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Gecekondular›
‘Özürlü’ler politikas›,
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Devrim Kavgas›, Ayn› Zamanda 8.6 Milyon
Engelli ‹nsan›m›z Engellerinden Kurtulsun Diyedir!

Emeklinin Sefaleti
Büyüyecek!

‹ﬂci, Memur Konfederasyonlar›, Ayd›nlar,
Barolar, Odalar... 123. Ölüm Olmas›n Diyor...
ISSN 13005 - 7944

IMF emriyle ç›kar›lan Sosyal Güvenlik Yasas›
tüm emekçiler için y›k›m demek!

Acaristanbul’u
YIKIN!

B‹R ADALET BAKANI, B‹R HUKUKÇUNUN
ÖLÜMÜNÜ SEYRED‹YOR

TAYAD’dan 19 Aral›k’›n y›ldönümüne ça¤r›:
Onlar› hiç unutmad›k ac›lar›n› hiç bast›rmad›k yüreklerimizde.
28’lerimizi anmak için her y›l oldu¤u gibi bu y›lda Bayrampaﬂa
Hapishanesi önünde olaca¤›z.

Tarih: 18 Aral›k 2006, Pazartesi
Yer: Üsküdar 1.ACM
Saat: 10.10

Tarih: 19 Aral›k 2006, Sal›
Yer: Bayrampaﬂa Hapishanesi önü
Saat: 13.00

● ‹KM Sinema Günleri

5. Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
Tarih: 15-18 Aralık 2006, Yer: Atina
Düzenleyen: UTMP (Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu)
e-mail: isolation@post.com Adres: Stiftgasse 8 1070 Vienna / Austria
Sempozyumla ilgili mesajlar için: symposium_athens2006@yahoo.de

KESK; “Hükümetin kamu emekçilerini iradesini kabul etmemesi durumunda 14 Aral›k’ta hizmet vermeyece¤iz.O gün hep birlikte alanlarda
olal›m” ça¤r›s› yap›yor.

● Ümraniye Katliam›

SULTANAHMET PARKI’NDA
YAPILAN TUTSAK MEKTUPLARI OKUMA BU HAFTADAN
‹T‹BAREN GALATASARAY
MEYDANI’NDA...

Her Cuma; 19.00
Her Cumartesi; 18.15,
Her Pazar; 18.15 saatlerinde
sinema günlerinde buluﬂal›m.
Adres: Mahmut ﬁevket Paﬂa
Mahallesi, Mektep Sokak No; 4
Zemin Kat
Telefon; 253 78 88 - 258 78 81

Dergimizin ‹stanbul, Ankara ve Antalya’daki toplu sat›ﬂlar› sürüyor. ‹stanbul Esenyurt’ta 20 okurumuz 86 dergi
sat›ﬂ› yaparken, Ankara ﬁirintepe’de 43
derginin sat›ﬂ› yap›ld›. Antalya'da ise, bu
hafta okurlar›m›z Konuksever Mahallesi’nde dergimizin tan›t›m›n› yapt›lar.

Halk›n Sesi Radyosu
yay›nda!
Hergün 08.00
ile 00.00 aras› dinleyebilirsiniz.
http://www.halkinsesi-tv.com/
halkinsesiradyo@yahoo.com
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Berkan, 1975’de ‹stanbul ﬁiﬂli’de do¤du. Aslen Erzurumlu’dur. Berkan yoksulluktan dolay› sadece ilkokulu
okuyabildi. Elektri¤i, suyu olmayan kondularda oturdular
y›llarca. ‹lkokuldan sonra, hep çal›ﬂt›.

Feride Harman, 1973, Malatya Akçada¤ do¤umludur. Yoksullu¤a mahkum edilen, ulusal onuru çi¤nenen, daha ilkokuldan baﬂlayarak, bask›lar, yasaklar alt›nda yaﬂayan onmilyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci oldu. 1991’de Cephe’yle tan›ﬂt›. 1993’de Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r SPB'lerine kat›ld›. Yaklaﬂ›k 4 y›l gerillada kald›. Ard›ndan tutsak düﬂtü. Alt› y›l süren tutsakl›¤›nda zulme boyun e¤medi.

Gecekondu gençlerimizin önemli bir k›sm›n›n yaﬂad›k- Berkan ABATAY
lar›n› yaﬂad›. Bir dönem fanatik bir futbol taraftar› olarak
Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› grubuna kat›ld›. Devrimci Solcu’larla tan›ﬂt›ktan sonra yaﬂam›
de¤iﬂti. Okmeydan›’nda mücadele içinde yer ald›. Daha sonra silahl› bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düﬂtü. Hayat›n›n rotas› belliydi art›k; kendi
sözleriyle “Devrimci olmak, devrimci yaﬂamak, devrimci ölmek...”
Aln›na bant›n› kuﬂan›p baﬂlad›¤› bu uzun yolda, 512 gün boyunca, direniﬂ bayra- Ölüm orucu direniﬂçisi olmak, bu rotada yürümeye devam etmekti onun için.
¤›n› büyük bir sab›r ve kararl›l›kla taﬂ›yarak 16 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.
20 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.

