerçekten bu muhasebe yap›ld›¤›nda, nereden, hangi teoriden beslendi¤i belirsiz tüm bu statükocu düﬂüncelerin tel tel döküldü¤ünü göreceklerdir.

T

ilistin veya Türkiye, veya Sri
Lanka’da, veya Irak’ta, Afganistan’da feda eylemlerini yaratan nesnellik özünde ayn›d›r. Emperyalist
haydutlu¤un halklara karﬂ› sald›r›s›n› aç›k iﬂgallere t›rmand›rd›¤›, tüm
halklara teslimiyeti dayatt›¤›, “terör
örgütleri”, “ﬂer ekseni” listeleriyle
tüm muhalif güçleri sindirmeye çal›ﬂt›¤›, burjuva demokratik hak ve
özgürlüklerin parça parça rafa kald›r›ld›¤› 2000’li y›llar›n, ayn› zamanda feda eylemlerinin tarih sahnesine
çok daha yo¤un bir biçimde ç›kt›¤›
bir dönem olmas› tesadüf olabilir
mi? Feda eylemleri bu nesnellikle
birlikte ele al›nmad›¤›nda, olan biteni anlamak da mümkün de¤ildir.

F

sas olan bu büyük emperyalist
kuﬂatma ve dayatmalar karﬂ›s›nda direnmektir. Bu kuﬂatma ve dayatma alt›nda ba¤›ms›zl›¤›, sosyalizmi savunabilmektir. Bunun hangi
eylem biçimleriyle gerçekleﬂtirildi¤i ikincil bir konudur. Halklara zarar vermeyen, devrimin ahlak›yla,

E

ilkeleriyle ters düﬂmeyen tüm eylem
ve mücadele biçimleri halklar›n
elinde bir silah olabilir. MarksizmLeninizm, hiçbir mücadele biçimini
peﬂinen reddetmez. Do¤ru devrimci
politika, yasal-yasad›ﬂ›, silahl›-silahs›z, legal-illegal, tüm mücadele
ve örgüt biçimlerinin diyalektik bir
bütünlükle ele al›nmas›n›, halk›n
tüm imkan ve dinamiklerinin seferber edilmesini öngörür. Hangi koﬂullarda hangi mücadele tarz›n›n temel al›naca¤›, hangi eylem biçimlerinin sürecin önünü açaca¤› sorunu,
somut koﬂullar›n somut tahliline
ba¤l›d›r. S›n›flar mücadelesinin karmaﬂ›kl›¤›, kuﬂatman›n a¤›rl›¤›, o
günkü güç dengeleri, mücadele ve
örgütlenmenin biçimlerinde de çok
yönlülü¤ünü gerektirir. Bütün bu
mücadele biçimlerini bir bütünlük
içinde sürdürmek, bir sanatç› ustal›¤›n› ve Marksist-Leninist ilkelere
ba¤l›l›¤› zorunlu k›lar. Devrimci hareket, emperyalizmin ve oligarﬂinin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda destanlar yazarken iﬂte bu sanatç› ustal›¤›n›, sald›r› karﬂ›s›nda asla boyun e¤meyen
bir irade ve kararl›l›¤› sergilerken,
say›s›z eylem biçimini ayn› potada
birleﬂtirirken de Marksist-Leninist
ilkelere ba¤l›l›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu direniﬂi 7 y›ld›r sürdürürken, hiçbir aﬂamas›nda statükolara
ve statükocu dayatmalara boyun e¤medik; statükolara boyun e¤ilseydi,
bu direniﬂin böyle bir kararl›l›kla
sürdürülemeyece¤i aç›kt›.
edakarl›klar, zaferin olmazsa olmaz koﬂuludur. Mücadelenin
de¤iﬂik aﬂamalar›n›n bizden bekledi¤i fedakarl›klar›n niteli¤i, biçimi
farkl› olabilir; ama savaﬂ›n hiçbir
aﬂamas›, herhangi bir fedakarl›kta
bulunulmaks›z›n zaferle sonuçlanamaz. Biraz önce, Fatima Al-Nejar’›n eylemi önünde bir muhasebe
ça¤r›s› yapt›k sola. Bu muhasebeyi
izlemesi gereken, tüm Türkiye solunun kendi statükolar›n› aﬂarak, bu
Büyük Direniﬂ’te kendi yapabilecekleri fedakarl›¤›n azamisini ortaya koymalar›d›r. E¤er tecrit konusunda emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› bir zafer elde etmek, onlar için
de politik bir amaçsa, o zaferin ken-

F
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dilerinden bekledi¤i fedakarl›klarda
bulunmak zorundad›rlar. Bu konuda
üzerlerine düﬂen görevleri omuzlamalar›na engel olan statükolar›n›
veya subjektif kayg›lar›n› aﬂmak zorundad›rlar.
KP iktidar›, tecritte ›srarl›, kararl›d›r. Çünkü oligarﬂi ›srarl›
ve kararl›d›r. Bu noktada Amerika’y› yeniden keﬂfetmek gerekmiyor. ‹ktidar›n bu kararl›l›¤›n› k›racak tek ﬂey, yine, her zamanki gibi,
direnmek, direnmek, direnmektir.
Tecrite karﬂ› mücadeleyi y›lmadan,
umutsuzlu¤a kap›lmadan, statükolara hapsolmadan ve elbette her ﬂeyi
göze alarak sürdürmektir. Bu direniﬂe devrimci irade karar verdi. Direniﬂin bitirilmesine de ayn› irade karar verecektir. Bunun d›ﬂ›nda hiçbir
irade ve güç, bunu sa¤layamaz.
AKP ve tüm iktidar güçleri, politikalar›n›, bu gerçe¤i kabul ederek
belirlemek durumundad›rlar. Bu
gerçe¤i yok sayan her politika, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. AKP
iktidar›n›n da direniﬂe karﬂ› izleyece¤i tüm “k›rma” amaçl› yöntemlerin alaca¤› sonuç, bugüne kadar ald›klar› sonuçtan farkl› olmayacakt›r.
Direniﬂ, bugüne kadar oldu¤u gibi,
bugünden sonra da iktidar›n tüm
yöntemlerini aﬂacak iradeyi ve yarat›c›l›¤› gösterecektir.

A

vet, halk muhalefetinin gücü,
kayay›, bir vuruﬂta parçalamaya
yetmemiﬂtir. Ama “kayay› delen suyun ﬂiddeti de¤il, süreklili¤idir”! 7
y›l›n ve 122 ﬂehidin ve ölüme yürümeye devam eden ölüm orucu direniﬂçilerinin varl›¤›n›n anlam› buradad›r. Statükolar, zulme karﬂ› mücadeledeki ayak ba¤lar›d›r. Fedakarl›ktan kaçmak, zulme karﬂ› mücadeleden kaçmakt›r. Statükolarla savaﬂ›p savaﬂmamay› belirleyen, hedefe
ulaﬂma kararl›l›¤›na sahip olup olmamakt›r. Hedefe ulaﬂma kararl›l›¤›na sahip olanlar, hedefe ulaﬂmalar›n› zorlaﬂt›ran her engeli aﬂma iradesiyle davranacaklard›r. E¤er emperyalizmin ve oligarﬂinin tecritine
karﬂ› zafer kazanmak istiyorsak,
Türkiye solunun, halk›n örgütlü
güçlerinin bugün göstermesi gereken irade budur.

E

Çocuklar, anneleri,
anneanneleri...
Kadrolar, militanlar, taraftarlar...
‹ﬂçiler, iﬂsizler,
köylüler, avukatlar...
Yaﬂl› genç
kad›n erkek
emekçi ayd›n

direnen tüm halkt›r!
Belki hat›rlars›n›z; 2002 Nisan›’nda dünya, siyonizmin yeni bir
katliam›na tan›k olmuﬂtu. Cenin,
tüm dünyadan tecrit edilmiﬂ ve ard›ndan yerle bir edilmiﬂti. Katliam
tamamland›ktan, gazeteciler bölgeye girebildikten sonra, y›k›lm›ﬂ Cenin’den 60 yaﬂ›ndaki bir Filistinli
kad›n kameralara ﬂöyle ba¤›r›yordu;
“duy beni ﬁaron; biz kad›nlar
bomba olmaya haz›r›z. 9 yaﬂ›ndaki
çocuklar patlay›c› sormaya baﬂlad›lar...”
Ve nitekim, 24 Kas›m 2006’da
haber ajanslar› tüm dünyaya ﬂu haberi geçiyorlard›: “Nine de intihar
bombac›s› oldu.”
64 yaﬂ›ndayd› Fatima Al-Nejar.
Vücuduna sard›¤› bombalarla Cebaliye kamp›nda ilerleyen katliamc›
‹srail askerlerinin karﬂ›s›na ç›kt› ve
kendini, katliamc›larla birlikte havaya uçurdu.
Dokuz çocuk ve 30 torun sahibiydi Fatima Al-Nejar. Bu ay›n baﬂ›nda Nas›r Camisi'nde canl› kalkan
olan 200 kad›ndan biriydi o. Gençlerin coﬂkusundan bir gram eksik
olmayan coﬂkusuyla, genç yaﬂl› tüm
halk›n›n kararl›l›¤›na tercüman olarak eyleminden önce kameran›n
önüne geçip son sözlerini söylemiﬂti. 64 yaﬂ›nda, elinde M-16’s› ve belindeki bombalar›yla bir halk›n ye-

nilmezlik görüntüsüydü kameraya
yans›yanlar. “Kendimi Allah'a ve
ülkeme kurban ediyorum” diyordu
son sözlerinde Nejar. Ve dünya
halklar›n›n direniﬂ tarihinde bir ilk
daha yaﬂan›yor, “nineler de feda savaﬂç›s›” oluyordu.

‹lk kad›n, ilk anne, ilk anneanne... Feday› s›n›rs›z k›lan,
iﬂgal ve zulüm iktidarlar›d›r
Beyrut Kasab› Ariel ﬁaron’un 28
Eylül 2000’de Kudüs-Haremmüﬂﬂerif’i ziyaret etmesiyle baﬂlayan
‹kinci ‹ntifada sonras› süreç, feda
eylemlerinin de yo¤unlaﬂt›¤› bir süreç oldu.
27 Ocak 2002; feda eylemlerinde bir ilkti. O güne kadarki tüm feda savaﬂç›lar› erkekti. 27 Ocak bu
“kural”›n de¤iﬂti¤i gün oldu. Kudüs’teki Yafa Caddesi üzerinde Vefa ‹dris ad›ndaki Filistinli, ilk kad›n
feda savaﬂç›s› olarak eylemini gerçekleﬂtirdi. Ramallah El Emiri Mülteci Kamp›’ndan Vefa ‹dris’in eyleminde 2 ‹srail’li öldü, onlarcas› yaraland›...
‹ki y›l sonra, 2004 Ocak’›nda
ise, ilk kez bir annenin feda eylemine tan›k oldu dünya. Rim Reyasi
iki çocuklu bir Filistinli anneydi.
“‹lk defa bir anne feda savaﬂç›s› ol5
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du” diye yazd› gazeteler. Ama
ilk’lerin sonu gelecek gibi de¤ildi.
4 Ekim 2003’de bu kez bir baﬂka
“ilk” yaﬂand›. ‹lk kez bir avukat,
Hanadi Caradat, feda eylemcisi
olarak zulmün üstüne yürüyerek ﬂehit düﬂtü...
Vefa ‹dris, Rim Reyasi, Hanadi Caradat, ilk’lerin adlar›yd›.
Ama direniﬂ ve savaﬂ sürdükçe baﬂka ilk’ler de olacak mutlaka. Belki
yar›n bir doktor kuﬂanacak feda silah›n›, belki 70 yaﬂ›nda bir dede...
Kimbilir, bir kar›-koca birlikte yürüyecekler belki düﬂman üstüne,
belki bir anneyle k›z›... ‹htimaller
saymakla biter mi? ‹htimaller say›lamayacak kadar çoktur, çünkü
halk, tarif edilemeyecek bir çeﬂitlilik ve zenginliktir.. Ve burada sözkonusu olan, kad›n› erke¤i, yaﬂl›s›
genciyle, anneler ve k›zlar›n›n, babalar ve o¤ullar›n, dedeler ve torunlar›n omuz omuza direndi¤i bir
halkt›r. Filistin direniﬂi bunun için
yenilmezdir.

Feda, halklar›n teslim
al›namazl›¤›d›r!
Feda eylemleri, akl› evvel sosyologlar›n ileri sürdü¤ü gibi bir çaresizli¤in ifadesi de¤ildir. Tam tersine halklar›n çaresizli¤e mahkum
edilemeyece¤ine, halklar›n hiçbir
koﬂulda çaresiz kalmayaca¤›na bir
kan›tt›r. Adalet için, özgürlük için
baﬂvurulan bir yoldur feda. Elbette
fedada bir zorunluluk sözkonusu-

dur. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n adalet ve özgürlük için
baﬂka yol b›rakmad›¤›nda baﬂvurulan bir yoldur.
Silahl› mücadele de ayn› ﬂekilde
bir zorunlulu¤un sonucu de¤il mi
mesela. Silahl› mücadele de devrim
ve sosyalizm yolunda yürüyen
Marksist-Leninistler’in “öncelikli”
tercihi de¤ildir. Fakat emperyalizm
ve oligarﬂi, devrim ve sosyalizm
için baﬂka bir yol b›rakmad›¤› için
Marksist-Leninistler silahl› mücadeleye baﬂvurmuﬂlard›r. Dolay›s›yla
silahl› mücadele nas›l ki bir çaresizlik olarak görülemezse, feda da bir
çaresizlik olarak görülemez. Cephe’nin dedi¤i gibi “Feda Halklar›n
Teslim Al›namazl›¤›d›r.”
Emperyalistler, iﬂbirlikçileri, sizi
teslim alaca¤›m diye halklar›n üzerine geliyor. Halklar›n etraf›n› yasaklarla, zulmün çeﬂitli biçimleriyle
çeviriyor. Direnme hakk›n› bile yokediyor uygulad›¤› politikalarda. Ve
iﬂte o noktada halklar, feda eylemleriyle ç›k›yorlar zalimlerin karﬂ›s›na.
“Bizi çaresiz b›rakamad›n bak iﬂte”
diyorlar. Direnme hakk›n› gerekirse
ölümlerimizle savunuruz diyorlar.
Tarih boyunca say›s›z eylem ve
mücadele biçimine baﬂvurdu halklar. Bu da onlardan biridir. Büyük

bask›lar, büyük kuﬂatmalar, yeni eylem biçimlerinin de yarat›c›s›d›r bir
bak›ma. Türkiye’de devrimcilerin
ilk feda eylemini yapt›¤› tarih, 19
Aral›k sonras›d›r. San›r›z bu bile tek
baﬂ›na çok ﬂey söylemektedir.

Feda, soylu bir eylem,
insanl›k de¤erlerinin görkemli bir savunusudur

Feda eylemleri üzerine birçok
ﬂey söylenebilir kuﬂkusuz. Ama emperyalistler feda eylemlerindeki
hakl›, meﬂru zemini gözlerden kaç›rmak için, onu “terör” demagojisi
içinde bo¤mak istemektedirler.
Özellikle islamc› hareketlerin zaman zaman yapt›¤› halk kitlelerine
de zarar veren eylemleri öne ç›kararak tüm feda eylemlerini mahkum
etmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Emperyalistler feda savaﬂç›lar›
için diyorlar ki, “onlar ﬂehit de¤il,
insanl›k savaﬂç›s› de¤il, katil”!
Öyle mi peki? Hay›r, feda savaﬂç›lar› “katil” olarak adland›r›lamaz.
Bu bir bak›ﬂ aç›s› meselesidir. Ama
ortada bir nesnellik de var.
O¤lu feda savaﬂç›s› olan ve o¤lunu kucaklayarak eyleme gönderen
Filistinli bir anne ise ﬂöyle diyor;
“bizler asla katil de¤iliz. Baﬂkalar›n›n düﬂündükleri gibi cani de de¤iliz. Biz her ﬂeyden önce haklar›m›z› savunuyoruz. Haklar›m›z› alabilmek için de bütün
yollara baﬂvuruyoruz...
Evet ben o¤lumu feda
ettim ve zor bir fedakarl›k bu...”
Feda eylemlerinden
sonra yap›lan bir aç›klamada Filistinli bir örgüt de fedaya ﬂu aç›klaFatima Al-Nejar’›n, geçti¤imiz günlerde bir
may› getiriyor: “Tank›camide kuﬂat›lan savaﬂç›lar› kurtarmak
m›z, uça¤›m›z, güçlü
için kendilerini canl› kalkan yapan 200’den
silahlar›m›z yok... biz
fazla kad›ndan biri oldu¤u aç›kland›. ‹ﬂgalde böyle direniyoruz...”
cilerin yaﬂatt›¤› ac›yla yürekleri öfke dolu,
Tarihin her dönekendilerini özgür Filistin için feda etmeye
minde böyle de¤il mi;
haz›r daha çok “nineler”, “analar” var.
sömürücü egemen s›n›flarla ezilenler aras›n6
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da her zaman askeri/maddi anlamda
bir güç dengesizli¤i olmuﬂtur. Ve
halklar, yarat›c› mücadele biçimleri
ve stratejileriyle, bu dengesizli¤e
ra¤men direnebilmiﬂ, bu dengesizli¤e ra¤men egemen s›n›f iktidarlar›n› devirebilmiﬂlerdir.
Emperyalizmin feda eylemleri
konusundaki bir baﬂka çarp›tmas›
da, bu eylem biçimini “islamc›l›kla” özdeﬂleﬂtirmektir. Bu eylem biçimine dünyada ilk en yayg›n baﬂvuran halklardan biri Vietnam halk›d›r. Yak›n dönemde ise akla ilk
gelen Sri Lanka zulmüne karﬂ› savaﬂan Tamil halk›d›r. Türkiyeli devrimcilerin feda eylemlerinin oda¤›nda da “islam” yok. Bu çarp›tma,
yukar›da da belirtti¤imiz gibi, islamc›lar›n yanl›ﬂ eylem çizgilerini
de kullanarak, halklar›n bu direniﬂ
biçimini karalamaya yöneliktir. Feda ﬂu veya bu dine de¤il, ama tarihsel ve s›n›fsal olarak EZ‹LENLERE ait bir eylem biçimidir.
Fedada ortaya konulan cand›r.
Fedada burjuva ideolojisinin tüm
pespaye de¤erleri yere çal›nmakta,
halklar›n biny›llar boyunca oluﬂturdu¤u de¤erler savunulmaktad›r.
Burjuvazi de tarih boyunca s›n›flar
mücadelesi içinde çeﬂitli mücadele
biçimlerine baﬂvurmuﬂtur; ama onlar›n içinde -bireysel istisnalar d›ﬂ›nda- feda yoktur. Olamaz da. Çünkü burjuvazinin ideolojisine ayk›r›
feda. Feda, “bireycilik” ahlâk› ve
kültürüne indirilen en öldürücü darbelerden biridir. Feda, “yaﬂam kutsald›r” diye, yaﬂamak u¤runa her
türlü alçalmaya, teslimiyete evet
demeyi ö¤ütleyen burjuva, küçükburjuva dünya görüﬂüne bir darbedir. Evet, dünyaya burjuvazinin bu
ideolojisinin, ahlâk›n›n, kültürünün
gözünden bakanlar, bu kadar büyük
bir kuﬂatmaya, ony›llard›r süren bir
iﬂgale karﬂ› üç milyonluk bir halk›n,
Filistin halk›n›n nas›l teslim al›namad›¤›na ﬂaﬂ›r›yor. Dünyaya bu
gözlerle bakanlar, devletin tamamen denetimi alt›ndaki bir avuç tutsa¤›n, hücrelerde tecrit edilmiﬂken,
nas›l 7 y›ld›r emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› direnebildi¤ine ﬂaﬂ›r›yor. ﬁaﬂ›r›yorlar Filistinli kad›nlar›n

“canl› kalkan” olarak Siyonist füzelerin karﬂ›s›na dikilmesine. ﬁaﬂ›r›yorlar, insanlar›n 122 ﬂehit verilmesine ra¤men hala ölüm orucuna gönüllülük yar›ﬂ› içinde olmas›na...
Ama iﬂte halklar›n gücü budur.
Budur halklar› yenilmez k›lan.
Vefa ‹dris, Rim Reyasi, Hanadi Caradat ve Fatma Al-Nejar’›
düﬂünün... Veya Gülsüman Dönmez’i, ﬁenay Hano¤lu’nu, veya
Zehra ve Canan Kulaks›z’›, veya
Gültekin Koç’u, U¤ur Türkmen’i,
Veli Güneﬂ’i, veya Behiç Aﬂç›’y›
düﬂünün. Kitaplar yazmam›ﬂt› daha
önce böylesini... Tarihte eﬂleri benzerleri olmad›¤› gibi, romanlarda
bile yoktu onlar›nkine benzer eylemler. ﬁairlerin ve yazarlar›n tahayyülünü aﬂan bir cüretle “ilk”leri
yazd›lar tarihe. Onlar›n yüreklerinde ve bilinçlerinde hiçbir statükoya
yer yoktu. Çünkü e¤er statükonun
ve statükoculu¤un gölgesi bile düﬂmüﬂ olsayd› yüreklerine, asla gerçekleﬂtiremezlerdi bu eylemleri.
Onlar›n eylemlerini belirleyen tek
ﬂey, halk ve vatan sevgisi, emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnme kararl›l›¤›d›r.
Onlar› anlamak için iﬂgali, tecriti, siyonizmin ve oligarﬂinin zalimli¤ini, vahﬂetini, yoksullu¤u, adaletsizli¤i, insans›zl›¤› anlamak gerekir.
Filistin iﬂgal edilmiﬂ bir ülke olman›n ötesinde, bugün duvarlarla,
kontrol noktalar›yla Filistinli’nin
birbirinden tecrit edildi¤i bir toprak
durumundad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler
Filistinli Mültecilere Yard›m Ajans›'n›n (UNRWA) geçti¤imiz günlerde yay›nlanan son raporuna göre,
‹srail iﬂgali alt›ndaki Filistin topraklar›nda yaﬂayan nüfusun yüzde 64'ü
"yo¤un yoksulluk" yaﬂ›yor.
Bu "yo¤un yoksulluk" dünün
bugünün de¤il, ony›llar›n gerçe¤i.
Bu "yo¤un yoksulluk" geçici de¤il,
iﬂgal sürdü¤ü müddetçe kal›c›! Bu
"yo¤un yoksullu¤un “ d›ﬂ›nda de¤il hiçbir Filistinli. UNRWA raporuna göre, “temel yaﬂamsal ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz durumda” olanlar›n say›s›, geçen y›l 650
bin iken, bu y›l bu say› bir milyon

Devrim, yüzlerce biçimde
savunulur. Yüzlerce eylem biçimi, yüzlerce örgütlenme biçimi,
yüzlerce direniﬂ biçimi devrimcili¤i savunman›n ﬂu veya bu
andaki arac›, biçimi olur. Hepsi,
yerinde, zaman›nda do¤rudur.
Devrim, halk, vatan, bazen ancak ölerek savunulur.
Devrimcilik, pek çok ﬂeyi yapman›n, pek çok ﬂeyi göze
alman›n yan›s›ra, iﬂte bu sonuncusu göze al›nd›¤›nda, tam
anlam›na kavuﬂur.
Ölüme yatt›lar. Çünkü; “Hiçbir ideal, u¤runda ölünecek kadar de¤erli de¤ildir” diyen burjuva ideolojisini, “ne
olursa olsun yaﬂamak laz›m” diyen uzlaﬂmac›, kaypak küçük burjuva ideolojisini de¤il, devrimci ideolojiyi savunuyorlard›. Savunduklar› düﬂünceleri, idealleri, u¤runa ölünecek kadar de¤erli ve önemliydi.
Katledilebilecekleri ihtimaline karﬂ›, teslim olmay›
reddettiler. Çünkü; biliyorlard›, teslimiyetin sonu yoktur.
Kabul edilen bir dayatma, bir di¤erini davet eder. Hay›r, hiç
kimse onlardan üslerinde veya hapishanede kuﬂat›lm›ﬂken
bile, “teslim oluyoruz... Biz yokuz” sözünü duymayacakt›.
Kendilerini yakt›lar. Çünkü; yoldaﬂlar›n› zulümden
kurtarmak için kendilerini ac›lar›n en büyü¤ünün içine atabilirlerdi. Yoldaﬂlar›n› u¤runa ölebilecekleri kadar seviyorlard›. Yoldaﬂlar›n› korumak, o anda, halk› savunmakla, vatan› savunmakla, zulmü durdurmakla özdeﬂleﬂmiﬂti.
Tutsak olmad›klar› halde d›ﬂar›da ölüme yatt›lar. Çünkü; talepler
hakl›yd›. Talepler halk›nd›. F Tipleri yaln›z tutsaklar› de¤il, tüm halk› teslim
alman›n bir arac›yd›... Öyleyse, neden yaln›zca içeridekiler ölecekti. Öyleyse kavga içerinin ve d›ﬂar›n›n bir ve ayn› kavgas›yd›. Öyleyse, onlar da, içerideki gibi ölüme yatabilmeli, ölümü ve kavgay› ve zaferi paylaﬂmal›yd›lar.
Tahliye edildikleri halde, d›ﬂar›da ölüm orucunu sürdürdüler. Çünkü; “kiﬂisel” bir kurtuluﬂ, kiﬂisel bir çözüm peﬂinde olmam›ﬂlard› hiçbir zaman. Devrimcilikleri, baﬂtan bunun reddiydi zaten. Birlikte baﬂlad›klar› kavgay›, sonuna kadar birlikte sürdüreceklerdi.
Bedenlerine bombalar› sar›p kendilerini patlatt›lar; Çünkü; pervas›zca katledenler, halk›n hak ve özgürlük aray›ﬂ›na zincir üstüne zincir vuranlar, ülkeyi yasaklarla ve döktükleri kanla cehenneme çevirenler, halk›n ve
devrimcilerin çaresiz olmad›¤›n› görmeliydi. Ölümü yenenler asla çaresiz ve
silahs›z kalmazd›.
Feda savaﬂç›lar›, böyle böyle diyerek, böyle böyle yaparak, alt üst ettiler
kal›plar›, statükolar›, bencillikleri, kaçk›nl›klar› y›kt›lar, savurdular. Devrimcili¤i en parlak, en güçlü haliyle gözlerimizin önüne, bu ülkenin gündemine
getirip koydular.
(Devrimci Sol, say›: 16 Nisan 2002)

Feda

70 bin kiﬂiye yükseldi. Bu zulüm,
bu yoksulluk alt›nda ne yapacak Vefa ‹drisler, Rim Reyasiler, Hanadi
Caradatlar, Fatma Al-Nejarlar?!
Zulüm, iﬂgal, açl›k, yoksulluk,
tecrit, yaln›z Filistin’in sorunu olmad›¤›na göre, bunlar›n yaﬂand›¤›
her yerde, o ülkenin ‹drisleri, Fat7
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ma Al-Nejarlar’› ne yapacak?!..
Feda iﬂte bu sorunun cevaplar›ndan
sadece biridir; bu cevap bazen Fatma Al-Nejar olur bazen Gülcan
Görüro¤lu... ve zulüm sürdü¤ü
müddetçe, zulmedenler bu cevapla
karﬂ› karﬂ›ya kalmaya devam edecekler.

Ölüm Orucu Direniﬂçisi Sevgi Saymaz:

“irademi k›rmaya yönelik çabalar›
bir komedi gösterisi gibi izliyorum”
Yolculu¤umun 196'nc› gününde
sizleri direniﬂimizin s›cakl›¤›yla kucakl›yorum ve oradaki herkese sevgilerimi iletiyorum.
Asl›na bakarsan günleri saymak
gibi bir al›ﬂkanl›¤›m yok. Bu sabah
bir arkadaﬂ "Sevgi Abla bugün
196'nc› günün, 4 gün sonra 200'üncü gününü kutlar›z" deyince ben de
günümü net olarak ö¤renmiﬂ oldum.
6.5 ay kadar önce yola koyulmuﬂtum. O günden bugüne pekçok
ﬂey yaﬂand›, de¤iﬂime u¤rad›. Benim kararl›l›¤›m ve inanc›m ise hiç
eksilmedi. Hatta ilk günkünden daha kararl›y›m, daha inançl›y›m.
Çünkü tecrit sürüyor ve her geçen
gün tecritin yeni biçimleriyle karﬂ›laﬂ›yorum. Sonuçta hedefim belli ve
hiçbir güç beni yürümekten al›koyamaz. Tecrit kalkana kadar direnmeye devam edece¤im.
Ben 6 ay› geride b›rakt›m, direniﬂim ise 6 y›l› geride b›rak›p 7. y›l›na girdi. Bu süre içinde iktidar
irademizi yok sayma tavr›n›, sansürü, direniﬂ gerçe¤iyle yüzyüze
geldi¤inde ise demagoji yapmay›
sürdürdü. Tecritte ›srar eden, içeride bizlerin, d›ﬂar›da ailelerimizin,
DKÖ'lerin, ayd›n ve sanatç›lar›n
tecrit sorununa çözüm önerilerini
karﬂ›l›ks›z, muhataps›z b›rakan
kendileri de¤ilmiﬂ gibi davran›yor
hükümet. Düﬂünebiliyor musunuz,
bir hukukçu olan ve 6 y›ld›r denemedi¤i yol b›rakmayan, en sonunda ölüm orucuna baﬂlayan Avukat
Behiç Aﬂç›'ya, be¤enmedi¤i konular› yasal yollardan, hukuk yolundan protesto etmesini tavsiye ediyor Adalet Bakan›. Ülkemiz hapishanelerinden 122 tabut ç›km›ﬂken,
insan hayat›na ne kadar önem verdiklerinden bahsedebiliyor. Tahmin edece¤iniz gibi bu tür aç›kla-

ma ve tavsiyeler, bizi daha çok öfkelendiriyor.
Tecrit be¤enilmeyen bir uygulama olarak ifade edilebilir mi? Hay›r! Çünkü tecrite kiﬂisel be¤enilere
ters düﬂen bir uygulama olarak bakarsak, onu küçümsemiﬂ, fiziken ve
ruhen y›prat›c›, gittikçe öldürücü
niteli¤ini görememiﬂ oluruz. "Naziler’in insan yakma f›r›nlar›n› be¤enmiyorum" demek ne kadar abes
ve yetersizse, “tecriti be¤enmiyorum” demek de o kadar abes ve yersizdir. Tecrit cana kastediyor, mutlaka kald›r›lmal› demek ve bunu her
yerde istemek gerekiyor.
.... Ben ilerleyen günlerime ra¤men ayaktay›m. Biraz zay›flad›m
ama bedenim zay›flad›kça iradem
güçleniyor gibi geliyor bana. Bilincim durulaﬂ›yor sanki ve irademi
k›rmaya yönelik çabalar› bir komedi gösterisi gibi izliyorum. Güldür-

meyen bir komedi gösterisi...
Yürüyüﬂüm boyunca ölüm
orucundan vazgeçmem için bir
tak›m kararlar al›nd›, çeﬂitli yapt›r›mlar gündeme geldi. Daha önce rahatl›kla alabildi¤im dergiler
bir anda, peﬂpeﬂe yasakland›,
çektirece¤im foto¤raf say›s›na
kadar kotalar konuldu.
Bu hafta içinde yazd›¤›m iki
mektup hakk›nda disiplin kurulu
"göndermeme" karar› ald›. Behiç
Aﬂc›'ya yazd›¤›m mektup da bunlardan biri. Bildi¤in gibi ben ölüm orucunday›m, Behiç Aﬂc› da öyle. Hapishane idaresi de içeride, d›ﬂar›da
kimin ölüm orucu yapt›¤›n› gayet
iyi biliyor. Disiplin kurulu karar›na
göre, ikimiz birbirimize mektup yazarak destek oluyormuﬂuz, sonra
birbirimize verdi¤imiz destek, di¤er
tutuklu ve hükümlüleri ölüm orucuna özendiriyor ve teﬂvik ediyormuﬂ.
... Biz birbirimizle mektuplaﬂ›nca
ölüm orucu eylemine meﬂru zemin
haz›rlamak istiyormuﬂuz. Ben ölüm
orucunu durduk yerde yapm›yorum
ki! Behiç ve Gülcan, durduk yerde
yapm›yorlar ki! Tecriti yaﬂayan biziz, her iste¤imize "dilekçe yaz›n"
cevab› alan biziz, hücreye kapat›lan,
"gereksiz yere" slogan att›, marﬂ
söyledi, bir katliam› protesto etti
diye hakk›nda mektup, görüﬂ yasaklar› verilen yine biziz... ‹ﬂte
bunlar eylemimizin meﬂru zemini...
Bir baﬂka mektubum ise, "röportaj niteli¤i taﬂ›d›¤› ve herhangi
bir yay›n organ›nda yay›nlanabilece¤i" için gönderilmedi. Yani röportaj yapma hakk›m da yokmuﬂ!
Hiçbir yerde yay›nlanmayacak gibi
mektuplar yazmal›ym›ﬂ›m. Asl›nda
bana, bize denilen ﬂu: Siz insan olmay›n, tecrite uyun, düﬂünmeyin!...
Sevgili...
Taleplerimizin karﬂ›lanmas›n›
açl›¤›mla istemeye devam edece¤im.
Bir baﬂka mektupta yeniden görüﬂünceye kadar hoﬂçakal›n.
12 Kas›m 2006
Uﬂak Hapishanesi

Avukatlar, Mimar-Mühendis Odalar›, Sendikalar,
DKÖ’ler, Ayd›n ve Sanatç›lar, E¤itimciler Tek Ses:

Behiç AﬂKaya,
c›’n›n da s›k s›k
Grup Yodile getirdi¤i gir u m ,
bi, bugün tecritMehmet
te direnen sadeAslan,
ce Adalet BakaÇa¤daﬂ
Tecrit konusunda “yaln›z” kalan Adalet Bakan› gön›. Barolardan sendiAtaman’›n
kalara, DKÖ’lerden rüﬂmekten kaçarak, halktan, kamuoyundan kaç›yor aralar›nda bumeslek örgütlerine
lundu¤u gibi
yaﬂ›yor. Behiç Aﬂc›, hayat›n› bizlere
kadar kamuoyunun ezici bir kesimi
çok say›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›b›rakm›ﬂ durumda. Bu hayat›n bu
tecritin kald›r›lmas›n› istiyor, bunu
lar.
kadar erken ölümle sonuçlanmas›da ça¤r›larla, eylemlerle hayk›r›yorBu arada tecritin son bulmas›
na izin vermeyelim” dedi. Suavi çalar.
için imzaya aç›lan metne, ﬂu ana karesizlik içinde beklemeyeceklerini
dar 300 civar›nda ayd›n ve sanatç›belirtirken, gazeteci Ahmet Tulgar
n›n imza att›¤› ö¤renildi.
Sanatç›lar:
da, medyadaki sessizli¤i eleﬂtirdi.
Sanat cephesinden bir baﬂka ses
Direniﬂçilere “dayan›n” diyen Tulise, Kocaeli Gençlik Derne¤i müzik
gar umutlar›n› yitirmeyeceklerini
grubu, Grup K›v›lc›m’dan geldi.
Gazete ilanlar›, destek ziyaretlesöyledi. Yazar Perihan Ma¤den ise
29
Kari ve açl›k grevleri, Adalet Bakan›
ﬂunlar› söyledi: “Bu insanlar, bu kos›m’da gün
ile görüﬂme giriﬂiminde bulunmalaﬂullarda yaﬂayamayacaklar›n› düboyu direr›, ‘Hepimiz tecritteyiz’ oyunlar› ile,
ﬂündükleri için ölmeye yat›yorlar.
niﬂ evinde
tecritin kald›r›lmas› için sesini yükOnlar› görmezlikten gelmek çok büAﬂc›’ya
selten sanatç›lar, bir kez daha iktiyük bir vicdans›zl›k. E¤er bu hüküdestek vedara ça¤r› yapt›lar. 28 Kas›m günü
met; komﬂun açsa sen uyuyamazs›n
ren ve tecGazeteciler Cemiyeti’nde bas›n topdiyen bir dine inan›yorsa, komﬂuritin son
lant›s› düzenleyen Tecrite Karﬂ› Sanun çocu¤u ölüyorken onlar›n da
bulmas›
natç›lar, “123. ölümü durdural›m”
uyuyam›yor olmas› gerekir. Adalet
talebiyle
dediler.
Bakan›n›n, mahkumlarla ya da onaçl›k grevi
lar› temsil eden, Türkiye Barolar
Sanatç›lar aç›klama öncesi sergiy a p a n
Birli¤i olabilir, Tabipler Birli¤i
ledikleri oyunla, ölümlere dikkat
Grup K›Baﬂkan› olabilir, onlardan oluﬂan
çektiler. Her sanatç›n›n birer say›
v›lc›m,
bir heyeti kabul etmesi gerekiyor.”
söyleyerek 122‘ye kadar saymalar›
türkülerini
ve say› ilerledikçe canland›rma yaTiyatro sanatç›s› Macide Tan›r
ve marﬂlapan avukat›n durumunun kötüleﬂda çok etkilendi¤ini belirterek, “çok
r›n› ölüm
mesi ﬂeklindeki oyunun dekorunda
fazla ac› çekiyorum. Bu yaﬂ›ma kaorucu direniﬂçileri için söyledi.
122 ﬂehidin ismi ve 123. ölümü durdar geldim, çok hükümet gördüm.
dural›m panosu yerald›. Oyun “MaAtatürk’ün çok yak›nlar›nda da buMeslek Örgütleri:
pusun ‹çinde Üç A¤aç ‹ncir” türkülundum. Ben böyle hükümet görmesüyle sona erdi.
dim. Hükümetin, bir olay› böyle alg›lamas› insan can›na mal oluyor.
Sanatç›lar ad›na aç›klama yapan
25 Kas›m’da Gülcan Görüro¤Bu bir insan bedeni, insan›n özgürSuavi, zamanla yar›ﬂ›ld›¤›n› hat›rlalu’nu
ziyaret eden Adana’da ki meslü¤ü”
diye
konuﬂtu.
tarak, “Av. Behiç Aﬂc› son anlar›n›
lek
örgütleri
taraf›ndan 26 KaSon olarak, Bilgesu Erenus,
s›m’da
düzenlenen
panelde, tecritin
ölüm orucu direniﬂçisi Sevgi Saybir
devlet
politikas›
oldu¤u kaydemaz’›n gönderdi¤i saç band›n› Tadilerek,
kald›r›lmas›
istendi.
n›r’a hediye etti. Foto¤raf sanatç›s› Özcan Yaman’›n tecriti anlatt›¤›
Eczac›lar Odas›’nda, Adana Takurgu da ilgiyle izlendi. 100 kiﬂibip Odas›, KESK, TMMOB, ‹HD
nin kat›ld›¤› bas›n toplant›s›na;
ve Tecrite Karﬂ› Hukukçular KomiSuavi, Efkan ﬁeﬂen, Ahmet Tultesi taraf›ndan düzenlenen panelde,
gar, ‹brahim Karaca, Perihan
Tabip Odas› Baﬂkan› Osman KüçüMa¤den, Bilgesu Erenus, Ali Eriﬂ,
kosmano¤lu, T‹HV Genel Sekreteri
Yusuf Çetin, Erdal Güney, MehMetin Bakkalc›, Yazar Temel Demimet Esato¤lu, Macide Tan›r, Birol
rer ve Cezaevi ‹zleme Komitesi
Topalo¤lu, Avni Sa¤lam, Gülten
Üyesi Av. Kemal Aytaç konuﬂtu.

TECR‹TE SON!