Belçika’da, 18 Aral›k 1991’de geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

ﬁaban ﬁEN

Ö¤retmen okulunda iken devrim mücadelesine kat›ld›. ‹.Ü.Hukuk Fakültesi’nde DEV-GENÇ’li olarak mücadelesine devam etti. 1980’de tutsak düﬂtü.
1984 Ölüm Orucu direniﬂinde birinci ölüm orucu ekibinde Apolar’la, Haydarlar’la birlikte ölüme yatt›. Tahliye olduktan sonra yurtd›ﬂ› örgütlenmesinin siyasi sorumlulu¤una atand›. Bu görevini sürdürürken ölümsüzleﬂti.

Aral›k 1979’da faﬂistlerin kurdu¤u bir pusuda katledildi. 1960 do¤umluydu. ‹stanbul Liseli DEV-GENÇ
içinde, Dikilitaﬂ, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi’nde anti-faﬂist mücadelenin en ön saflar›nda yerald›.
Ömer DEM‹R

Aral›k 1979’da iﬂkencede katledildi.

19 Aral›k 1978’de ‹stanbul Çarﬂ›kap›’da faﬂistler taraf›ndan katledildi. 1953, Denizli Güney do¤umluydu. ‹DMMA’da anti-faﬂist mücadele içinde
yeralan bir DEV-GENÇ’liydi.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Dergimiz
Gerçe¤i
Ulaﬂt›r›yor

4. ölüm orucu ekibindeydi Berkan. Açl›¤›n koynundaki ölüm yürüyüﬂünü tam 589 gün sürdürerek ﬂehit düﬂtü.

Feride HARMAN

Tarih: Her Pazar günü
Yer: Galatasaray Meydan›
Saat 13.00
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

Malatya Hapishanesinde, 28 Temmuz
2001’de 6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak direniﬂe baﬂlam›ﬂt› Feride. Ölüm orucundayken tahliye edildi. Tahliye rüﬂvetini
zulmün yüzüne çarparak ‹stanbul Aksaray’da bir evde direniﬂine devam etti.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

● Kamu Emekçileri
Cephesi dergisinin
1. Say›s› ç›kt›!

14 Aral›k
20 Aral›k

Ça¤r›
‹lan

Davas›

Tüm dostlar›m›z›, 28’lerin dostlar›n› bekliyoruz.

Kamu Emekçileri, 14 Aral›k’ta
ülke çap›nda iﬂ b›rak›yor



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Asaf TUNÇ
MAZERET VE MEZ‹YET
"Okul (‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) iﬂgal alt›ndayken, baﬂta yaln›zca iki k›z
dört erkek gidiyorduk, her gün dayak yedik.
Anfide arkam›z tamamen boﬂtu. Sonra yed‹
olduk, on olduk, giderek biz de dayak atmaya baﬂlad›k. Her geçen gün faﬂistlerin arkas›
boﬂalmaya baﬂlad›, biz kalabal›klaﬂt›k. Sonunda onlar› okuldan att›k."
ﬁaban, okulda yürüttükleri anti-faﬂist mücadelenin geliﬂimini böyle anlat›yordu.
... ﬁu ya da bu konuda eksik, yetersiz kald›¤›m›zda, ilk akla gelen "mazeret"lerden biri
gençli¤imizdir; "suçu" hemen gençli¤imize,
tecrübesizli¤imize at›veririz. Peki, ﬁaban anlatt›¤› mücadeleye giriﬂtiklerinde, alt› kiﬂiyle
faﬂist iﬂgali k›rmaya soyunduklar›nda kaç yaﬂ›ndayd› dersiniz?
ﬁaban, 1980'de tutsak düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›ndayd›. Yani bu olay›n yaﬂand›¤› zamanlar
ise 17-18'indedir henüz.

Cahit ﬁENYÜZ

Onlara dair...
ﬁaban ﬁEN
Ama iﬂte militanca bir kavga adam› olman›n
yaﬂ› yok... Ne tecrübesiziz demiﬂler, ne yol
gösteren istemiﬂler, ne de bu kadar kiﬂiyle
olmaz demiﬂlerdir.
Peki gençli¤in bir k›sm› niye kendini sorumluluklardan uzak hissediyor öyleyse? Bu bir
yerde 12 Eylül'ün baﬂar›s›d›r... 12 Eylül, fedakarl›k, idealler için bedel ödeme, halka güven ve sorumluluk duygular›n› gençli¤in kafas›ndan silip yerine bireycili¤i, ortama uymay›, öne ç›kmamay› yerleﬂtirmeyi amaçlam›ﬂ ve bunda bir ölçüde de olsa baﬂar›l› olmuﬂtur. Bunun etkisini ﬂu ya da bu ölçüde
taﬂ›yan bir gençlik ise, böyle hissetti¤i için de
gençli¤ini, kolayca "mazeret" haline getirebiliyor.