☞ ‘Tecrite Son’

☞ ‘Tecrite Son’
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Demirer, tecritin siyasi,
her türlü muhalif kesime yönelik bir politika oldu¤unu
kaydederken, Av. Aytaç da F
Tiplerinin tüm topluma bir
tehdit olarak kullan›ld›¤›n›
belirterek, “F Tipleri tüm bir
toplumun sorunudur” dedi.
Bakkalc›’n›n tecritin etkileri
üzerine konuﬂtu¤u panel, sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

Artvin Kamuoyu:

☞ ‘Tecrite Son’
Artvin’de kamuoyunu temsil
eden neredeyse tüm örgütler biraraya gelerek tecriti protesto ettiler. 24
Kas›m günü baro binas›nda bir bas›n toplant›s› düzenleyen kurumlar,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” dediler.
Artvin Barosu, TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu, E¤itim-Sen ﬁubesi, BES Temsilcili¤i, Tar›m Orkam-Sen ﬁubesi, OR-KOOP,
D‹SK/Genel-‹ﬂ, Tüm Bel-Sen, Halkevi, 78’liler Derne¤i, ÖDP, SHP,
CHP, Do¤u Karadeniz Temel Haklar, Artvin Gençlik Derne¤i Giriﬂimi olmak üzere 15 kurumun imzas›n› taﬂ›yan aç›klamay›, Artvin Barosu Baﬂkan› Bedrettin Kalkan okudu.
122 insan›n öldü¤ünü hat›rlatan
Kalkan, “halen daha üç direniﬂçi
tecritin kald›r›lmas› için direniyor.”
dedi. Sevgi Saymaz’›n Artvinli oldu¤u da hat›rlat›lan aç›klamada, üç
direniﬂçinin “ölmelerine izin vermemeliyiz” denildi.
Kalkan sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Ayd›nlar›n, avukatlar›n, sanatç›lar›n, demokratik kitle örgütlerinin, sendikalar›n, tutuklu ailelerin
daha fazla ölümlerin olmamas›
ve tecritin kald›r›lmas› için Adalet Bakanl›¤›na karﬂ› tepkileri
her geçen gün artmaktad›r. Ancak Adalet Bakanl›¤› halen görüﬂme taleplerini kabul etmemekte insanlar›n ç›¤l›klar›n› duymamakta, duymamazl›ktan gelmektedir. Art›k bu sorun çözülmelidir.
Adalet Bakanl›¤› somut ad›mlar
atmal›d›r ve bu ülkemizin kanayan yaras›n› durdurmal›d›r...”

Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma
Komitesi’nin bir di¤er deste¤i ise, 26 Kas›m günü yap›lan açl›k grevi oldu.

Avukatlar:

☞ ‘Tecrite Son’
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi, Behiç Aﬂc›’n›n ölümüne izin
vermeyece¤iz ﬂiar›yla eylemlerine
devam ediyor. Geçen hafta da meﬂaleli yürüyüﬂ ve kitlesel açl›k grevi
ile Aﬂc›’ya destek veren hukukçular
bir kez daha ‘Tecrite Son’ dediler.
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’nin ça¤r›s› ile 24 Kas›m akﬂam›
‹stanbul Barosu önünde biraraya
gelen 150 civar›nda avukat meﬂalelerle yürüyüﬂ düzenledi. Aﬂc›’ya
destek veren avukatlar, tecrite karﬂ›
sloganlar att›lar ve ‘Avukat Behiç
Aﬂç› 234 Gündür Tecrite Karﬂ›
Ölüm Orucunda’ pankart› taﬂ›d›lar.
Yürüyüﬂ öncesi baro önünde
aç›klama yapan Av. Taylan Tanay,
“hukukçular›n infaz sistemi nedeni
ile yeni bir ölüme tahammülleri kalmam›ﬂt›r. 123. ölümü durdurmak,
bu karanl›¤› ayd›nlatmak için yürüyece¤iz.” diye konuﬂtu. Cüppeleri
ile Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyen avukatlar, s›k s›k "Behiç Aﬂç›
Yaln›z De¤ildir" slogan› att›lar. Burada bir kez daha aç›klamada bulunan Tanay, ‹stanbul Barosu avukatlar› olarak Adalet Bakanl›¤›’ndan,
“tecriti kald›rmas›n›” istediklerini
kayderek, “meslektaﬂ›m›z›n ölümüne izin vermeyece¤iz.” dedi.
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Komitenin ça¤r›s› ile bir
araya gelen 40 avukat, bas›n
aç›klamas› ile eylemlerine
baﬂlad›lar. Avukatlar ad›na
konuﬂan Av. Özgür Esen, bir
kez daha Aﬂc›’n›n yan›nda olduklar›n› göstermek için burada olduklar›n› kaydederek, Yetkililerin körü,
sa¤›r› ve dilsizi oynamaktan art›k
vazgeçmesi gerekti¤ini söyledi.
Tecritin bir insanl›k suçu oldu¤unu kaydeden hukukçular, “hiç
kimsenin insanl›k onuruna ayk›r›
ceza verilemeyece¤i, hiç kimseye
kanunla belirlenmiﬂ cezadan baﬂka
ceza verilemeyece¤i” ilkelerini hat›rlatt›lar ve F Tiplerinin tüm bunlara ayk›r› oldu¤unu ortaya koydular.
Cemil Çiçek’e seslenen Av.
Esen, “Bu sese kulak verilerek, F
Tipi cezaevlerinde uygulanan ve
a¤›r bir insan hakk› ihlali olan tecrit uygulamas›na son verilmelidir.
Bir avukat›n ölmesi izlenmemeli,
yeniden cübbesini giymesi için son
derece hukuki ve insani olan talepleri karﬂ›lanmal›d›r” dedi.
Ellerinde karanfillerle 40 avukat›n kat›ld›¤› aç›klama sonras›, 20
avukat gün boyu açl›k grevi yapt›.

D‹SK Baﬂkanlar›:

☞ ‘Tecrite Son’
25 Kas›m’da Ankara’da toplanan D‹SK Baﬂkanlar Kurulu, iﬂçi
emekçilere yönelik sald›r›lar›n yan›s›ra, ülke gündeminde önemli konular› da ele ald›. Genel ‹ﬂ Toplant› Salonu’nda yap›lan toplant›n›n ard›ndan yay›nlanansonuç
bildirgesinde, ‘Kürt Sorunu’nun
çözümü, ‘12 Eylül suçlular›n›n
yarg›lanmas›’ konular›n› ele alan
D‹SK Baﬂkan Kurulu, “sosyal
hukuk devletinde asla kabul edilemez ve insan haklar›na ayk›r›
buldu¤umuz F Tipi hapishaneler
ve tecrit sorununun acilen çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Enternasyonal Heyet:

☞ ‘Tecrite Son’
YUNAN sol ve emek güçleri bir
kez daha Aﬂc›’ya destek vermek
için ‹stanbul’dayd›. Yunan halk›n›n
ve emekçilerini deste¤ini iletmek
üzere gelen heyette ﬂu isimler yer
ald›: Yunanistan Komünist Partisi
Merkez Komite Üyesi ve ‹lkokul
Ö¤retmenleri Federasyonu DOE
temsilcisi Kostas Paplomatas, Sol
Birlik Partisi Sinaspismos Merkez
Komite Üyesi Angelos Mandadakis’te, Yunanistan ‹ﬂçi Mücadele
Cephesi PAME Temsilcisi Babis
Bortelinos
Heyet, ziyaretlerine iliﬂkin 24
Kas›m günü Direniﬂ Evi’nde bir bas›n toplant›s› düzenledi. Tecrite
Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi avukatlar›ndan Umut Türko¤lu’nun sunumunun ard›ndan sözalan heyet üyeleri, ölüm orucuna destek vermek
için geldiklerini kaydettiler.
Yüzbinlerce emekçinin üyesi bulundu¤u PAME’nin dayan›ﬂma mesaj›n› ileten Babis Bortelinos, “Yeni
bir cenaze ç›kmamas› çabas›nday›z.
Türk Hükümeti’ne buradan ça¤r›
yap›yoruz, derhal bu tecrit siyasetine son verilmeli” derken, YKP
Temsilcisi Kostas Paplomatas ise,
“75 bin ilkokul ö¤retmeninin selamlar›n› ve dayan›ﬂma taleplerini, Yunanistan Komünist Partisi’nin dayan›ﬂma ve selamlar›n› ve iyi dileklerini buraya getirmiﬂ bulunuyorum” diye konuﬂtu. Bu mücadelenin
özünün siyasi bir mücadele oldu¤unu bildiklerini kaydeden Paplomatas, direniﬂin Yunanistan kamuoyunda yolaçt›¤› ilgiyi de ifade etmek istediklerini kaydetti. Bir önceki ziyaretlerinde Gülcan Görüro¤lu’nu da ziyaret ettiklerini hat›rlatan
Paplomatas, “O’na buradan özel
selamlar›m› ve dayan›ﬂma duygula-

r›m› belirtmek istiyorum” dedi.
Sinaspismos Temsilcisi Angelos Mandadakis de, “Türkiye’de
demokrasi mücadelesi veren arkadaﬂlara destek vermek amac›yla”
geldiklerini ifade ederek, “Yunanistan’›n her yerinde Aﬂc›’yla beraber oldu¤umuzu buradan kendisine iletmek istiyoruz” dedi.
Yunanistan’da da faﬂist, iﬂbirlikçi hükümetler, cuntalar yaﬂand›¤›n›
hat›rlatan Mandadakis, “Biz bu sorunlar›n yabanc›s› de¤iliz. Bu konularda halklar›n dayan›ﬂmas›n›n ne
büyük önem taﬂ›d›¤›n› çok yak›ndan biliyoruz” diye konuﬂtu. Mandadakis, sorunu Avrupa Parlamentosu ve çeﬂitli platformlara taﬂ›yacaklar›n› söyledi.
Yunan halk›n› ve emekçilerini
temsilen direniﬂe destek veren heyet, aç›klama sonras› tecrite iliﬂkin
çeﬂitli demokratik kurumlarla görüﬂmelerine devam ettiler.

E¤itim Emekçileri:

☞ ‘Tecrite Son’
E¤itim emekçilerinin baﬂlatt›¤›
ve ard›ndan süreklileﬂen bir günlük
açl›k grevine, 18 Kas›m’da E¤itimSen 3 No’lu ﬁube üyesi ö¤retmenle-

rinden Ertan Kayhan ve Atalay Gök
kat›l›rken, 24 Kas›m’da ayn› ﬂubeden Emin Molla, Nursel Tanr›ver
isimli ö¤retmenler ile, BES 1 No’lu
ﬁube üyesi Fikret Peﬂken kat›ld›lar.
Destek eylemlerine iliﬂkin dergimize konuﬂan Nursel Tanr›verdi,
tecritin sadece cezaevlerinde yaﬂanmad›¤›n›, yaﬂam›n her alan›nda oldu¤unu belirterek, “Bunu iﬂyerlerimizden baﬂlayarak, arkadaﬂl›k iliﬂkilerimize kadar girdi¤imiz herhangi bir toplumsal gruptaki iliﬂkide
görmek mümkün” dedi. Tecritin
kald›r›lmas›n› isteyen Tanr›verdi,
ﬂöyle konuﬂtu: “Behiç Aﬂc›’n›n açl›¤›n› bir gün de olsa yaﬂamak bana
büyük bir onur veriyor. Onun gözlerindeki yaﬂama umudu beni de yaﬂama s›k› s›k›ya ba¤l›yor ve bu durum, içinde bulundu¤umuz sorunlar› çözmekteki inanc›ma yans›yor.”
Emin Mollao¤lu ise, Aﬂc›’n›n
müvekkillerinin ve toplumun tecritine karﬂ› duyarl›l›¤› ile en do¤al bir
biçimde ölüm orucuna yatmas› karﬂ›s›nda, mücadelesi önünde sayg›yla e¤ildi¤ini dile getirdi. Mollao¤lu
da kendi yaﬂamlar›nda tecriti yaﬂad›klar›n›, gördüklerini belirtirken,
desteklerinin 24 Kas›m ö¤retmenler
gününe denk getirilmesinin bilinçli
bir tercih oldu¤una dikkat çekti.

AﬁCI’YA BÜYÜK DESTEK
Sendikalar, DKÖ’ler, gecekondu emekçileri, odalar, iﬂçiler, memurlar k›saca halk›n, demokratik muhalefetin her kesiminden ziyaretçiler ak›yor her
gün Direniﬂ Evi’ne. Aﬂc›’ya destek ç›¤ gibi büyüyor.
26 Kas›m günü, Direniﬂ Evi’ne gelen TUYAB üyeleri, Aﬂc›’y› desteklediklerini ifade ederken, ayn› gün ODAK Dergisi çal›ﬂanlar› da ziyaret ederek
destek verdiler.
Aﬂc›’n›n bir baﬂka ziyaretçileri ise, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi üyeleriydi. Sloganlar atarak direniﬂ evi önüne gelen 30 kiﬂilik grup, beraberinde getirdikleri coﬂkular› ile, gecekondular›n öfkesi ile direniﬂin kazanaca¤›n› hayk›rd›lar. Gecekondulardan ç›karak ﬁiﬂli’nin yolunu tutanlar sadece onlar de¤ildi. ‹kitelli Temel Haklar üyeleri
de kalabal›k bir grupla Direniﬂ Evi’ndeydiler.
Okmeydan›’ndan gelen ortaokul ve lise ö¤rencisi 25 kiﬂi ise, onlar›n gelece¤i için direnen
“a¤abeyleri” Behiç Aﬂc›’ya “yan›nday›z” dediler. Aﬂc›’n›n salona girdi¤i anda hepsi nefeslerini tutarak izlediler, açl›¤›yla adaleti savunan direniﬂçiyi.
11
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Ankara

23 Kas›m günü Ege Mahallesi’nde
yaka paça gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›lar› protesto eden ‹KM çal›ﬂanlar›, tecriti ve gözalt›lar› protesto
eden sloganlarla yürüyüﬂ yapt›lar.
“Bask›lar Gözalt›lar Tecrite Son
Mücadelemizi Engelleyemez” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan Murat Korkut, sald›r›n›n tecrite
ve yozlaﬂmaya
karﬂ› mahallede yürüttükleri mücadeleyi engelleme amaçl› oldu¤unu
kaydederek, “Hiçbir bask› tecrite ve
yozlaﬂmaya karﬂ› olan mücadelemizin önünü kesemez” diye konuﬂtu.
Gözalt›na al›nan beﬂ kiﬂi ise, daha
sonra serbest b›rak›ld›lar.

‘Zafer Bizim Olacak’
Haftalard›r meydanlarda tecrit
zulmünü anlatmaya devam eden
TAYAD’l› Aileler, geçen hafta da
‹stanbul’dan Samsun’a birçok kentte düzenledikleri oturma eylemleri,
açl›k grevleri ile, ‘Tecrite Son’ dediler, tecrit zulmünü tutsaklar›n mektuplar›ndan anlatt›lar. Meﬂaleler,
sansürle bo¤ulmak istenen tecrit
gerçe¤ini ayd›nlatt›.
ANKARA’da TAYAD’l›lar, her
Cuma meﬂaleli yürüyüﬂler baﬂlatt›lar. ‹lki 24 Kas›m’da yap›lan yürüyüﬂte “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› at›ld›. Akﬂam
saatlerinde Yüksel Caddesi’nin
Mithatpaﬂa giriﬂinde toplanan 80 kiﬂi, “Tecrite Son” pankart› eﬂli¤inde
‹nsan Haklar› An›t› önüne yürüdü.
Burada bir aç›klama yapan Semiha
Eyilik, “Tecrite hay›r diyen herkesi
buraya konuﬂmas› için ça¤›r›yorum.” diye seslendi. ‹lk konuﬂma
ise, ÇHD Genel Sekreteri Av. Selçuk Koza¤açl› taraf›ndan yap›ld›.
Koza¤açl› bugün cezaevine gitti¤ini
kaydederek, yo¤un darbe alarak kaburgalar› k›r›lan insanlar gördü¤ünü
kaydetti ve “Müvekkillerimin yüzleri tan›nmayacak haldeydi. Bu sald›r› yaln›zca siyasi tutuklulara de¤ildir. Adlilere de yap›l›yor, siyasiler
direniyor, fakat adliler intihar ediyor.” diye konuﬂtu.
Aﬂc›’n›n ölüm orucunda oldu¤unu hat›rlatan Koza¤açl›, isteklerinin
makul say›da insanlar›n birarada
bulunabilmesi oldu¤unu ifade etti.
Bu arada; TAYAD’l›lar›n her
Cuma yapacaklar› meﬂaleli yürüyüﬂlerin ça¤r›s›n› yapmak isteyen
‹dil Can Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›

ANTAKYA Ulus Meydan›’nda
24 Kas›m’da oturma eylemine devam eden TAYAD’l›lar da, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› ve direniﬂçilerin foto¤raflar›
ile Antakya halk›na tecriti ve direniﬂi bir kez daha anlatt›lar. TAYAD’l›lar ad›na Niyazi Harnubo¤lu’nun
aç›klama yapt›¤› eylemde, Ümit ‹lter’in Aﬂc›’ya hitaben yazd›¤› ﬂiir
okunurken, halk›n ilgisi yo¤undu.
SAMSUN’da ise, her hafta oldu¤u gibi, 25 Kas›m günü de Süleymaniye Geçidi’nde bir araya gelen
TAYAD’l›lar, “Tecrite Son” pankart› açarak, tecritin kald›r›lmas›n› istediler. Banu Özcan’›n yapt›¤› aç›klamada, Adalet Bakanl›¤›’n›n hala
çözüm yerine bask›ya baﬂvurdu¤una de¤inilirken, Samsun’da devam
eden açl›k grevine iliﬂkin de bilgi
verildi. Özcan, Sefa Apartman›
ikinci kat›nda açl›k grevindeyiz.
Bugün 10 gün açl›k grevini Kenan Ustabaﬂ sürdürecektir. Herkese açl›¤›m›z›n nedenini anlatmak isteriz” diye konuﬂtu.
Bu arada; oturma eylemi esnas›nda polis taraf›ndan gönderildi¤i anlaﬂ›lan bir faﬂistin provokasyon giriﬂimi TAYAD’l›lar
taraf›ndan boﬂa ç›kar›ld›.
‹STANBUL’un meydanlar›nda kitlesel bir günlük açl›k
grevleri, bu Cumartesi de de12
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vam etti. 25 Kas›m’da Bak›rköy,
Kad›köy ve ﬁiﬂli'de gün boyu bildiriler da¤›tan TAYAD’l›lar, pankartlar› ve direniﬂçilerin resimleriyle,
gerçekleri halka ulaﬂt›rd›lar. Bas›n
aç›klamas› ile baﬂlayan açl›k grevleri yine akﬂam saatlerinde yap›lan
bas›n aç›klamas› ile son buldu.
Taksim Metrosu yan›ndaki parkta yap›lan eylemde, “F Tiplerinde
Tecrit Var, Tecriti Kald›rmak ‹çin
Açl›k Grevindeyiz" yaz›l› ve üzerinde üç direniﬂçinin resimlerinin bulundu¤u pankartlar aç›l›rken, Musa
Aykanat, tecrite son hayk›r›ﬂ›n›
duymayan kimse kalmayana dek
mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda da "Tecriti Kald›rmak ‹çin
Açl›k Grevindeyiz" pankart› açan
TAYAD'l›lar, 10.00-17.00 saatleri
aras›nda açl›k grevi yapt›, bildiriler
da¤›tt›. Ayn› ﬂekilde Kad›köy ‹skele
Meydan›'nda da TAYAD'l› Aileler
gün boyu açl›k grevi yap›p 6 bin
bildiri da¤›tarak tecriti anlatt›lar.
TAYAD'l› Aileler her hafta yapt›klar› Sultanahmet Park›’ndaki
oturma eylemini de, 26 Kas›m günü
gerçekleﬂtirerek, tecriti protesto etmeye devam ettiler. TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel’in Ankara’da tutuklanan 18 TAYAD’l›n›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi¤i aç›klamas›n›n
ard›ndan, bu hafta tutsak mektubu,
Emekli-Sen 2 No'lu ﬁube Baﬂkan›
Hasan Kaﬂk›r taraf›ndan okundu.
Sar›gazi Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi 70 kiﬂilik grup, 22 Kas›m
günü, lise önünden Demokrasi Cadesi’ne kadar tecriti protesto eden
sloganlarla yürüdü.
ADANA TAYAD’l› Aileler de

Adana

27 Kas›m günü bir kez daha ‹nönü
Park›’nda oturma eylemi yapt›lar.
'Tecrite Son' pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, ‘Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur' sloganlar› at›ld›. TAYAD'l›lar ad›na
aç›klamay› okuyan K›ymet Erenler,
Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e seslenerek; “Art›k bu zulme son verilmelidir. Tecrit sorununu çözmek elindedir ve çözmelidir” dedi. Halktan
insanlar›n oturma eylemine kat›larak destek verdi¤i gözlenirken, tecriti anlatan bildiriler da¤›t›ld›.
MERS‹N’de de ayn› gün Taﬂ Bina önünde hayk›r›ld› ‘Tecrite Son’
slogan›. Oturma ve mektup okuma
eylemini 41. kez yapan TAYAD’l›lar, direniﬂçilerin resimlerinin oldu¤u, “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar” yaz›l› pankart açt›lar. Gülbeyaz
Karaer taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Adalet Bakan› Çiçek’in ayd›nlar,
sanatç›lar, meslek örgütü ve tutsak
ailelerinden neden kaçt›¤› sorguland›. Aç›klaman›n ard›ndan söz alan
Hasan Biber de, tecritin emperyalist
bir politika oldu¤unu hat›rlatarak,
“Tecrite karﬂ› ç›kmak ba¤›ms›z bir
ülke istemektir” dedi. Eyleme Halkevi ve ESP de destek verdi.
MALATYA’da ise, HÖC üyeleri AKP ‹l Binas› önünde “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart›
açarak aç›klama yapt›lar. Polis, halk›n izlemesini engellemek için kitlenin önünü belediye çöp arac› ile kapatma gibi acizliklere baﬂvururken,
aç›klamada iktidar›n kaçarak bu sorundan kurtulamayaca¤› kaydedildi.
Aç›klama sonras› binden fazla bildiri halka da¤›t›l›rken, ﬂair oldu¤unu
söyleyen bir kiﬂi, tecrite duyarl› oldu¤unu ve bu konuda bir ﬂiir yazd›¤›n› belirterek, ﬂiirini okudu.
ELAZI⁄’da 26 Kas›m günü
Hozat Garaj›’nda yap›lan eylemde
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” diyen TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Hüseyin Çelik, yedi y›ld›r bu
zulmün yaﬂand›¤›n› hat›rlatt›. Daha
sonra yar›m saat boyunca oturma
eylemi yapan ve sloganlar atan TAYAD’l›lar, kahvehanelere, dükkânlara tek tek girerek bildiriler da¤›tt›-

lar. Elaz›¤ polisinin faﬂistleri kullanarak gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›
provokasyon ise yine tutmad›.
ANTALYA’da da Çiçek’in sorunu görmezden gelme, kaçma tavr›
eleﬂtirildi. 26 Kas›m günü K›ﬂlahan
Meydan›’nda bir araya gelen TAYAD’l›lar ad›na aç›klamay› yapan
Ertu¤rul Sa¤lam, “Siyasi iktidar
bask›larla ve zorla tecrite karﬂ› direnenleri susturamaz. Tecrit insanl›k d›ﬂ›d›r. ‹nsanl›k onuru için 7 y›ld›r direnenler bedel ödeyenler vazgeçmeyeceklerdir” dedi.
1 MAYIS Mahallesi’nde bulunan Anadolu Temel Haklar Derne¤i’nde, tecriti halka anlatmak için
düzenlenen etkinlikler ise sürüyor.
25 Kas›m’da yap›lan film gösteriminde, ölüm oruçlar›n› ve hapishaneler mücadelesi tarihini anlatan bir
film gösterildi. Yaklaﬂ›k 60 kiﬂinin
kat›ld›¤› gösterimin ard›ndan, Av.
Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤›
bir yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” sloganlar› at›ld›.
‹ZM‹R’de ise Konak Kemeralt›
Giriﬂinde 42. haftada “Tecrite Son”
diye hayk›r›ld›. 25 Kas›m günü yap›lan oturma eylemine ESP ve ‹C‹
de destek verdi.
Öte yandan, Düzgün TV’nin 25
Kas›m’da Antalya’da düzenledi¤i
“Önce ‹nsan” gecesine kat›lan TAYAD’l›lar, binlerce bildiri da¤›tt›lar.
Salonda 4 bin kiﬂi ‘Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun’ slogan› att›.

BDSP ve ESP’den Protesto
BDSP üyeleri 25 Kas›m günü
Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› eylemde “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› ile, Gülcan
Görüro¤lu, Sevgi Saymaz ve Av.
Behiç Aﬂc›’n›n resimlerini taﬂ›d›lar.
BDSP ad›na aç›klamada bulunan
Çetin ﬁimﬂek, Aﬂç›'n›n ayd›n sorumlulu¤una dikkat çekti. ESP üyeleri de ‹zmir Kemeralt› giriﬂinde
yapt›klar› aç›klama ile, Aﬂc›’n›n taleplerinin kabul edilmesini istediler.
13
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Samsun'da destek açl›k grevi sürüyor. 10
günlük açl›k grevi yapan Hüseyin Aktaﬂ’tan
nöbeti 26 Kas›m’da
devralan Kenan Ustabaﬂ da 10 gün eylemi
sürdürecek.

“Tecrit sürdükçe
eylemlerimiz sürecek”
Dergimizi, “Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi ad›na arad›¤›n›” belirten
bir kiﬂi, tecrit politikas›n›n sürdürülmesine karﬂ›, Zeytinburnu Demirciler Sitesi Akbank ﬂubesinin tahrip
edilmesi eylemini üstlendi. Eylemin,
24 Kas›m günü saat 11.00’de gerçekleﬂtirildi¤i kaydedilen üstlenmede,
“Tecrit sürdükçe eylemlerimiz sürecektir" denildi.

Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde 25
Kas›m günü bir inﬂaata as›lan ‘Tecrite
Son’ pankart› uzun süre as›l› kald›.
Gülcan’›n direniﬂini sürdürdü¤ü ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde afiﬂ yapan TAYAD’l›lar halk›n Gülcan ile ilgili sorular›na muhatap oldular.
Trabzon’da, 26 Kas›m’da HÖC imzal›
yaz›lamalar yap›ld›.
Manisa-Akhisar’da 29 Kas›m günü
1300 bildiri ilçe halk›na ulaﬂt›r›ld›.
Sarigazi’de 27 Kas›m’da Demokrasi
Caddesi’ne as›lan TAYAD imzal›, ‘F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son’ yaz›l› pankart iki gün as›l› kald›. 28 Kas›m’da ise, merkezdeki Ödül Sürücü
Kursu’na ait 8 katl› binaya 12 metrelik
bir pankart as›ld›. “Tecrite Son” ve her
bir direniﬂçinin günlerini yazan pankart, Sar›gazi halk›na bir kez daha direniﬂi anlatt›.

Kaçacak Yeriniz
Kald› M›?

Daha “dün” gibi... Gülmiyorum. Ama ﬂunu bilmeni
can’›n “109. gününde” olduistiyorum. Sadece ben de¤il
¤unu yazm›ﬂt›k. ﬁimdi 207.
Türkiye’nin her taraf›ndan,
gününe dayand›. Aradan geçen
gitti¤im yerlerde görüﬂtü¤üm
bu zamanda, Gülcan’›n iradeherkes bu onurlu direniﬂinizin
si, inanc›, gözlerindeki ›ﬂ›k ve
yan›nda yürekten yer al›yor.
tin Saban Hatay’dan gelmiﬂ, çiftçi.
Çukurova’n›n bereketli topraklar›
Tüm kalbimle, eﬂimle beraber sizin
Tar›m› yok eden politikalar› uygulamisali anaçl›¤›yla insanl›¤› sarmalayan›n›zday›m” diyor Demirer.
yanlar ile tecriti uygulayanlar›n bir
mas› d›ﬂ›nda birçok ﬂey de¤iﬂti. Ne“Tecrite Son” sesi bu kez, zulüm
oldu¤unu yaﬂayarak görenlerden.
ler mi? Kilosu 50 idi, ﬂimdi; 37, tanpolitikalar›n›n karargâh›ndan yükVe Gülcan’lar›n, onlar için ölüme
siyonu, gözleri, midesi ve daha birseliyor. Gülcan’la beraber pür dikgitti¤ini bilenlerden. Araplar›n kençok organ› yeteneklerini gösteremez
kat, CHP milletvekili Atilla Kart’›
dilerine has Türkçesiyle baﬂl›yor
oldular. Art›k zaman›n›n çok büyük
dinliyoruz. Soruyor milletvekili
anlatmaya; “Deste¤imin yeterli olbir bölümünde, yata¤›nda Gülcan.
ama, muhatab› Adalet Bakan› bu
du¤una inanm›yorum. 122 insan ölVücudunun her noktas›nda “ok dekez de meclisten kaçm›ﬂ. Meclisin
dürüldü. Ve hala içerde ve d›ﬂar›da
¤ercesine” gelecek a¤r› ve sanc›lar›
ceylan derisi koltuklar›ndan yay›l›p
mücadele sürüyor... Dünya kamubekler gibi.
duvarlara çarparak dönen milletveoyuna ulaﬂt›¤› halde iktidar tecriti
kilinin sesi kulaklardayken; tecrit
Mevsimler de¤iﬂti, baharda baﬂkabul etmiyor, uygulamaya devam
hücrelerinde ﬂu an beyaz duvarlara
lam›ﬂt› bu yolculuk, yaz, sonbahar
ediyor. Ve diyor ki Avrupa onaylaçarparak o sonsuzluk gibi görünen
ve ﬂimdi bir baﬂka mevsim. K›ﬂ kum›ﬂt›r. Ama bugün Avrupa da tersini
anlams›z boﬂlukta bo¤uluyor binlerﬂan›p so¤uklu¤unu dövüyor ﬂimdi
söylüyor. Neden kaale alm›yor? AB
ce ses.
buralar›. Yi¤ittir buran›n insan›, öyle
onaylas›n veya onaylamas›n, vatankolay kolay pes etmez, ama gel gör
“Açl›k grevine gelirken hedefim,
daﬂlar olarak bize sordu mu? Bizim
ki k›ﬂ›n beraberinde taﬂ›d›¤› ölüm
122
ölümün 123. olmamas›. Buragelece¤imiz bu F Tipi hücrelere
so¤uklu¤u bükmekte birçok yi¤idin
dan
tüm halk›m›za sesleniyorum.
hapsedilemez...” Heyecan›ndan dili
boynunu. Umutlar› s›cac›k, gözleri
Elinizi
vicdan›n›za koyun ve düﬂüdolansa da kabaran yüre¤inden öfalev alev, yumruklar s›k›l› ama bir
nün.
Bir
anne, bir avukat ve bir tutkeyle ç›k›yor kelimeler.
yandan da ne yapsalar atamad›klar›
sak gün gün gözlerimize bakarak
Tecritle hapsedilip yokedilmek
bir hüzün. Öyle ya 100’lü günlerde
eriyorlar. Onlar›n kurtuluﬂu bizim
istenenin gelece¤imiz oldu¤unu bibelki ço¤una “uzak” gibi görünen
ellerimizde” diyor Y›lmaz Viraliyor çiftçi Sabahattin. Bu bilgi kitagerçek, ﬂimdi pürüzsüz bir ﬂekilde
ner. Mersin’den 2 günlü¤üne, Gülbi de¤il, ekti¤i üründen, hasad›n›
hepimizin karﬂ›s›nda ve bas bas bacan’a “yaln›z de¤ilsin” demeye gelyapamad›¤›ndan, al›nterinin karﬂ›l›¤›r›yor; “elinizi çabuk tutun” diyor.
miﬂ, açl›¤›n› paylaﬂ›yor.
¤›n› alamad›¤›ndan biliyor.
Bu gerçe¤i bilenler ça¤r›ya heVe, Direniﬂ Evi’nin sevimli beTecritin ne oldu¤unu iyi bilen,
men cevap veriyor. TAYAD’l›lar,
beklerinden 10 ayl›k Eren’in babas›
ama nedense gelmek için 200 günAP binas›ndan hayk›r›yor tüm dün‹lhan Sar›o¤lu’ndan bir destek dadür bekleyenler ﬂimdi Direniﬂ
yaya; “Tecrite Son.” Ve AKP’nin
ha geliyor. Çal›ﬂt›¤› için hafta sonuEvi’nde. TMMOB-‹KK, KESK ve
polisi her zaman yapt›¤› gibi, halk›
nu beklemiﬂ. Bekleyiﬂinin epey
Tabip Odas›. Gülcan usul ve k›r›ldüﬂman görerek, bask› ve iﬂkenceyuzun sürdü¤ünü sohbetimizin devagan bir bebe¤in beﬂi¤indeki görünle gözalt›na al›yor. ‹çlerinden biri,
m›nda ö¤rendi¤imiz ‹lhan, “böyle
tüsünü and›ran bir halde, yata¤›nda
yüre¤i genç, yüre¤i öfkeli ve seveonurlu bir mücadelede k›smen de
karﬂ›l›yor gelenleri. “Tecrite Son”
cen, 70’lik Kezban Anam›z. Adana
olsa bulundu¤um için çok mutludiyen ülkedeki yüzlerce kuruma onDireniﬂ Evi’nde k›z›yla beraber açyum” diyerek duygular›n› anlat›yor.
lar da ekleniyor. Onlardan hemen
l›¤›m›za 5 gün ortak oldu¤u günler
Eren ad›na, Betül ve Müge ad›na
sonra Temel Demirer çal›yor Direakl›m›za geliyor. “Tecrite son” dive adlar›n› bilmedi¤i daha milyonniﬂ Evi’nin kap›s›n›; “Ne söyleyeceyen 70’lik analar›m›z ﬂimdi tecrit
larca bebe¤in gelece¤i ad›na dire¤imi de
hücrelerinde. Ve Gülcan. ﬁimdi danen Gülcan’a bir sürpriz haz›rl›yobileha bir inatç›, daha bir güçruz. Bir ay› aﬂk›nd›r nerlü. Tecrit zulmünün ﬂimdideyse odas› ve yata¤› d›ye kadar yüreklerini yakﬂ›nda bir yere k›p›rdamat›klar›, ﬂimdi bedenleriyle
yan Gülcan’› alt kata indiberaber o zulmü yaﬂayariyoruz. Biraz soluk alan
caklar. Gülcan ﬂimdi daha
Gülcan’›n sohbeti az›c›k
direngen.
uzatmas› midesinin buO gün gün erirken, tecriti sürdürenler bir cinayetin
lanmas›na neden oluyor
Yazdan kalma bir günü
daha faili olarak adlar›n› yazmaya do¤ru gidiyorlar
ve hemen odas›na ç›k›yor.
yaﬂ›yor Adana. Sabahat14
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Bir çay içimlik zamanda de¤iﬂiyor
durumu. Merdivenleri ç›karken diz
kapaklar›n›n “bir an k›r›lacakm›ﬂ
gibi” geldi¤ini anlat›yor. Diz kapaklar› da itaatsizleﬂiyor art›k!
Direniﬂler dünyan›n her taraf›nda kararl›l›¤› kadar ödenen bedellerle devam ediyor ve direniﬂlere
rengini veren biraz da ödenen bedeller oluyor. Günümüzün bedellerinin ismi ise çoktan konmuﬂ. FEDA. Yan› baﬂ›m›zda bir anne 200
günü aﬂk›nd›r feda gelene¤iyle ölüme yaklaﬂ›rken, baﬂka bir feda haberi Filistin’den geliyor. 64 yaﬂ›nda
bir nine. Feda halklar›n umudu ve
yar›nlar›n›n kavgas›nda en güçlü silahlar›. Bir kültür. ‹nanc›n, hakl›l›¤›n ifade edildi¤i bir doruk noktas›.
Feda kültürü ve bu kültüre canlar›yla can katanlar Filistin’de 64’lük nineler olurken; Türkiye’de Behiç,
Sevgi, Gülcan oluyor. Ve dünyan›n
her taraf›ndaki Gülcanlar zulme bedenleriyle meydan okuyor.
Ve analar binlerce kilometre
uzakta da olsalar seslerini ulaﬂt›r›yorlar birbirlerine. “Ben de senin
gibi anay›m, benim de iki evlad›m
var. ‹nan sana duydu¤um sayg› burada anlat›labilir de¤il. Yaﬂatmak
için ölmek, bencillikten uzak, tamamen baﬂkalar›na adanm›ﬂ bir yaﬂam, tüm bunlar benim gibi olanlar›n anlayabilece¤i ﬂeyler de¤il. Bize
de, sana ve senin gibi olanlara, senin gibi düﬂünenlere, yaﬂayanlara
sayg› duymak düﬂüyor. Yürekten
selaml›yorum” diyor Belçika’dan
yazan bir ana.
Direniﬂin halka taﬂ›nd›¤› mevzilerden birinden; ‹zmir Forbes’ten
gelenler, Gülcan’la ancak 10 dakika
görüﬂebiliyorlar. Ölüm orucu ﬂehitlerinden Günay Ö¤rener’in ﬂal›n› ve
Gürsel Akmaz’›n mezar›ndan getirdikleri k›rm›z› gülü Gülcan’a sunuyorlar. Gülümsüyor Gürsel ve gülümsüyor Günay. Emanetlerinin
emin ellerde oldu¤unu bilerek.
Emanetiniz Asi’nin asi k›z›n›n ellerinde ﬂimdi.
Hafta sonunun yo¤unluk denizi
içinde önce Çukurova Üniversitesi’nden 8 genç, sonra ﬁakirpaﬂa’dan

bir ana ve yan›ndaki k›z› ve liseli 2
genç ak›yor Direniﬂ Evi’ne.
Gülcan’› daha önceden tan›yanlar›n ziyaretleri ve destekleri daha
bir farkl› oluyor. Melek de onlardan
biri. Heyecan› ve Gülcan’la paylaﬂ›mlar›n›n etkisiyle sesi titrek ç›k›yor. Önlü¤ünü giyiyor, k›sa ve sade
cümlelerle deste¤ini ifade ediyor.
“Bahur” yak›lmas› Arap Halk›’n›n geleneklerindendir. Refakatçilerden biri bizim biraz da yabanc›s› oldu¤umuz bu iﬂi yap›yor.
Bahurdan yay›lan duman ve kokuyu
bütün odalar› gezdiriyor. Bayramlarda, özel günlerde, dü¤ünlerde yak›l›r bahur. Direniﬂ Evi’nde yaﬂanan
her an halklar›n bayram›, dü¤ünü ve
en özel anlar›. Gelecek burada sakl›, umut burada sakl› ve onur burada. Gülcan’›n eriyen bedeninden
yay›lan koku, ölen hücrelerin de¤il,
do¤an umutlu günlerin kokusu.
Bu kadar güçlüyken, bu ruh ve
kararl›l›¤› 7 y›lda 122 kez ispatlanm›ﬂken, tecrit daha nereye kadar?
Adana’daki festivalde Direniﬂ
Evi’nin stand›n›n önünden geçen
bir gencin dedi¤i gibi, “Nereye gitsem tecrit, nereye baksam tecrit”.
Yaﬂam›n her alan›n› hedef alan bir
sald›r›ya karﬂ› elbette mücadele de
bu kadar geniﬂ çapl› olacak. Bu kadar tarihsel ve önemli bir yapra¤›
yaz›l›rken tarihin, Gülcan’lar al›nlar› aç›k ve dik bir ﬂekilde yüzy›llar
sonra da bakacaklar herkesin gözlerine. Peki ya tecriti uygulayanlar,
122 insan› katledenler, üç insan›n
daha katline ferman verenler?
Elbette tarih onlar› da kaydedecek, ama insanl›k asla adlar›n› onurla anmayacak.
Cemil Çiçek, tecrit sözkonusu
oldu¤unda; ayd›nlardan, sanatç›lardan, sendikac›lardan, meslek örgütlerinden, hukukçulardan, hatta milletvekillerinden bile kaç›yor. Haks›z say›lmazlar, nereye baﬂlar›n›
döndürseler “tecrit” sesini duyuyorlar. Yak›nda evlerinde bile rahat
vermeyecek olan bu gerçek, karabasan gibi yakalar›ndan düﬂmezken,
daha nereye kadar kaçacaklar?
Kaçacak yeriniz kald› m›?
15
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Meslek
Örgütlerinden
Destek
Makine Mühendisleri Odas› Adana ﬁb. Baﬂkan› ve ‹KK Gen. Sek.
Hüseyin At›c› ve üye Devrim Aklan,
EMO Adana ﬁb. Baﬂkan› Tuncay
Özkul ve Yön. Kur. Üyesi Mehmet
Mak, Adana Tabip Odas› Baﬂkan›
Osman Küçükosmano¤lu, SES
Adana ﬁb. Baﬂkan› ve T‹HV üyesi
Dr. Mehmet Antmen ve ‹MO Adana
ﬁb. Baﬂkan› Ali Ongun’dan oluﬂan;
TMMOB, Tabip Odas› ve KESK heyeti, 23 Kas›m günü Gülcan Görüro¤lu’nu ziyaret ederek destek verdi.
Heyet ad›na aç›klama yapan Hüseyin At›c›, F Tiplerini “a¤›r bir insan haklar› ihlali” olarak niteleyerek, sonuçlar›na dair örnekler sundu. “Hükümet ve Adalet Bakanl›¤›
Türkiye Barolar Birli¤i’nin, çeﬂitli
barolar›n, insan haklar› örgütlerinin,
ayd›nlar›n, yazarlar›n yapt›¤› say›s›z
ça¤r›ya ›srarla cevap vermemekte,
diyalog kanallar›n› açmamaktad›r.”
diyen At›c›, bu tutumdan vazgeçilmesini ve tecritin kald›r›lmas›n›
istedi.

Temel Demirer:
Tüm kalbimle
yan›n›zday›m
Demirer’e Adana
SDP ‹l Temsilcisi
Y›lmaz Gül ve iki
partili de eﬂlik etti.

Forbes’te tecriti
anlatmaya devam
eden TAYAD’l›lar
25 kas›mda
Direniﬂ Evi’ndeydi
Açl›¤› Paylaﬂt›lar
Hatay’dan Sabahattin
Saban, Dersim’den
Umut Ayata, Mersin’den
Melek Güçlü ve Y›lmaz
Viraner, Adana’dan ‹lhan Sar›o¤lu Gülcan’›n
açl›¤›n› paylaﬂt›lar.

Behiç için her ﬂeyi yapar›m

yor, sevgisini sunmak istiyordu direnen fedailere...
‹nsanl›¤›n› kör kuyularda yitiren
zalimler, yaﬂ›na bakmadan, anal›¤›n
kutsall›¤›n› ayaklar alt›nda çi¤neyerek tutuklad›lar Kezban anay›. Kollar›na kelepçe, diline zincir vurmak
istediler. Ve o tüm zincirleri k›ran
iradesiyle ﬂimdi inand›¤› düﬂünceler
u¤runa hapishanede.

64 yaﬂ›nda bir kad›n... Beyaz batutsaklara ad›yor, can›n› vatan›na,
ﬂörtüsünün üstünde inanc›n› simgeözgürlü¤e...
leyen yeﬂil bir bant, yüzünde sevgi
Daha birkaç hafta önce bedenledolu gencecik bir gülümseme...
riyle barikat örerek canl› kalkan olElinde parlayan bir M-16 silah›...
muﬂlard› ‹srail'in hedef gözetti¤i bir
eve. Ve sald›r›lar› püskürtmüﬂlerdi
64 yaﬂ›nda bir kad›n... Belinde
Fazilet Erdo¤an 68 yaﬂ›nda...
ﬂehit olmaya haz›r tek yürek olarak.
siyah bantlarla sar›l› bombalar...
O da Kayseri'de kendi halinde yaﬂaﬁimdi de 9 çocu¤u 30 torunu olan
Ad› Fatima Al-Nejar... ‹ﬂgal alt›ndayan biri. Ama Al-Nejar nine ve KezAl-Nejar bedeniyle hesap soruyor...
ki topraklarda “Filistin benim vataban anayla onu birleﬂtiren nokta, en
Vatan›na
yaﬂat›lan
ac›lar›n
hesab›n›
n›m, e¤ilmem iﬂgale direnirim” dide¤erli varl›klar›ndan birini bedel
soruyor... Yar›nlar› çal›nan çocuklayen bir fedai... Vatan›; yaﬂl›s›yla
vermek zorunda kalmas›. O¤lu, yok
r›n hesab› için savaﬂ›yor. General çogenciyle fedan›n hayat buldu¤u, F‹say›lmaya çal›ﬂ›ld›kça varl›¤›n› hiscuklardan Al-Nejar ninelere kadar
L‹ST‹N...
settiren ölüm orucu direniﬂinde. Av.
feda
kültürü
boy
veriyor
Filistin’de.
Televizyonlarda yay›nlanan bir
Behiç Aﬂc› 237 gündür tecrite karﬂ›
68
yaﬂ›nda
Kezban
ana...
Daha
video kayd›yla tan›yor dünya onu...
savaﬂ›yor. Ve Fazilet anan›n yüre¤i
önce de yazm›ﬂt›k onu. Direniﬂ
Hayat›n›n 64. kesitinde ve yaﬂam›Al-Nejar anan›n ateﬂiyle yanmakta
Evi'nin daimisi. Önce, 10 günlük
n›n son noktas›nda. Son kez hayk›ﬂimdi. Emekli Ebe Fazilet ana Direaçl›k grevine kat›lm›ﬂt› Behiç Aﬂr›yor vatan›ndan, son sesi en gür seniﬂ Evi'nde o¤lunun baﬂucundan ayc›'n›n yan›nda. Sonra k›z›yla birliksi oluyor. Dünya duyuyor; “Kendir›lm›yor bugünlerde. Aklar düﬂmüﬂ
te ﬁakirpaﬂa Direniﬂ Evi'ne kadar
mi ülkeme feda ediyorum"...
saçlar›na... 1980'lerde eﬂinden ayr›lgiderek Gülcan'›n açl›¤›n› paylaﬂFeda ediyor kendini vatan›na,
m›ﬂ, tüm çocuklar›n› okutmuﬂ,
m›ﬂt› ilerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men.
halk›na... Dünya ö¤reniyor hikayeemekli olmuﬂ. ﬁimdi tarlada ba¤da
Uzun zamandan beri Direniﬂ
sini bir anda. Hikayesi bir ülkenin
çal›ﬂarak geçiriyor zaman›n›.
Evi'nde refakatç›l›k yap›p gelenleri
hikayesidir, her Filistinli'nin “ortak
Üçü de ana... Herbirinin hikayea¤›rl›yordu. “Behiç için her ﬂeyi yayazg›s›” misali.
si
ayr›
ayr›... Her biri ayr› co¤rafyapar›m” dedi¤ini anlat›yor Direniﬂ
‹srail askerleri y›llard›r yapt›klalarda... Ama ayn› zamanda emperEvi'ndekiler. O da 68 yaﬂ›nda Assor› gibi bombalar ya¤d›rm›ﬂ yine
yalizmin politikalar› sonucu sömürciated
Press'ten
seslenmiﬂti
dünyaya
gökyüzünden Filistin'e. Bu bombageleﬂtirilen, ezilen ülkenin insanla“Tecrite
Son”
diye.
122
kez
can›
lardan ailesiyle birlikte o da nasibir›. ‹ﬂgal alt›nda topraklar›n› savunuyanm›ﬂt›
onun
da
Al-Nejar
gibi.
ni alm›ﬂ. Evleri y›k›l›vermiﬂ baﬂlar›yorlar farkl› ﬂekillerde. Ve her biri
Ac›lar›yla
beslemiﬂti
yüre¤ini,
sevna, o¤lunu ﬂehit vermiﬂ, di¤er o¤lu
daha güzel bir dünya yaratma, özgisini...
Gün
gün
eriyordu
yan›batekerlekli sandalye ile yaﬂamak zogür vatan kurma savaﬂ›n›n bedelleﬂ›nda
Behiç,
gün
gün
eriyordu
Gülrunda kalm›ﬂ... Ve o günden sonra
rini ödüyor. ‹lerlemiﬂ yaﬂlar›na ra¤can, Sevgi...
kini büyümüﬂ, kab›na s›¤maz olmen yapt›klar›, halklaﬂan savaﬂ›n
Hiçbir ﬂey
muﬂ... Çocuklar›n› böyle görünce
somutlu¤undan baﬂka nedir ki?
yapamahesab›n› sormak için yüre¤ini yükmak zoruDireniﬂler fedalarla büyüyor, belenmiﬂ silah›ndan önce. Hiç teredna
gidideller
iradeleri çelikleﬂtiriyor. Bu
dütsüz feda eylemi yapmaya
bedelleri seve seve ödügönüllü olmuﬂ. Ve bunun
yor
vatanseverler,
için, aylarca s›ran›n
devrimciler. Ac›lar
kendisine gelmenice olursa olsun
sini beklemiﬂ,
gülüﬂlerin solmaher
defas›nda
d›¤› yerlerden bisorgulam›ﬂ yürerisidir ﬁiﬂli Dire¤ini ve s›ras› gelniﬂ Evi... Kezban
di¤inde tereddütanan›n yoklu¤u
süz çekmiﬂ pimihemen kendini
ni. Bomban›n deBehiç’in sesini AP Binas›ndan tüm dünyaya hayk›rd›¤› için
¤il yüre¤inin pih i s s e t t i r i y o r.
tutuklanan Kezban Bektaﬂ, Behiç Aﬂc› ve Direniﬂ Evi’nden
mini çekmiﬂ. EyOnun tutuklanayr›lmayan Nadire Çelik. (25 Eylül 2006)
lemini Filistinli
mas› en çok Be16
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hiç'i, bir de komﬂusu, canyoldaﬂ›
Nadire anay› üzüyor. Uzun zamand›r ikisi de buradayd›.
Nadire Ana 65 yaﬂ›nda. O da
'96 y›l›nda ölüm orucuna girmiﬂti.
Yüre¤ini sunmuﬂtu sevdiklerine...
ﬁimdi direniﬂçinin yan›baﬂ›ndan ayr›lm›yor. Veryans›n ediyor Kezban
anaya “beni atlat›p neden eyleme
bensiz gittin” diye. Direniﬂ Evi'ne
gitti¤imizde Kezban anaya mektup
yazarken bulduk. Bir masaya oturmuﬂ, mektupla sohbetini sürdürüyor.. ‹ri iri yaz›yor. Okuma yazmay›
yeni ö¤renmiﬂ. Sürekli 'ﬂimdi Kezban olsayd› ﬂöyle yapard›k' diyor.
Behiç odas›nda, yan›nda anas›.
Bizi görünce anas› gülümsüyor ve
hoﬂgeldin yavrum diyor. Evlad›na
sar›l›yor incitmemeye çal›ﬂarak.
Gözleri hüzünle bak›yor o¤luna. Bir
ana için ne ac›d›r evlad›n›n eridi¤ini
görmek... “‹nﬂallah mürvetini görürüm yavrum” temennisinde bulunurken umutlu. Bir gün önce avukatlar›n açl›k grevi yapmas› ona
moral vermiﬂ. Beddua ediyor zalimlere durmadan. O¤lunu televizyonlarda görünce dayanamam›ﬂ, ç›k›p
gelmiﬂ. Söz dinletememiﬂ yüre¤ine.
Kald›¤› küçücük yerde hep içine atm›ﬂ ac›lar›n›. ﬁimdi Direniﬂ Evi'nde
umutlu kiﬂilerle sohbet etmek serinletiyor az da olsa yüre¤ini. Yaln›z
olmad›¤›n› görüyor bu da onu mutlu ediyor, güç veriyor. Behiç tansiyonunu ölçerken ebe olman›n verdi¤i merakla ve ilgiyle dönüp bak›yor.
Yüz hatlar›nda gizlemeye çal›ﬂt›¤›
ac›n›n izleri... Sonra Candaﬂ da birkaç gündür Direniﬂ Evi'nde. Behiç'i
çok eski zamanlardan tan›yor. Ö¤renciyken onun ev arkadaﬂ›yd›. Tan›ﬂt›¤› ilk günden beri sayg› duydu
ona hep. ﬁimdi onun yan›nda olmak
hem zor geliyor hem de güzel.
Üzüntüyle sevinci içiçe yaﬂ›yor. Bir
kahraman› tan›man›n sevinci. Bir ilke tan›k olman›n sevinci...
Panoda yeni bir kart çekiyor dikkatimizi. Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ndeki Özgür Tutsaklar›n “Can
Feda Halk›ma Vatan›ma” slogan›n›n yaz›l› oldu¤u 2007 y›l›n›n takvimi. Bir aydan fazla var yeni y›la.

Behiç Abi benim için
en büyük kahraman
Sizi tan›yabilir miyiz?
Candaﬂ Avc›: '89 y›l›ndan Behiç abiyle tan›ﬂ›kl›¤›m›z var, ayn› evde yaﬂad›k. Uzaktan akrabay›z ama hep
arkadaﬂl›k ba¤›m›z daha fazla.
Onu nas›l tan›ml›yorsunuz?
Melek. Behiç Abi'yi bir ﬂeyle tan›mlamak istersek
bütün kelimeler eksik kal›r. Bugün içinde bulundu¤u
durumdan dolay› bunlar› söylemiyorum. Her zaman
öyledir. Sinirlenmeyen, mülayim her zaman veren,
paylaﬂ›mc›... Büyük adam büyük bir kahraman.

Bu ülkeyle birlikte O’nun ad› da an›lacakt›r
Ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› duydu¤unuzda neler hissettiniz?
Ben Behiç Abimi tan›yorum. Ve biliyorum ki do¤ru olan ﬂeyi yapm›ﬂt›r
ve dedi¤ini yapar. Yani böyle kesin bir ifade.
Bu çok ciddi bir durum. Bence birçok insan›n, kurumun çok ciddiye almas› laz›m. Yani ﬂunu düﬂünmeli, bundan sonra ne olacak. Bu hukuk adam› geldi ve en büyük savunmas›n› yapt› ve biz jüri olarak bunun do¤ru bir
tav›r oldu¤una inand›k. Ve insanl›¤› savundu¤unu gördük. Birçok kurumun, “evet insanl›k kazans›n ve Behiç sen de bununla yaﬂa” demesi laz›m.
Burdaki kazanç insanl›¤›n kazanc› olacak. Bu art›k siyasi sembollerden
ç›km›ﬂt›r. Yani kurumlara burada bir hamle yap›lm›ﬂ. Bundan sonra siz ne
yapacaks›n›z. Karﬂ›daki insan›n düﬂünmesi laz›m. Demek’ki bu en son aﬂamas›d›r. Bundan sonra daha farkl› yöntemler devreye girecektir. Bunu siz
kald›rabilecek misiniz?
Bu bir sonraki Behiç'le olabilecek bir iﬂ de¤il. Bir taraftan da iki çocuk
anas› bir kad›n› duyunca Behiç Abim az bile yapm›ﬂ, bir daha hayata gelse
yine ayn›s›n› yaps›n diyorum. Bu bizim insanlar›m›z›n kültüründe var. Biz
kendimizi yakal›m ama karﬂ›m›zdaki insana bir ﬂey olmas›n. Behiç Abinin
yapt›¤› da buna yak›n bir ﬂey. Onun istedi¤i sadece insanlar›n birbirini görmesi, bundan daha do¤al ne olabilir. Kay›plar olmas›n herkes onurlu bir ﬂekilde yaﬂas›n.
Behiç Abi ölüm orucuna baﬂlad›¤›ndan beri ben böyle doyarak bir ﬂey
yedi¤im zaman üstümde bir yük oluyor. Yani bu insanlar 200 gündür suyla... yemek size bat›yor. Hayatta kalay›m m› kalmayay›m m› diye tereddüte düﬂüyorsunuz. Yani ben de bir ﬂey yapamaman›n ezikli¤i de var. Her insan bir yak›n›n›n kahraman olmas›n› ister. Behiç Abi benim için en büyük
kahraman. Düﬂünebiliyor musunuz bunu hukuk için, adalet için yap›yor.
Yani bu araﬂt›rma konusu bile olacak bir ﬂey. Yani bunu hükümet, ‘bu sadece bir örgüt’ diye düﬂünmesin. O hukukun bir yerinde oturacakt›r ve ben
inan›yorum ki bu ülkeyle birlikte Behiç Aﬂc› an›lacakt›r.
Ama bu takvim, bu slogan 2007'nin
nas›l karﬂ›lanaca¤›n› gösteren kararl›l›¤›, coﬂkuyu da yans›t›yor. Mücadelenin kesintisiz sürece¤ine vurgu
yap›yor. Behiç ise direniﬂinin 237.
gününde... ﬁimdi Fatima ninenin
patlayan öfkesi, Kezban anan›n An17
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kara'n›n göbe¤inden dünyaya direniﬂi hayk›ran sesiyle yoluna devam
ediyor. Analar›n fedalar›n› kuﬂand›klar› yerde bir avukat›n direniﬂi
halk›n direnen yan›n›n en güzel örne¤ini yans›t›yor. Ve halklaﬂan direniﬂler gelece¤i kazanacak.

O¤lum Halk ‹çin Çal›ﬂ›yor,

O Halk›n Avukat›

Dünya kadar insan her gün gelip gidiyor. Yabanc› devletlerden bile ziyarete geliyorlar. Sa¤olsunlar. O¤lumu
çok destekliyorlar.

Adalet Bakan›'na neler demek istersiniz?
Behiç’i TV'de görünce, eyvah dedim o¤lum ne hale gelmiﬂ. Olmaz olsun senin gibi
Adalet Bakan›, yerin dibine giresin dedim. Aha geldim ne yapay›m. Elimiz kolumuz ba¤l›.
Allah’tan ümit kesilmez.
Yavrum ben adaletsiz bakan
Bize Behiç’i anlat›r m›s›n?
diyorum. Adaletsiz Adalet Bakan›. Bunca insanlara nas›l k›Behiç çok baﬂar›l›yd›. KüBehiç
Aﬂc›
ve
Annesi
Fazilet
Erdo¤an
yabiliyor ki, bu polisler bu kaçüklere de bak›yordu ben iﬂe gid›nlara, annelere nas›l k›yabilidince. ‹yi ki okuttum, hakk›n›
yorlar. Utanm›yorlar m›, Alverdi. Baﬂar›l› bir avukat oldu.
Hiçbir ﬂey onun için mühim
lah’tan korkmuyorlar m›? Bunu yapBehiç her ﬂeyiyle dört dörtlüktür.
de¤il. Halk için çal›ﬂ›yor. O
t›ran kim? Adalet Bakan› de¤il mi?
Ne kardeﬂlerine, ne bana ne de hiç
halk›n avukat› zaten.
Allah onlar›n cezas›n› versin. ﬁu teckimseye bir kötülü¤ü olmam›ﬂt›r, iyiriti bitirsin, sa¤a sola zarar vermesin.
Adaletsiz
Adalet
Bakan›
bunli¤inden baﬂka. Kardeﬂlerine çok saE¤er bitmezse analar babalar evhip ç›kard›. Bir defas›nda k›z kardeﬂi
ca insana nas›l k›yabiliyor?
Yasemin’den ayr›ld›lar diye çok üzüllatlar›m›z ço¤u gidecek böyle olursa.
Utanm›yorlar m›, Allah’tan
müﬂtü, ilkokuldayd›.
Çabuk bitirmesini istiyorum.
korkmuyorlar m›? ﬁu tecriti
Önce subay okulunu kazand›, gitbitirsin, sa¤a sola zarar verGülcan Görüro¤lu'nu duymuﬂ
medi. Onu iptal etti huku¤u seçti.
mesin
Kendisi seçti kendisi okudu. Karar›n›
muydunuz?
verdi ve kazand›. Yani el att›¤› iﬂi bir
Çok üzülüyorum. O da bir anne,
Halk için çal›ﬂ›yormuﬂ baﬂar›s›n›n deyerde baﬂard›.
onun da evlatlar› var. Bunca senedir
vam›n› diledik biz de. ‹nﬂallah baﬂar›bunlar›n ölmesinden ne kârlar› olul› da olur.
Avukat olur olmaz HHB'de çal›ﬂyor. Bunlar›n suçu günah› ne acaba.
O an› duyunca yavrum ne diyeyim
maya baﬂlam›ﬂ, devrimcili¤e ad›m atKendilerini savunamayacaklar m›?
ne diyeyim yavrum, ci¤erlerim koptu.
m›ﬂ.
Bunlar› tek baﬂ›na F Tipine koyunca
Anal›k. Öldüm ben de. Ne diyece¤imi
Yavrum ben onun istedi¤i gibi pene kârlar› olacak? Hepten düﬂman olﬂaﬂ›rd›m. Kimse istemez çocu¤unun
ﬂine koﬂmak istedim. Onun söyledikmayacak m›? Ben onun da ölmesini
ölüm orucu yapmas›n›. Düﬂündüm
lerini tercih ettim. Akl› baﬂ›nda, ona
istemiyorum ki yavrum. Kimse ölmeyavrum, kendi düﬂüncesini yap›yor
hiç ö¤üt vermeye gerek yok. Düﬂünsin.
zaten. Bebek de¤il ki ben vereyim kadü taﬂ›nd› kendi yolunu seçti. Ben
rar›n›. 41 yaﬂ›nda. Ci¤erim yand› da
söylesem de o beni katiyen dinlemez.
Polis eski eﬂinizi kand›r›p Behiç’e
bir ﬂey diyemedim ki...
Hiçbir ﬂey onun için mühim de¤il.
ona müdahale etmeleri için bir ka¤›t
Çevremizin kimisi iyi karﬂ›lad› kiHalk için çal›ﬂ›yor. O halk›n avukat›
imzalatm›ﬂ.
misi kötü karﬂ›lad›. Cesaretliymiﬂ.
zaten.
Duydu¤umda nas›l imzalar diye
Kimsenin müdahalesi yokmuﬂ kimseçok
k›zd›m, onu arad›m. Onun gözlenin tesiri alt›nda kalm›yor. Halk için
Behiç ölüm orucuna baﬂlad›¤›nda
ri
görmüyor.
Ben müdahale etmeyeçal›ﬂ›yor Allah raz› olsun, sa¤olsun
nas›l bir tepki verdiniz?
ce¤im,
ettirmem.
Çünkü akl› baﬂ›nda.
diyenleri de duydum. ‹nﬂallah yak›nÇok üzüldüm yavrum. Ölüm
Kendi
bildi¤ini
yapacak.
O onun kada biter tecrit. Hep beraber kutlar›z bu
oruçlar› oldu¤unu uzun zamand›r bilirar›. Ben hep sayg› duydum kararlar›olay›. F Tipinde eziyetler ediyorlar.
yordum. 4-5 gün olmuﬂtu baﬂlayal›
na. Her zaman.
O¤lumun evine geldikten sonra,
ö¤rendi¤imde. Kayseri'den kalkt›¤›m
Not: Fazilet Erdo¤an’›n kimlikteki ad›
mutlu oluyorum. Beni gördükçe o da
gibi ‹zmir'e gittim. Kardeﬂleri söyleNazile Erdo¤an’d›r ama herkes onu Fazilet
mutlu oluyor. Yavrumun yan›ndan
di. ‹zmir'den de buraya geldik. Üzüldiye bilir.
ayr›lmak istemiyorum. Buras› çok iyi.
dük ama ne yapal›m kader dedik.
Sizi tan›yabilir miyiz?
Fazilet ERDO⁄AN: Behiç’in annesiyim, emekli ebeyim. Behiç'in babas›yla Kayseri'de 1964'te evlendik ve Adapazar›'na gittik. 12 Mart 1965'te
Behiç do¤du. 1980 y›l›nda biz
Behiç'in babas›yla ayr›ld›k.
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Musa
Aﬂo¤lu

Açl›k
grevi konusunda...
Avukata da
ülkedeki
Büyük Direniﬂi desteklemek
ve kendimizin de içinde bulundu¤u tecrit koﬂullar›n› protesto amac›yla süresiz açl›k grevi yapaca¤›m› belirtmiﬂtim.
Bugün AG'nin yirmibirinci günündeyim.
Normalde AG süreçlerinde hapishane doktoru günlük tansiyon vs.
kontrolü yap›yor. Ben t›bbi kontrolü
de, tedaviyi de reddetti¤imi belirterek,
açl›k grevinin zaten kiﬂi sa¤l›¤›n›n ortaya konuldu¤u bir eylem biçimi oldu¤unu bilerek baﬂlad›¤›m› söyledim.
ﬁimdi haftada iki gün doktor hücreye
gelip "nas›ls›n, bir sorun var m›" diye
soruyor, ben de "birﬂey yok" diyorum
gidiyor.
Dergiden ve senden gelen haber-

“Büyük Direniﬂi
Desteklemek ‹çin
Açl›k Grevindeyim”

Belçika’da Brugge hapishanesinde halen tecrit alt›nda tutulan ve 30
Ekim’de açl›k grevine baﬂlayan Musa
Aﬂo¤lu’dan ald›¤›m›z 19 Kas›m tarihli mektubu sunuyoruz.
“Merhaba...
Burada posta engelleme konusundaki keyfiyet s›n›rs›z. El konulan postaya neden el koyduklar›n› ve el koyup koymad›klar›n› aç›klama diye bir
sorunlar› yok.
Son üç ayd›r dergi alam›yordum..
Uzun bir aradan sonra 17 Kas›m günü
77. say›y› ald›m. E¤er yeni bir keyfiyet ç›kartmazlarsa, bundan sonra dergiyi vereceklermiﬂ.

Avrupa çap›nda organize
etti¤i
açl›k
grevleri, derneklerde,
meydanlarda
yap›ld›¤› gibi,
evlerde ve iﬂyerlerinde de
yap›labiliyor.
Herkes kendi
koﬂullar› içinde Büyük Direniﬂe deste¤ini sunmaya
çal›ﬂ›yor.
Dortmund
TAYAD
Komite taraf›ndan Açl›k
grevine baﬂlarken yap›lan
çal›ﬂmalarda ﬂehirde çeﬂitli yerlerde dövizler aç›l›rken, Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›larak,
“tüm duyarl› kiﬂi, kurum
ve kuruluﬂlar” yap›lacak
Açl›k Grevi ve eylemlere
destek vermeye ça¤r›ld›.

Açlık Grevi
Dortmund’da

Avrupa TAYAD Komite taraf›ndan Türkiye
hapishanelerindeki Büyük
Direniﬂ’in taleplerinin kabul edilmesine kadar her
hafta de¤iﬂik bir ülke ve
ﬂehirde yap›laca¤› aç›klanan Açl›k Grevleri, 27
Kas›m-3 Aral›k aras›nda
Dortmund’da sürdürüldü.
TAYAD Komite’nin

lerden anlad›¤›m kadar›yla, AG'yi sadece içinde bulundu¤umuz tecrit uygulamas›na yönelik olarak yapt›¤›m›z
anlat›l›yor. Ben sekizbuçuk ayd›r tecrit uygulamas›n› protesto amac›yla
günlük hakk›m›z olan bir saatlik -tek
kiﬂilik- havaland›rma hakk›n› kullanm›yorum. ﬁu ana kadar hiç havaland›rmaya ç›kmad›m. Açl›k grevini ise
as›l olarak Büyük Direniﬂi desteklemek amac›yla yap›yorum.
... ﬁu anda Avrupa'da TAYAD Komite'nin AG'leri var. 30 Ekim'de ‹ngiltere'dekilerle birlikte baﬂlamay›
düﬂünmüﬂtüm. Daha sonra bizim hücre ›ﬂ›¤›n›n geceleri de aç›k b›rak›lmaya baﬂlanmas›yla birﬂeyler yapmam
gerekti¤inden dolay›, AG gerekçesine
içinde bulundu¤umuz tecrit koﬂullar›n› da katt›m. ... Buradaki tecrit kalksa
da ben Büyük Direniﬂle dayan›ﬂmak
için en az 45 gün AG yapaca¤›m.
Mektubuma ﬂimdilik son verirken
herkese selam ve sevgilerimi sunar,
hasretle kucaklar›m.”

Ölüm Orucu Sydney
Festivali’nde
Avustralya’daki TAYAD’l›lar, Sydney Bar›ﬂ Festivali'ne
Ölüm Orucu direniﬂini taﬂ›d›.
Sydney’de Socialist Allience, Socilaist Alternative, Labour Party, Avustralya Af Örgütü,
Savaﬂa Karﬂ› Koalisyon ve çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen
festivalde, dünyan›n dört bir
yan›nda emperyalizme karﬂ›
yürütülen direniﬂler anlat›ld›. TAYAD Komite ad›na yap›lan konuﬂmada da Mesut Eröksüz, Avustralya halk›na
Türkiye’de 7 y›ld›r tecrite karﬂ› sürdürülen direniﬂi anlatt›. Eröksüz, Türkiye’deki tecrit hücrelerinin AB taraf›ndan desteklendi¤ini, insanlar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek için baﬂvurulan bu zulme karﬂ› bugüne kadar
122 insan›n ﬂehit düﬂtü¤ünü belirtti¤i konuﬂmas›nda,
"Tecrite karﬂ› mücadele, sadece Türkiye halklar› için
de¤il ezilen tüm dünya halklar› için bir mücadeledir”
diyerek, tecritin kald›r›lmas› için herkesi dayan›ﬂma silah›n› kuﬂanmaya ça¤›rd›.
19
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Albay›n biri
gözüne güneﬂ gözlü¤ü
takm›ﬂt›...

O
gün sabah, binlerce evde, binlerce kez çalan telefonlar, hep ayn›
haberi verdi. Hep ayn› sözcükler duyuldu ahizenin öteki ucundan: “televizyonu aç›n, operasyon yap›yorlar”... Binlerce göz, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›na, o sabah televizyon ekranlar›ndan
tan›k oldu. Kiminin o¤lu, kiminin
k›z›, kiminin babas›, annesi, kardeﬂi,
kiminin eﬂi, niﬂanl›s›, kimininse arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› vard› hapishanelerde...
Tarih 19 Aral›k 2000’di.
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti, genelkurmayla iﬂbirli¤i
içinde 20 hapishanede birden operasyona baﬂlam›ﬂt›. Henüz hava ayd›nlanmam›ﬂt›, devlet kendi hapishanelerini kuﬂatt›¤›nda... Hapishanelerin çat›lar›ndan dumanlar yükseliyor, duvarlar dozerlerle y›k›l›yordu. Kurﬂun ve bomba sesleri
yank›lan›yordu her yerde.
Operasyonu sabah evlerine gelen
telefonlardan ö¤renenlerin, televizyonun dü¤mesine bast›klar› andan
itibaren yaﬂayacaklar› ac›n›n ve görecekleri vahﬂetin s›n›r› yoktu... O
vahﬂet, kimini y›ld›rd›, sindirdi, kiminin öfkesini biledi... Oligarﬂinin
terörünün kol gezdi¤i o günlerde,
kimileri kavgadan kaçarken, kimileri kavgaya koﬂtu... Burada anlat›mlar›n› okuyacaklar›n›z›n büyük bölümü, ikinci kategoriye girenlerdir.
Çünkü bu anlat›mlar, 19 Aral›k’ta
d›ﬂar›da olup, daha sonra tutsak düﬂenlerin F Tipi hapishanelerden yollad›¤› anlat›mlardan oluﬂmaktad›r.

O sabah saat yedibuçukta iﬂe gitmek
için kalkm›ﬂt›m. Haberlerde ne var ne yok
diye televizyonu açt›m.
Açar açmaz da ﬂok oldum. Bütün kanallar 20
hapishaneye birden yap›lan operasyonu gösteriyordu. Özellikle Bayrampaﬂa Hapishanesi’nden
görüntüler veriliyordu.
Özel Timler balyozlarla çat›y›
k›r›yorlard›. hemen eﬂime haber
verdim. ﬁok olmuﬂtuk. ‹nsan›n bo¤az› dü¤ümleniyordu. Operasyon
oldu¤unu duyan aileler hapishane
önüne koﬂmuﬂtu. A¤layanlar, feryatedenler, ba¤›ranlar vard›. At›lan
gaz bombalar›ndan d›ﬂar›dakiler bile etkileniyordu. ...
Evden hemen ayr›ld›m ama nereye gitti¤imi hat›rlam›yorum.. Ö¤lenden sonra Aksaray'daki TAYAD'a gittim. Dernek fazla kalabal›k de¤ildi, insanlar›m›z hapishane
önlerine gitmiﬂlerdi. Dernek telefonu hiç susmuyordu. ﬁehir d›ﬂ›ndaki
ailelerimiz operasyonla ilgili bilgi
alabilmek için derne¤i ar›yordu. Biz
de hapishane önündeki ailelerin telefonlar›n› sürekli aray›p bilgi almaya çal›ﬂ›yorduk. Çok say›da yaral›
ve ölü oldu¤u söyleniyordu. Günün
ilerleyen saatlerinde ﬂehit haberleri
de gelmeye baﬂlam›ﬂt›. TV'ler baz›
hapishanelerde operasyonun bitti¤ini söylüyorlard›.
TV'ler Anadolu'daki operasyonlarda yanm›ﬂ-y›k›lm›ﬂ hapishaneleri
gösteriyordu. Hapishanelerden feda
eylemi haberleri geliyordu. ... Devlet operasyonu meﬂrulaﬂt›rmak için
tüm yalanlara baﬂvuruyordu. "Örgüt liderlerinin ölüm orucu yapmad›¤›", "operasyonlar sonucu ölüm
orucunu b›rakt›klar›" yalanlar›ndan
medet umuyorlard›.
Operasyon sonras›nda Albay’›n
birisi güneﬂ gözlü¤ünü gözüne tak20
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m›ﬂ, hapishanelerde çok say›da silah oldu¤unu söylüyor, güya bu silahlar› tan›t›yordu. Bunlar› içeriye
nas›l soktuklar›n›, bu silahlarla devlete karﬂ› direndiklerini anlat›yordu.
Operasyon sonras› ﬂehitlerimiz
morglara kald›r›lm›ﬂt›. Bir ço¤unun
yanm›ﬂ, yak›lm›ﬂ cesetlerini aileleri
bile tan›yamad›.
ﬁehitlerimizin cenazelerini Gazi
Cemevi'nde çok so¤uk bir k›ﬂ günü
kald›rd›k. Hava müthiﬂ so¤uktu. ﬁehitlerimiz, yanarken ald›klar› ﬂekil
nedeniyle bir ço¤unun bedeni tabutlara s›¤m›yordu. düﬂman yüzlerce
polisi Gazi'ye y›¤m›ﬂt›... Analar›n
feryatlar› hiç susmuyor, insan›n içini burkuyordu. ﬁehitlerimizi ancak
akﬂama topra¤a verebilmiﬂtik.
***

Sald›rd›lar, sald›rd›lar,
yine sald›rd›lar... hem
içeride, hem d›ﬂar›da...
Cep telefonunun sesiyle uyand›m. Telefondaki ses operasyonun
baﬂlad›¤›n›, TV'de gösterildi¤ini
söylüyordu. Hemen TV'yi açt›m.. O
an TV'nin karﬂ›s›nda kala kald›m.
Ben öyle kalk›p TV'yi aç›nca evdekiler de ayakland›. Sabah›n ilk saatlerinde evden ç›kt›m. Birﬂeyler yap›lmal›yd›. Arkadaﬂlarla telefonlaﬂt›k, okulda buluﬂmaya karar verdik.
Okula gidene kadar yol bitmiyormuﬂ gibi geliyordu.
Birara okulun içinden arayan biri "okula gelmeyin herkesi gözalt›na
al›yorlar" diyor panik halinde. Bunun olabilece¤ine ihtimal vererek,
okul d›ﬂ›nda Beﬂiktaﬂ vapur iskelesinde buluﬂmaya karar verdik. Otobüste insanlar› gözlemliyordum.
Olup bitenden habersizdiler, rutin
günlerinden birindeymiﬂ gibiydiler..
Benim ise içim içimi yiyordu.
Beﬂiktaﬂ'ta buluﬂtuk. Okuldaki
durumlar› ö¤renmek için telefonlaﬂt›¤›m›zda, okulun normal oldu¤unu,
rahat içeri girilebildi¤ini ö¤rendik.
Daha önce arayan arkadaﬂ panik
yapm›ﬂt› anlaﬂ›lan. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi'nin Tanaz kantininde

bir araya geldik. Devrimci-demokrat tüm ö¤renciler buradayd›. Neler
yap›laca¤› konuﬂuluyordu. Bir yandan duvar gazeteleriyle operasyonu
duyurmak için çal›ﬂ›yor, bir yandan
da ‹. Ü. Beyaz›t Kampüsü önünde
yap›lacak eylem için haz›rlan›yorduk.
Operasyona dair haberler de gelmeye devam ediyordu. Bir sahne
geliyor ﬂimdi gözümün önüne. Gelen haberlerden biri de Sevgi Erdo¤an'›n ﬂehit düﬂtü¤üydü. Bir arkadaﬂ›m›z bu haberi al›nca gözlaﬂlar›n›
tutamad›. Çok öfkeliydi ve gözleri
yaﬂla dolmuﬂtu. Hepimizin içi yan›yordu. Benim tutsaklardan tan›d›¤›m yoktu hiç. Ne görüﬂlere gidebilmiﬂtim, ne de mektuplaﬂabilmiﬂtim,
yeni say›l›rd›m. Ama o an hepimiz
öfkeyle, kinle doluyduk.
Ö¤le saatlerinde ‹.Ü.'de bir grup
bir araya geldik. Saati geldi¤inde
Ö¤renci Kültür Merkezi önünden
yürümeye baﬂlad›k. Eczac›l›k Fakültesi'nin oldu¤u soka¤a girince
pankart› açt›k, sloganlara baﬂlad›k.
Merkez Kampüsü önünde bas›n
aç›klamas› yapmak isteyince Çevik
Kuvvet polisi azg›nca coplarla sald›r›ya geçti.
Yere düﬂenler, onlara tak›l›p düﬂenler... Kaç›ﬂmalar ve da¤›n›kl›k
yaﬂan›yordu. Bir grup Laleli taraf›na da¤›l›rken, biz Sultanahmet taraf›na yöneldik. Orada da adliye
önünde bir eylem olacakt›. Adliye
önü kalabal›kt› vard›¤›m›zda. Orada
da bas›n aç›klamas›na izin vermeyen polis coplarla sald›rd›. Bir k›s›m adliyenin içine girdi kap›lar›
zorlayarak. D›ﬂar›da kalanlardan
gözalt›na al›nanlar oldu.
... Biz, gençlik olarak hepimiz
kendi okulumuza gitmek üzere oradan ayr›ld›k. Akﬂam 19'da Taksim'de yap›lacak meﬂaleli eylemde
buluﬂacakt›k, okullardan
toplan›p gelecektik.
Taksim'deki eyleme kat›lmak için grup grup ç›k›yorduk okuldan.. Benim
içinde oldu¤um 10-12 kiﬂilik grupla ç›kt›k. Beﬂiktaﬂ
merkeze kadar yürüdük.

Meydandaki durakta Taksim'e gitmek için otobüs beklerken ellerinde
silahla sivil polisler kimliklerimizi
istedi. Tart›ﬂt›k vermek istemedik.
"ﬁüpheli ﬂah›s" oldu¤umuz bahanesiyle gözalt›na al›nd›k. Geceyi karakolda geçirdi¤imiz için meﬂaleli yürüyüﬂe kat›lamad›k. Gecenin üçünde serbest b›rak›ld›k. Sonradan ö¤rendik ki o gün bizim gibi "ﬂüpheli
ﬂah›s" bahanesiyle 700 civar›nda
gözalt› olmuﬂ. Amaçlar› tepkilerin
büyümesinin önüne geçmekti. Operasyon sadece hapishanelere yap›lmad›, d›ﬂar›da da terör estiriyorlard›.
Gözalt›ndan b›rak›ld›ktan sonra
bir ö¤renci evinde kald›k. Sabah
okula gidip birﬂeyler yapmal›y›z dedik. Ama biz de yapaca¤›m›z› bilmiyorduk. Bir sessizlik karabulut
gibi çökmüﬂtü sanki.
***

Bu ne dinmez f›rt›na
Bu ne k›z›lca k›yamet
sa¤›m›z solumuz ölü can
kesilmiﬂ fidan
Önümüz y›lan ç›yan
Önümüz postal› kanl›, eli kanl›
Soysuz, namussuz düﬂman
Hey bee...
açl›¤›m›z üzerinde
göbek palazland›ranlar
Hey bee...
onurun ve erdemin
Ruhlar›n› terketti¤i
aciz düﬂman
bak›n ölülerimize
Bak›n
sonunuzun s›n›r taﬂlar› onlar
Fatma Bilgin

Akl›mda direniﬂ,
hakl›l›k ve devrimciler
yer etti...
Yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam o gün
okulda dersim azd›. Erken ç›kt›m ve
ö¤le vakti eve vard›m. kald›¤›m ev
iki odal› mütevazi bir ö¤renci eviydi. Tek kald›¤›mdan evde ses olsun
isterim. Bu yüzden eve girer girmez
televizyonu açar›m, dinlesem de,
dinlemesem de. O gün de öyle yapm›ﬂt›m.
Üzerimi de¤iﬂtirip televizyonun
karﬂ›s›na geçtim. Her kanalda hapishanelere yap›lan operasyondan
bahsediliyordu. Normalde haberlerle pek ilgili de¤ildim. Var› yo¤u
dersleri, spor faaliyetleri, arkadaﬂlar›, bilgisayar oyunlar› olan bir gençtim. Ama devrimcilere bir sempatim vard›. Bu sempati herhangi bir
devrimciyi tan›d›¤›mdan de¤ildi.
Bir-iki romandan kaynaklan›yordu.
Bir de Che Guevara'n›n biyografisini okuyup ondan çok etkilenmemden, televizyondan izledi¤im kimi
eylemlerden, polisin insanlar›, ö¤rencileri vahﬂice dövdü¤ünü görmemden kaynakl›yd›...
Üniversiteye ilk geldi¤imde devrimcileri merak ederdim, ama taﬂradan gelmiﬂ olman›n verdi¤i çekingenlik ve korku, hareket etmemi engellemiﬂti. Bir de o kadar çok siyaset vard› ki, kim kimdi, ne düﬂünürdü, çok kar›ﬂ›kt›. Ve soldaki bu ayr›l›k çok anlams›z gelirdi bana ve
beni olumsuz yönde etkilerdi. Hepsi ayn› san›rd›m.
Sonuçta gördü¤üm ve okudu¤um kadar›yla güzel hedefleri, idealleri olan insanlard› devrimciler.
Her ne kadar gündemi pek takip etmesem de o y›l hapishanelerle ilgili
yap›lan kampanya dikkatimi çekmiﬂti. Dolay›s›yla iﬂte bu durum içinde operasyon haberini
görünce durdum ve izlemeye
baﬂlad›m.
Tam bir savaﬂ alan›yd› gösterilen yerler. Televizyondaki
sesler, teröristlerden, onlar›n
kendilerini, birbirlerini yakt›k-

lar›ndan, hapishaneyi ele geçirdiklerinden, içeriden ateﬂ açtt›klar›ndan bahsediyordu.
Bu arada görüntülerde zafer iﬂareti yapan direniﬂçiler, havaland›rmalara as›lan direniﬂ içerikli pankartlar da gösteriliyordu.
Anlat›lanlar›n tamam›na kuﬂkuyla bak›yordum. Polisin vahﬂetini, devrimcilerin hedeflerini biliyor,
her ﬂeye ra¤men devrimciler hakl›
diyebiliyordum.
Televizyonlar yeni bir görüntü
elde etmiﬂ olacaklar ki, spiker iﬂtahl› iﬂtahl› anlat›yordu. Bu görüntüler
beni gerçekten çok etkiledi. Baz›
ﬂeyleri sorgulamam› sa¤lad›. Bir bayan tutsak üzerine benzin döküp
çakma¤› çak›p rahatça kendini yakt›. Daha do¤rusu televizyon onu arkadaﬂ› yakt› diye veriyordu. Çakma¤› çakmas›yla birden alev ald›,
kamera tam parlakl›klardan çekiyor,
feda an›n›n tamam› görünüyordu.
Kendini yakt›¤› yerde ellerini zafer
iﬂareti yaparak öylece durdu. Uzun
bir süre öyle kald›ktan sonra yere
düﬂtü. Yerdeyken hala yan›yordu.
Ben hayat›mda böyle bir ﬂey görmemiﬂtim. Bu eylem beni çok ﬂaﬂ›rtt›. Spiker ölü ve yaral› say›s›n›
anlat›yordu. Ki kolay kolay a¤lamam. O gün a¤lad›m.
O gün kanal kanal gezdim. Sürekli vahﬂet, katliam görüntülerini
izledim. Ama feda an› hiç akl›mdan
ç›km›yordu. Bir ajanda vard› kitapl›kta, kullan›lmam›ﬂ bir ajandayd›.
Gittim onu ald›m ve olay› kavramak
için kendime bir çok soru sordum
ve uzun uzun cevaplad›m bunlar›...
Sorular›n cevab›ndan sonra devrimcileri hakl› buluyordum hep.
Hatta benim için yeni, de¤iﬂik ve
belki o güne kadar da vahﬂice gelen
bir feda eyleminde bile devrimcileri
hakl› buldum. Çünkü hiç kimse
kendini boﬂu boﬂuna yakmazd›.
E¤er kendini yak›yorsa ya akli sorunlar› vard›, ya da gerçekten öyle
bir zulümle karﬂ› karﬂ›yayd›lar ki,
kendilerini yakm›ﬂlard›. Birincisi
olmayaca¤› için ikincisiydi, bu bilinçli bir eylemdi. Takdir edilmesi
gereken bir iradeyle yap›l›yordu.

... Ayr›ca orada yap›lan zafer iﬂaretleri amac› gayet net belli ediyordu.
Operasyon uzun sürdü, 4 gün. 4
gün boyunca merakla, belki bir mucizeyi bekler gibi bekledim ama
mucize olmad›. hepsi F Tipine götürüldü ama akl›mda direniﬂ, hakl›l›k
ve devrimciler yer etti. Ve bu bende
sonradan yaﬂayaca¤›m de¤iﬂimin
mayas› oldu...
***

Arayana bahane çok
19 Aral›k akﬂam›, Taksim'deki
kurumlardan birisinde neler yap›laca¤›na dair toplant› yap›lacakt›.
Toplant›ya çok say›da kurum temsilcisi geldi. Toplant› saatine kadar
birçok hapishanede operasyonun
bitti¤i, Çanakkale-Ümraniye hapishanelerinde ise devam etti¤i haberleri televizyondan sürekli veriliyordu.
Herkesin gözü önünde katliam
sald›r›s› halen devam ediyordu.
Toplant›da herkes kalk›p birﬂeyler
söylüyor, bolca laf kalabal›¤› içinde
nas›l birﬂey yapmadan "so¤ukkanl›"
olunur, onun teorisini yap›yorlard›.
Biz Haklar ve Özgürlükler Platformu olarak "Operasyon Durdurulsun, Katillerden Hesap Sorulsun"
talebiyle sonraki gün için Taksim ya
da Beyaz›t'da eylem önerisi yapt›k.
Ancak onlarca kurumun kat›ld›¤›
toplant›da, hiçbir eylem karar› ç›kmadan toplant› da¤›ld›. ÖDP toplant›da "bu süreçte yap›lacak eylemlere kat›lmama" karar› ald›¤›n›
aç›klayarak toplant›dan ayr›ld›.
ÖDP'nin bu tavr› di¤erlerine de bahane oldu.
Baz› kurumlar gündüz Beyaz›t
meydan›nda, akﬂam da Taksim
meydan›nda eylem yap›laca¤›n› duyurdu. Bu karar da zaten o toplant›
d›ﬂ›nda al›nan bir karard›.
Akﬂam Taksim'de meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. kitle, yürüyüﬂ yerinde
henüz toplanmadan polis sald›rd›.
Baz› sokaklarda molotoflu çat›ﬂmalar oldu.
22
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***

Kuﬂatma alt›nda halay
çeken tutsaklar›n
görüntüsü gitmiyor
gözlerimin önünden....
Operasyonu evde TV'den izliyordum ailemle. Ailemdekiler de
hayretle izliyorlard›. ‹lk defa böylesi bir katliam ve karﬂ›s›nda böyle
kararl› bir direniﬂ tan›¤› oluyordum.
TV'de o kuﬂatma alt›nda halay çeken tutsaklar›n görüntüsü silinmiyor haf›zamdan. O inanç, kararl›l›k,
cesaret etkiliyordu. Daha sonraki
günlerde aram›zda yapt›¤›m›z sohbetlerde de direniﬂin en etkileyici
anlar›ndan birinin o oldu¤u anlaﬂ›l›yordu... Operasyon bitti¤inde tutsaklar›n üstleri baﬂlar› kapkara, yara
bere içinde, birlikte, yanyana baﬂlar› dik yürüyüﬂleri, o güvenli, kararl›, teslim olmam›ﬂ o güçlü iradelerini yans›tan duruﬂlar›, TV'den izledi¤im etkileyici anlard›.
Devletin riyakarca "hayata dönüﬂ" ad›n› verdi¤i katliam ve yalanlar› kinimizi büyütmüﬂtü. Devlet
bunlar› yaparken, kaçk›nlar›n, f›rsatç›lar›n aç›klamalar› da öfkemizi
büyütüyordu. ÖDP'nin bütün parti
örgütlerine AC‹L AC‹L diyerek
fakslar çekip "kap›lar›n›z› eylemcilere açmay›n", "soka¤a ç›kmay›n",
eyleme kat›lmay›n" talimatlar›,
S‹P'in "devrimci demokrasi tasfiye
olmuﬂtur" diye yazarak "meydan bize kald›" havas›na girmesi ve tüm
bunlar›n insanlar katledilirken, böyle f›rsatç›, böyle ahlaki s›n›rlar› bile
aﬂan ﬂekilde yap›lmas› karﬂ›s›nda
öfkelenmemek elde miydi? Örgütsüz, halktan insanlar dahi insanlar›n
katledilmesinin üzüntüsünü yaﬂarken, aileler evlatlar› için hapishaneler, morglar önünde gözlaﬂlar› dökerken, sözde solcu, sosyalist bu örgütlerin aç›klamalar› tarihe utanç
tablosu olarak geçti tabii ki.
As›l olarak tarihe geçen ise teslim olmamam›z›n, umudun gücünü
gösteren 19-22 Aral›k direniﬂi oldu.
–– sürecek ––

CHP-MHP yak›nlaﬂmas›
CHP, ‘sol’ olmad›¤›n› kendisi kan›tl›yor
CHP’nin, Deniz Baykal liderli¤inde ad›m ad›m geçirdi¤i evrim,
MHP’yle ittifak noktas›na gelip dayand›. Deniz Baykal’la Devlet Bahçeli, birbirlerine yönelik övgü dolu
aç›klamalar yap›yorlar. Gelecekteki
bir CHP-MHP ittifak›na zemin haz›rl›yorlar. Bu ittifaka burjuva bas›nda kimileri bir ad bile koydular:
“Cumhuriyet koalisyonu”!
Baykal, “siyasetin önümüzdeki
dönemde ulusal de¤erler ve ulusal
duyarl›l›klar ekseninde ﬂekillenece¤ini ve siyasetin ana konusunun
Cumhuriyet’e sahip ç›kma koalisyonu oldu¤u” ﬂeklindeki aç›klamalar›yla bu ittifak›n “teorisini” yap›yor.
Esasen bu sonuçta sürpriz olan
bir ﬂey yoktur. CHP’nin “MHP’lileﬂme” yolunda ilerledi¤i, siyasi
arenada Genelkurmay temsilcisi gibi davrand›¤›, uzun süredir aç›kça
görülebilen bir olgu durumundayd›.
Deniz Baykal’›n MHP Kongresinden sonra Bahçeli’ye ve MHP
çizgisine yönelik övgü dolu aç›klamalar›n›n “kilit” kelimesi “ulusall›k”t›r. Ancak “ulusall›k” söylemi,
faﬂist ittifak›n üstüne örtülen bir
perdeden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Herﬂeyden önce ﬂu aç›kt›r ki;
Baykal’›n övdü¤ü Bahçeli çizgisi,
ﬂovenizmin, linçlerin çizgisidir.
Deniz Bay-

kal, MHP kongresinde ortaya konulan tutumu “ulusalcılar açısından
sevindirici buldu¤unu” söylüyor.
Nedir o tutum? Baykal’› sevindiren
Bahçeli söylemi ve çizgisi yeni bir
ﬂey midir?
Birincisi; Bahçeli’nin “ulusall›k” söyleminin hiçbir hükmü yoktur. Say›s›z IMF yasas›n› imzalayan, say›s›z AB’ye uyum yasas›n›
ç›karan, TBMM’de emperyalistlerin direktiflerini yerine getirebilmek
için gecelere kadar çal›ﬂan MHP de¤il miydi? Yar›n iktidara gelirse, yine farkl› olmayacakt›r. Baykal bunu
bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ama
kendileri için –yani CHP için de–
durum farkl› de¤ildir.
‹kincisi, Bahçeli’nin “ülkücüler
sokak çat›ﬂmas›n›n taraf› olmayacak” gibi söylemlerin de bir faﬂist
hareket için k›ymeti yoktur.
1978’de, 79’da faﬂist terör, hergün onlarca insan›m›z› katlederken,
sivil faﬂist hareket kitle katliamlar›
düzenlerken bile Türkeﬂ, “teröre
karﬂ›” demeçler veriyordu. Türkeﬂ’in itleri, o gün de “sokak çat›ﬂmas›n›n taraf›” de¤ildi zaten; onlar
devlete yard›mc›(!) oluyorlard›...
Keza bugün linç sald›r›lar›nda
MHP’liler hep iﬂin içindedir. Bahçeli bunu da yok say›yor. Dolay›s›yla, faﬂist bir hareket içinde bu tür
sözlerin hiçbir önemi ve anlam›

Trabzon’daki ilk linç sald›r›s›n›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada linç güruhunu desteklerken Bahçeli’den farks›zd› zaten.
Terörle Mücadele Yasas› bir an önce ç›kar›ls›n derken, hak ve özgürlükleri geniﬂletecek her düzenlemeye itiraz ederken,
Kürt kelimesinin geçti¤i her yerdeki ﬂovenist hezeyan›yla Bahçeli’den farks›zd›.
Kimbilir, belki Türkiye tarihine “Baﬂbu¤
Baykal” olarak geçmek istiyor, CHP’yi
MHP’lileﬂtirmeyi belki bunun için bu
kadar çok istiyor...
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yoktur. Bu sözlere bir önem ve anlam yükleyen, sadece, MHP’nin sistem için taﬂ›d›¤› önemi bilerek onu
meﬂrulaﬂt›rma görevini üstlenen oligarﬂinin sözcüleri ve Baykal gibi
MHP’yle ittifak›n yolunu düzlemeye çal›ﬂanlard›r.
Baykal’›n övgüler düzdü¤ü, ittifak yapmaya kap› aralad›¤›, “ya
sev, ya terket” zihniyetidir. Baykal,
“Ya tam susturaca¤›z, ya kan kusturaca¤›z” diyen zihniyetin hedefinde
daha dün CHP’lilerin de oldu¤unu
unutturmak istemektedir.
Peki niye yap›yor bunu Baykal?
Bu sorunun cevab›nda ne bir s›r
var, ne de öyle derin tahliller gerektiren bir durum. Baykal “yükselen
milliyetçilik”ten pay alarak, o da olmazsa do¤rudan faﬂist partiyle ittifak içinde iktidara t›rmanmak politikas› izlemektedir. AKP karﬂ›s›nda
bir güç oluﬂturmaya çal›ﬂan Baykal,
bu noktada tercihini demokratik sol
güçlerden yana de¤il, faﬂist güçlerden yana yapmaktad›r.

Düzen partilerinin
milliyetçilik yar›ﬂ›
Düzen partileri, kendi oy tabanlar›n› esas olarak iki ana kanaldan
oluﬂtururlar; bunlardan birincisi,
kitlelerin ekonomik, demokratik taleplerine görünürde de olsa sahip
ç›kmak, onlar›n tepkilerine tercüman olmakt›r. Düzen partileri, y›llard›r bu yolu tercih etmiyorlar.
“Sözde” bile olsa, emekçilerin taleplerini gündeme taﬂ›mak, iﬂlerine
gelmiyor çünkü. Bu talepler do¤rultusundaki geliﬂmelerin kendilerini
aﬂ›p geçmesinden korkuyorlar. Bunun yerine düzen partilerinin bugünkü as›l tercihi, kitlelerin en geri,
en gerici, ba¤naz, ﬂoven e¤ilimleri
üzerinden parsa toplamaya çal›ﬂmakt›r. Ki iﬂte bu anlamda düzen
partileri aras›nda bugün bir “milli-

yetçilik yar›ﬂ›” var.
Baykal da bu yar›ﬂa kat›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede de AKP ﬂeriatç›l›¤›n›n
karﬂ›s›nda faﬂist laikçilik ittifak›n›
oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.
Geçen y›ldan bu yana Yürüyüﬂ
dergisinde CHP ve Deniz Baykal’la
ilgili yer verilen baz› yaz›lar›n baﬂl›klar›n› hat›rlamak, Baykal’›n çizgisindeki bu geliﬂmeyi göstermeye
yeter:
“‹ﬂbirlikçi ihanet çizgisinin ‘sol’
yedek lasti¤i: CHP” (19 Haziran
2005)...“Genelkurmay’dan CHP'ye,
MHP'ye uzanan ﬂovenist cephe” (21
A¤ustos 2005)... "Kürt kelimesini
duyunca MHP'lileﬂen CHP" (28
A¤ustos 2005)... “MHP'ye ne gerek
var? ﬁovenizmin bayraktarl›¤›
CHP'de” (4 Aral›k 2005)... “ﬁovenist Provokatör Baykal” (9 Nisan
2006)... ”ﬁimdi 'Merkez sa¤'a aç›lacakm›ﬂ... Baykal, kendi yerini tarif
etti!” (4 Haziran 2006)... Baykal’›
kutluyoruz; CHP’liler de art›k linç
güruhuna dönüﬂtü” (30 Temmuz
2006)... “CHP ﬁovenizm Yar›ﬂ›nda
Öne Geçti!” (1 Ekim 2006)
Deniz Baykal’›n hiçbir zaman
istikrarl›, kararl› bir biçimde savundu¤u herhangi bir ideolojisi, politikas› olmam›ﬂt›r. Bir ara Blair’in “3.
Yol”una övgüler düzen Baykal,
“ulusalc›l›¤a” dümen k›rmadan önce de “Anadolu solu” söylemine
sar›lm›ﬂt›...
Baykal, MHP’yle ittifak sorular›na karﬂ› da ﬂöyle diyor: "‹deolojik
çerçeveyi aﬂan, Türkiye'nin ulusal
onurunu ayakta tutmaya önem veren, yolsuzluklar konusunda net tav›r tak›nan, ulusal bütünlük ve üniter yap› konusunda kafas› net olan
büyük bir toplumsal beraberli¤i
sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz.”
Evet, bu sözlere bak›nca ne anlaﬂ›l›yor? E¤er, Baykal’›n “Türkiye'nin ulusal onuru”ndan anlad›¤›
emperyalizmin ekonomik, siyasi,
askeri, kültürel dayatmalar›na karﬂ›
direnmek olsa, elbette bu sözlere
kat›lmamak mümkün de¤ildir. Ama
Baykal ve ﬂürekas›n›n “ulusal”l›ktan anlad›¤›, Kürt halk›n›n hak ve
özgürlük taleplerini bast›rmak, K›b-

CHP’liler ve CHP’den
umudunu hala kesmeyenler!
CHP’den bugüne kadar çeﬂitli nedenlerle kopamayan demokratlar, ilericiler, vatanseverler; art›k CHP gerçe¤iyle yüzleﬂin, art›k CHP’yle tüm siyasi, örgütsel, kiﬂisel, feodal, ekonomik ba¤lar› koparman›n zaman›d›r.
Ecevit’in “toprak iﬂleyenin, su kullanan›n” sloganlar›yla aldat›ld›n›z önce. “Ak günlere!” diye verdi¤iniz oylar, ülkemize kara günleri getirdi. Ecevit’in iktidar›nda yaﬂad›k Maraﬂlar›, S›k›yönetimleri.. Sonra 12 Eylül zulmünün a¤›r bask›s› alt›ndayken, Erdal ‹nönü’nün SHP’sinin “12 Eylülcülerle hesaplaﬂma” sloganlar›yla aldat›ld›n›z. Ve ülkemiz, SHP iktidar›nda tarihin en kanl› dönemlerinden birini yaﬂad›. ‹nfazlar, kay›plar, Sivas katliam›,
faili meçhuller birbirini izledi... 2000’lerde, ﬂeriatç›lar karﬂ›s›nda CHP’den
baﬂak seçenek yok diye “Baykal’a ra¤men CHP” tavr›yla yine oylar›n›z›
CHP’ye verdiniz; ne oldu? Emperyalizm, faﬂizm ve gericilik –CHP’nin de
TBMM’deki onay›yla– hükmünü sürdürmeye devam etti.
Baykal, propagandif anlamda bile sol sloganlar› telaffuz edemeyecek kadar gerici ve faﬂistti. Fakat sol, demokrat, ilerici tabana yönelik olarak
“Anadolu solu” gibi kavramlarla manevralar yapmaya devam etti.
Bir tek gün, bir kez, Baykal’›n ezilenleri kucaklayan bir söz söyledi¤ini,
böyle bir politika geliﬂtirdi¤ini gördünüz mü?
Baykal’›n MHP’yle yak›nlaﬂmas›, onun tabiat›na uygun olan›d›r.
Asl›nda do¤al olmayan, onun “sol” say›lmas›yd›.
Do¤al olmayan, “solun birli¤i” denilince, onun içinde CHP’nin, Baykal’›n say›lmas›yd›.
Do¤al olan, emekçilerin, ezilenlerin, ilericilerin, vatanseverlerin
CHP’den kopmas›d›r. Do¤al olan, Baykal ve Bahçelileri, kendi faﬂist platformlar›nda baﬂbaﬂa b›rakmakt›r.
“CHP’yi desteklemeyip hangisini destekleyelim peki?” itirazlar›n› duyar
gibiyiz. “Oylar›m›z› iktidar olamayacak küçük partilere verip de heba m›
edelim?” diye sorabilece¤inizi de tahmin ediyoruz.
Hay›r hay›r, mesele bu de¤il. Meseleyi “seçim ve oy” meselesine hapsetti¤imiz sürece, CHP, Deniz Baykal veya bir baﬂkas› “Sol” ad›na, “solcu”
maskesiyle bizi aldatmaya devam edecektir. Ufku “seçim ve oy”la s›n›rl›
olanlar, ayn› zamanda aldanmaya da haz›r demektir.
Aldanmayal›m. Solumuzu, sa¤›m›z› bilelim. Ölçümüz seçim sand›klar›
de¤il, emperyalizme, faﬂizme karﬂ› al›nan tav›r olmal›. Türkiye solunun
temsilcisi, devrimcilerdir! Ba¤›ms›zl›k için, demokrasi için, ekmek ve
adalet için, özgürlüklerimiz için, devrimcilerin önderli¤inde birleﬂelim! Birleﬂerek Türkiye Solunu büyütelim; sahte solculara hadlerini bildirelim!
r›s halk›n›n ba¤›ms›zl›¤›na karﬂ›
ç›kmak, Ermeni soyk›r›m›n› savunmaya devam etmektir. Yani, asl›nda
bunlar›n da “ulusal onur”u savunmakla ilgisi yoktur. Baykal’›n “ulusal”l›k vs. diyerek söyledi¤i, ﬂovenist, faﬂist devlet çizgisini savunmakt›r. Baykal’la Bahçeli’yi,
CHP’yle, MHP’yi yak›nlaﬂt›ran da
iﬂte bu faﬂist, ﬂovenist zeminden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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Baykal, her ﬂey olabilir;
ama sol olmad›¤› kesindir
Bu zemini kimileri “ulusal güçlerin birli¤i” olarak pazarlamaya çal›ﬂ›yor. Hatta kimileri, bununla da
kalmay›p bu çizgiyi, bu tür ittifaklar› hala “sol” içinde göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Mesela Cumhuriyet’ten
Hikmet Çetinkaya ﬂöyle yazm›ﬂ:
“Türkiye'deki ‘sol hareket’ bu-

gün 12 Eylül 1980 öncesi hareketten uzaklaﬂ›p Marksist düﬂüncenin
ürünü olan ‘Ulusal Demokratik
Cephe’ biçimine dönüﬂme sürecinde
ivme kazan›yor...”
E¤er bu sözler, yani CHP’nin
MHP’yle yak›nlaﬂmas›n› Marksizm-Leninizm’in “ulusal cephe”
anlay›ﬂ›yla ayn›laﬂt›rmak, bir cehaletin ürünü de¤ilse, o zaman Çetinkaya da Baykal’la ayn› aldatmay›
paylaﬂ›yor, faﬂist MHP’nin ekme¤ine ya¤ sürüyor demektir. Baykal’›n
politikas› “demokrasiyi korumak”
de¤il, faﬂist devleti korumak, “ulusal onur”u savunmak de¤il, “koltuk
kavgas›” vermektir. ‹ttifak tercihleri
de bunun böyle oldu¤unun kan›t›d›r.
Her burjuva parlamenter sistemde, “sa¤” ve “sol” görünümlü en az
birer parti olmak zorundad›r. De¤ilse, oyun sürmez, sistem t›kan›r. Kitlelerin taleplerini, tepkilerini düzeniçi kanallarda eritmek mümkün
olmaz. 12 Eylül Cuntas› bile parlamenter sistemi yeniden dizayn ederken bir “sol” parti de kurdurdu.
Ama öyle bir noktaya gelindi ki, düzenin solu bile “solculuk” oynamaktan kaç›yor art›k.
Oligarﬂik düzen, “lider” ç›karam›yor diyorlar. Evet do¤ru, Baykal
gibileri, Demireller’in, Ecevitler’in
yerini dolduram›yor. Çünkü düzen
partilerinin politikalar› büyük ölçüde ayn›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Liderler, farkl›
ve köﬂeli politikalar›n ürünüdürler
biraz da. Düzen partilerinin birbirlerinden farkl› olarak söyleyebilecekleri bir ﬂey kalmay›nca “çaps›z liderler” olgusu ortaya ç›km›ﬂt›r. Biraz farkl› bir ﬂey söyleyen hemen
sivriliyor. Ama düzen onu da hemen
törpüleyerek statükoyu sürdürüyor.
A¤ar’›n ç›k›ﬂ› ve törpülenmesi buna
bir örnektir... Bu noktada geriye
Baykal gibi, hiçbir konuda kararl›
olmay›p, “yükselen” e¤ilimler peﬂinde hergün bir baﬂka k›l›¤a girmek kal›yor.
Baykal’›n girdi¤i k›l›klara her ad
verilebilir ama bunun SOL olmad›¤› aç›k ve tart›ﬂ›lmazd›r. Sol, antiemperyalizmdir; sol, anti-faﬂist olmakt›r. Faﬂistlerle ittifak yapanlar›n

AKP, Alevili¤i inkar
politikas›n› sürdürüyor...
Cemevlerinin, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yasal bir statüye kavuﬂturulmas› için TBMM'ye verilen
yasa önergesi AKP'nin oylar›yla reddedildi.
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu eski Genel Baﬂkan› ve halen
CHP Milletvekili olan Ali R›za Gülçiçek taraf›ndan TBMM'ye verilen yasa
önergesi, 21 Kas›m’da oyland›. Önerge, tahmin edilece¤i gibi, bugüne kadar Alevilerin inanç ve örgütlenme
özgürlü¤ü için yap›lan tüm giriﬂimlerde oldu¤u gibi, reddedildi.
Bu “ret”, Sunni gelene¤in Alevi
gerçe¤ini inkar etmeye devam etti¤ini
gösteriyor. “Ret” karar›, AKP’nin
“inanç özgürlü¤ü” söyleminin ne kadar riyakarca oldu¤unu da tart›ﬂmas›z
bir biçimde kan›tl›yor. “Türban” yasa¤›ndan ﬂikayet edenler, bunu en
a¤›r “özgürlük” ihlali olarak gösterenler, milyonlarca insan›n inanc›n›n
bir parças› olan cemevlerini yok saymaya devam ederek, özgürlüklerden
yaln›z “kendi” özgürlüklerini anlad›klar›n› da gösterdiler.
Hiç kuﬂku yok ki, bu politikay› sadece AKP’yle de özdeﬂleﬂtirmemek
gerekir. Alevili¤i kurumsal olarak inkar, oligarﬂinin politikas›d›r. Ony›lsol’un “s”sinden bahsetmeye hakk›
yoktur. DSP’den sonra CHP de
MHP’yle ittifak peﬂinde... CHP, izledi¤i politikalarla, hem resmi, hem
sivil faﬂist güçlerin ekme¤ine ya¤
sürüyor. Halk›n sorunlar›na ve taleplerine de¤il, ﬂovenizme tercüman oluyor.
CHP taban› herﬂeye ra¤men
MHP’yle yak›nlaﬂmay› kabul etmeyecektir. “Milliyetçilik”le yükselen
DSP’nin bir sonraki seçimde nas›l
“eﬂekten düﬂmüﬂe” döndü¤ünü herkes biliyor. Bu sonuçta onun
MHP’yle ittifak›n›n çok önemli bir
rolü oldu¤u yads›namaz. Baykal da
bu politikalar›yla gericili¤in, ﬂove25
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lard›r iﬂbaﬂ›na gelen her parti, bu politikay› sürdürmüﬂtür. Nitekim, geçmiﬂte CHP de, SHP de iktidar olmuﬂ,
ANAP, DSP, DYP gibi partiler iktidar
olmuﬂ, ancak hiçbiri Alevi halk›n
inanç ve ibadet hakk›n› kabul eden
bir yasal düzenleme yapmam›ﬂlard›r.
Öyle bir ülke düﬂünün ki, camilerin, sinagoglar›n, kiliselerin yasal statüsü var ama 20 milyona yak›n insan›n inanç sisteminin bir parças› olan
cemevlerinin bir ibadet yeri olarak
yasall›¤› yok. Camilerin, sinagoglar›n, kiliselerin yararlanabildi¤i devlet
ve belediye hizmetlerinin hiçbirinden
yararlanma hakk› yok cemevlerinin.
Peki, Aleviler bu ülkenin “üvey
vatandaﬂlar›” m›?.. Ve asl›nda biliyoruz ki, bu soru, ülkemizin ezici bir ço¤unlu¤u için sorulabilir. Oligarﬂinin
istedi¤i gibi düﬂünmeyen, oligarﬂinin
istedi¤i inançtan olmayan, oligarﬂinin
kutsad›¤› milliyetten olmayan herkes,
bu düzen taraf›ndan “üvey vatandaﬂ” veya Genelkurmay Baﬂkan›’n›n
deyimiyle “sözde vatandaﬂ” olarak
görülmeye devam ediliyor.
Böyle oldu¤u içindir ki; en do¤al,
yani tart›ﬂ›lmaz haklar›, TBMM’de
tart›ﬂma konusu oluyor ve reddedilebiliyor...
nizmin etkisi alt›ndaki belli kesimlerin oylar›n› çekebilir, ama
CHP’nin ilerici, demokrat, anti-emperyalist taban›n›n tokad›n› da er
geç yiyecektir.
Evet, Baykal’›n MHP ve Bahçeli hakk›ndaki de¤erlendirmeleri, asl›nda Baykal’›n kendini tarifidir. Bu
saatten sonra, Baykal’›n kendine
dair bu itiraflar›ndan sonra, halâ
Baykal’› ve onun liderli¤indeki
CHP’yi “sol” içinde de¤erlendirmek, siyasi körlük ve aymazl›kt›r.
ﬁu görülmelidir ki, Baykal’› ve
onun liderli¤indeki CHP’yi “sol”
olarak kabul eden hiçbir siyasi proje de “sol” olmayacakt›r.

Ülke nas›l ya¤malan›yor, halk nas›l
soyuluyor, “milliyetçilik” nutuklar› atan-

✖ ORMAN YA⁄MASI Sadece ‘bar›nma sorununu’
çözmek için yap›lan gecekondular y›k›l›rken, sefahat
içinde yaﬂayanlar›n villalar›na yer açmak için bir milyon a¤aç kesildi, orman
ya¤maland›.

✖ RÜﬁVET VE YASA TANIMAZLIK Villalar yasa hiçe say›larak yap›ld›. Bunun
için bakanlara, belediye
baﬂkanlar›na rüﬂvet verildi

✖ ‘ULUSALCILIK’ VE
‘TERÖR’ RANT KAPISI
Acar inﬂaata hizmet edenler
aras›nda “ulusalc›” bir general ile, “anti-terör” timinde görev yapm›ﬂ polisler,
emniyet müdürleri de yer
al›yor

✖ TÜM PART‹LER
ACARLARA ÇALIﬁTI Ormanlar katledilip villalar dikilirken, ANAP’dan AKP’ye
bir çok hükümet, Dalan’dan
Tayyip’e çok say›da Belediye Baﬂkan› gelip geçti. Hepsi dönen çark› ya görmezden geldi ya da rant›ndan
pay ald›.

✖ HUKUK VE B‹L‹M
SERMAYEN‹N EMR‹NDE
Baﬂsavc› rüﬂvet karﬂ›l›¤› yasa tan›mazl›¤› görmezden
geldi; ‘Prof’ ünvanl› bilirkiﬂiler, bilimin namusunu üç
kuruﬂa satt›lar

hükümet döneminde durmad›. Hükümetler de¤iﬂti, belediye baﬂkanlar›
de¤iﬂti ancak yasalar hiçe say›larak
yap›laﬂma sürdü.

ACARKENT’E BAKIN, DÜZEN‹N
TÜM KARAKTER‹N‹ GÖRÜN!
lar, “teröre karﬂ› savaﬂ›yoruz” diyerek halk›n evlatlar›na kurﬂun s›kanlar
kimlere hizmet ediyor, hükümetler,
bakanlar, belediyeler talana nas›l ortak oluyor, devletin yarg›s› ‘zenginle
yoksula eﬂit adalet olur mu” dercesine nas›l parayla sat›yor adaleti; iﬂte
bunlar bir kez daha gözler önüne seriliyor bu günlerde. ‹stanbul Beykoz
s›rtlar›nda yaklaﬂ›k bir milyon a¤ac›
katlederek yüzlerce villa dikilmesinden, Acarlar ‹nﬂaat adl› tekelin iliﬂkilerinden ve iﬂlerinden söz ediyoruz.
‹smet Acar’a ait Acarlar ‹nﬂaat,
‹stanbul Beykoz’da orman bölgesinde villalardan oluﬂan bir kent, üç adet
de plaza kuruyor. Özal iktidar›na kadar “orman alanlar›na” inﬂaat yasakken, “piyasa her ﬂey halk hiçbir ﬂey”
sözünü yaﬂam›n her alan›na sokan
Özal, Orman Kanunu’nu de¤iﬂtirerek, %6’› “yap›laﬂma” izni verdi.
Cunta ﬂefi ‘Cumhurbaﬂkan›’ s›fat›yla
onaylad›. ‘Vatan millet’ diyenler, vatan›n de¤erlerini ya¤maya açt›. Asl›nda %6 ya¤man›n önünü açmakt›,
gerisi geldi. Acarlar %96’ya kadar
böyle ç›kard›lar. Bunu yaparken de
hukuki, idari denetim mekanizmalar›n› sat›n ald›klar›, s›rtlar›n› paﬂalara,
polislere dayad›klar› bugün biliniyor.
Orman Bakan› Osman Pepe’nin,
“%6 yap›laﬂma haklar› varken %96
yo¤unlukta inﬂaat diktiler, Orman
Bölge Müdürümüz, memurlar›yla
birlikte bunlara ne yap›yorsunuz demeye gitti, silah gösterip korkuttular” aç›klamas› ile, konu gazetelerin
manﬂetlerine taﬂ›nd›.

Tüm Hükümetler
Acarlar’a Çal›ﬂt›
1987’de baﬂlayan Acarlar›n yükseliﬂi, o günden bu yana geçen hiçbir
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Ülkemizde cunta sonras› libaralizmin giriﬂinin, piyasa ekonomisinin
“babas›” say›lan Turgut Özal hükümeti taraf›ndan ç›kar›lan yasaya dayan›larak, Orman Bakan› Hüsnü Do¤an’›n onay› ile inﬂaat izni al›nd›. Bu
izin, Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Bedrettin Dalan ile Beykoz Belediye
Baﬂkan› Ali Zengin taraf›ndan onayland›. ANAP hükümetinin ikinci k›ya¤›, 1988 y›l›nda, sosyal tesisleri
%6 yap›laﬂma d›ﬂ›nda tutmak oldu.
1993’te DYP-SHP hükümetinde
talan sürdü. Orman Bakan› Hasan
Ekinci’ydi. Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Nurettin Sözen inceleme
baﬂlatsa da müfettiﬂ raporlar› Acarlar
lehine verildi. Tayyip Erdo¤an’›n ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤› döneminde de inﬂaatlar›n yükselme h›z› durmad›. 1996’da hükümet
de¤iﬂti ancak yap›laﬂma yine sürdü.
Ecevit iktidar› ve yine Erdo¤an’›n
belediye baﬂkanl›¤› yapt›¤› 19971999 dönemi talan sürdü. ‹kinci Ecevit hükümetinde (1999-2002) devam
etti. 2002’de AKP iktidara geldi, Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Ali Müfit
Gürtuna oldu, villalar›n yan›na bir de
97 ve 79 metre yüksekli¤inde iki
gökdelen yükselmeye baﬂlad›. Ve bugüne kadar Acarkent ve Acaristanbul
yasad›ﬂ› ﬂekilde yap›laﬂarak, her bir
villan›n 500 bin ile bir milyon dolara
sat›ld›¤› büyük bir rant yaratt›.

Bakan, Paﬂa, Savc›...
Acarlar’›n Emrinde
Pepe’nin aç›klamas›n›n ard›ndan
ortaya ç›kan baz› noktalara bakal›m:
Bunlardan birincisi, Acarkent’te eski
Orman Bakan› Hasan Ekinci’nin 13
tane villas›n›n bulunmas›d›r. Ki,
bunlar›n neyin karﬂ›l›¤› oldu¤u aç›k.

Villalar›n yap›ld›¤› özel Serdaro¤lu Orman› ‘ikinci derece sit alan›’ oldu¤u için sadece kamu yarar›na inﬂaat yap›labilecekken, S‹T alan› derecesi, sözde tabiat› korumakla
görevli, ‹stanbul 3 Nolu Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu
üyelerinin yasad›ﬂ› iﬂlemi ile “üçüncü dereceye” düﬂürülerek yap›laﬂman›n önü aç›ld›. Kurulun üyeleri
aras›nda iki profesör, bir doçent,
Beykoz Belediye Baﬂkan›, Orman
‹ﬂletme ﬁube Müdürü bulunuyordu.
Acarlar hakk›nda yap›lan suç
duyurular›, Beykoz Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan örtbas edildi. Karﬂ›l›¤›nda ise; Beykoz'da 5
bin dolarl›k aidat ile üye olunan Colessium Kulüp'e, hâkim ve savc›lar
ücretsiz üye yap›ld›. Kulüpte düzenlenen y›lbaﬂ› partisinde Savc›
Cahit Atalay'a Volkswagen Polo
otomobil hediye edilirken, Beykoz
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Cengiz Ertutkun'un o¤lu da ‹talya'ya 6 ayl›k
yabanc› dil e¤itimine gönderildi.
“Aﬂ›r› yap›laﬂma” nedeniyle inﬂaat izninin iptal edilmesinin ard›ndan, Orman Fakültesi’nden 4 profesör “bilirkiﬂi” olarak görevlendirildi
ve Acarlar bu “proflar”›n raporu ile
yeniden inﬂaata devam ettiler.
Yine 2006 y›l›nda üç plazan›n
yap›ld›¤› ihbar›na iliﬂkin Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilen komisyon da, 17 kat seviyesine
gelen plazalar› “görmedi” ve rapora
hiçbir ﬂey yazmad›.
Osman Pepe, “devletin memuruna silah gösterip korkuttuklar›ndan” söz ediyordu. Bunu yapabilmek için iki ﬂey gereklidir, para
ve güç. Parayla bürokrattan bakanlara, gerekli tüm mekanizmay› sat›n
ald›klar› aç›kt›. Ancak sadece bunlarla bitmiyordu.
Acarlar ayn› zamanda, sistemin
as›l yöneteni olan “Paﬂalar” ile de
kolkolayd›lar.
Acarlar’›n inﬂaat ﬂirketi d›ﬂ›nda
bir de “güvenlik ﬂirketi” bulunuyor. Baﬂ›nda ise, K.Irak’ta baﬂ›na
çuval geçirilen özel timlerin komutan›, dönemin Genelkurmay Harekat Daire Baﬂkanl›¤›’n› yürüten

emekli Korgeneral Köksal Karabay bulunuyor. Yine ﬂirketin ortaklar›ndan biri de, Susurluk’ta ortaya
ç›kan “kay›p silahlar” olay›nda ad›
geçen eski Batman valisi Sami Seçkin. “Millili¤i” kimseye b›rakmayan paﬂalardan biri olan, y›llarca
“teröre karﬂ› savaﬂm›ﬂ” bu kahraman general sadece güvenlik ﬂirketinde de¤il, “Mehmetçik Petrol”
isimli akaryak›t pazarlama ﬂirketinde de Acarlar›n orta¤›. ‹smine bak›n, milliyetçilik sömürüsünün,
“mehmetçik” hamasetinin nas›l ranta çevrildi¤ine bak›n!
Acarlar› koruyan “silahl› adamlar”, “paﬂa” ile s›n›rl› de¤il. Acarlar'›n güvenli¤i, ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah'›n eski
korumalar›nca sa¤lan›yor. Asayiﬂten Sorumlu eski ‹l Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Gündüz Memiﬂo¤lu da
Acarlar'›n ﬂirketinde yöneticilik yap›yor.
Erdal Kuldaﬂ, Abdullah Yaz›c›,
Metin Süer ile Mustafa Günayd›n
baﬂta olmak üzere, bir çok polis
emekli olup Acarlar’› korumaya
baﬂlam›ﬂlar. ABD ve ‹srail taraf›ndan e¤itildikleri ortaya ç›kan bu polislerin, “anti-terör” timlerinde,
Özel Harekât'ta görev yapm›ﬂ olmalar› ise, “terör” demagojisi alt›nda
halka karﬂ› savaﬂanlar›n gerçekte
nas›l bir ç›karc›lar sürüsü olduklar›n› ve kime hizmet ettiklerini gösterdi. Halka karﬂ› savaﬂ›rken de tekellere hizmet ediyorlard›, ﬂimdi
bu iﬂi daha aleni yap›yorlar.
‹smet Acar polislerle, askerlerle
öylesine içiçe ki, onlara “akrabam”
diyor ve emrinde 83 polis kökenli
unsur besledi¤ini anlat›yor.

AKP Çark›n D›ﬂ›nda De¤il
Bugün hangi ç›karlar› çat›ﬂt› bilinmez, ancak Orman Bakan› Pepe
konuyu gündeme getirince, adeta
bu kaçak yap›lanma bugün yap›lm›ﬂ
gibi aç›klamalar yap›lmaya, manﬂetler at›lmaya baﬂland›. Oysa 1987
y›l›ndan beri sürüyor bu talan. Üstelik AKP’li Bakan›n bu konuda söyleyebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. Zira,
ormanlar› daha beter talana açmay›
27
3 Aral›k 2006 / 81

‘M‹LL‹’ GENERAL VE
‘VATANSEVER’ POL‹SLER
TEKELLER‹ KORUYOR
Halka karﬂ› savaﬂ›rken,
“Milli Paﬂa”yd›lar, “teröre karﬂ› savaﬂm›ﬂ” kahraman polistiler onlar;
Gerçek yüzleri ﬂimdi ortaya ç›km›ﬂt›r. Görev
baﬂ›ndayken de tekellere hizmet ediyorlard›,
ﬂimdi de. “Millilik, terör- E. Korgeneral
le savaﬂ” gibi demagoji- Köksal Karabay
ler; rant›n ve ç›kar›n
üzerini örtmek içindi.
Tekellerin
düzenini
koruman›n
karﬂ›l›¤›nda,
ranta ‘k›s‘Anti-terör’ timinden tekellemen’ ortak
re transfer olan polisler
edildiler.

SEND‹KA BÜROKRATIYDI
ACARLAR’›n patronu ‹smet Acar,
bir sendika bürokrat›yd›. ‹ﬂçinin
hakk›n› aramay› de¤il, ceplerini
doldurmay› ön planda tutanlar›n önde gideniydi. Türk-‹ﬂ’e
ba¤l› Yol-‹ﬂ sendikas›nda yöneticilik yapt›¤› süre içinde onu
alanlarda gören olmad›, bu esnada neler yapt›¤› ise bugün art›k herkes taraf›ndan biliniyor.

planlayan 2B yasas› onlara aittir.
Kaçak villada oturan bakanlar bu
kabinededir.
26 Temmuz 2005'te yay›mlanan
"Özel Ormanlarla ‹lgili Yönetmelik"in 10. maddesindeki “ﬁehir yap›lar›n›n toplu bulundu¤u yerlerdeki özel orman alanlar›nda yatay
alan›n yüzde 6's›na inﬂaat yap›labilir” izniyle ayn› talan› yürürlükte
tutan yönetmelik, Osman Pepe’nin
imzas›n› taﬂ›maktad›r. Tayyip Erdo¤an uzun y›llar belediye baﬂkanl›¤›
yapm›ﬂ ancak bu talana ‘dur’ demek
için hiçbir ad›m atmam›ﬂt›r.
Siyasi iktidar›n himayesi olmadan bu tür soygunlar›n gerçekleﬂemeyece¤ini herkes bilir. Acarlar,
gelmiﬂ geçmiﬂ bütün siyasi iktidar-

lar taraf›ndan aç›k bir ﬂekilde himaye görmüﬂlerdir. Sadece Acarlar de¤il, do¤ay› tahrip ederek villalar
konduran tüm benzeri ﬂirketler ayn›
durumdad›r.
Yine ayn› yasal dayanakla yap›lm›ﬂ "Beykoz Konaklar›"nda çok say›da burjuva politikac›s›n›n villas›n›
bulunmas› tesadüf de¤ildir. Ki bunlardan biri de, 1987'de yüzde 6 olana¤›n› getiren Özal hükümetinin
Kültür Bakan› Mesut Y›lmaz’d›r.
Kültür varl›klar›ndan, milliyetçilikten, muhafazakarl›ktan söz eden
burjuva politikac›lar›n ülkenin talan
edilmesine sesleri ç›kmas›n› bir yana b›rak›n, alt›nda imzalar› vard›r.
Oktay Ekinci’nin deyiﬂiyle; “Orman› lüks villa pazar›na açan ayn›
hükümetin Orman Bakan› Hüsnü
Do¤an'ken, konuyla ilgili bakanlar›
aras›nda da Hasan Celal Güzel, Oltan Sungurlu, Y›ld›r›m Akbulut, Vural Ar›kan, Vehbi Dinçerler, Safa
Giray, Mükerrem Taﬂç›o¤lu gibi, 12
Eylül sonras›ndaki ünlü ‘liberalmuhafazakâr’ siyasetçiler vard›.”
AKP de bu çizginin devam›d›r.
Dillerinden ‘yolsuzlukla mücadele’ söylemi düﬂmezken, hem kendileri yolsuzluk bata¤›n›n içinde hem
de tekellerin halk› soymas›na, ülkeyi talan etmesine hizmet ediyorlar.
Gazete manﬂetlerinde Acarlar hikayeleri anlat›l›rken, TBMM’de AKP
milletvekillerinin oylar› ile kabul
edilen “Cargill Yasas›” bunun en
son örne¤i olmuﬂtur.
Burjuva bas›n›n “talan›n üzeri-

ne giden bas›n” rolü oynamas› ise
hiç inand›r›c› de¤ildir. Çünkü, bu
talan yeni ortaya ç›kmad›. Yaﬂanan
onca geliﬂmeyi, herkesin gözleri
önünde ci¤erleri deﬂilen ormanlar›
elbette görüyorlard›, ancak onlar ‹smet Acar’›n o¤lunun hangi gece
hangi mankenle birlikte oldu¤unun
haberlerini yapt›lar. Magazinle, paparazzi ile halk› uyutup, o zenginlerin bu sefay› hangi paralarla sürdürdü¤ünü gizlediler.
‹stanbul ﬁehir Planc›lar› Odas›,
2003'te Büyükﬂehir Planlama Dairesi'yle birlikte projenin çevreye etkilerinin hesap edilmemesi ve koruma mevzuat›na ayk›r›l›¤› nedeniyle
‹dare Mahkemesi'ne baﬂvurdu¤unda; Mimarlar Odas›, 1990'lar›n ortalar›nda görevlendirdi¤i komisyonun
tespitlerine dayanarak, %6 oran› kabul edilse bile 700 villan›n yerine
1600 villan›n inﬂa edildi¤ini ortaya
ç›kar›p aç›klad›¤›nda; Cumhuriyet
gazetesi d›ﬂ›nda hemen hiçbir gazete bu büyük talana yer vermedi.
Neden? Çünkü bas›n zenginlerin
tekerine, ancak o tekelle ç›karlar›
çat›ﬂ›rsa çomak sokar. Gazete sayfalar› demokratik kitle örgütlerine öylesine kapat›lm›ﬂt›r ki, meslek örgütlerinin beyanlar› an›nda bir kenara at›lm›ﬂt›r.

Acarkent Düzendir;
Düzen De¤iﬂmeden
Talan Sona Ermeyecek!
Bir holding paray› bast›r›yor ve

bakan›ndan bürokrat›na, anl› ﬂanl›
paﬂas›ndan profesörlerine, devletin
yarg›daki temsilcisi savc›lardan belediye baﬂkanlar›na kadar sistemin
çarklar›n› döndürenleri sat›n al›yor.
Valisi, Paﬂas›, polisi, bürokrat›, yarg›s›; yani “devlet biziz” diye halk›n
tepesinde boza piﬂirenler, o holdinin
hizmetine girmek için adeta yar›ﬂ›yorlar.
Halk›n karﬂ›s›nda milliyetçilik
nutuklar› atanlar, “terör” demagojisi
yapanlar, tekellerin çanaklar›n› yalay›p halk› soymakta hiçbir sak›nca
görmüyorlar.
Acarlar olay› bu sistemin nas›l
iﬂledi¤ini gösteren “tipik” bir örnektir. Ve iddia ediyoruz ki, nereye
el at›lsa orada bir “acarlar” ç›kacakt›r. Çünkü, bu düzen çürümüﬂ, her
yan›nda lime lime dökülmektedir,
pislik ve irin ak›tmaktad›r. Bu batakl›k içinde halk›n düﬂmanlar›, iﬂbirlikçi tekeller kasalar›n› doldurarak kan›m›z› emmektedirler.
Ne AKP iktidar› ne de baﬂka bir
iktidar bu ya¤maya, talana “dur” diyemezler. Çünkü onlar da ayn› batakl›ktan besleniyorlar. “Ali Dibo”
düzenleri kuranlar, s›rtlar›nda yolsuzluk dosyalar› taﬂ›yanlar, talan›n
üzerine gidemezler. Bir baﬂka deyiﬂle, Acarkent bir çok yönüyle,
iliﬂkileri ve iﬂleri ile tam da bu düzenin kendisidir, aynad›r. Bu nedenle de, bu talan çark› k›r›lmadan,
zenginlerden, tekellerden yana düzen tümden de¤iﬂmeden, daha çok
Acarlar ç›kacakt›r.

Tekellerin önüne ›ﬂ›k tutulurken, bu ülke halk›n›n gelece¤i karart›lmaya devam ediliyor.
Baﬂtan bu yana Cargill nezdinde yaﬂanan geliﬂmeler
ve en son olarak ç›kar›lan bu yasa, salt “tekellere k›yak
geçilmesi” olarak da de¤erlendirilemez. Bununla birlikte, kimi kesimlerin inkar etti¤i ba¤›ml›l›k iliﬂkisinin ne
demek oldu¤unun da somut bir örne¤idir.
Emperyalist tekel istemiﬂ, Amerikan Baﬂkan› devreye girmiﬂ ve Türkiye mahkemelerinin verdi¤i kararlar›
geçersiz sayacak ﬂekilde yasal düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Emperyalistlerin iste¤iyle kendi yasalar›n› ayaklar alt›nda çi¤neyen bir ülke için söylenecek tek ﬂey, o ülkenin
bir sömürge oldu¤udur. Ülkeyi yönetenler ise, bir kez
daha Amerikan emperyalizmine, tekellere hizmetin herﬂeyin üzerinde oldu¤unu kan›tlam›ﬂlard›r.

Bush ‹stedi
‘Cargill Yasas›’ Ç›kt›!
Tar›m arazisi üzerine fabrika kuran, ABD tekeli Cargill’in “sorunu”, Bush’un iste¤i do¤rultusunda çözüldü.
TBMM’de AKP’lilerin oylar› ile, Cargill’in istedi¤i
yasa ç›kar›ld›. Böylece, bu ülkenin kanunlar›na göre yasad›ﬂ› konumunda olan Cargill, “yasal zemine” çekilmiﬂ
oldu.
Cargill yönetimi, bu yasal düzenlemeden duydu¤u
memnuniyetini aç›klayarak, “Meclisteki görüﬂmeleri
bire bir takip ettik. Dünkü geliﬂme bizim için önemli.
Önümüzde bir ›ﬂ›k görebiliyoruz.” dedi.
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Özgür Karadeniz’in Sesi’ne
Tahammülsüzlük
Karadeniz halk›na gerçekleri anlatan, f›nd›kta,
tütünte oynanan oyunlar›, sömürü politikalar›n›
ortaya koyan Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesini da¤›tanlara yönelik Trabzon’da provokasyon
giriﬂimi ve Hopa’da ise sald›r›lar yaﬂand›.
Bundan bir süre önce de polisin yönlendirmesi ile provokasyon yaratmaya çal›ﬂan bir faﬂist, bu kez de 27 Kas›m günü, Trabzon'un Arakl› ilçesinde
gazeteyi alan iﬂyerlerine girerek, “Bunlar PKK’l›! Bunlar bayrak yakanlar!
Bu gazeteye para vermek PKK’ya para vermektir! Bunlar vatan haini!” ﬂeklinde provokasyon yaratmak istedi. Gazetenin ismini kasteden faﬂistin, “ba¤›ml› olmad›¤›m›z” demagojisine, ÖKS muhabirinin “ABD'den ba¤›ms›z
tek bir karar alabiliyor musunuz?'' demesi üzerine, faﬂist ba¤›ml›l›¤› nas›l
do¤allaﬂt›rd›¤›n›, “Bugün herkes öyle, siz ne yapmaya çal›ﬂ›yorsunuz...”
sözleriyle ortaya koydu.
Esnaf›n faﬂisti kovdu¤u bu olaydan k›sa süre önce ise, ÖKS muhabiri bir
baﬂka faﬂistin tehdidine maruz kald›. ÖKS muhabirinin Arakl›'da gazete satmaya devam edeceklerini söylemesi üzerine, provokatör faﬂist engelleme
görevini polise devretti. Faﬂistin ça¤›rd›¤› polis, “izinsiz gazete sat›yorsunuz, hakk›n›zda ihbar var” gibi bahanelerle gazete sat›ﬂ›n› engellemeye çal›ﬂt› ve gözalt›na almakla tehdit etti. ÖKS çal›ﬂanlar› böyle bir izne gerek olmad›¤›n› belirterek, demokratik haklar›n› kullanmaya devam ettiler. Polis
gün boyu gazete çal›ﬂanlar›n› izleyerek taciz etmeye ve halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt› ancak baﬂar›l› olamad›. ‹lçede 100 gazete sat›ﬂ› gerçekleﬂirken, polisin ve faﬂistlerin “bunlar TAYAD’l›” diyerek, akl›nca k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂmalar› da tersi tepti ve çok say›da kiﬂi muhabirleri durdurarak gazete ald›.
Özgür Karadeniz’in Sesi’ne yönelik tek engelleme bu de¤ildi. Ayn› gün
gazetenin Trabzon merkezdeki yeni yerinde tabelan›n adeta duvar›n dahi
parçalanarak çal›nd›¤› görüldü. Tüm bu sald›r›lara karﬂ›n, 12. say›s›n›n ç›kt›¤› ilk hafta Trabzon'da 700 gazetenin halka ulaﬂmas›n› engelleyemediler.
Hopa’da yaﬂananlara iliﬂkin ise, Hopa Özgür Karadeniz’in Sesi temsilcili¤i taraf›ndan yaz›l› bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; polisin, gazete sat›lan yerleri tek tek gezerek tehditler savurdu¤u ve bir daha almamalar›n› istedi¤i bilgisi verildi. Aç›klamada ﬂöyle denildi: “Yazd›klar›m›zla emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin gerçek yüzünü gösterdi¤imiz için, kurtuluﬂumuz
için ne yapmam›z gerekti¤ini söyledi¤imiz için, birlik olal›m dedi¤imiz için
gazetemiz sald›r›ya u¤ruyor. Gerçekleri yazmaya devam edece¤iz.”

‹ﬁKENCEC‹LER
‘TANIK’ OLDU
‘1 Nisan Komplosu’ olarak bilinen ve ‹talya, Belçika, Almanya ve
Hollanda ile eﬂzamanl› düzenlenen
operasyonun Türkiye aya¤›na iliﬂkin
aç›lan davan›n duruﬂmas›na, 23 Kas›m’da devam edildi.
‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki duruﬂmaya, tutuklu san›k
Hatice Ruken K›l›ç ile tutuksuz san›klar ﬁadi Özpolat, Gülizar Kesici
Özpolat ve Fadik Ad›yaman kat›ld›.
88 kiﬂinin yarg›land›¤› davada, “tan›k” olarak, ‹stanbul Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü'nde görevli 4
polis memuru dinlendi. Avukat Taylan Tanay, “tan›k” s›fat›yla burada
bulunan polislerin, müvekkillerine
iﬂkence yapmaktan haklar›nda soruﬂturma aç›ld›¤›n› belirtti.
‹ﬂkenceci ve komplocu polisler,
Hatice Ruken K›l›ç'›n yakalanmas›na
iliﬂkin tutanaklar›n do¤ru oldu¤unu
belirtirken, Taylan Tanay ise, polislerin kendi düzenledikleri tutanaklar›n
aksine beyanda bulunmalar›n› beklemediklerini, bu tan›klar›n dinlenmelerinin dava dosyas› aç›s›ndan bir
fayda getirmeyece¤ini ifade etti.
Mahkeme heyeti, Hatice Ruken K›l›ç'›n tutukluluk halinin devam›na
karar vererek duruﬂmay› erteledi.
1 Nisan 2004 tarihinde yap›lan
operasyonda, polisin çok say›da sahte belge düzenledi¤i deﬂifre olmuﬂ ve
ortaya konulan “delillerin”, hukuken
delil niteli¤i taﬂ›mad›klar› da ispatlanm›ﬂt›.

asker gönderilmesine karar verenlerin Türkiye halklar›na ihanet içinde oldu¤unu söyledi. Anti-emperyalistlerin yarg›lanamayaca¤›n› kaydeden ﬁimﬂek, “Bask›lar,
gözalt› ve tutuklamalar bizleri y›ld›ramaz. Bu mücadelenin bir parças› da tutuklanan anti-emperyalistlerle dayan›ﬂmay›
artt›rmakt›r. Tutuklanan
18 arkadaﬂ›m›z derhal
serbest b›rak›lmal›d›r"
dedi. Eylemde, “ABD
Ortado¤u'dan Defol”
sloganlar› at›ld›.

‘Anti-emperyalistler
Serbest B›rak›ls›n’
Lübnan'a asker gönderilmesini protesto ettikleri için
5 Eylül’de düzenlenen eylemde Ankara’da tutuklanan
anti-emperyalist devrimcilerin serbest b›rak›lmas› için,
25 Kas›m günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda aç›klama
yap›ld›. Aç›klamaya HÖC, BDSP, Devrimci Hareket,
EHP, HKM ve ‹LPS üyeleri kat›ld›,
Grup ad›na aç›klama yapan Çetin ﬁimﬂek, Lübnan'a
29

3 Aral›k 2006 / 81

Novamed’de emperyalist
tekele karﬂ› direniﬂ
Çal›ﬂma saatlerinde,
hatta servis arac›nda
iﬂçilerin birbiriyle konuﬂmas› yasakt›. Evli
kad›nlar yönetimin belirledi¤i zamanlarda
hamile kal›p çocuk do¤urmak zorundayd›lar

Antalya Serbest Bölgesi’nde
bulunan Novamed’de çal›ﬂan iﬂçilerin 26 Eylül’de baﬂlatt›klar›
grev sürüyor. Petrol-‹ﬂ üyesi emekçiler,
‹talyanAlman ortakl› Novamed’in ba¤l› oldu¤u Almanya
merkezli emperyalist tekel, Fresenius Medical Care’e (FMC) karﬂ› mücadele ediyorlar. Direniﬂlerinin 57.
gününde görüﬂtü¤ümüz, Petrol-‹ﬂ
Mersin temsilcisi Yusuf Bas›r, Baﬂtemsilci Fatma Özün ve iﬂyeri temsilcisi Aysel Güncü, çal›ﬂma ﬂartlar›n› anlatt›lar.

‹ﬂçilerin birbiriyle
konuﬂmas› yasakt›
Sendika ad›na sorular›m›z› cevaplayan Yusuf Bas›r, Mart 2005’te
örgütlenme faaliyetlerini baﬂlatt›klar›n› belirterek, çal›ﬂma koﬂullar›n›
ﬂu ﬂekilde anlatt›:
“‹ﬂçilere 15 dakikal›k tek bir
mola ve 25 dakikal›k yemek aras›
veriliyordu. Yemek ve servis yoktu.
Çal›ﬂma saatlerinde ve hatta servis
arac›nda iﬂçilerin birbiriyle konuﬂmas› yasakt›. ‹letiﬂim hiyerarﬂik bir
yap› içerisinde sa¤lan›rd›. Servis
araçlar›n›n say›s› çok s›n›rl› oldu¤u
için baz› iﬂçilerin 3-4 saati yolda geçiyordu. Molada ya da yemek aras›nda sigara içmek yasakt›. Bu yasak öyle abart›l›yordu ki baz› yöneticiler ve ﬂefler iﬂyerine girmeden
önce iﬂçilerin üstlerini kokluyorlard›. ‹ﬂçiler insandan say›lm›yor, sadece üretimin bir parças› olarak görülüyordu. ﬁirket yöneticileri iﬂçileri sürekli aﬂa¤›l›yorlard›. Hafta için-

de, iﬂgünlerinde iﬂçilerin ev ziyaretine gitmeleri yasakt›. Kad›n iﬂçilerin evlenmek için izin almalar› gerekiyordu. Evli kad›nlar yönetimin
belirledi¤i zamanlarda hamile kal›p
çocuk do¤urmak zorundayd›lar.
Sendikam›z örgütlenmeye baﬂlay›nca bu insanl›k d›ﬂ› uygulamalar
azald›. Ne var ki yönetimin bask›s›
k›l›f de¤iﬂtirdi. ‹ﬂveren sendikan›n
iﬂyerindeki varl›¤›n› kabul etmedi.
Petrol-‹ﬂ bütün bu zorluklar› ve sendikal bask›y›, Alman kimya iﬂçilerinin sendikas› IG BCE’nin dayan›ﬂmas›n›n da katk›s›yla aﬂmay› bildi.”
Patronun tüm giriﬂimlerine karﬂ›n yetki alan Petrol-‹ﬂ, toplu sözleﬂme için ilk olarak 19 Nisan’da
Novamed yönetimiyle masaya oturdu. Sendikan›n taleplerini kabul etmeyen patron, ortalama ücretin
300-310 YTL oldu¤u fabrikay› baﬂka bir yere, yani eme¤in daha da
ucuz oldu¤u bir ülkeye taﬂ›makla
tehdit etti. Olas› bir grevi k›rmak
için de 60 kadar yeni iﬂçiyi “sendikaya üye olmamalar›” ﬂart›yla iﬂe
ald›¤›n› kaydeden Bas›r, 84’ü bayan
86 iﬂçinin greve kat›ld›¤›n› söyledi.

Haklar›m›z› istiyoruz

Bas›r ﬂunlar› söyledi:
“Bu iﬂçiler art›k b›ça¤›n kemi¤e
dayand›¤› iﬂçiler. FMC’nin baﬂka
ülkelerde bulunan firmalar›ndaki iﬂçiler sendikal› ve onlarla toplu sözleﬂmeler yap›yor. Türkiye’de ise hükümetler çokuluslu ﬂirketlere kolayl›klar sa¤l›yor, serbest bölgelerde
serbestlik sadece ﬂirketlere. ‹ﬂ gücü
ucuz oldu¤u için iﬂveren sendikalaﬂma istemiyor. Biz Novamed iﬂçileri olarak; anayasal haklar›m›za
sayg› gösterilmesini, örgütlenme
hakk›m›z›, çal›ﬂma koﬂullar›m›z›n
düzeltilmesini
FMC’ye protesto, iﬂçilere destek için; FMC yöneticilerinin mailleri: ve ücretlerimizin art›r›lmas›Dr. Emanuele Gatti: emanuele.gatti@fmc-ag.com
n› istiyoruz.
Bunun
için
Dr. Massimo Fini: massimo.fini@fmc-ag.com
grevdeyiz.”
Mr. Antonio Raffa: Antonio.Raffa@fmc-ag.com
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BES’ten Bütçe
Protestolar›
Büro
Emekçileri Sendikas›,
düzenledi¤i
eyleml e r l e
2 0 0 7
bütçesini protesto etti ve adliye çal›ﬂanlar›n›n taleplerini dile getirdi.
24 Kas›m’da ‹stanbul Adliyesi
önünde 1 ve 2 No’lu ﬂubeler ad›na
aç›klama yapan, 2 No'lu ﬁb. Baﬂkan›
ﬁükran Duman, Adalet Bakanl›¤› ve
adliyelere ba¤l› kurumlarda çal›ﬂanlar›n, kamu emekçileri içinde en
ma¤dur kesim oldu¤unu bildirdi.
Duman, bütçenin IMF'nin istekleri
de¤il, çal›ﬂanlar›n talepleri do¤rultusunda haz›rlanmas›n› istedi. BES ‹stanbul ﬂubeleri 28 Kas›m’da da vergi
dairesi önünde bütçeyi protesto etti.
Bas›n toplant›s› düzenleyen Diyarbak›r ﬁb. Baﬂkan› Serdal Savaﬂç›,
"bütçede halk yoktur" derken, ‹zmir
Adliyesi önünde düzenlenen eylemde, “IMF’ye De¤il E¤itime Bütçe”,
“Yarg›da Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. Adana ﬁubesi üyeleri ise,
Seyhan Kaymakaml›¤› önündeydiler. Emekçiler, "IMF Emreder AKP
Zulmeder" sloganlar› att›lar.
BES Ankara ﬂubeleri üyeleri de,
meclis önünde yapt›klar› eylemle,
IMF bütçesini protesto ettiler. Meclis Dikmen Kap›s›’nda yap›lan aç›klamada, BES Ankara 2 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Cemal Y›ld›r›m, “Onurlu
TBMM üyelerini bu bütçeye hay›r
oyu vermeye davet ediyoruz” dedi.
BES yöneticileri daha sonra, taleplerini içeren imzalar› Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonu’na ilettiler.
KESK’in bütçe referandumu da
kentlerde sürüyor. Kocaeli’de 27
Kas›m’da yap›lan ve HÖC’ün de
destek verdi¤i aç›klaman›n ard›ndan
referandum sand›¤› kuruldu.

e mek
Sa¤l›k Hakk›m›za Sahip Ç›k›yoruz
‹zmir ve Antalya’da binlerce emekçi, AKP iktidar›n›n uygulad›¤›, IMF
talimatl› sa¤l›k politikas›n› protesto ettiler.

14 Aral›k’ta iﬂ b›rakma ça¤r›s›
‹zmir’de 26 Kas›m’da ‹zmir Sa¤l›k Platformu taraf›ndan düzenlenen
mitingte, koruyucu sa¤l›k hizmetleri
veren Sa¤l›k Ocaklar›’n›n kapat›lmamas› istendi ve "Sa¤l›kta Y›k›ma Hay›r" denildi.
Cumhuriyet Meydan›'nda toplanan ve sa¤l›k emekçilerinden gecekondu yoksullar›na kadar halk›n de¤iﬂik kesimlerinden 10 bin kiﬂi sloganlarla Gündo¤du Meydan›'na yürüdü. GSS ve Aile Hekimli¤i’ne karﬂ› ç›kan sa¤l›k meslek kuruluﬂlar› ad›na
yap›lan konuﬂmalarda, 2007 bütçesine dikkat çekilerek, sa¤l›¤a ayr›lan pay›n sürekli düﬂürüldü¤ü belirtildi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten sa¤l›k örgütlerinin ard›ndan söz alan KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul ise,
14 Aral›k'ta hizmet üretmeyeceklerini belirtti.
Sa¤l›k hizmeti alamayan yoksullar›n da konuﬂtu¤u mitinge çok say›da
sendika, parti ve kitle örgütü destek verdi. ‹zmir HÖC Temsilcili¤i de, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, GSS’ye Hay›r” pankart› ve “F Tipine De¤il Sa¤l›¤a
Bütçe, GSS Özelleﬂtirmedir ‹ﬂbirlikçili¤e Son” dövizleriyle yerlerini ald›lar.
Mitingte s›k s›k “Sa¤l›k Ocaklar› Kapat›lamaz”, “IMF Defol Bu Ülke Bu
Halk Sat›l›k De¤ildir”, “Sa¤l›k Ocaklar› Bizimdir Kapat›lamaz”, “F Tipine
De¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›ld›.

Sa¤l›kta y›k›m yaﬂan›yor
Antalya’da ise, 25 Kas›m’da SES taraf›ndan düzenlenen mitinge kat›lan
600 kiﬂi, “Sa¤l›k Hakk›m›za Sahip Ç›k›yoruz/ Sa¤l›kta Y›k›m› Durdurmak
‹çin Yürüyoruz” dedi. Sendika, oda ve siyasi gruplar›n destek verdi¤i mitingte s›k s›k AKP ve IMF aleyhine sloganlar at›ld›. Miting alan›na girmek
isteyen HÖC üyeleri, polisin keyfi tutumu ile karﬂ›laﬂt›lar. Polis, HÖC’lülerin pankartla alana girmesini engellemeye çal›ﬂt› ancak, HÖC’lüler “Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz” pankart› ve dövizleri ile alanda yerlerini ald›lar.
SES ad›na Mustafa K›l›ç taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, hastanelerin “iﬂletme” haline getirildi¤i kaydedilerek, “Hastalar müﬂteri haline getiriliyor.
Kamusal sa¤l›k hizmeti ortadan kald›r›l›yor. Sa¤l›k ticarileﬂtiriliyor. Sa¤l›kta y›k›m yaﬂan›yor” denildi. Bu uygulamalara itirazlar› olduklar›n› belirten K›l›ç’›n ard›ndan söz alan,
Antalya Tabipler Odas›’ndan Mete
Akbulut ise, F Tipi hapishanelerde
yaﬂanan sa¤l›k sorunlar›ndan söz etti ve tecrit politikas›n›n sona erdirilmesi ça¤r›s›nda bulundu.
Mitingte; “IMF’ye De¤il Halka
Bütçe”, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “IMF Defol Bu Memleket
Bizim” gibi sloganlar at›ld›.
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E¤itim-Sen Taleplerini ‹letti
E¤itim-Sen ﬂube baﬂkanlar›,
“Herkese eﬂit, paras›z ve nitelikli
e¤itim hizmeti verilmesi” talebiyle
toplad›klar› imzalar›, 24 Kas›m’da
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’e
teslim ettiler.
E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu ﬁube
önünden Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
yürüyen ﬂube baﬂkanlar›, Hüseyin
Çelik ile görüﬂtüler. E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, sendika olarak taleplerini iletirken, sorunlar›n muhatab› olmas›na karﬂ›n,
Bakan Çelik “hükümete ve ilgili
bakanl›klara iletece¤ini” belirtti
ve “niyet” beyanlar› ile yetindi.
14 Aral›k’ta iﬂ b›rakmaya haz›rlanan e¤itimcilerin ilettikleri taleplerden baz›lar› ﬂu ﬂekilde: - E¤itimin
özelleﬂtirilmesine yönelik uygulamalardan vazgeçilsin, - E¤itim ve bilim
emekçilerinin tümüne ücretsiz ulaﬂ›m olana¤› sa¤lans›n, - Bütçeden
e¤itime ayr›lan pay art›r›ls›n, okullara yeterli ödenek aktar›ls›n, - ‹kili
e¤itimden tekli e¤itime geçilsin, s›n›f mevcutlar› önce 30’a ard›ndan
24’e indirilsin...

Geçici iﬂçilere kadro talebi
Petrol-‹ﬂ, Tezkoop-‹ﬂ, Koop-‹ﬂ,
Tümtis ve Yol-‹ﬂ Ankara ﬂubeleri 26
Kas›m’da yapt›klar› ortak aç›klama
ile, ''geçici iﬂçilerin kadroya geçirilmesini'' istediler. K›z›lay'da toplanan
sendika üyeleri ad›na aç›klama yapan Petrol-‹ﬂ Ankara ﬁube Baﬂkan›
Mustafa Özgen, 'Geçici ‹ﬂçilik' ve
'Geçici Statüde Çal›ﬂma' kavramlar›n›n çal›ﬂma yaﬂam›ndan ç›kar›lmas›
gerekti¤ini söyledi.
Özgen, büro iﬂçileri, mahalli idarelerde çal›ﬂan iﬂçiler, döner sermayeden ücret alan iﬂçiler, katma bütçeden ücret alan iﬂçiler ayr›mlar›n›n
kald›r›lmas›n› isteyerek, “Bu iﬂçilerin bir k›sm›na 657 say›l› yasan›n
4/b maddesine göre 'sözleﬂmeli
personel' statüsüne geçirilme düﬂüncesinden vazgeçilmeli, buralarda
çal›ﬂan iﬂçilere de kadro verilerek
soruna nihai bir çözüm getirilmelidir” dedi. Özgen, talepleri karﬂ›lanmazsa kitlesel eylemler gerçekleﬂtireceklerini söyledi.

köylü

Narenciye Üreticisi Öfkeli
Üreticiyi gözden
ç›karan iktidar, protestolar›n
hedefi olmaya devam ediyor. Narenciye üreticileri Mersin’in Mezitli
Beldesi’nde "Hükümet ‹stifa" sloganlar› ile gösteri düzenlediler.
Mersinli narenciye üreticileri, 26
Kas›m günü Mezitli Beldesi Kaleköy Kavﬂa¤›'nda toplanarak, sorunlar›n› dile getiren bir aç›klama yapt›lar. Ancak öfke o kadar büyüktü ki,
“bas›n aç›klamas›”, 2 bin kiﬂinin kat›l›m› ile mitinge dönüﬂtü ve köylüler, karayolunu trafi¤e kapatt›.
Çiftçiler, para etmeyen limon,
portakal, mandalina ve muzlarla, limon a¤açlar›n› kesip alana getirdiler
ve yerlere atarak sloganlarla iktidar›
protesto ettiler.
AKP flamalar›n› ayaklar›n›n alt›nda çi¤neyen üreticiler ad›na aç›klamay› yapan Ahmet ﬁenayar, AKP
iktidar›n›n IMF'nin talimatlar› do¤rultusunda uygulad›¤› tar›m politikas›n›n, tar›m toplumu olarak bilinen
Türkiye'de tar›m ile geçimini sa¤layanlar› s›k›nt›ya soktu¤unu söyledi.
ﬁenayar, “Bundan 4- 5 y›l önce kilosu 70-80 kuruﬂa sat›lan narenciye,
son y›llarda dibe vurdu. Alt›n› çize-

rek söylüyorum. Üretici ürününü 20
kuruﬂa satam›yor. Çiftçi, hükümetin
IMF politikalar›n› istemiyor'' diye
konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan köylüler,
D-400 Mersin- Silifke Karayolu'nu
trafi¤e kapatarak yürümek istediler.
Bunun üzerine polis ile çiftçiler aras›nda k›sa süreli arbede yaﬂan›rken,
polis karayoluna limonlar› döken
köylüleri gözalt›na almaya çal›ﬂt›.
Köylüler bu duruma tepki göstererek
arkadaﬂlar›n› polisin elinden al›rken,
trafik bir süre kapand›.
Yine Mersin’in Erdemli ‹lçesi’ne
ba¤l› Tömüklü Beldesi’nde de limon
üreticilerinin protestosu vard›. ‘Limon Hasat Günü’nde eylem yapan
üreticiler, narenciyenin para etmedi¤ini, ancak burada ﬂenlik yap›ld›¤›n›
ifade ederek, protesto gösterisi düzenlediler. Köylülerin D-400 Karayolu’nu trafi¤e kapatt›¤› eylemde,
jandarma müdahale ederek beﬂ köylüyü gözalt›na ald›. Köylüler, hükümeti protesto eden sloganlar att›lar.

Tar›m iﬂçileri grev yapt›
Çukurova’da çal›ﬂan tar›m iﬂçileri, geçen y›l›n ücretleri ile çal›ﬂt›r›lmalar›n› protesto etmek ve yevmiyenin 19.3 YTL’ye yükseltilmesi için
süresiz iﬂ b›rakt›lar.
Adana Tar›m Arac›lar› Derne¤i’nin ça¤r›s›yla yap›lan eyleme, ›r-

gatlar›n yan›s›ra “arac›lar” da kat›ld›lar. Adana’n›n Havutlu Köprüsü’nde bekleyerek, tarlalara çal›ﬂmaya giden iﬂçileri durduran ve eyleme
kat›lmaya ça¤›ran arac› ve ›rgatlar,
jandarma taraf›ndan engellenmeye
çal›ﬂ›ld›. Ancak engelleme, tar›m iﬂçilerinin “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiler Kardeﬂ Patron Kalleﬂ”
gibi sloganlar›yla cevap buldu. Irgatlar›n büyük bölümü ça¤r›ya kulak
vererek eyleme kat›ld›lar.
Adana Tar›m Arac›lar› Derne¤i
Baﬂkan› Nevzat Alban, düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, Adana, Mersin
ve Hatay’dan 40 bin iﬂçinin eyleme
kat›ld›¤› bilgisini verdi. Valilikte
oluﬂturulan komisyon taraf›ndan ücretlerin, asgari ücrete ek olarak 1.60
YTL tar›m arac›lar› komisyonunun
verilmesini kararlaﬂt›rd›¤›n›, ancak
15 kadar firman›n bu ücreti kabul etmedi¤ini kaydetti.
23 Kas›m’da baﬂlayan eylem, k›sa sürede sonuç verdi ve firmalar›n
büyük bir k›sm› geri ad›m att›. Bas›n
toplant›s› düzenleyen Nevzat Alban,
birkaç firma d›ﬂ›nda bütün firmalar›n arac›lar›n istedi¤i yevmiyeyi kabul etti¤ini, % 90 oran›nda kazan›m
sa¤lad›klar›n› ifade etti. Alban, ‘Özler’ isimli firma baﬂta olmak üzere,
baz› büyük firmalar›n eski yevmiye
olan 17.7 YTL’den ücret vermeye,
kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rmaya devam ettiklerini söyledi.
Eyleme, ‘arac›lar’ önderlik etse
de, tar›m iﬂçilerinin taﬂ›d›¤› dinami¤i göstermesi, örgütlülük bilincinin
geliﬂmesi aç›s›ndan dikkat çekti.

saba göre ise, 20 asgari ücretlinin toplam maaﬂ›n›n bir
vekilin maaﬂ›na denk oldu¤unu kaydederek, “kim vekil,
kim as›l, anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.
2007 y›l›nda milletvekili maaﬂlar›na yap›lacak art›ﬂ›n, emeklilere ve asgari ücretlilere yap›lacak art›ﬂ›n
üzerinde olmas›na dikkat çeken Orhan’›n verdi¤i bilgilere göre, emeklilerin durumu da ﬂöyle: Bir vekilin ayl›¤›; 16 iﬂçi emeklisinin, 33 Ba¤-Kur tar›m emeklisinin,
22 Ba¤-Kur esnaf emeklisinin, 12 memur emeklisinin
taban ayl›¤›na denk.
Burjuva parlamentosunda tekellerin ç›karlar› için el
kald›r›p indirenler, bu hizmetlerinin karﬂ›l›¤›n› al›yorlar.
Emekçi sefalet içindeyken, onlar sömürünün yasallaﬂt›r›lmas›na ettikleri hizmetten dolay› sefahat içindeler.

112 asgari ücretli çal›ﬂ›yor
Bir “milletvekili” yiyor
Sefalet ücreti haline getirilen asgari ücreti belirleme
komisyonu 30 Kas›m’dan itibaren toplant›lara baﬂlarken, öncesinde konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan, Türkiye ‹ﬂçi Emeklileri Derne¤i (T‹ED) Genel Sekreteri
Recep Orhan, rakamlarla sefaleti gözler önüne serdi.
‹ﬂçi ve memur emeklilerin, asgari ücretli iﬂçilerin açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂad›klar›n› kaydeden Recep Orhan,
baz› k›yaslamalarda da bulundu. Orhan, bir milletvekilinin maaﬂ›n›n ödenebilmesi için 112 asgari ücretli vatandaﬂ›n gelir vergisi ödemesi gerekti¤ini, bir baﬂka he32
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li¤inde ‹brahim Balaban ressaml›¤a
yönlenirken, ‹smail Baﬂaran ise ﬁairlik vasf›n› geliﬂtiriyor. ‹smail Baﬂaran hapishaneden ç›kt›ktan sonra politik kitaplar okuyarak kendini geliﬂtirip köydeki gençleri Sosyalist kültür do¤rultusunda
e¤itiyor. 1960 ihtilalinden sonra ‘61
Anayasas›’yla yap›lan de¤iﬂikliklerle beraber sol ve sosyalist düﬂünceler tart›ﬂ›lmaya baﬂland›¤› y›llard›.
Türkiye ‹ﬂçi Partisi kurucu üyeli¤ine ‹smail Baﬂaran’›n yetiﬂtirdi¤i
gençlerden Fevzi Kavuk getirilir.
T‹P içerisinde öne ç›kan Fevzi, parti kademelerinde yükselerek parti
meclis üyesi olur. 1965 y›l› Milli
Bakiye sistemiyle yap›lan seçimlerde Bursa Milletvekili aday› olarak
seçimlere kat›l›r. Bu seçimlerde T‹P
15 milletvekili ç›kard›. Bursa’da seçimleri iki bin eksik oyla kaybetti.
Fevzi Kavuk’un MYK üyeli¤i devam ediyordu. Bu seçimde Türkiye
çap›nda T‹P 32 köyde birinci parti
olmuﬂ, bunlar›n 31’i Alevi köyleri,
sadece Müﬂküle köyü Sünni köy
olarak öne ç›k›yor.
T‹P içerisinde ayr›ﬂmalar yaﬂan›r. Fikir Kulüpleri Federasyonu
(FKF) içinde yaﬂanan tart›ﬂmalara
ba¤l› olarak köyde de ayr›ﬂmalar ortaya ç›kar. 1970-71’lerden Ayd›nl›k
grubu, T‹P vb. tart›ﬂ›l›yor. Sol yelpazede hemen her görüﬂten gruplar
oluﬂtu. Müﬂküle köyünde T‹P ten
ayr›lan bir grup önce DEV-GENÇ
içinde, sonra da Devrimci Yol içinde yer ald› ve giderek köye bu hareketler damgas›n› vurdu. Di¤er yap›lardan insanlar az da olsa varl›¤›n›
devam ettirdiler. ‘78’de Devrimci
Yol-Devrimci Sol ayr›ﬂmas› yaﬂand›¤›nda Müﬂküle Köyü blok olarak
Devrimci Sol’dan yana tav›r ald›.
1980 Cuntas›’nda Müﬂküle köyünden gözalt›na al›nan tutuklanan
çok insan oldu. Bizim ailenin tüm
erkekleri tutukland›, ben, kardeﬂim
Ali Osman ve Babam. 12 Eylül sürecinde yaﬂanan yo¤un bask› köy
üzerinde korku ve politikadan uzaklaﬂt›rma programlar› giderek etkisini göstermeye baﬂlad›. Bir dönem

MÜﬁKÜLE KÖYÜ
Bundan bir süre önce tüm gazete
ve TV’lerde, Bursa’da bir köyün
muhtar› protesto etmek için, akli
dengesi yerinde olmayan kiﬂileri
“aza” olarak seçtikleri haberleri yer
alm›ﬂt›. Müﬂküle köylülerinin bu
protestolar›, yer yer magazinel bir
tarzda da sunulsa, yerli ve yabanc›
bas›n taraf›ndan genel olarak “demokratik tepki” olarak de¤erlendirildi. El Cezire Televizyonu köyde
yapt›¤› röportajlardan oluﬂan haberinde, köylülerin muhalefet hakk›n›
kulland›klar›n› ve Arap Dünyas›’na
demokrasi dersi verdiklerini ekledi.
Kimileri de “Naz›m'›n delirtti¤i
köy” biçiminde yans›tt›.
Ancak, protestonun hedefi olan
muhtar, o dersi almam›ﬂ olacak ki,
bu durumun demokrasi olarak de¤erlendirilmemesini isteyerek, “bu
olaylar günlük 3-4 bin YTL getirisinden rant elde etmek isteyen iki
kiﬂinin köylüleri k›ﬂk›rtmas›n›n sonucu” ﬂeklinde aç›klama yapt›.
Biz de Müﬂküle köyünden okurumuz Ömer KÖSE’ye sorduk.
◆ Müﬂküle köyü hakk›nda bize bilgi verir misiniz?
Ömer KÖSE: ‹znik Gölü’nün
k›y›s›nda zeytincilikle geçimini sa¤layan bir köydür. Son y›llara kadar
köyde su sorunu ya da köylünün
ürününü pazarlama gibi sorunlar›
yoktu. Çünkü köyümüzde dayan›ﬂma, paylaﬂ›m vard›. Kendi içimizde
yaﬂanan sorunlar› kendimiz çözüyorduk, sahiplenme vard›.
◆ Bas›nda köyün ismi, Naz›m
Hikmet ile beraber an›ld›?...
1945 tarihinde Müﬂküle köyünden ‹smail Baﬂaran ve Bursa Seç köyünden ‹brahim Balaban büyük usta
Naz›m Hikmet ile Bursa Hapishanesi'nde kal›yorlar. Naz›m’dan etkileniyorlar, sosyalist düﬂünce ile tan›ﬂ›yorlar. Naz›m Hikmet’in ö¤retmen-
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y›lg›nl›k ve korku etkili oldu. Bugün ise Türkiye genelinde oldu¤u
gibi yozlaﬂma gündemde.
◆ Ne tür bir yozlaﬂma?
Yozlaﬂma ileri boyutta; içki, kumar köyün gençlerini esir alm›ﬂ, bu
yozlaﬂma özel olarak körükleniyor.
Köyümüzde su yokken yol yokken
müzikhol açt›lar. Köyün gençleri
zeytinden kazand›¤› paray› müzikholde yiyor.
◆ Muhtarla yaﬂanan sorunlar›n nedenleri nedir?
Muhtar›n sürekli köy d›ﬂ›nda bulunmas›, insanlar›n iﬂlerini halletmemesi, köyün ortak mallar›n›n sat›l›p
köye hiçbir hizmet getirmemesi, köylünün faydalanmas› gereken orman›n
baﬂkalar›na peﬂkeﬂ çekilmesi ve bunlar›n d›ﬂ›nda en büyük etken köyde
evlerde aylard›r sular›n kesik olmas›.
Köylüler bu tepkilerini ilk olarak
azal›ktan istifa ederek gösterdiler. 29
Ekimde yap›lan aza seçimlerinde
köylü tepki olarak köyün delilerini
aza seçti.
◆ Muhtar›n tepkisi ne oldu?
Bas›n ve TV'den izledi¤imiz gibi,
köy meydan›nda ﬂov yapt›. Daha
sonra üç beﬂ oyla seçilen kendi listesini görev baﬂ›na getirdi.
◆ Köyün bu sorunlar›na karﬂ›
sizin önerileriniz nelerdir?
Kooperatifçili¤in geliﬂtirilmesi ilk
hedefimiz olmal›. Kütüphane aç›l›p
çeﬂitli sosyal faaliyetlerle yozlaﬂma
engellenmeli. ‹çki, kumar gençli¤i
esir alm›ﬂ durumda bunlar› engellemeliyiz. Köyde kurulu olan kooperatif iﬂletilmeli. Köyün yollar› yap›lmal›, en önemlisi
köyde kanalizasyon
sistemi kurulmal›,
çöpler toplanmal›
ve sular akmal›.
Tüm bunlar yap›l›rsa köyümüz geçmiﬂteki olumlu miras›na sahip ç›kabilecektir.

gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan soruﬂturmalara protesto:

Tek Tip Gençlik Olmayaca¤›z!
Ülkenin bir çok üniversitesinde
h›zla devam eden soruﬂturma terörü, Gençlik Federasyonu taraf›ndan
çeﬂitli kentlerde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
24 Kas›m günü; ‹stanbul, Ankara, Antalya, Eskiﬂehir, ‹zmir, Bursa,
Bal›kesir Gençlik Dernekleri düzenledikleri eylemler ve yapt›klar›
aç›klamalarda; “anti-bilimsel, hukuk-d›ﬂ› YÖK uygulamalar›na ve
polis-idare iﬂbirli¤ine karﬂ› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz" dediler.
Yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan, soruﬂturmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› üniversitelerin rektörlüklerine faks çekildi.
‹stanbul Gençlik Derne¤i üyeleri, Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› eylemde, "Soruﬂturmalara
Son" pankart› açarak, "Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Soruﬂturmalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›n› att›lar. Ö¤renciler ad›na aç›klama yapan Selma K›l›ç, demokrasi,
insan haklar›, ifade özgürlü¤ü kavramlar›n› dillerinden düﬂürmeyen
üniversite yönetimlerinin soruﬂturma ve cezalarla ö¤rencileri sürekli
bask› alt›nda tuttuklar›n› dile getirdi. ‹Ü Rektörü Mesut Parlak’›n 'ben
örgüt üyelerine soruﬂturma aç›yorum' diyerek üniversitelerde estirdikleri bu sald›r›y› meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›¤›n› hat›rlatan K›l›ç, “Bizler
haklar›m›z için mücadele ediyoruz.
Ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye
istiyoruz. Demokratik halk üniversiteleri istiyoruz. Herkese eﬂit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim hakk›n›n tan›nmas› için mücadele ediyoruz." diye konuﬂtu.
Ank a r a
Gençlik
Derne¤i, Yeniﬂehir
Posta-

nesi önünde yapt›¤› eylemde, “Üniversitelerde Soruﬂturmalara ve Cezalara Son” yaz›l› pankart açt›lar.
Soruﬂturma açan tüm üniversitelere
protesto fakslar› çeken ö¤renciler
ad›na aç›klama yapan Deniz Yavuz,
ad›n›n önünde profesör s›fat› bulunanlar›n polisli¤e soyunduklar›n›
kaydetti. Yavuz, devrimci-demokrat
ö¤rencilerin bu ﬂekilde sindirilemeyece¤ini belirterek, “halk için bilim
halk için e¤itim istemeye, demokratik halk üniversiteleri için mücadele
etmeye devam edece¤iz!” dedi.
Antalya Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler ise, Akdeniz Üniversitesi
Kampüsü’nde eylem yapt›. Soruﬂturmalar› protesto eden dövizler
açan Gençlik Derne¤i üyeleri ad›na
konuﬂan Emrah Erdo¤an, 12 Eylül
anlay›ﬂ›n›n sürdü¤ünü söyledi. Diyarbak›r Dicle Üniversitesi’nde ﬂu
an 1000’e yak›n ö¤renciye soruﬂturma aç›lm›ﬂ durumda oldu¤unu ifade
eden Erdo¤an, Antalya’da da 1 May›s ‹ﬂçi Bayram›’na kat›ld›klar› için
6 ö¤renciye soruﬂturma aç›ld›¤›n›
ve bunlardan birinin savunmas› dahi al›nmadan iki dönem okuldan
uzaklaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi. “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme E¤itim-Sen ve DGH
de destek verdi. Aç›klaman›n ard›ndan, rektörlüklere soruﬂturmalar›n
geri çekilmesi için faks çektiler.
‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleri
de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelerek soruﬂturmalar› protesto ettiler. Yap›lan
aç›klamada, soruﬂturmalar ve cezalar›n amac›n›n ö¤renci muhalefetini
sindirmeye yönelik oldu¤u kaydedildi. Aç›lan soruﬂturmalara iliﬂkin
bilgiler verilen aç›klama sonras›,
rektörlüklere faks çekildi.
Bursa Gençlik Derne¤i üyelerinin, Büyükﬂehir Belediyesi önünde
düzenledikleri eylemde de, "Soruﬂturmalara Son" pankart› aç›larak,
devrimci demokrat ö¤rencilerin sin34
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dirilemeyece¤i kaydedildi. Cömert
Ateﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
“üniversitelerde bilimsel, demokratik e¤itim istedikleri için, ifade özgürlü¤ü haklar›n› kulland›klar›
için” yaklaﬂ›k 15 üniversitede 100'ü
aﬂk›n ö¤renciye soruﬂturma aç›ld›¤›
ifade edildi. “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar› at›lan eylemin

Sahte demokratlar
ö¤renci k›y›m›n› izliyor
Özelde
devrimci-demokrat
gençli¤i hedef alan, gençli¤in en dinamik unsurlar›n› sindirmeye, okullardan uzaklaﬂt›rarak gençlik kitlesinden tecrit etmeye çal›ﬂan soruﬂturmalar, AB’ci “demokratlar”, burjuva bas›n ve di¤er “düzen demokratlar›” taraf›ndan da görmezlikten
gelinerek, destekleniyor.
Bu ülkenin üniversitelerinde son
y›llar›n en büyük ö¤renci k›y›m› yaﬂan›rken, cunta y›llar›n›n bask› rejimini aratmayan bir sindirme ve susturma harekât› yürütülürken yaﬂanan bu “sessizlik”; ç›karlar› çat›ﬂt›¤›nda YÖK’ü ya da AKP iktidar›n›
eleﬂtirenlerin, bilimden, özerklikten, demokrasiden söz edenlerin riyakârl›klar›n› da göstermektedir.

‘Nefes almak’ suç!
15 üniversitede 100'ü aﬂk›n ö¤renci hakk›nda soruﬂturma aç›l›rken, Dicle Üniversitesi’nde ﬂu an
1000’e yak›n ö¤renciye soruﬂturma aç›lm›ﬂ durumdad›r.
Soruﬂturmalar özellikle; ‹stanbul, Bal›kesir, ODTÜ, Hacettepe,
Ankara, Süleyman Demirel, Akdeniz üniversitelerinde yo¤unlaﬂ›yor.
Her türlü demokratik eylem soruﬂturma konusu. Yasal 1 May›s
gösterilerine kat›lan ö¤renciler aylar sonra soruﬂturmaya u¤ruyorlar.
Bu nedenle Bal›kesir Üniversitesi'nde 15 ö¤renci okuldan at›ld›.
Akdeniz Üniversitesi’nde ise 5 ö¤renciye soruﬂturma sürerken, Ça¤r›
Nefeso¤lu adl› ö¤renci savunmas›
dahi al›nmadan iki dönem okuldan
uzaklaﬂt›r›ld›.

gençlik
ard›ndan rektörlere protesto faks›
gönderildi.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i yapt›¤› aç›klamada, soruﬂturmalar›n
amac›n›n “tek tip ö¤renci yaratmak” oldu¤unu kaydederken, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri de
Merkez Postane önünde “Soruﬂturmalara Son” pankart› açarak eylem
yapt›lar. Yap›lan aç›klamada soruﬂ-

turmalar›n geri çekilmesi istenirken, “Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son”
sloganlar› at›ld›.
*
Öte yandan ‹stanbul Üniversitesi’nden at›lan ö¤rencilere, Ça¤daﬂ
Avukatlar Grubu’ndan destek geldi.
23 Kas›m günü Ça¤daﬂ Avukatlar
ad›na bas›n aç›klamas› yapan Yeﬂi-

Liseli Gençlik Faﬂist Sald›r›ya
Birlik ‹çinde Cevap Verdi
Faﬂist terör liseli gençli¤i de hedef al›yor. ‹stanbul’da Halkal› Ticaret Lisesi’nde faﬂistler, demokrat ö¤rencilere sald›rd›.
Bundan bir süre önce, Ülkü Oca¤›’ndan geldi¤ini söyleyen bir grubun tehditleri üzerine, 17 Kas›m günü okuldan toplu olarak ç›kan ö¤rencilerin önü, tak›m elbiseli, silahl›, b›çakl›, sat›rl› faﬂist grup taraf›ndan
kesildi. Faﬂistler, “siz devrimcisiniz, faaliyet yürütmeyeceksiniz” diyerek sald›r›ya geçerken, okul önünde bulunan polis ekibi, sald›r›y› izledi
ve anonsla devrimci demokrat ö¤rencileri da¤›tmaya çal›ﬂt›.
Olaylar 20 Kas›m’da sürdü. Devrimci, demokrat ö¤renciler, kendilerini “Reis” olarak tan›tan üç faﬂisti okul içinde döverek cezaland›rd›lar.
Faﬂistlerin, Ülkü Ocaklar›’ndan “adam getirece¤i” tehdidi ile okuldan
ayr›lmalar›n›n ard›ndan, ‹kitelli’de toplanan liseli ve mahalleli gençlikten 60 kiﬂi, ö¤rencilere destek için topland›lar. Faﬂistler okuldan kaçarak
uzaklaﬂ›rken, bu kez polis devreye girdi ve okulu ablukaya alarak, bir
ö¤renciyi gözalt›na almak istedi. Okul önüne toplanan kalabal›k buna
engel oldu. Okuldan toplu bir ﬂekilde ç›kmaya baﬂlayan demokrat ö¤renciler, okul ç›k›ﬂ›nda bekleyen grupla birleﬂince say›lar› 100’ü aﬂt›.
Silahl› sat›rl› faﬂistleri izlemekle yetinen polis, gençli¤in faﬂist sald›r›y› püskürtmesinden ve dayan›ﬂmas›ndan duydu¤u tedirginli¤i, “üst
aramas›” dayatmas› ile gösterdi. Ö¤rencilerin itiraz› üzerine silah›na sar›lan polis, havaya ateﬂ açarak ö¤rencileri tehditle, silah zoruyla da¤›tmaya çal›ﬂt›. Ö¤renciler gruplar halinde da¤›l›rken, bu olaylardan sonra
Ülkü Oca¤›’na gidip gelen ö¤renciler, devrimci demokrat ö¤rencilerden
özür dileyerek, bir daha gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
Bugüne kadar Ülkü Oca¤›’n›n ve polisin ö¤renciler üzerindeki bu
sald›rganl›¤›na sessiz kalan ve bu tavr›yla polisin-faﬂistlerin sald›r›lar›na zemin yaratan okul idaresi, ö¤rencilerin ailelerini okula ça¤›rarak
toplant› yapmak istedi¤ini belirtti. Ö¤renciler böyle bir toplant›n›n, aileleri çocuklar›na karﬂ› k›ﬂk›rtmaya dönük oldu¤unu aç›klad›lar.

Mersin Üniversitesi'nde faﬂist sald›r›
Çiftlikköy Kampüsü’ndeki Meslek Yüksek Okulu önünde, 27 Kas›m’da yaﬂanan olayda, d›ﬂar›dan gelen 50 kiﬂilik faﬂist grup devrimci demokrat ö¤rencilere sald›rd›. Sald›r›n›n ard›ndan rektörlük önünde toplanan ö¤renciler, polisin ve idarenin sald›r›y› seyretti¤ini belirttiler. Amac›n “Kürt
kökenli ö¤rencileri sindirmek oldu¤unu” belirten ö¤renciler, “Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›n› att›lar.
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nil Yeﬂilyurt, “ö¤rencilerin e¤itim
haklar›na sahip ç›kacaklar›n›” dile
getirdi.
At›lan ö¤renciler ise, protestolar›n›, haftada bir gün giriﬂ kap›s›nda
“e¤itimlerine” devam ederek sürdürüyorlar. Merkez Kampüs giriﬂinde
yap›lan "‹nsan Hak ve Özgürlükleri" konulu ders, Doç Dr. Ufuk Uras
taraf›ndan verildi.

F Tipi Lise
‘Kimlik’ uygulamas› getirilen
Adana Tepeba¤ Lisesi’nde sivil
polisler ö¤rencileri okula almad›
Bask› alt›nda sindirilmiﬂ, boyun e¤en
bir gençlik yaratma politikas›, daha liseden baﬂlayarak uygulan›yor. Gençlerimizi teslim almak isteyen düzen, gerici faﬂist e¤itim sisteminin yan›s›ra, fiili bask›
araçlar›yla da bunu yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Faﬂizmin, liseli gençlikten duydu¤u
korkunun bir örne¤i, geçen hafta Adana
Tepeba¤ Lisesi’nde yaﬂand›. Bugüne kadar olmayan bir uygulama ile, önce okul
yönetimi “okulda güvenli¤i sa¤lamak ve
giriﬂ ç›k›ﬂlar› düzenlemek” için “kimlik
kart›” uygulamas› baﬂlatt›. Her f›rsat› ö¤rencileri soymak için de¤erlendiren sistem, üzerinde resim ve nüfus bilgilerinin
bulundu¤u kimlik kartlar›n› da 3
YTL’den satmaya baﬂlad›. Uygulama
için de 28 Kas›m’dan itibaren okul giriﬂinin kontrolü sivil polislere devredildi.
3 YTL’yi ödemeyen ve kimlik alamayan, ancak üzerinde formalar› bulunan,
yani ö¤renci olduklar› belli olan 100 kadar ö¤renci okula al›nmad›. Bu durumu
fark eden, Biyoloji ö¤retmeni ve ayn› zamanda E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Güven
Bo¤a, polisten ö¤rencilerin içeri al›nmas›n› istedi. Polis ö¤retmeni de dinlemeyerek, baz› ö¤rencileri coplad› ve Bo¤a’y› tartaklad›.
Güven Bo¤a’n›n okul müdürüne haber vermesinin ard›ndan, okula polis takviye yap›lmas›n›n ard›ndan ö¤renciler
içeri al›nd›lar. Ö¤rencilerin e¤itim haklar›n›n engelenemeyece¤ini kaydeden Bo¤a, “ö¤rencileri zor kullanarak okuldan
uzaklaﬂt›rmaya kimsenin hakk› yok. Ben
ö¤retmenleriyim, ö¤rencilerimi tan›maz
m›y›m?” dedi.

Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
dernekler, ''Fark›nda m›s›n Haklar›m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz ‹çin Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz'' kampanyas› baﬂlatt›lar.
Kampanyan›n duyurusu, 29 Kas›m’da bas›n
aç›klamalar›yla yap›ld›.
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i taraf›ndan Anadolu
Üniversitesi Yunusemre
Kampüsü Cumhuriyet kap›s› giriﬂinde yap›lan aç›klamada, 'Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ pankart›
aç›l›rken, ''Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim, F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz,
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz'' sloganlar› at›ld›.
Hidayet Akbulut taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ö¤renci olarak birçok haklar›n›n gasbedildi¤i kaydedilerek, “Bu gasplar e¤itim hakk›m›z› engeller boyutta ve art›k buna
bir dur demenin vakti geldi. Haklar›m›z› ar›yor var olan haklar›m›za
sahip ç›k›yoruz ve tüm üniversite
ö¤rencilerini bu hakl› mücadelemizde kampanyam›za destek sunmaya
ça¤›r›yoruz. Halk için bilim halk
için e¤itim veren, ö¤renci haklar›n›
koruyan, sunulmas› gerekli olanaklar› sunan üniversiteler istiyoruz.
Bask›c›, gerici, ezberci e¤itime son''
denildi.
Ayn› gün ‹zmir Gençlik Dernekli ö¤renciler de Bornova metro

miyoruz” sloganlar› atan ö¤renciler “Üniversitelerde Soruﬂturmalara ve
Cezalara Son”
pankart› açt›. Gençlik
Derne¤i ad›na Deniz
Yavuz taraf›ndan yap›lan aç›klamada YÖK
eleﬂtirilerek “YÖK yaratmaya çal›ﬂt›¤› apolitik, duyars›z ve kendinden baﬂka kimseyi
düﬂünmeyen ö¤renci
modelinin önünde bugün devrimci-demokrat ö¤rencileri engel
görüyor.
Buradan
YÖK’e
üniversite yönetimlerine ve ö¤retim görevlilerine bir kez daha sesleniyoruz!
Devrimci-demokrat ö¤rencilere soruﬂturma açmaktan vazgeçin biz
devrimci-demokrat ö¤rencileri bu
ﬂekilde sindiremezsiniz. Bizler halk
için bilim halk için e¤itim istemeye,
demokratik halk üniversiteleri için
mücadele etmeye devam edece¤iz!”
denildi.
24 Kas›m Cuma günü de Akdeniz Üniversitesi kampüsünde Antalya Gençlik Dernekli ö¤renciler soruﬂturmalar›n geri çekilmesi için bas›n aç›klamas› yapt›lar. Soruﬂturmalar›n geri çekilmesini isteyen ö¤renciler ad›na Emrah Erdo¤an aç›klama
yapt›.
Erdo¤an aç›klamas›nda YÖK’ün
hukuk d›ﬂ› uygulamalar›na örnekler
sundu. E¤itim-Sen ve DGH’nin destek verdi¤i aç›kaman›n ard›ndan ö¤renciler faks çekerek eylemlerini
bitirdiler.
Ayn› gün “Soruﬂturmalara Son
Gençlik Federasyonu” imzal› pankart› açan Bursa Gençlik Dernekli
ö¤renciler soruﬂturmalara karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›. Federasyon
üyesi Cömert ATEﬁ “Üniversitelerde bilimsel,demokratik e¤itim istedikleri için ifade özgürlü¤ü haklar›n› kulland›klar› için yaklaﬂ›k 15 üniversite de 100’ü aﬂk›n arkadaﬂ›m›za

Gençlik Federasyonu
Öğrenci Haklarını İstiyor

önünde aç›klama yapt›lar. Dernek
ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Dilek Yüksel, "‹nsan› ve toplumu ﬂekillendiren, gelece¤ini belirleyen
e¤itimdir. Üniversitelerin ise ülkenin ve toplumun gelece¤inde yetiﬂtirdi¤i bilim adamlar›yla, üretti¤i
teknoloji ve projelerle özel bir yeri
vard›r. Bu nedenle üniversitelerde
nitelikli ve bilimsel e¤itim verilmelidir" dedi. Aç›klaman›n devam›nda;
liselerde yaﬂanan ﬂiddet olaylar›na,
çeteleﬂmeye, ÖSS'ye e¤itimin ticarileﬂmesine ve üniversitelerin F Tipleﬂtirilmesine de¤inildi.
Yüksel; "Ö¤renci gençli¤in karﬂ›s›na ç›kar›lan bu sorunlar›n çözümü için; ö¤rencilerin, ö¤retim görevlilerinin ve çal›ﬂanlar›n söz sahibi oldu¤u; halk›n ve ülkesinin ç›karlar› için çal›ﬂan, anadilde, paras›z ve bilimsel
e¤itim veren, halk için
bilim halk için e¤itim anlay›ﬂ›yla çal›ﬂan Demokratik Halk Üniversiteleri
istiyoruz" diye konuﬂtu.
Ankara Gençlik Derne¤i 24 Kas›m günü Yeniﬂehir Postanesi önünde
bas›n aç›klamas› yaparak, soruﬂturma açan tüm
üniversitelere faks çekti.
“F Tipi Üniversite ‹ste36
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soruﬂturma aç›lm›ﬂ, Bal›kesir Üniversite’nde 15 arkadaﬂ›m›z okuldan
at›lm›ﬂt›r. Üniversite rektörleri, dekanlar›, üniversitelerin bilim üreten
misyonuna, ifade özgürlü¤ünün kullan›labilirlik aç›s›ndan en özgür
alanlar olmas› olgusuna ters hareket
etmektedir” dedi.

Gençlik’ten
K›sa K›sa...

NÇÜ’de Zamlar› Protesto:
Çukurova Üniversitesi'nde yemek
fiyatlar›na yap›lan zam ö¤renciler
taraf›ndan protesto edildi. Yemek
zamm›n› protesto etmek için 30 Kas›m günü Merkez Kafeterya önünde
toplanan ö¤renciler 'Zamlar Geri
Çekilsin' pankart› açt›lar. Ö¤renciler
ad›na bir aç›klama yapan Emrah Topalo¤lu; zama karﬂ› okulda 2200 imza topland›¤›n› bunu yetkililere ilet-

tiklerini ancak yan›t alamad›klar›n›
belirtti.
NMersin Üniversitesi’nde sald›r›
Mersin Üniversitesi'nde 28 Kas›m
günü Kürt ö¤rencilere yönelik gerçekleﬂtirilen sald›r› 30 Kas›m günü
‹HD Mersin ﬁubesi'nde yap›lan
aç›klamayla
protesto
edildi.
‹HD Mersin ﬁubesi, DTP, SDP,
EMEP, BES, SES, E¤itim-Sen, Liman-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ, Tüm Bel-Sen,
ESM, Sosyalist Emek Hareketi,
Sosyalist Kültür Merkezi'nin ortak
düzenledi¤i aç›klamada Çorum, Sivas ve Maraﬂ'taki zihniyetin devam
etti¤i belirtildi.
NAntalya Gençlik Derne¤i’nde

Tan›ﬂma Etkinli¤i
Antalya Gençlik Derne¤i taraf›ndan 26 Kas›m günü dernek binas›nda bir Tan›ﬂma Çay› düzenlendi.
Ö¤renci gençli¤in mücadelesini ve
dayan›ﬂmas›n› büyütmek amac›yla

yap›lan etkinli¤e, liseli ve üniversiteli ö¤renciler kat›ld›.
Etkinlik, dernek baﬂkan yard›mc›s› Ömer Faruk Erceylan'›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Erceylan, devrimci
gençli¤in halk›n mücadelesinde
önemli bir yere sahip oldu¤unu anlatarak, Dev-Genç'in miras›n› mücadeleleriyle taﬂ›d›klar›n› anlatt›.
Derne¤in faaliyetliren iliﬂkin bilgi
veren Erceylan, baﬂlat›lan "Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›yla ilgili olarak aç›klama yapt›.
Daha sonra, Grup Sesleniﬂ’in
türküleri ile devam eden etkinli¤e
50 ö¤renci kat›ld›.

"kast ile adam öldürmek" suçundan Ceyhan
KAT‹LLER CEZALANDIRILSIN! verilip
a¤›r ceza mahkemesinde yarg›lanmak üzere tutukluluk halinin devam›na karar verildi.
Duruﬂma salonuna ve adliye koridoruna Murat Kasap'›n ailesinin d›ﬂ›nda bas›n mensuplar› da dahil olmak üzere hiç kimse al›nmad›.
Duruﬂma sonunda adliye önünde yap›lan aç›klamada
konuﬂan Mehmet B›ld›rc›n "Murat Kasap'›n katledilmesi bu ülkede yaﬂanan ne ilk ne de son katliamd›r Biz
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› olarak bu olay›n sonuna kadar takipçisi olaca¤›z" dedi. B›ld›rc›n’›n ard›ndan konuﬂan Murat Kasap'›n annesi "benim içimi yakt›lar benim o¤lumun hiç kimseye
zarar› yoktu, genç yaﬂta o¤luma k›yanlar›n cezaland›r›lmas›n› istiyorum" dedi. Konuﬂmalar, "Adalet ‹stiyoruz,
Katiller Cezaland›r›ls›n" sloganlar›yla bitirildi.

Murat Kasap, 19 yaﬂ›nda bir gençti. 29 Eylül
2006’de polisin açt›¤› ateﬂ sonucu katledilmiﬂti.
Kasap'›n polis taraf›ndan katledilmesiyle ilgili aç›lan davan›n birinci duruﬂmas› 29 Kas›m’da Ceyhan 2.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruﬂma baﬂlamadan önce Murat Kasap'›n ailesi,
arkadaﬂlar› ve Adana Temel Haklar üyeleri taraf›ndan
bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Aç›klama s›ras›nda "Murat Kasap'›n Katilleri Cezaland›ras›n, Adalet ‹stiyoruz" pankart› aç›ld›. Aç›klamada da katliamc›, infazc› polislerin bugüne kadar
yarg› taraf›ndan korunup kolland›¤›na dikkat çekildi.
Duruﬂma sonunda daha önce san›k polis Halil ‹brahim Y›ld›r›m hakk›nda "bilinçli tesirle ölüme sebebiyet
vermek" suçlamas›yla aç›lan davada görevsizlik karar›

Sel felaketi ac›s›na soruﬂturma
Diyarbak›r'›n Ç›nar ‹lçesi'nde yaﬂanan sel felaketi
sonras› yard›m gelmemesini protesto etmek amac›yla
2 Kas›m'da Kaymakaml›k önünde yap›lan eylem nedeniyle DTP Ç›nar ‹lçe Yöneticisi Ferhan Ads›z ile
Mustafa Geçgil hakk›nda “kamuya ait yere zarar verme” ve “Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂü Yasas›'na muhalefet”ten dava aç›ld›. Daha önce de depremzedeler
hakk›nda benzeri bir soruﬂturma açm›ﬂt› bu devlet.
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Cemil Çiçek’in Muhalefete Bak›ﬂ›:

‘Siyasi Magandalar’
‘Amazon Yerlileri’
Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
"Türkiye laiktir laik kalacak" slogan›n› atanlar› “siyasi maganda”
olarak niteleyerek, muhalefet partilerini de "Amazon yerlilerine" benzetti.
Çiçek bu benzetme ve nitelemeleri, Ankara Mamak’ta düzenlenen
AKP ‹l Dan›ﬂma Meclisi Toplant›s›’nda yapt›.
Cemil Çiçek’in eleﬂtirdi¤i kesimlerin niteli¤i ayr› bir tart›ﬂma
konusudur; ama düzen içi muhalif
güçlere bile bu s›fatlarla sald›ran
Cemil Çiçek, AKP’nin tüm muhalif
düﬂünceler, eleﬂtiriler karﬂ›s›ndaki
tahammülsüzlü¤ünü bir kez daha
tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstermiﬂ oldu.
AKP iktidar›, bu konuda gerçek-

ten de gelmiﬂ geçmiﬂ tüm iktidarlar› geride b›rakan bir performans sergilemektedir. Sadece AKP Genel
Baﬂkan› ve Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n eleﬂtiri yapmaya, taleplerini
dile getirmeye çal›ﬂan halk›n çeﬂitli
kesimlerine karﬂ› kulland›¤› küfürleri, argo hitaplar›, att›¤› f›rçalar›
hat›rlamak yeter.
Cemil Çiçek, ayn› konuﬂmas›
içinde “CHP-MHP koalisyonu”
söylemlerini de "Dün birbirlerinin
g›rtla¤›na sar›lanlar› koalisyon
yapt›rmaya u¤raﬂ›yorlar" diye de¤erlendirmiﬂ. Çiçek anlaﬂ›lan baﬂta
kendisi olmak üzere birçoklar›n›n
AKP’de nas›l biraraya geldi¤ini
unutmuﬂ görünüyor. Bugünkü AKP
içinde, geçmiﬂte MSP’ye, sonra RP
ve FP’ye “ﬂeriatç›l›k” konusunda

Kand›ra F Tipi köylülerin de
hayat›n› karartt›
Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nin çevresinde yaﬂayan köylüler, hapishanenin köylerine verdikleri zarardan ﬂikayetçiler.
19 Aral›k 2000’deki katliamdan sonra alelacele ve peﬂpeﬂe aç›lan
F Tipi hapishanelerin bir çok eksi¤inin oldu¤u malumdu.
Köylülerin ﬂikayetlerine göre, Kand›ra F Tipi de ar›tma tesisi
yap›lmadan aç›lm›ﬂ; F Tipi hapishanenin at›klar›, tam 50 köyün yararland›¤› derede hayat› öldürmüﬂ.
At›klar ilk olarak Akçakese Köyü’nde etkilerini göstermiﬂ. Köylüler sa¤l›k müdürlüklerine, ilgili-yetkili çeﬂitli kurumlara baﬂvurmuﬂ ancak bir sonuç alamam›ﬂlar. Ancak Akçakese köylülerinin ﬂikayeti üzerine, at›klar›n dereye döküldü¤ü yer de¤iﬂtirilmiﬂ. Tabii bu
durumda da at›klardan baﬂka köyler daha fazla etkilenmeye baﬂlam›ﬂ.
Sonuçta, köylülerin belirtti¤ine göre, Kand›ra'ya kadar giden derenin etraf›ndaki bütün köyler periﬂan olmuﬂ durumda.
Bir köylü, "Cezaevi yap›lmadan önce temizdi sular›m›z, bal›k yaﬂ›yordu. ﬁimdi kurba¤a bile kalmad› derede" diye anlat›yor durumu.
Oligarﬂi kendine yak›ﬂan› yapm›ﬂ yine. Tecriti uygularken, çevreyi de katletmiﬂ; yani en iyi bildi¤i iﬂlerden ikisini bir arada yapm›ﬂ.
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veryans›n eden “laik savaﬂç›lar”›,
MHP, ANAP, DYP saflar›nda yeral›p islamc›larla “bo¤az bo¤aza”
olanlar› unutmuﬂ anlaﬂ›lan.
Halbuki, kendisi de içinde olmak üzere, tüm burjuva partiler ve
politikac›lar ayn› hamurdand›r. Dünü çabuk unuturlar. Hele iﬂin ucunda iktidar koltu¤u varsa, tüm haf›zalar›n› silmeye bile raz›d›rlar.
Çiçek, toplant›da “AKP olmadan
Türkiye'de huzur, istikrar olmaz”
demiﬂ. Evet, AKP’nin hapishanelerde katlederek, iﬂçiyi, memuru, köylüyü ekme¤e muhtaç ederek, meydanlarda terör estirerek sa¤lad›¤› bir
“huzur” var... Ama o “huzur” halk›n, Türkiye’nin huzuru mu, yoksa,
emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri
için sa¤lanan bir huzur mu?

Notalar Özgür De¤il
Geçen hafta Bilgi Üniversitesi’nde yap›lan
bir toplant›da, müzik üzerindeki sansür tart›ﬂ›ld›.
Freemuse 3. Uluslararas› Müzik ve Sansür
Konferans›, geçen hafta ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde yap›ld›. 25-26 Kas›m’da yap›lan
konferansa Avustralya, Danimarka, ABD,
Fransa, Finlandiya, ‹ngiltere, Lübnan, Küba,
Güney Afrika, ‹sveç ve ülkemizden kat›lan sanatç›lar, “müzik ve sansür” konusunda mevcut
uygulamalar›, iktidarlar›n bak›ﬂ aç›lar›n› örneklerle anlatt›lar.
Konferans bir kez daha gösterdi ki, Güney
Afrika’dan Zimbabve’ye kadar ilerici, muhalif,
demokrat, devrimci müzi¤in sansüre u¤ramad›¤› hemen hiçbir yer yok. ﬁanar Yurdatapan,
Vedat Türkali, Ali R›za Binbo¤a, Selda Ba¤can, Hakk› Bulut, Ferhat Tunç, Ali Kocatepe,
Gülten Kaya, Hasan Salt›k ve Grup Yorum’un
da aralar›nda yerald›¤› ülkemiz sanatç›lar›,
sansür ve sansüre karﬂ› mücadele deneyimlerini di¤er ülkelerden sanatç›larla paylaﬂt›lar.

hayat›n
içindeki

teori Tart›ﬂma, biçim de¤il
öz’ün tart›ﬂmas›d›r

Mücadele
Biçimleri ve Feda
Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Bilindi¤i gibi, feda eylemleri, 6-7
y›ld›r gündemde olan, çok tart›ﬂ›lan
konulardan biridir. ‹slamc›lar›n
ABD’de gerçekleﬂtirdi¤i 11 Eylül
eylemleri, ülkemizdeki 19 Aral›k
direniﬂi ve ölüm oruçlar›, Filistin direniﬂi, iﬂgale karﬂ› Irak direniﬂi, çok
çeﬂitli biçimlerde feda eylemlerini
tekrar tekrar tart›ﬂma gündemine taﬂ›d›. Kimsenin kaçamayaca¤› bir
tart›ﬂma asl›nda bu. Geçen hafta Filistin’de 64 yaﬂ›nda, dokuz çocuk
ve otuz torun sahibi bir ninenin feda
eylemi gerçekleﬂtirmesi dikkatleri
yeniden bu eylem biçimine çekti.
Ve biz de bu haftaki sohbetimizde
bir mücadele biçimi olarak feday›
ele alal›m dedik.
Biliyorsunuz, zaman zaman
ölüm orucu Marksizm-Leninizm’e
uygun mu de¤il mi, “canl› bomba”
eylemleri solun ilkelerine, de¤erlerine uygun mu de¤il mi, tarz›nda
tart›ﬂmalar da yap›l›r. Bu sohbetimizde bunlara da de¤inmiﬂ olaca¤›z. Buyur Mazlum, ilk sözü sana
vereyim.

Mazlum: Öncelikle ﬂunu belirtelim tabii ki; mücadele biçimleri
tart›ﬂmas›, Marksizm-Leninizm aç›s›ndan önemli bir tart›ﬂmad›r.
Marksist-Leninist literatür aç›s›ndan bu tart›ﬂma, öncelikle hangi
mücadele biçiminin –silahl› mücadelenin mi, bar›ﬂç›l mücadelenin
mi?– temel al›naca¤› tart›ﬂmas›d›r.
Bunlardan hangisinin temel al›naca¤›n›n belirlenmesi o hareketin
niteli¤ini belirleyen ay›rdedici noktalardan biridir. Fakat mücadele biçimleri tart›ﬂmas› bunu belirlemekle
bitmez tabii ki. Temel ald›¤› müca-

dele biçimini -ister silahl›, ister bar›ﬂç› mücadele biçimini temel alm›ﬂ
olsun- nas›l sürdürecek? “Tali”dir
dedi¤i mücadele biçimi karﬂ›s›ndaki
yaklaﬂ›m› nas›l olacak... Bunlar da
“mücadele biçimleri” tart›ﬂmas›n›n
bir parças› olarak devam eder.
Ölüm oruçlar›na veya genel olarak feda eylemlerine dair ﬂu veya bu
tart›ﬂmada duyuyoruz; “biz böyle
bir eylem biçimine karﬂ›y›z”.
Tabii ki sorun asl›nda sadece bir
biçim tart›ﬂmas› de¤ildir. Eylem biçimi tart›ﬂmas›, s›n›flar mücadelesinde nas›l yeral›naca¤›n›n veya
al›nmayaca¤›n›n tart›ﬂmas›d›r. Çünkü biçim, özün yans›mas›d›r. Feda
üzerine bir yaz›da belirtildi¤i gibi,
“Niye ölüyorsunuz?” demek, niye mücadele ediyorsunuz demekle
özdeﬂtir... “Ölmeyin!” demek mücadele etmeyin demektir... “ﬁiddete
baﬂvurmay›n!” demek, faﬂizme karﬂ›
savaﬂmay›n demektir. Ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, sosyalizmden
vazgeçin demektir... “Kendinizi feda
etmeyin” demek, ideallerden vazgeçiﬂtir.” (Devrimci Sol, say›: 16)

Kemal: Evet, bu nokta önemli.
Eylem biçimi gibi görülen tart›ﬂma
esas›nda devrimin yoluna kadar giden bir tart›ﬂmad›r. Bir kere ﬂunu
baﬂtan ortaya koymal›y›z. Feda anlay›ﬂ›n›n politik muhtevas›, esas›nda tüm halk kurtuluﬂ savaﬂlar›nda
vard›r; emperyalizmin halklara yönelik kuﬂatmas›yla, feda özel bir eylem biçimine bürünmüﬂtür... Fedan›n politik muhtevas›na karﬂ› ç›kmak, ölmenin ve öldürmenin kaç›n›lmaz oldu¤u halk kurtuluﬂ savaﬂlar›na karﬂ› ç›kmakt›r. E¤er emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› savaﬂ›l›yorsa, emperyalizmi kovup faﬂizmi
altedip ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi
kazanmak hedefleniyorsa, e¤er devrim ve sosyalizm hedefleniyorsa,
emperyalizmle ve oligarﬂiyle savaﬂ›39
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lacakt›r; savaﬂ nedir, ölünecek ve öldürülecektir. Bu hedeflere ulaﬂmak
için, binlerce, onbinlerce insan feda
edecektir kendini. ‹ﬂte bu anlamdad›r ki, mücadele biçimleri tart›ﬂmas›n›n esas›, “biçim”in de¤il, politik
mücadelenin muhtevas›n›n tart›ﬂ›lmas›d›r...

Mazlum: ‹sterseniz, konuyu
biraz daha genel düzeyde ele alarak
ondan sonra tekrar feda eylemlerine
dönelim. Baﬂta dedi¤imiz gibi,
Marksizm-Leninizm’de mücadele
biçimleri en temelde bir, silahl› aksiyon, iki, silahl› aksiyonun d›ﬂ›ndaki mücadele biçimleri olarak ikiye
ayr›l›r. Bizim gibi ülkelerde silahl›
mücadele temel, di¤er mücadele biçimleri buna tabidir. Parti-Cephe
stratejisi de, 1960’lar›n sonunda bu
esasa göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Marksist-Leninistler, silahl› ve
bar›ﬂç›l mücadele biçimlerini birleﬂtiren bir çizginin uygulay›c›s› oldular bugüne kadar. Bu bütünlü¤ü anlamayanlar veya görmek istemeyenler, devrimci stratejiyi çarp›tmakta
kendileri aç›s›ndan yarar görenler,
Marksist-Leninistler’i silahl› mücadele d›ﬂ›ndaki mücadele biçimlerini
inkar etmekle, küçümsemekle, her
ﬂeye “namlunun ucundan bakmakla” vs. suçlad›lar. Bunun gerçeklikle
bir ilgisi yoktu tabii ki.
Sözümün baﬂ›nda “önce konuyu
genel düzeyde ele al›p ondan sonra
feda eylemlerine dönelim” dememin nedeni de iﬂte bu noktada gizlidir. Hat›rlayacaks›n›z, bizim ölüm
orucuna baﬂvurmam›z› baz›lar›
“öncü savaﬂ› mant›¤›”na ba¤lam›ﬂ,
baz›lar› da “ölüm oruçlar›n› silahl›
mücadelenin yerine koydu¤umuzu”
keﬂfetmiﬂti. ﬁimdi öncü savaﬂ› mant›¤›m›z› anlamayan veya bunu mekanik bir yorumla çarp›tan birinin,
bu mekanik mant›¤›yla ölüm orucu
üzerine yapaca¤› bir yorumun isa-
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betli olmas› mümkün mü?
Daha iﬂin en baﬂ›nda THKP’nin
tüzü¤ünde ﬂöyle denir: “Savaﬂ çok
yönlüdür. Çeﬂitli halk kesimlerinin
kitlevi hareketinin örgütlendirilip,
yönlendirilmesinden, ideolojik savaﬂtan, silahl› savaﬂa kadar bütün
mücadele biçimlerini ayn› anda yürütmek gerekmektedir”.
Mahir de bir baﬂka yerde ﬂöyle
diyor: “Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ
Stratejisi... k›r ve ﬂehiri, silahl› propaganda ve öteki politik kitlevi mücadele biçimlerini diyalektik bir
bütün olarak ele alan çizgidir.”
Keza, devrimci hareketin sonraki tüm süreçlerinde de temel-tali
iliﬂkisinin tali olan› yok saymak olmad›¤›, ustal›¤›n -temel olan› unutmadan, stratejik bir kaymaya izin
vermeden- tüm mücadele biçimlerini birleﬂtirmekte oldu¤u yaz›lm›ﬂ,
söylenmiﬂ ve fiilen de hayata geçirilen çizgi bu olmuﬂtur. Biz bu noktada hayata ﬂablonlarla, dogmalarla
de¤il, hayat›n ihtiyaçlar› penceresinden bakt›k hep.

Özlem: Benim mücadele biçimleri üzerine yap›lan tart›ﬂmalardan, polemiklerden ç›kard›¤›m sonuç ﬂu; esas›nda herhangi bir somut
eylem biçiminin, o süreç aç›s›ndan
do¤rulu¤unu-yanl›ﬂl›¤›n›, gereklili¤ini-gereksizli¤ini
tart›ﬂmaktan
kaçmak için, bu konuda soyut teorik
tart›ﬂmalar öne sürülüyor. ﬁu eylem
biçimi Marks’ta var m›, bu eylem
biçimi Mahir’de var m› diye yap›lan tart›ﬂmalar, san›r›m esas meseleleri ve görevleri tart›ﬂmaktan kaç›ﬂ
olsa gerek...
Mazlum: Evet Özlem, mücadele biçimleri tart›ﬂmas›n›n soyut
bir alana çekilmesinin nedeni tam
da belirtti¤in gibidir. Hemen tarihten birkaç örnek aktaral›m.
1905 devriminin yenilgisinin ard›ndan Bolﬂevikler’in gerilla savaﬂ›na baﬂvurmas› karﬂ›s›nda, Menﬂevikler, di¤er küçük-burjuva çevreler, Bolﬂevikler’i “Marksizmde
böyle bir çarp›ﬂma biçimi yok” diye
eleﬂtiriyorlard›.

Mao, yoksul köylülük temelinde
halk savaﬂ› verirken “ortodoks komünistler”, ﬂabloncular, “Marksizm-Leninizm’de halk savaﬂ› yok”
diye eleﬂtirdiler Mao’yu. Veya
“köylülü¤ün temel güç olmas›n›n”
Sovyet devrim modeline uymad›¤›n› belirterek karﬂ› ç›kt›lar halk savaﬂ›na.
Emperyalizmin 3. bunal›m döneminin devrimci önderleri de, öncü savaﬂ›na, silahl› propagandaya
baﬂvurduklar›nda, bu mücadele biçimlerinin Marks’ta, Lenin’de ve
Mao’da olmad›¤› eleﬂtirileriyle karﬂ›laﬂt›lar. Mahirler de, ayn› eleﬂtiriden kurtulamad›lar.
Dönemler, koﬂullar, ülkeler de¤iﬂiyor, ama pasifistlerin itirazlar›n›n biçimi de¤iﬂmiyordu. De¤iﬂen
koﬂullar›n›, mücadelenin tarihsel ve
güncel yeni ihtiyaçlar›n› durumu
dikkate almayan revizyonistler, reformistler, oportünistler, teoriyi diyalektik bütünlü¤ü içinde ele al›p,
prati¤e uygulayan Marksist-Leninistleri, hemen her zaman Marks,
Lenin, Stalin veya Mao'dan kopmakla, anti-Leninistlikle, sol sapma olmakla, Narodniklikle eleﬂtirdiler.

Özlem: Lenin’in asl›nda bu
konuda, yani mücadele biçimlerine
iliﬂkin oldukça güzel ve net tespitleri var. Onlardan bir iki k›sa bölüm
aktarmak istiyorum.
“Marksizm çarp›ﬂma biçimleri
sorunlar›n›n salt tarihsel bir incelenmesini gerektirir. Bu sorunu, somut tarihsel durumdan ayr› olarak
ele almak, diyalektik materyalizmin
esaslar›n›n yeterince kavranmad›¤›n› gösterir. ‹ktisadi evrimin de¤iﬂik aﬂamalar›nda, siyasal-ulusalkültürel canl› koﬂullardaki de¤iﬂmelere ba¤l› olarak de¤iﬂik mücadele
biçimleri ortaya ç›kar, bunlar baﬂl›ca çarp›ﬂma biçimleri olurlar;
bunlarla ilgili olarak ikinci derecede, tamamlay›c› mücadele biçimleri
de de¤iﬂir.”
Gayet net de¤il mi! Yine Lenin
diyor ki,
“Marksizm mevcut toplumsal
40
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enim mücadele biçimleri üzerine yap›lan tart›ﬂmalardan, polemiklerden ç›kard›¤›m sonuç ﬂu; esas›nda herhangi bir somut eylem biçiminin, o süreç aç›s›ndan do¤rulu¤unu-yanl›ﬂl›¤›n›,
gereklili¤ini-gereksizli¤ini tart›ﬂmaktan kaçmak için, bu konuda soyut teorik tart›ﬂmalar öne sürülüyor.
durum de¤iﬂtikçe, kaç›n›lmaz olarak, bu döneme kat›lanlarca bilinmeyen yeni savaﬂ›m biçimlerinin
do¤aca¤›n› kabul ederek, yaln›zca o
anda mümkün ve varolan savaﬂ›m
biçimleriyle kendini hiçbir koﬂul alt›nda s›n›rlamaz.”
Paris Komünarlar›’n›n teorisinde de, akl›nda da silahl› propaganda
diye bir ﬂey yoktu tabii ki. Rus devrimcileri halk savaﬂ› gibi bir stratejiyi düﬂünemezlerdi... Ama iﬂte hayat, daha sonra Marksist-Leninistler’in önüne bu mücadele biçimlerini
ve bunlar›n temel oldu¤u stratejileri
koydu... Veya, 1980 öncesi ülkemizde hiç kimse ölüm orucuna baﬂvurma gere¤i duymam›ﬂ... Veya bugünkü biçimiyle feda eylemlerine
ihtiyaç duyulmam›ﬂ... Dolay›s›yla,
Lenin’in sözlerinin de aç›kça anlatt›¤› gibi, mücadele biçimleri konusundaki bilimsel yaklaﬂ›m, ﬂunda
var m›, bunda yok mu diye, teoriyi
ﬂablonlaﬂt›rmak de¤il, somut tarihsel duruma bakmak, o somut durumun siyasal-ulusal-kültürel özelliklere ba¤l› olarak gündeme getirdi¤i
mücadele biçimlerini ortaya ç›kar›p
geliﬂtirmektir.

Kemal: Evet, soruna böyle bak›ld›¤›nda ölüm oruçlar› veya genel
olarak feda eylemleri üzerine yap›lan bir sürü tart›ﬂma da gereksiz hale gelmiﬂ olacak, tart›ﬂma, s›n›flar
mücadelesinin gerçek zeminine oturacakt›r. ﬁimdi bu çerçevede devam
ettirelim mücadele biçimleri tart›ﬂmas›n›.
1983-84’teki tart›ﬂmalarda reformizm ve oportünizm, ölüm oruçlar›na “siz kadro eylemini savunuyorsunuz, biz kitle mücadelesini savunuyoruz” türünden bir gerekçeyle
karﬂ› ç›k›yordu. Esas›nda bu “kad-

ro-kitle eylemi” ayr›m›, birçok yerde ve zamanda reformizm ve oportünizmin kendi pasifizmini gizlemesinin arac› olarak ç›kar karﬂ›m›za. Bunu bir yana b›rakarak bu aç›dan ölüm orucuna bakal›m.
Evet, ölüm orucu eylemleri, bilindi¤i gibi “kadro eylemi” olarak
gündeme gelmiﬂtir. 1984’de bu eylemi gerçekleﬂtirenler devrimci hareketin kadrolar›d›r. Ama sonra ne
oldu? Bilindi¤i gibi 1996’da kitlesel
bir karakter kazand› ölüm orucu.
2000’li y›llarda ölüm orucunun bu
yan› daha da geliﬂti... hapishanelerde ve d›ﬂar›da ölüme yatanlar›n niteliklerine bak›ld›¤›nda, kadro eylemi-kitle eylemi tart›ﬂmas›n›n ne kadar yersiz ve ne kadar öngörüsüz,
ufuksuz bir tart›ﬂma oldu¤u görülür.
Keza feda eylemleri için de geçerlidir ayn› geliﬂim seyri. Filistin’de baﬂlang›çta bu eylemler, örgütlerin kadrolar›, tecrübeli, e¤itimli savaﬂç›lar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilirken, bu da giderek çok daha geniﬂ kesimlerin gerçekleﬂtirdi¤i bir
eylem biçimine dönüﬂmüﬂtür..
O halde bu geliﬂimden ç›kar›lmas› gereken politik ve teorik sonuçlar vard›r.

Mazlum: Bu sonuç, en baﬂta
ﬂöyle ifade edilebilir: Mücadeleyi
ﬂablonlara, teoriyi dogmalara hapsedenler, hayat›n ihtiyaçlar›na cevap veremezler.
Bu noktada, herhangi bir grubun
en baﬂta belirtti¤imiz ayr›ma ba¤l›
olarak silahl› mücadeleyi veya bar›ﬂç›l mücadeleyi temel alm›ﬂ olmas›, çok önemli bir fark yaratmamaktad›r. Mesela, 1984 ölüm orucuna
iliﬂkin de¤erlendirmelerde, halk sa-

Ö

lüm orucuna evet deyip “d›ﬂar›daki
ölüm orucuna” bir eylem biçimi olarak karﬂ› ç›kmak, ölüm orucunda yeral›p tutsaklar›n bedenini yakmas›na itiraz etmek, bedenini bomba yap›p hesap sormaya itiraz etmek, kendi içinde çeliﬂkili yaklaﬂ›mlard›r..
Bu tav›rlar›n tutarl› bir teorik izah› yap›lamaz. Burada daha baﬂka kayg›lar, sapmalar
sözkonusudur.

vaﬂ›n› savunanlarla, ayaklanmay›
savunanlar ayn› tan›mlar› kullanabilmiﬂlerdir. Keza, 19-22 Aral›k’ta
tutsaklar›n sald›r›y› durdurmak için
bedenlerini tutuﬂturmalar›n›, silahl›
mücadeleyi savunan baz› gruplar
da, legal partici reformistler de ayn›
ﬂekilde mahkum etmiﬂlerdir. Normal olarak beklenen, en az›ndan silahl› mücadeleyi savunanlar›n feda
eylemlerine daha farkl› bakabilmesidir. Burada mesele, statükolar›n
içine hapsolmaktad›r. Statükolara
hapsolanlar, silahl› mücadeleyi temel al›yor bile olsalar, bazen böyle
durumlarda siyasi olarak körleﬂebilmektedirler.
Bu anlamdad›r ki, silahl› mücadelenin mi, yoksa bar›ﬂç›l mücadelenin mi temel al›nd›¤› sorusuna verilen cevap, mücadele biçimleri aç›s›ndan tüm farkl›l›klar› izah etmeye
yetmez.
1996 Ölüm Orucu’nda yeralanlar›n ilkesel ve teorik olarak “feda
eylemlerine” karﬂ› olmas› mümkün
de¤ildir. Çünkü ölüm orucu da bir
feda eylemi biçimidir nihayetinde.
Ölüm orucuna evet deyip “d›ﬂar›daki ölüm orucuna” bir eylem biçimi olarak karﬂ› ç›kmak, ölüm orucunda yeral›p tutsaklar›n bedenini
yakmas›na itiraz etmek, bedenini
bomba yap›p hesap sormaya itiraz
etmek, kendi içinde çeliﬂkili yaklaﬂ›mlard›r.. Bu tav›rlar›n tutarl› bir
teorik izah› yap›lamaz. Burada daha
baﬂka kayg›lar, sapmalar sözkonusudur.

Özlem: Tarihimizden bir örnek
daha verelim. K›z›ldere’den sonra
hareketin yeniden geliﬂti¤i dönemde, resmi ve sivil faﬂist sald›r›lar
artm›ﬂt›r. Oligarﬂinin o zamanki
güncel amac›, mücadelenin kitleselleﬂmesini engellemektir. Anti-faﬂist
mücadeleyi devrimci ﬂiddet temelinde sürdüren devrimci hareket, bu
mücadelenin boyutlanmas› ile orant›l› olarak sokak çat›ﬂmalar› mücadele biçimini hayata geçirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bunun ilk örne¤i 1975’deki Kocamustafaﬂa direniﬂidir. Daha
sonra bu adeta bir çizgi haline gel41
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miﬂ, resmi ve sivil faﬂist güçlerle
kitlesel sokak çat›ﬂmalar› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Mesela, o zamanlarda buna da itiraz ediliyordu; Mahir’in önceki sürecin koﬂullar›nda söyledi¤i
“silahla güven alt›na al›namayan
kitle hareketlerinin içine girmez.”
sözünü mekanik bir ﬂekilde yorumlayan kimileri, bu direniﬂlere karﬂ›
ç›k›yordu... Oysa bu mücadele biçiminin yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla, her ne
pahas›na olursa olsun polisin ve faﬂistlerin sald›r›lar› karﬂ›s›nda gerilememek tavr› yerleﬂtirilmiﬂ, sokak
çat›ﬂmalar›yla bir gelenek yarat›larak, kitleye bu yönde bir bilinç kazand›r›lm›ﬂt›r. “Silahla güven alt›na
al›namayan kitle hareketine girmeme” anlay›ﬂ› statükocu ve mekanik
yorumland›¤›nda böyle bir gelenek
de geliﬂemezdi do¤al olarak.

Kemal: Evet, bu örnek de ilginçtir. Devrimcileri “kitleden kopuk” mücadele biçimlerini tercih etmekle eleﬂtirenler de bu kitlesel
mücadele biçimi içinde yeralmam›ﬂlard›r. Yani mücadele biçimleri
tart›ﬂmas›ndaki “kitle-kadro” meselesi de ço¤u zaman meselenin esas›n› ve kendi konumlar›n› gizlemenin
perdesi yap›labilmektedir görüldü¤ü gibi.
Bu çarp›tmalara bak›lacak olursa, onlara göre “öncü savaﬂ› sürgit
silahl› eylem anlam›na gelmekte”dir. Yani öncü savaﬂ› aﬂamas›,
öncülerin silahl› propaganda yaparak, kitlelerin gerçe¤i anlay›p kendilerini izlemelerini bekledikleri
aﬂamad›r!
Birinci çarp›tma: Öncü savaﬂ›nda yaln›zca silahl› propagandan›n
oldu¤u, di¤er mücadele biçimlerinin reddedildi¤idir. Ki bunu yukar›da açm›ﬂt›k. Tersine, tüm mücadele
biçimlerinin bütünleﬂtirilmesini öngörür bu strateji. ‹kincisi, onlara göre, öncü savaﬂ›n› savunmak, “kitleleri sürü yerine koymak”t›r... Oysa
ne teoride ne pratikte kimsenin öncülerle devrim yapmaya soyunmas›
sözkonusu bile olmam›ﬂt›r hiç.
Ama bu çarp›tmay› yaparak, sürecin önlerine koyduklar› görevler-

B

den yan çizmektedirler. Ölüm oruçlar›n› “öncü savaﬂç› mant›k” diye
eleﬂtirmeleri de bu yüzdendir. Hapishanelerdeki koﬂullar aç›kt›r; ister
silahl› mücadeleyi savunsun, ister
bir legal partiden olsun, bu koﬂullarda bir reformistin de ölüm orucuna
yatmas› do¤al ve do¤ru oland›r.
Ama yine ideolojik, kültürel, politik
nedenlerle bundan kaçmaktad›rlar.
Eee, kaçt›k diyemeyeceklerine göre
de böyle çarp›tmalar yapmaktad›rlar. Ölüm orucuyla “öncü savaﬂ›”
aras›nda stratejik bir ayn›laﬂt›rma
yap›lamayaca¤› gibi, ölüm orucunu
silahl› mücadelenin yerine konulamayaca¤› -veya konuldu¤unun iddia edilemeyece¤i- de aç›kt›r.

sahibi. Bihaber oldu¤unu sanm›yorum; mesele burada ölümüne bir direniﬂi mahkum etmek istemeleridir.
Kitleler çat›ﬂt›¤›nda, kitleler halinde
kurﬂunlar›n üzerine yürüdü¤ünde de
bu kesimler bu defa “aman provokasyona gelmeyelim” demeye baﬂlarlar. Asl›nda ç›plak olarak “yaﬂam
kutsald›r.... hiç bir düﬂünce u¤runda
ölmeye de¤mez... emperyalizme
karﬂ› direnerek sonuç al›namaz” türünden çok çeﬂitli burjuva düﬂüncelerin etkisi alt›ndad›rlar, ama bunlar› aç›kça dile getirmek yerine, sanki
“sol”dan bir tart›ﬂma yürütüyorlarm›ﬂ gibi, “kadro eylemi-kitle mücadelesi” tart›ﬂmalar›, eylem biçimi
tart›ﬂmalar› yürütmektedirler.

Özlem: Bu tür yaklaﬂ›mlara da
bir örnek ekleyeyim. Bak›n, bu tür
teorilerden etkilendi¤i anlaﬂ›lan bir
küçük-burjuva, dünyadaki ve ülkemizdeki feda eylemlerini de¤erlendirmeye soyundu¤u Radikal’deki
yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“Asl›na bakarsan›z, tüm bunlar
bize çok tan›d›k. Memleketimizde
kendisine 'sol' diyen kesimler bile
bir 'ﬂehadet' mertebesi yaratm›ﬂ,
'feda' eylemleri yapabiliyor. Kendini yakmaktan, ölüm oruçlar›na, intihar bombalamalar›na kadar farkl›
'feda'lar› birer mücadele arac› olarak kullan›yorlar. .... son derece
'mutlak' olan bu biçimlerin, bir kahramanl›k kültü yaratman›n ötesine
geçip geçemeyece¤i esas tart›ﬂma
konusudur. Tarih boyunca, kahramanlar›n feda etti¤i canlar›n zorbal›¤› ya da somürüyü durdurdu¤u görülmemiﬂtir çünkü. Halbuki kitleler
tarih sahnesine ç›kt›¤›nda, hep bir
umut vard›r...” (15/10/2005)

Mazlum: Feda eylemleri, pratik olarak da tan›k oldu¤umuz gibi,
çok çeﬂitli biçimlere bürünebilmektedir. Bir eylem biçimi olarak feda
eylemleri, iﬂte bu bütün içinde devrimci bir çizgiye tekabül eder. Reformizme ideolojik olarak da, stratejik olarak da, kültürel olarak da
uzakt›r feda çizgisi. Bu kesimlerden
de çok istisnai koﬂullarda kendini
feda edebilecek insanlar ç›kabilir;
ama reformizm bir çizgi ve politika
olarak feday› savunamaz da, uygulayamaz da.
Türkiye solu aç›s›ndan dikkat
çekici bir çarp›kl›k da, solun çeﬂitli
kesimlerinin mücadele biçimleri
konusunda ülkemiz sözkonusu oldu¤unda farkl›, ülkemiz d›ﬂ›ndaki
direniﬂler sözkonusu oldu¤unda
farkl› yaklaﬂ›mlar sergilemeleridir.
Feda eylemleri, ölüm oruçlar› baﬂka
yerde oldu¤unda savunurlar, hatta
överler, ama iﬂ ülkemize gelince de¤iﬂir... Bu “çifte standart”›n bir örne¤i islamc›lard›r. ‹slamc›lar›n Filistin’de Irak’ta yapt›¤› feda eylemlerini savunan islamc›lar, ülkemizdeki feda eylemlerine “terörizm”
diye bakabilmektedirler. ‹RA’n›n
‹ngiliz emperyalizmine karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i ölüm oruçlar›n› olumlayan reformistler, ayn› olumlamay›
ülkemizdeki direniﬂten esirgerler.
Bu çifte standartç› de¤erlendirmelerde hem subjektivizm, hem de icazetçilik etkendir. Subjektiftirler;

Hani derler ya, neresini düzelteyim ben bunun... Buradaki yaklaﬂ›m da öyle. Ama ben tart›ﬂt›¤›m›z
noktaya ba¤l› olarak son cümlesine
de¤ineyim. Diyor ki, kahramanlarla
bu iﬂ olmaz, kitleler tarih sahnesine
ç›kmal›... Peki, dünyan›n her yerinde, pek çok tarihsel dönemde mücadeleler nas›l kitleselleﬂmiﬂ, en kritik
anlarda nas›l en öne ç›kanlar, tarihsel geliﬂimin yönünü tayin etmiﬂ...
Bunlardan bihaber sanki bu yaz›n›n
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ir eylem biçimi olarak feda eylemleri, iﬂte bu bütün içinde devrimci bir çizgiye tekabül eder. Reformizme ideolojik olarak da, stratejik olarak da, kültürel olarak
da uzakt›r feda çizgisi. Bu kesimlerden de
çok istisnai koﬂullarda kendini feda edebilecek insanlar ç›kabilir; ama reformizm
bir çizgi ve politika olarak feday› savunamaz da, uygulayamaz da.

gerçe¤i teslim ederlerse, ﬂu veya bu
grubun güçlenece¤ini düﬂünürler,
ikincisi gerçe¤i teslim ederlerse, o
zaman kendilerinin niye bu direniﬂin d›ﬂ›nda kald›¤›n› aç›klayamayacaklard›r. Ayn› zamanda icazetçilik
sözkonusudur; uzaktaki bir direniﬂi
olumlamak, pek riskli de¤ildir, ama
iﬂ ülkemizdeki direniﬂi olumlamaya
gelince, oligarﬂinin bu güçlere tan›d›¤› icazet de bitecek veya daralacakt›r...
Feday› ortaya ç›karan hiç kuﬂkusuz en baﬂta ideolojidir, stratejidir. O
hareketin devrime iliﬂkin geliﬂtirdi¤i
kültürdür. Bir baﬂka aç›dan bakarsak, feday› ortaya ç›karan özgürlük
tutkusudur, iktidar iddias›d›r. Bu iddiayla savaﬂ›ld›¤› sürece, elbette bir
devrimci hareket, bir halk, daha onlarca, yüzlerce yeni eylem biçimi
bulacak, daha pek çok gelenekler yaratacakt›r. Bu noktada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, savaﬂanlar›n gelenekleri olur. Savaﬂanlar bu tür yeni
mücadele ve eylem biçimlerini bulur
ve uygularlar. Savaﬂmayanlar›n,
böyle bir sorunu olmayanlar›n yeni
eylem, mücadele, örgüt biçimleri geliﬂtirmeleri sözkonusu olmayaca¤›
gibi onlar ancak statükolara s›¤›narak ve statükolar› bozanlar› da eleﬂtirerek varolmaya çal›ﬂ›rlar.

Kemal: Evet, direnenler, hedeflerinde iddial› ve ›srarl› olanlar,
bu spekülasyonlara s›rtlar›n› dönüp,
gerekti¤inde fedalarla, gerekti¤inde
baﬂka biçimlerle varolacaklar ve
halklar›n direniﬂ ve savaﬂ›n› geliﬂtireceklerdir. Nitekim dünyada da, ülkemizde de böyle olmaktad›r. Sohbetimizi burada noktal›yoruz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n. Haftaya buluﬂmak
üzere...

Köylüyü infaz ettiler
‘terörist’ dediler!
Hakkâri’nin Yüksekova ‹lçesi’nde ormanl›k alanda odun toplamaya giden 2 köylünün üzerine
uzun namlulu silahlarla ateﬂ aç›ld›.
Yüksekova Jandarma Komutanl›¤›'na ba¤l› askerlerin, 23 Kas›m akﬂam› operasyon yürüttükleri Da¤l›ca ve Batkova (Xitêne) köyleri aras›nda açt›klar› ateﬂ sonucu, 24 yaﬂ›ndaki ‹slam Terko¤lu yaﬂam›n› yitirirken, 40 yaﬂ›ndaki Reﬂit Soydan
yaraland› ve yaral› halde saatlerce
iﬂkence gördü.
Jandarma ve Hakkâri Valili¤i’nin ilk aç›klamalar› beklendi¤i
gibi oldu. Hakkâri Valili¤i Bas›n ve
Halkla ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü'nden yap›lan yaz›l› aç›klamada, “Yüksekova k›rsal›nda ‘dur’ ihtar›na uymayan teröristlerle ç›kan çat›ﬂmada
bir terörist ölü, biri yaral› olarak
ele geçirildi” denildi.
Valili¤in “terörist” ilan etti¤i
ikinci köylü, Reﬂit Soydan ise, savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.

Hakkâri
Milletvekili
Esat Canan,
katledilen
kiﬂinin köylü oldu¤unu
belirterek,
valilik aç›klamas›n›n do¤ru olmad›¤›n› duyurdu ve meclise taﬂ›yaca¤›n› söyledi.
Aleni infaz›n teﬂhir olmas› üzerine, Hakkari Valili¤i birçok bas›n
kuruluﬂunda yeralan aç›klamas›nda,
‹slam Terko¤lu adl› köylü için “terörist” demedi¤ini, böyle bir aç›klaman›n yap›lmad›¤›n›, bunun bas›n›n
bir “uydurmas›” oldu¤unu ileri sürdü.
Bölgede halk›n hiçbir ﬂekilde
can güvenli¤inin bulunmad›¤›n›
gösteren örneklerden biridir yaﬂanan. Milletvekili gündeme getirmese, valilik aç›klamas› “esas” kabul
edilerek olay›n üzerinin kapat›laca¤› da, yaﬂanan deneylerle çok iyi bilinmektedir. Kald› ki, bu durumda
bile kapat›lmayaca¤› kesin de¤ildir.
Valili¤in kendi aç›klamas›n› inkar
etmek zorunda kalmas›, asl›nda suçun ikrar›d›r ayn› zamanda. Valilik
de katledilenlerin köylü oldu¤unu
söylemektedir.

TUYAB’l›lara faﬂist sald›r›
Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i (TUYAB) üyesi 10
kiﬂi, bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›.
28 Kas›m günü tecriti protesto etmek için Tekirda¤'da bas›n aç›klamas› yapan TUYAB üyeleri, F Tipi
cezaevi yönetiminin tutsaklara yönelik bask› ve iﬂkencelerini protesto ettiler. Tu¤lal› Park'ta TUYAB ad›na bas›n
aç›klamas›n› okumak isteyen Kader Özdemir, F Tipi cezaevi yöneticileri hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunacaklar›n› söyledi. Bu s›rada parka gelen ve “ülkücüyüz” diyen yaklaﬂ›k 20 kiﬂi, ‘Buras› Tekirda¤, buradan
ç›k›ﬂ yok’ diye ba¤›rarak sald›r›p tartaklad›. Demokratik
bir hakk›n kullan›lmas›na yönelik aç›k bir sald›r› olmas›na
karﬂ›n, polis her zaman yapt›¤› gibi, ‘arac›’ rolündeydi.
Faﬂistlere “durun yapmay›n” edas›nda engel olmaya
çal›ﬂan polis, TUYAB üyelerini de çembere ald›. Polis
kontrolünde Tekirda¤ Adliyesi'ne gelen TUYAB üyeleri,
cezaevi yönetimi hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Polis taraf›ndan aç›k himayeyi gören faﬂistler, bu kez de
adliye önünde sald›r›y› sürdürmek istediler. Faﬂist gruba
rica eden polis, da¤›lmalar› için “ikna” etti!

O zaman
beklenen ﬂudur: Bir köylüyü katleden, di¤erini
yaralayan ve
Odun toplarken aç›“teröristler” lan ateﬂle yaralan Reﬂit
diyerek ka- Soydan, kendilerine
m u o y u n u herhangi bir uyar› yayan›ltan janp›lmadan askerlerin
darma göateﬂ açt›¤›n› söyledi.
revlileri
Ard›ndan kendisinin
hakk›nda
askerler taraf›ndan kaderhal sorakola götürüldü¤ünü
ruﬂturma
aç›lmal›, ka- ve burada saatlerce iﬂtiller tutuk- kence gördü¤ünü anlatt›. Sald›r›n›n yaﬂanlanmal›d›r.
d›¤› yere 3 saat sonra
Ancak
götürüldü¤ünü belirten
biz yine biliSoydan, olay yerinde
yoruz ki, bu‹slam Terko¤lu'nun hanu da yapla yaﬂad›¤›n› gördü¤ümayacaklard›r. Çünkü nü aktararak ﬂöyle kobu ülkede nuﬂtu; "Saatlerce bana
devletin po- iﬂkence yap›ld›. Sürekli
lisi ve jan- ‹slam'›n elinde silah oldarmas›n›n du¤unu ve ateﬂ açt›¤›n›
“ k a t l e t m e söylememi istiyorlarözgürlü¤ü” d›.” (D‹HA)
vard›r. Halka karﬂ› savaﬂ›n yaz›l› olmayan kural›d›r bu.

Yürüyüﬂ Ankara Gecekondular›nda
Dergimizin toplu tan›t›m ve sat›ﬂ› sürüyor.
Ankara’n›n yoksul semtlerinden olan Hüseyingazi
ve ‹smetpaﬂa mahallelerinde, 25 Kas›m'da grup halinde sat›ﬂ yapan okurlar›m›z, megafonla yaz›lardan
spotlar okudular ve 55 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
‹zmir’de ise, 25 ve 26 Kas›m günlerinde Kemeralt› giriﬂi, Cennetçeﬂme Mahallesi ve Buca ﬁirinyer Pazar›’nda toplu sat›ﬂlar yap›ld›. Yürüyüﬂ yaz›l› önlükler
giyen okurlar›m›z, 117 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’in ard›ndan toplu sat›ﬂlara Antalya da eklendi. 26 Kas›m’da K›z›lar›k Mahallesi'nde dergi sat›ﬂ›na ç›kan okurlar›m›z polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›. Halk›n ilgisini
hazmedemeyen polise en iyi cevab›, mahalle halk›ndan insanlar›n “biz de sat›ﬂ yapmak istiyoruz” diyerek, çal›ﬂanlar›m›z›
mahalleye davet etmeleri verdi.
‹stanbul’da ise, Esenler ve
Alibeyköy’de sat›ﬂlar yap›ld›.
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Gazi’de Pislik
Yuvas›na Bask›n
Cepheliler, gecekondu mahallelerinde pislik yuvalar›na karﬂ› eylemlerine devam ediyorlar.
25 Kas›m günü saat 22.30'da
Cepheliler, Gazi Mahallesi’nde bulunan Deniz Cafe Bar'› bas›p da¤›tt›lar. 100 kadar Cepheli’nin kat›ld›¤› eylemde, Cafe Bar'›n sahibi Ekrem Kaya ve o¤lu dövülerek cezaland›r›ld›.
Cepheliler taraf›ndan dergimize
yap›lan aç›klamada, Gazi halk›n›n
çok iyi bildi¤i ve daha önce de birçok sefer bas›lm›ﬂ, uyar›lm›ﬂ bir
yer olan Deniz Cafe Bar'›n bas›lma
nedeni olarak, “Fuhuﬂ yata¤› ve
birçok pisli¤in döndü¤ü bir mekan
olmas›” gösterildi ve daha önce
uyar›ld›¤›n›n alt› çizildi.
Gazi halk›n›n sempatisini kazanan eylem esnas›nda, “Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadelemiz Sürüyor Sürecek, Birol Karasu'ya Sözümüz VarCephe" imzal› pankart Cafe Bar›n
karﬂ›s›na as›ld›.
"Birol Karasu Ölümsüzdür",
"Gazi'de Fuhuﬂa ‹zin Vermeyece¤iz", "Umudun Ad› DHKP-C",
"Yaﬂas›n Halk›n Adaleti" gibi sloganlar atan Cepheliler, bask›ndan
sonra Dörtyol Meydan’a kadar yürüdüler ve yol boyunca Deniz Cafe
Bar'›n neden bas›ld›¤›n› teﬂhir eden
konuﬂmalar yapt›lar.

Gemlik Temel Haklar Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadele Bayra¤› Açt›
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, sadece ‹stanbul’da de¤il, birçok kentte Temel Haklar Dernekleri öncülü¤ünde sürüyor. Bunlara Bursa’n›n Gemlik ilçesinde kurulu bulunan Temel Haklar da eklendi.
Gemlik Temel Haklar’›n yozlaﬂt›rmaya ve
uyuﬂturucuya karﬂ› sürdürdü¤ü faaliyetler
kapsam›nda, 23 Kas›m günü Taﬂköprü üzerinde bir aç›klama yap›ld›.
"Yozlaﬂt›rmaya ve Uyuﬂturucuya Karﬂ›
Birleﬂelim" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
Dernek Baﬂkan› Tuncel Ayaz konuﬂtu. Bir halk›n de¤erlerinden uzaklaﬂt›kça çürüyüp yozlaﬂaca¤›n› kaydeden Ayaz, kendi sorunlar›n› ve baﬂkalar›n›n
sorunlar›na karﬂ› duyars›zlaﬂman›n da böyle geliﬂti¤inin alt›n› çizdi. Ayaz
ﬂunlar› söyledi:
“Bunu bilen egemenler halk›n kendi de¤erlerinden, gelenek ve kültürlerinden uzaklaﬂmas› için y›llar boyu politika üretirler. Televizyonlardaki
programlardan gazetedeki haberlerden dünyam›za pompalanan kültür bizim kültürümüz de¤ildir. Ancak halk› yozlaﬂt›rarak, iﬂsizleﬂtirerek, çaresizleﬂtirerek, geçinmek için her türlü aﬂa¤›lanmay›, horlanmay› kabul etmeyi
ve her türlü namussuzlu¤u yapmaya zorlayarak bu bireyci yoz kültürü sokuyorlar dünyam›za.”
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Karﬂ› Birleﬂelim”
sloganlar› aras›nda aç›klamas›n› sürdüren Ayaz, emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin yaratt›¤› batakl›¤a karﬂ› mücadele etme ça¤r›s› yapt›.

Temel Haklar’da Panel
Gemlik Temel Haklar’›n bir baﬂka etkinli¤i ise, 26 Kas›m’da dernek binas›nda düzenledi¤i panel oldu. Uyuﬂturucuyla ilgili paneli 50 kiﬂi izlerken,
konuﬂmac› olarak, Dr. Mehmet Duman ve E¤itimci Devrim Taﬂp›nar kat›ld›lar. Tuncel Ayaz’›n kampanyan›n amac›n› ve birlikte mücadalenin önemini anlatt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lar söz ald›lar.
Dr. Mehmet Duman, uyuﬂturucunun çeﬂitlerini, birey ve toplum üzerindeki etkilerini anlat›rken, Devrim Taﬂp›nar ise, uyuﬂturucuya karﬂ› ailelerin
ne yapmas› gerekti¤i üzerinde durdu. Panel ailelerin konuﬂmac›lara sorular›n›n ard›ndan sona erdi.
Merkezi'nin alternatif kültürü temsil etti¤i anlat›ld›. Birlikte mücadele ça¤r›s› yap›lan konuﬂmada, Birol Karasu'nun fedakârl›¤› ve de¤erlerine
ba¤l›l›¤›na vurgu yap›ld›.
Etkinlik kapsam›nda ilk olarak, Tiyatro Meﬂale, Pir Sultan'›n hayat›n› anlatan bir oyun sergiledi.
Halk ﬂairi Mustafa Bak›r'›n ﬂiirleriyle devam etkinlikte, son olarak Ercan Ayd›n türkülerini seslendirdi.
Çukurova Halk Festivali'ne de kat›lan Ayd›n, Gülcan Görüro¤lu'nun selamlar›n› getirdi¤ini, direniﬂi selamlad›¤›n› belirtirken, etkinli¤i izleyenler aras›nda,
Avukat Behiç Aﬂc›'n›n annesi de bulunuyordu. Alk›ﬂlar
eﬂli¤inde konuﬂma yapan Fazilet Erdo¤an, “O¤lumla
gurur duyuyorum. Sizleri seviyorum” dedi.

Karanfiller Kültür Merkezi’nde Etkinlik
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birlikte Mücadele Edelim"
Karanfiller Kültür Merkezi'nde "Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Birlikte Mücadele Edelim"
etkinli¤i düzenlendi. 26 Kas›m günü düzenlenen etkinli¤i 160 kiﬂi izledi.
Kültür Merkezi ad›na
yap›lan konuﬂmada, yaﬂam›n her alan›nda yo¤unlaﬂan yozlaﬂma üzerinde durulurken, Karanfiller Kültür
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NATO tüm dünya halklar›na
karﬂ› savaﬂ› resmileﬂtirdi

28-29 Kas›m tarihlerinde
Letonya'n›n
baﬂkenti Riga'da yap›lan NATO Zirvesi, ayr›ms›z bütün emperyalistlerin ve onlar›n bir avuç iﬂbirlikçisi devletlerin; tüm dünya halklar›na düﬂman olduklar›n› bir kez daha
teyid etti. Emperyalist liderler,
“Sosyalist Blok”un da¤›lmas›n›n ard›ndan NATO’ya biçtikleri rolü daha net bir biçimde tan›mlad›lar ve
somut örgütlenme noktas›nda ad›m
att›lar.

NATO Afganistan Bata¤›na
Çözüm Bulamad›
Baﬂbakan ve devlet baﬂkanlar›
düzeyinde yap›lan zirvenin en
önemli gündem maddesi kuﬂkusuz
Afganistan’d›. Amerikan iﬂgalini
sürdürme görevini üzerine alan NATO güçlerinin direniﬂ karﬂ›s›nda
zorland›¤› art›k s›r de¤il. Bizzat
NATO’nun Afganistan’daki komutanlar› bu durumu itiraf ediyorlar.
Afganistan’da askeri olan NATO
üyelerinin birço¤u, ya asker say›lar›n› art›rmaktan kaç›yor ya da çat›ﬂma bölgelerine gönderilmesine “çekince” koyuyor. Hem iﬂgale ortak
olup, hem de direniﬂin yükselmesiyle çat›ﬂmaktan kaçan, daha do¤rusu bunun kendi ülkesinde yarataca¤› siyasi krizlerden korkan ülkelerin baﬂ›nda; Almanya, Fransa,
‹talya ve ‹spanya'yla birlikte Türkiye bulunuyor. Zirvede baz› ülkeler
direniﬂin güçlendi¤i Güney Afganistan’a askerlerinin gönderilmesine koyduklar› s›n›rlamay› esnetmeyi kabul ederken, önemli bir bölümü hala direniﬂten kaç›yor.

‘Küresel Jandarma’ Rolü
Zirvede NATO’nun gelece¤ine,
emperyalistler aç›s›ndan nas›l bir iﬂlev yüklenece¤ine iliﬂkin kimi noktalar da ele al›nd›. Kuﬂkusuz as›l ﬂekillendirme, sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan yap›lm›ﬂ ve bunun ilk uygulamalar› da Balkanlar
ve Afganistan’da yaﬂama geçiril-

bir ﬂekilde kullan›laca¤› aç›k olarak ortaya
konulmaktad›r. Yönergenin “küreselleﬂme
iradesini yans›tmas›”
da bunun ilan›d›r. Emperyalist tekellerin “küreselleﬂme” üzerinde
yürüdü¤ü yerde, onlar›n ortak askeri gücünün buna uygun bir iﬂlev kazanmamas› mümkün mü?

miﬂti. Dün “sosyalizm tehlikesi”ne
karﬂ› kurulan NATO, bugün emperyalist tekellerin ç›karlar› neredeyse,
orada olmay› yeni misyonu olarak
belirlemiﬂtir.
Riga Zirvesi bu gerçe¤in daha
bir billurlaﬂt›¤› ve ete kemi¤e büründü¤ü zemin oldu.
Bunun en somut ifadesi ise,
"Kapsaml› Siyasi Yönerge" ad› verilen belge oldu. Belgeden sözetmeden ﬂu noktan›n alt›n› çizelim. NATO’nun resmi belgeleri hiçbir zaman gerçe¤in tümünü yans›tmaz.
Bunun en somut kan›t›, 1970 ve
‘80’li y›llar boyunca tüm NATO ülkelerinde kontrgerilla örgütlenmelerinin kurdurulmas›d›r. Belgelerde,
anlaﬂmalarda olmayan bu tür örgütlenmeler “gerçek NATO”yu da bize
gösterir.
Evet bu hat›rlatman›n ard›ndan
"Kapsaml› Siyasi Yönerge"de neler
yerald›¤›na bakabiliriz. Bu belge,
NATO’nun resmi bir ﬂekilde “Küresel Jandarma” ilan edilmesidir.
NATO’nun “gelecek 10 ila 15
y›l süresinde” izleyece¤i stratejilerin ele al›nd›¤› ve NATO'nun “küreselleﬂme” iradesini yans›tt›¤› söylenen yönergede; NATO'nun “dünyan›n tüm köﬂelerine” ve “uzun süreler için” büyük güçlerle müdahale
edebilecek yetene¤e kavuﬂmas› gerekti¤i kaydediliyor. Fransa’n›n
ABD ile güç çat›ﬂmas› temelinde
“NATO dünya jandarmal›¤›na soyunmamal›” itirazlar› üzerine,
“temkinli” bir dille haz›rlanm›ﬂ olsa
da, halklara karﬂ› savaﬂta daha aktif
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Yönergede “tehdit” tan›mlamalar›, NATO’nun en az›ndan bu “1015 y›l” içinde kime karﬂ› savaﬂmay›
planlad›¤›n› da gösteriyor. Yönerge,
ittifak ülkelerine karﬂ› tehdidi “nükleer silahlar” ve “terör” olarak tan›mlamaktad›r.
“Nükleer silahlar” ile kastedilen
elbette, bu silahlara sahip olan ve
ço¤u zaten NATO üyesi emperyalist
devletler de¤ildir. Hedef en baﬂta
Kuzey Kore ve ‹ran’d›r. Yani emperyalist sistem önünde engel olarak görülen ülkelerdir. Ki, bu tan›mlama “nükleer” ya da baﬂka bir gerekçe ile geniﬂleyecektir. Venezuella, Küba gibi ilerici, devrimi iktidarlar en baﬂ hedeflerdir.
Yönergede 'terörizme karﬂ›
mücadele' hedefinin ön plana ç›kar›lmas› ise, “Amerikan imparatorluk savaﬂ› hepimizin savaﬂ›” demenin bir baﬂka ifadesidir. Bu savaﬂ›n
hedefinin ise, Filistin halk›n› her
gün katleden ve terörizmin en aç›k
biçimlerini yaﬂama geçiren ‹srail olmad›¤› çok iyi biliniyor. Daha geçen ay ‹srail ile “Güçlendirilmiﬂ
Akdeniz Diyalo¤u” çerçevesinde iﬂbirli¤i program› imzalayan NATO’dan baﬂkas› de¤ildi. Ki ‹srail’in
NATO’nun Akdeniz’de yürüttü¤ü
sözde “terörizme karﬂ› mücadele”
operasyonlar›na kat›laca¤› da bilinmektedir.
Hedef; iﬂgallere, emperyalist
kapitalizmin sömürüsüne direnen, baﬂkald›ran dünyan›n ezilen
halklar›d›r.
2004’teki zirvede karar› al›n›p
oluﬂturulan ve 6 bin dolay›nda askerle göreve baﬂlayan Acil Mukabele Gücü (NRF), tam da yönergede tan›mlanan misyona uygun bir
örgütlenme olarak karﬂ›m›za ç›k-

maktad›r. (‘Mukabele’, yani ‘karﬂ›l›k vermek’ ad› verildi¤ine bakmay›n, asl›nda sald›r› gücü) Nitekim
NRF, Riga Zirvesi’nde “tam operasyonel” ilan edildi. NRF’nin
dünyan›n herhangi bir yerindeki
‘bir kriz halinde’ 15-30 gün içinde
harekete geçmesi öngörülüyor.
Nedir “kriz hali”? Mesela, Ruanda’da Frans›z emperyalistlerinin
zengin madenleri sömürebilmek
için kabileleri birbirine düﬂürmesi
bir “kriz hali” midir? Ya da, geçti¤imiz aylarda oldu¤u gibi, ‹srail’in
Lübnan’› yerlebir etmesi, çocuklar›
ve bebekleri katletmesi bir “kriz hali” midir? Elbette tüm bunlar›n hiçbiri de¤ildir. Örne¤in, Haiti’nin darbeyle y›k›lan devlet baﬂkan›n›n ülkesinin IMF taraf›ndan sömürülmesine hay›r diyerek IMF kararlar›n›
uygulamaya direnmesi “bir kriz hali”dir onlar için. Haiti’ye ABD’nin
do¤rudan yapt›¤› müdahale, NATO
arac›l›¤›yla da yap›labilir. Ya da bir
Latin Amerika ülkesinde “neoliberal” politikalara baﬂkald›ran halk›n
ayaklanmas›d›r, “bir kriz hali”.
K›saca, emperyalistler için “kriz

Ruanda-Fransa Krizi
1994'te Fransa’n›n k›ﬂk›rtmas› ile
baﬂlayan ve 800 bine yak›n kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i, Hutu kabilesinin
az›nl›ktaki Tutsiler’i ve hatta “›l›ml›”
Hutular’a yönelik soyk›r›m, Ruanda
ile Fransa aras›nda krize neden oldu.
Ruanda hükümeti, soyk›r›mda
Fransa’n›n rolünü araﬂt›rmak üzere bir
komisyon kurdu. Fransa “ba¤›ms›z
yarg›s›”, ba¤›ml›l›¤›n en güzel örne¤ini vererek, Ruanda Devlet Baﬂkan› Paul Kagame’nin 9 yard›mc›s› için uluslararas› tutuklama karar› ç›kartt›.
Kagame bu karar› Fransa’n›n soyk›r›mdaki suçunu örtbas etme giriﬂimi
olarak de¤erlendirirken, boyun e¤meyeceklerini deklere etti ve Fransa’daki
elçisini geri çekti. Bununla kalmayan
Kagema, Ruanda’daki Frans›z Büyükelçisi’ni istenmeyen adam ilan etti ve
ülkedeki bütün Frans›z kuruluﬂlar›n›
kapatarak ülkeyi terk etmelerini istedi.

hali”, halklar›n sömürü ve zulme
baﬂkald›r›s›d›r. Yoksa, ne iç savaﬂlar, kabile savaﬂlar› ne de bir ülkenin istila edilmesi bu kriz halinin
içine girmez. Ki, zaten tüm bunlarda NATO’nun a¤ababalar› istemeden genellikle yaﬂanmaz.

‘Mehmet’e, Yine ‘Ucuz
Askerlik’ Düﬂtü
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül
ve Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül'ün temsil etti¤i Türkiye, NATO’nun yeni misyonunda da, dün oldu¤u gibi “ucuz asker” olmaya devam edecektir.
Zirvede NRF’ye 300 asker ve helikopter ile askeri destek sunmay› taahhüt etmesi bu misyona itiraz› olmad›¤›n›n bir örne¤i. Ki, Türkiye,
ayn› zamanda 3 bin kiﬂilik kara kuvvetleri gücüne de alt› ay için komuta
edecek.
NATO, kuruluﬂundan bu yana
halklara düﬂman bir örgütlenmedir.
Sosyalist, devrimci, komünist hare-

ketlere ve ülkelere karﬂ› savaﬂta oynad›¤› rol bilinmektedir. Bugün de
ayn› misyonunu sürdürmektedir. Tan›mlamalar de¤iﬂse de, yüklenen
misyonda de¤iﬂiklikler yaﬂansa da,
özü de¤iﬂmemiﬂtir. Nerede emperyalist tekellerin ç›karlar›na darbe vuruluyorsa, nerede ezilen halklar baﬂkald›r›yor, kendi kaderlerini ellerine
al›yor veya almaya koyuluyorsa,
NATO askeri gücüyle, kontra örgütleri ile oradad›r.
Asl›nda NATO demek, büyük
oranda Amerikan emperyalizmi demektir. Avrupa ülkelerinin kimi noktalarda itiraz etmeleri, Fransa’n›n itirazlar› ya da Afganistan’da operasyonlara kat›lmaktan kaçmalar›, bir
yan›yla da bu gerçekli¤in bir sonucudur. ABD ile Fransa’n›n baﬂ›n› çekti¤i Avrupa cephesi aras›ndaki çat›ﬂman›n yans›mas›d›r. Halklar aç›s›ndan aslolan elbette bu çeliﬂki de¤ildir. Aslolan, NATO’nun emperyalist
politikalar›n uygulanmas›nda askeri
güç olarak rol oynad›¤›d›r.
Bu arada, bir konferansta konuﬂan ABD Baﬂkan› Bush, yüzlerce
kiﬂi taraf›ndan protesto edildi.

CIA Uçaklar›: AB Ülkeleri Haberdard›
CIA’in iﬂkence uçaklar›na iliﬂkin, Avrupa Parlamentosu Özel Komisyonu raporunu tamamlad›. Bas›na yans›yan rapora göre, CIA’nin
direniﬂçileri yasad›ﬂ› bir ﬂekilde kaç›rarak iﬂkence merkezlerine taﬂ›d›¤› CIA uçaklar›n›n Avrupa ülkelerinin hava sahas›n› ve havaalanlar›n›
kullanmas›, bu ülkelerin iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂti.
‹ngiltere ve Almanya baﬂta olmak üzere, Polonya, ‹talya, ‹sveç,
Avusturya, ‹rlanda, ‹spanya, Portekiz, Yunanistan ve K›br›s Rum Kesimi’nin CIA'n›n Avrupa'daki gizli faaliyetlerini bildi¤i belirtilen raporda, bu ülkelerin soruﬂturma komisyonuyla iﬂbirli¤i yapmaktan kaç›nd›klar› da kaydedildi. Taslakta, AB D›ﬂ Politika Yüksek Komiseri
Javier Solana dahil üst düzey AB yetkililerinin de iddialar›n aç›kl›¤a
kavuﬂturulmas›n› engellemek için komisyona eksik bilgi verdi¤i belirtildi. “CIA uçaklar› bin 245 kez Avrupa hava sahas›nda uçtu ya da havaalanlar›n› kulland›" denilen raporda, Polonya'da bir dönem CIA sorgu üssü bulundu¤una dair kan›tlar oldu¤u da belirtildi.

Afganistan: NATO’nun
Kay›plar› Art›yor
Afganistan’da NATO güçleri
direniﬂ karﬂ›s›nda kay›plar vermeye devam ediyor. ‹ﬂgalci NATO’nun Afganistan'daki gücü
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ISAF’›n aç›klamas›na göre, Kabil'e yak›n Logar vilayetinde,
NATO askeri araçlar›n›n geçiﬂi
s›ras›nda uzaktan patlat›lan bomba ile 2 NATO askeri öldü, bir
NATO askeri ve bir çevirmen de
yaraland›.

yurtd›ﬂ›
Alman Devleti Demokratik
Kurumlar Üzerinde Terör Estirdi
Özellikle “yabanc›lara”, göçmenlere yönelik bask›lar›n hiç bitmedi¤i, gözalt›lar›n, tutuklamalar›n,
aﬂa¤›lamalar›n ard› arkas›n›n kesilmedi¤i, onlar›n demokratik kurumlar›n› kriminalize etmek için her
türlü komplolara baﬂvuruldu¤u, yasalarda yabanc› düﬂmanl›¤›n›n adeta ifrata vard›r›ld›¤› bir yerde, ›rkç›l›¤›n geliﬂmesinin sorumlusu kim
olabilir? Elbette tüm bunlar› uygulayan devlet.
Almanya, son y›llarda ›rkç› örgütlenmelerin h›zla geliﬂmesine tan›k oluyor. ‹deolojik, siyasi ve ekonomik nedenler elbette bu geliﬂimde belirleyicidir, ancak buna uygun
zeminin yarat›lmas›nda yukar›da s›ralad›¤›m›z politikalar›n da mutlak
bir belirleyicili¤i vard›r. Ac› olan
ﬂudur ki, böyle bir devlet kendini
“demokratik” olarak pazarlayabilmektedir. Hele sözünü etti¤imiz,
›rkç› politikalar›n›n yan›s›ra, öteden
beri Avrupa’da “polis devleti” kimli¤iyle en baﬂta yer alan Almanya
ise, “demokratik” tan›m› için bin
kez düﬂünmek yerinde olacakt›r.
Geçen hafta içinde Alman devleti “polis devleti” oldu¤unu bir kez
daha hat›rlatt›.

Almanya’n›n Hedefi
Anadolu Federasyonu
Devrimci, sosyalist düﬂüncelere
asla tahammülü olmayan Nazi mirasç›lar›, Türkiyeli devrimcilere ait
çok say›da derne¤e ve eve ayn› saatlerde bask›nlar düzenledi. Bask›nlar›n hedefi, Anadolu Federasyonu’ydu. Bas›lan tüm dernekler Federasyona ba¤l› derneklerdi.
28 Kas›m sabah saatlerinden itibaren Federasyon’a ba¤l› dernekler
ve derneklerin yönetiminde olan kiﬂilerin evlerine yap›lan bask›nlara
gerekçe olarak, polis taraf›ndan
“Avukat Ahmet Düzgün Yüksel’i
ar›yoruz” oldu.
Elimize ulaﬂan bilgilere göre;

Stuttgart Anad o l u
Kültür
Sanatevi,
Köln Anadolu Halk Kültürevi ve
Berlin Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücade Derne¤i, Federasyon bürosu bas›lan
yerler aras›nda. Ayr›ca bas›lan çok
say›da ev oldu¤u ve onlarca kiﬂinin
gözalt›na al›n›p b›rak›ld›klar› da gelen bilgiler aras›nda. ‹KAD'da gö-

zalt›na al›nan Hasan Subaﬂ›’n›n ise,
tutukland›¤› kaydedilmektedir.
“Ar›yoruz” dedi¤i Ahmet Düzgün Yüksel, Almanya’da yasal statü
içinde bulunan, adresi belli olan biridir. Adresinde de¤il, derneklerde
ve onlarca ev ayn› anda bas›larak
“aranmas›”n›n do¤al olmad›¤› aç›kt›r. Kald› ki, 28 Kas›m sabah› “ar›yoruz” diyerek bask›nlara gerekçe
yapt›klar› Av. Yüksel, bir gün önce,
yani 27 Kas›m akﬂam› Köln Anadolu Halk Kültürevi ç›k›ﬂ›nda hiçbir
gerekçe gösterilmeden sivil polisler
taraf›ndan iki arkadaﬂ›n›n yan›nda
kaç›r›larak gözalt›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›.
Öte yandan Alman Ausburg savc›l›¤›na dayand›r›lan bir habere göre, Köln, Baden-Württemberg ve
Bavyera eyaletlerinde toplam 59 ev
ve derne¤in bas›ld›¤›, 52 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›, 40 bilgisayar ile
çok say›da yasal dergiye el konuldu¤u bilgileri yer ald›.

Almanya ‘Demokrasisi’
Yine ﬁaha Kalkt›
Bask›nlara iliﬂkin “Almanya
‘Demokrasisi’ Yine ﬁaha Kalkt›”
baﬂl›¤›yla bir aç›klama yapan Anadolu Federasyonu, dört kiﬂinin tutakland›¤› bilgisini vererek, bu bas47
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k›nlar›n amac›n›n demokratik kurumlar› kriminalize etmek oldu¤unu
belirtti. Federasyon aç›klamas›nda
ﬂöyle denildi:
“Alman polisinin yapt›¤› bu yasad›ﬂ› ve hukukd›ﬂ› bask›nlar› k›n›yoruz ve tüm gözalt›na al›nan insanlar›n derhal serbest b›rak›lmas›n› talep ediyoruz. Tüm duyarl› insanlar› Alman polisinin bu tutumunu protesto etmeye ça¤›r›yoruz.”
Ayr›ca bask›n yap›lan kurumlar
da tek tek yapt›klar› aç›klamalarda,
bask›n› protesto ettiler ve el konulan eﬂyalar›n›n derhal iade edilmesini istediler.
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu ve Almanya Göçmen
‹ﬂçiler Federasyonu da yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile Alman devletinin terörünü k›nad› ve “tutuklananlar derhal serbest b›rak›ls›n ve el konulan
eﬂyalar iade edilsin.” dedi.

Almanya Devleti
Örgütlenmeden
Rahats›zl›k Duyuyor
Onlarca dernek, ev bas›l›yor,
devrimci demokrat kiﬂiler gözalt›na
al›n›yor, bilgisayarlara, yasal dergilere “suç aleti” havas›nda el konuluyor, kimi yerlerde evlere “h›rs›z gibi” kap›lar maymuncuk benzeri
aletlerle aç›l›p giriliyor, kimli¤i ve
ikameti belli bir bir insan› aramak
ad›na sabah alt›da terör estiriliyor.
Tüm bu uygulamalar, “demokratik”
bir devleti b›rak›n, bir “hukuk” devletinin uygulamalar› olabilir mi?
Bu sorular›n cevab› aç›kt›r.
Alman devleti esas olarak; ony›llard›r iliklerine kadar sömürdü¤ü, hiçbir hak tan›mad›¤› göçmenlerin “eme¤imizle var›z hakk›m›z›
istiyoruz” demesinden korkuyor.
Onlar›n örgütlenmesinden, bir araya
gelmesinden ve haklar›n› istemesinden korkuyor. Türkiyeli emekçilerin
örgütlenmesine devrimciler öncülük ediyorsa, bu korku daha da katlan›yor. Alman tekellerinin devleti,
devrimci sosyalist düﬂünceye ve örgütlenmeye düﬂmanl›¤›n› bu bask›nlarla bir kez daha göstermiﬂtir.

yurtd›ﬂ›
Kopenhag’ta Uluslararas› Konferans

“Halklar›n zulme karﬂ› silahlar›
kuﬂanma hakk›n› savunuyoruz”
18-19 Kas›m tarihinde Danimarkal› Opror ("‹syan") örgütü taraf›ndan
“anti-terör yasalar›, siyasi haklar› ve enternasyonal dayan›ﬂma” konulu
bir uluslararas› konferans düzenlendi. ‹ki gün panel ve workshoplar ile süren konferansa ulusal bas›n›n ilgisi büyük oldu.
Konferans›n ilk paneli, ‘Avrupa Birli¤i–polis devletine do¤ru giden
yollar. ‘Teröre karﬂ› Savaﬂ’›n yasal, siyasi ve sosyal yönleri” konusundayd›. Panelin konuﬂmac›lar› Ça¤daﬂ Hukukçular Çal›ﬂma A¤› ad›na Belçikal› Avukat Jan Fermon, ‹ngiltere’den Toplumlar›n Kriminalize Edilmesine
Karﬂ› Kampanya ad›na Desmond Fernandes ile Opror sözcüsü Patrick
Mac Manus oldular. Avukat Fermon, Hollanda ilticac›s› müvekkili, Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi lideri José Mario Sison’a karﬂ› keyfi
uygulamalar ile Belçika’da DHKC Davas›’na de¤indi. Dava sonras›, bu
yasalar›n gündeme sokuldu¤unda, “Belçika’n›n iç güvenli¤i” sözleriyle
kand›r›ld›klar›n› söyleyen birçok milletvekilinin oldu¤unu belirtti.
Campacc sözcüsü ise ‹ngiltere’de 2001’de ç›kar›lan “Patriotic Act”
isimli anti-terör yasas› ve yaratt›¤› sonuçlara yer verdi. Opror sözcüsü
Mac Manusise, dünyadaki halk kurtuluﬂ hareketlerinin meﬂrulu¤unun alt›n› çizdi. Opror, Danimarka’da ç›kan anti-terör yasas›na karﬂ› ç›karak, kara listede yer alan FARC ve FHKC’ye sembolik bir eylemle resmi olarak
para aktarm›ﬂt›. Sözcü Mac Manus, bu eylemden dolay› yarg›lan›yor. Oturumda, Kolombiya’dan, Filistin’den, Filipinler’den ve Bask ülkesinden
kat›l›mc›lar söz ald›lar.
18 Kas›m günü, üç ayr› konuda çal›ﬂma gruplar›n›n faaliyetleri sürdü.
“Ortado¤u’dan deneyler ve teröre karﬂ› savaﬂ” baﬂl›kl› 1. çal›ﬂma grubuna Filistin Milli Konseyi üyesi Salah Salah ve Uluslararas› Tecride Karﬂ›
Mücadele Platformu ad›na Sandra Bakutz kat›ld›. 2. çal›ﬂma grubu Latin
Amerika ile ilgili olurken, 3.sü ise, “AB’de siyasi haklar” oldu.
Bir çok ülkeden delegenin kat›ld›¤› konferansta, Filistin ve Avrupa’daki siyasi tutsaklar›n ve davalar›n takipçisi olunmas›, Opror davas› ve Belçika’da DHKC Davas›’nda devrimcilere sahip ç›k›lmas› gerekti¤i noktalar›nda hemfikir olundu.
19 Kas›m’da bas›na kapal› süren Konferans sonucunda imzaya aç›lan
deklerasyonda, ABD öncülü¤ündeki ”teröre karﬂ› savaﬂ”›n herkes için
tehdit oluﬂturdu¤unun alt› çizilerek, “uluslararas› dayan›ﬂmaya sahip
ç›k!” denildi. Mevcut anti-terör yasalar› arac›l›¤›yla devletlerin ifade özgürlü¤ü ve vatandaﬂlar›n›n siyasi haklar›n›, bu ba¤lamda tüm dünyada direniﬂ ve kurtuluﬂ hareketlerine moral ve maddi destek verme hakk›n› engellemeye çal›ﬂt›¤› belirtilen deklerasyonda, siyasal ve insan haklar›n›n
erozyonunun, “ekonomi ve pazarlar›n liberalleﬂmenin siyasi faaliyet ve
ifadenin bask›c› bir devlet düzenlenmesiyle eﬂlik etti¤i neoliberal devlet
stratejisinin sonuç” oldu¤u kaydedildi ve ”teröre karﬂ› savaﬂ”›n temeli de
bu perspektiften ele al›nd›.
Deklerasyonda ﬂunlar belirtildi:
“- Halklar›n gayri-meﬂru hükümetlerine ve yabanc› iﬂgale karﬂ› direniﬂ
hakk›n›; - Di¤er bütün araçlar›n çözümsüz kald›¤›nda zulme karﬂ› silahlar› kuﬂanma hakk›n›; - Halklar›n ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel isteklerine cevap verecek halk iktidar›n›n yeni biçimlerini yaratma hakk›n› ve
tüm uluslardan vatandaﬂlar›n›n ekonomik, sosyal ve kültürel azat etmesi
için bu mücadelelere maddi v.b. destek sa¤lama hakk›n› savunuyoruz.”
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DHKC Karar›na ‹tiraz
Belçika adaletinin faﬂizme verdi¤i
deste¤in somut bir örne¤i olan, Gent
Temyiz Mahkemesi’nin 7 Kas›m
2006 tarihli karar›n›n bozulmas› talebi ile, DHKC Davas› hükümlülerinin
avukatlar› 21 Kas›m 2006'da Yarg›tay’a baﬂvurdular.
Av. Jan Fermon, Av. Raf Jespers,
Av. Paul Bekaert, Av. Nadia Lorenzetti, Av. Ties Prakken ve Av. Carl
Alexander imzas›yla yap›lan aç›klamada temyiz gerekçeleri s›raland›.
Gent Mahkemesi heyetinin özel
olarak oluﬂturuldu¤una ve bunun tamamen haks›z oldu¤una dikkat çekilen aç›klamada, hem Brugge hem de
Gent'te Mahkeme oturumlar›n›n aç›kl›¤›n›n “güvenlik” ad›na engellendi¤inin alt› çizildi.
Karar veren mahkemelerin “yetkisizli¤i” belirtilen ve as›l yetkili olmas› gerekenin A¤›r Ceza Mahkemesi
oldu¤u ifade edilen itirazda, “Gent
Temyiz Mahkemesi’nin vermiﬂ oldu¤u karar ifade ve örgütlenme özgürlü¤üne ayk›r›d›r.” denildi.
Yeni yasalar› eskiye döndürerek
uygulama, Belçika’da yap›lmam›ﬂ
eylemleri yarg›lama, Türkiye’deki insan haklar› ihlallerini dikkate almama, savunman›n araﬂt›rma taleplerini
sürekli reddetme gibi noktalara dikkat çekilen itirazda, her iki mahkemenin kararlar›n›n da hukuki de¤il siyasi oldu¤u kaydedildi.
Öte yandan, DHKC tutsaklar› ile
dayan›ﬂmak amac›yla her Cumartesi
yap›lan eylemlere, Brüksel Merkezinde devam edildi. CLEA ve Tutsak
Yak›nlar› taraf›ndan 25 Kas›m’da düzenlenen eyleme, Türkiyeli, Belçikal›
ve ﬁilili 60 kiﬂi kat›ld›. "Bahar, Musa,
ﬁükriye ve Kaya'ya Özgürlük, Faﬂizme Karﬂ› Mücadele Etmek Meﬂrudur" yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde, ‘Belçika'da Siyasi Tutsak ‹stemiyoruz’
sloganlar›
at›ld› ve bildiri da¤›t›ld›.

izni vermedi.
Kentin yönetimi, 85 örgütün biraraya
gelerek kurdu¤u Oaxaca Halk Meclisi
(APPO) taraf›ndan sa¤land›. Elbette bu
arada hükümetin sald›r›lar› sürdü. Faﬂist
güçleri, polisi kullanan hükümet, kaybetme, katletme yöntemlerine baﬂvurdu.
APPO yönetimi, Radyo Universidad arac›l›¤›yla
eyaletin her yan›na seslenme olana¤› buldu, al›nan kararlar do¤rudan halka iletildi, örgütlendi, yaﬂama geçirildi.
Halk›n zafer kazanmas›n› istemeyen merkezi hükümet, eyalet valisini görevden almazken, 29 Ekim tarihinde büyük sald›r›ya geçti. Eyalet polis gücünün yapamad›¤›n›, fedaral polis ile yapmaya çal›ﬂt›. Binlerce polis z›rhl› tanklar eﬂli¤inde kenti iﬂgal etti, dört kiﬂiyi katlederken onlarcas›n› gözalt›na ald› ve APPO yöneticilerinin av›na ç›kt›.
Kent meydanlar›n› kontrol etse de, sokaklar›n hakimiyeti halen halktayd›. Nitekim geçen haftaki çat›ﬂma
“her ﬂeyin bitmedi¤ini” bir kez daha gösterdi.
Daha da önemlisi, Oaxaca di¤er bölgelere örnek teﬂkil etti. Nitekim geçen hafta yaﬂanan bir baﬂka geliﬂme
de bu yönde oldu. Prensa Latina’n›n haberine göre; eyaletin Sierra Juarez kentinde, 150’den fazla yerli topluluk
yerel yönetime karﬂ› mücadeleyi güçlendirmek amac›yla Zapotecos, Melez
ve Chinatecos Halklar› Kurulu ad›nda bir
örgüt kurdu. Örgüt,
Oaxaca Halk Meclisi
APPO’ya kat›lacaklar›n› ilan etti ve 24
temsilciyi seçtikleri
toplant›da valinin istifas›n› istedi.

Oaxaca halk›
direniyor
Meksika’n›n Oaxaca eyaletinde isyan ateﬂi bask›n›n
yo¤unlaﬂmas›na karﬂ›n sönmüyor. Geçen hafta sokaklara dökülen yüzlerce kiﬂi federal polisle çat›ﬂt›. Yollara
barikatlar kuran direniﬂçiler, sokaklar› terk etmeyeceklerini bir kez daha gösterdiler.
Oaxaca eyaleti yedi ayd›r bir halk hareketine sahne
oluyor.
Her y›l 22 May›s’ta yap›lan geleneksel ö¤retmen
grevi ile baﬂlad› hareket. 70 bin ö¤retmenin baﬂlatt›¤›
grev, emekçilerin varolan memnuniyetsizli¤iyle bütünleﬂti ve uzun süre devam etti. ﬁehir meydan›n› terk etmeyen emekçilere, 14 Haziran'da Oaxaca Valisi Ulises
Ruiz Ortiz’in talimat› ile sald›r›ld›. Emekçileri ve onlar›n destekçilerini uykudayken yakalayan faﬂist devlet,
helikopterlerden köpeklere, gaz bombalar›ndan silahlara kadar her türlü silah› kulland›. 6 saat süren sald›r› s›ras›nda 2'si çocuk 4 kiﬂi katledildi, 8 ö¤retmen gözalt›nda kaybedildi, 5 kad›n ö¤retmene tecavüz edildi.
‹ﬂte bu sald›r› halk hareketini daha da büyüttü. Y›k›lan çad›rlar yeniden kuruldu, meydanlar yeniden iﬂgal
edildi. Bu kez sadece ö¤retmenler de¤il, k›smen orta s›n›flar da dahil olmak üzere, egemen s›n›flar d›ﬂ›nda neredeyse tüm Oaxaca halk› direniﬂin içindeydi. Sol-devrimci gruplar, anarﬂistler, ö¤retmen sendikas› baﬂta olmak üzere sendikalar, yerliler, iﬂçiler, iﬂsizler...
Oaxaca tam alt› ay boyunca halk›n denetiminde kald›. Ö¤retmenlerin taleplerinin yan›s›ra, valinin istifas›
temel talep haline geldi. Halk, ne yerel eyalet hükümetine ne de merkezi oligarﬂik devlete bu eyaleti yönetme

L a t i n
Amerika’da
seçimle iﬂbaﬂ›na gelen “sol” hükümetler kervan›na bir yenisi daha eklendi.
Son y›llarda, hükümetlerin halk hareketleri ile alaﬂa¤› edilerek devlet
baﬂkanlar›n›n ülkeden kaçmak zorunda kald›¤› Ekvador’da yap›lan devlet
baﬂkanl›¤› seçiminin ikinci turunda, “Ülke ‹ttifak› Hareketi”nin aday› Rafael Correa’n›n kazand›¤› duyuruldu. ABD destekli, milyarder muz tekeli sahibi Alvaro Noboa karﬂ›s›nda büyük oy fark› yakalayan
Correa, gayri resmi sonuçlara göre, oylar›n yüzde 56.9’unu
ald›. ABD karﬂ›t› söylemleri ile dikkat çeken ekonomi profesörü Rafael Correa, Venezüella lideri Hugo Chavez taraf›ndan da aç›k biçimde desteklenmiﬂti.
Hat›rlanaca¤› gibi, Ekvador halk› 2005 Nisan’›nda aya¤a kalkarak, Amerikanc› Lucio Gutierrez iktidar›n› devirmiﬂti. Devrimci önderli¤in eksikli¤ini hissettirdi¤i ayaklanma, ülkeden kaçan diktatörün yerine bir halk iktidar›n›
kurma sürecinin önünü açmam›ﬂt›.

Ekvador’da halkç› aday kazand›
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“Tek yol ba¤›ms›zl›k”
Sri Lanka devleti sald›r›lar›n›
yo¤unlaﬂt›r›rken, Tamil Ealam Kurtuluﬂ Kaplanlar›'n›n Lideri Prabhakaran, ulusal sorunun çözümüne
iliﬂkin, “ba¤›ms›zl›ktan baﬂka ç›kar
yol yok” aç›klamas› yapt›.
Sri Lanka'da 2002 y›l›nda Norveç’in arabuluculu¤unda ilan edilen
ateﬂkes geçen y›l bozulmuﬂtu.
Prabhakaran art›k mümkün olmayaca¤› belli olan bir yola yeniden girmeyeceklerini söyledi ve
ﬂöyle dedi: “Sinhal ﬂovenizminin
uzlaﬂmaz tutumu bize, Tamil halk›n›n ba¤›ms›z devletini kurmaktan
baﬂka bir seçenek b›rakm›yor".
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Aral›k ay›, ülkemiz tarihinde art›k iki
büyük katliamla birlikte
an›l›yor. 1978
Aral›k’›ndaki
Kahramanmaraﬂ katliam› ve 2000 Aral›k’›ndaki hapishaneler katliam›...
‹lginçtir; ikisinde de Ecevit hükümetleri vard› iktidarda... MHP de
vard› her iki katliamda. Birincisinde, Maraﬂ’ta kontrgerillan›n
vurucu gücü olarak yerald› katliamda. Hapishaneler katliam›nda ise, hem 19 Aral›k operasyo-

!N=H{G

■ 3 Aral›k 1991- ‹stanbul Emniyet
tarihinin en büyük hapishaneler
katliam› olarak geçti tarihe.
***
Maraﬂ’tan
önce,
Tokat’ta,
Muﬂ’da, Elaz›¤’da, Erzurum’da,
I¤d›r’da, Malatya’da, Manisa’da,
Sivas’ta, Erzincan’da kitlesel
katliam giriﬂimlerinde bulunmuﬂtu faﬂistler. Tüm bu faﬂist provokasyonlar için seçilen yerler, Alevi ve Sünni halk›n birlikte yaﬂad›¤› yerlerdi... Halk›m›z› birbirine
düﬂürerek devrimin geliﬂimini
engellemek istiyordu emperyalizm ve oligarﬂi. Büyük katliamlar gerçekleﬂtirdiler ama planlar›nda baﬂar›l› olamad›lar; halk›m›z› birbirine düﬂüremedikleri gibi, devrimci
mücadeleyi de durduramad›lar. Çareyi 12
Eylül Cuntas›’nda buldular...
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nunu kararlaﬂt›ran hükümetin
içindeydi, hem diri diri yakan
özel timlerin içinde...
***
Kahramanmaraﬂ’ta resmi rakamlara göre 111 kiﬂi öldürüldü.
Yüzlerce insan yaraland›, binlercesi ﬂehri terketmek zorunda
kald›. 340 ev ve iﬂyeri yak›ld› yine resmi rakamlara göre; ama
ﬂehrin alevilerin yaﬂad›¤› bölümünün tümünden alevler yükseliyordu... 19 Aral›k’ta direnen
devrimci tutsaklar›n oldu¤u tüm
hapishanelerin üzerinde yükselen simsiyah dumanlar gibi...
***
Maraﬂ katliam›, 1938 Dersim
katliam›ndan sonra ülkemizde
yaﬂanan en büyük katliamd›...
19-22 Aral›k katliam› da Türkiye

***
Aral›k ay›n›n bir baﬂka
özelli¤i de, yukar›daki
gerçeklerle tezat oluﬂturacak ﬂekilde, “insan
haklar› günü ve haftas›n›” içeriyor olmas›d›r.
10-17 Aral›k- ‹nsan
Haklar› Haftas›: 10 Aral›k 1948'de “Birleﬂmiﬂ Milletler
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi”nin yay›nlanmas›na atfen 1017 Aral›k tüm dünyada “‹nsan
Haklar› Haftas›” olarak kabul
edildi.
“Her insan özgür, onur ve haklar›
bak›m›ndan eﬂit do¤ar. Ak›l ve
vicdanla donat›lm›ﬂ birbirlerine
karﬂ› kardeﬂlik anlay›ﬂ›yla davran›r.” Bildirgenin ilk maddesi
böyle baﬂl›yordu.
Fakat ilginçtir ki, ülkemizde bugünler, hep demokratik kurumlara yönelik bask›larla an›lan bir
hafta oldu. Asl›nda ilginçlik sadece ülkemizde de de¤il; çünkü
“insan haklar›” bugün dünya
çap›nda emperyalizmin yüzünde
taﬂ›d›¤› bir maske ayn› zamanda...
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Müdür Yard›mc›s› ﬁakir Koç, polis
infazlar›na misilleme amac›yla
Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.

■ 4 Aral›k 1920 - Ankara'da maaﬂlar›n› alamayan ö¤retmenler ilk kez
grev yapt›.

■ 4 Aral›k 1945 - ‹stanbul'da Tan
Gazetesi, gericiler taraf›ndan ya¤malan›p tahrip edildi.

■ 7 Aral›k 1979 - ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil faﬂistler taraf›ndan katledildi.

■ 8 Aral›k 1987 - Filistin'de intifada baﬂlad›.

■ 8 Aral›k 1995 - Kamu Emekçileri Sendikalar›
KESK kuruldu.

Konfederasyonu

■ 12 Aral›k 1990 - 12 Eylül sonras›
Gayrettepe'deki I. ﬁube binas›n›n
bir iﬂkence üssüne dönüﬂtürülmesinde etkin bir rol oynayan Devrimci Sol I No'lu Masas› Sorgu Timi
ﬁefi Ayd›n Bar›ﬂ, Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.

■ 13 Aral›k 1961 - Türkiye ‹ﬂçi Partisi kuruldu.

■ 13 Aral›k 1980 - Erdal Eren 17
yaﬂ›nda idam edildi.

■ 16 Aral›k 1994 - ODTÜ Rektörü’nün makam otosu Dev-Genç taraf›ndan bombaland›.

■ 17 Aral›k 1965 - FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) kuruldu.

■ 20 Aral›k 1994 - Memurlar Grevde: Ülkede adeta bir genel grev havas› yaratan grev ondan fazla ildeki
mitinglerle bütünleﬂtirildi.

■ 24 Aral›k 1986 - D‹SK Kapat›ld›.
Cuntan›n D‹SK hakk›nda açt›¤› davada ‹st. 2 No'lu Askeri Mahkemesi
D‹SK'in kapat›lmas›na karar verdi.

■ 25 Aral›k 1989 - Romanya Devlet
Baﬂkan› Nikolay ve eﬂi Elena Çavuﬂesku karﬂ›-devrimci bir darbe sonucunda idam edildiler.