Hay›r, gençlik "mazeret" de¤il, "meziyet"tir.
Bugün bizim için çok zengin bir "tecrübe"
kayna¤› olan, çok zengin bir miras olan ‘80
öncesi mücadele, çok büyük ölçüde 20 yaﬂ
alt›ndaki gençli¤in bize b›rakt›¤› bir mirast›r.
... Gençlik halk›n›n gelece¤ine, vatan›n gelece¤ine dair sorumluluk duymaya baﬂlad›¤›
andan itibaren, yaﬂ› ister 15, ister 18, ister
20 olsun, art›k sorumluluklar üstlenecek yaﬂa da gelmiﬂtir.
Sorumluluk duymak, gençli¤i meziyete dönüﬂtüren en önemli parçalardan biridir.
ﬁaban ‘80'de 19 yaﬂ›nda tutsak düﬂmüﬂtür.
Onu 1984'te yani 23 yaﬂ›nda ölüm orucu savaﬂç›s› olarak görürüz.
75 gün süren ölüm orucu direniﬂinin kahramanlar›ndan biridir.
Kararl›l›¤›n da yaﬂ› yok demek. ... Gençlik
netlik demektir. Gençlik mu¤lakl›¤› sevmez.
‹ﬂte size meziyetin bir di¤er parças›.

‹ktidar; Halka karﬂ› aslan

maya, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa,
kumara karﬂ› mücadele veriyor.
Temel Haklar, tecrit zulmüne
karﬂ› ç›k›yor. Halka örgütlü olman›n bilincini taﬂ›yor. Temel
Haklar, soyguna, zulme, sömürüye,
talana dur diyor. Temel Haklar, yeralt› ve yerüstü servetlerimize sahip
ç›k›yor... Yani k›sacas›, Acarlar’›n
yapt›klar›n›n tam tersini yap›yor.

Tekellerin çanak yalay›c›s›
"Yiyin efendiler yiyin, doyuncaya, aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya kadar
yiyin... bu han-› iﬂtiha sizin..." Ve zulmedin efendiler, as›n, kesin,
bas›n, yasaklay›n, F Tiplerine at›n, tecrit edin, bu zulüm sizin....
Fakat unutmay›n, yar›n bizim!
Yediklerinizi fitil fitil burnunuzdan getirece¤imizi, zulmünüzün
hesab›n› katmer katmer soraca¤›m›z› da bilin.
carkent’e giremedi¤ini iddia
eden devlet, onlarca demokratik kuruma bask›nlar düzenleyip talan ediyor... AKP hükümeti, bu iki
konudaki iki ayr› tavr›yla, kimin çana¤›n› yalay›p, kimin bekçili¤ini
yapt›¤›n› bir kez daha tart›ﬂmas›z
biçimde ortaya koymuﬂ oldu. Soyguncular›n, h›rs›zlar›n, orman talanc›lar›n›n yakas›na yap›ﬂamayan
devlet, haklar ve özgürlükler mücadelesi verenler üzerinde terör estiriyor... Biz devrimciler, oligarﬂi ve
onun medyas› ne zaman bir yere
“giremediklerinden” sözetseler, ne
zaman bir yer hakk›nda “kurtar›lm›ﬂ bölge gibi” diye yazsalar, arkas›ndan ne gelece¤ini biliriz. Herkes
bilir. “Hapishanelere giremiyoruz”
sözlerinin arkas›ndan gelen 19-22
Aral›k katliam›d›r. “Küçükarmutlu
kurtar›lm›ﬂ bölge” haberlerinin arkas›, katliamd›r. Fakat yine ayn›
devletin bir bakan› “Acarkent’e giremedikleri”ni aç›klamas›na ra¤men, devletin polisi, ordusu, hapis-

A

úçindekiler

hanelerin kap›s›na, Küçükarmutlu’ya dayand›¤› gibi Acarkent’in kap›s›na dayanmaz. Nitekim aradan
günler geçmiﬂ ve dayanmam›ﬂt›r. ‹ﬂte bu fark, devletin ve düzenin niteli¤ini de gösterir herkese.
azetelerde günlerdir orman arazilerinin nas›l ya¤maland›¤›na,
imar izinlerinin hangi dalaverelerle
al›nd›¤›na dair yay›nlar yap›l›yor.
‹simler, tarihler, belgeler sergileniyor. Ve fakat, ﬂu ana kadar Acarlar’a ait tek bir büro bas›lm›ﬂ de¤il; Acarlar’a ait tek bir bilgisayara
veya belgeye el konulmuﬂ de¤il.
Oysa, tamamen aleni bir faaliyet
yürüten Temel Haklar Federasyonu’nun neredeyse tüm ‹stanbul ﬂubeleri bas›ld› 7 Aral›k’ta. Baz› yerlerde bilgisayarlar›na, belgelerine el
konuldu. Peki ne ç›kacak o bilgisayarlarda? El koyduklar› belgelerde
ne var?.. Temel Haklar Federasyonu, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› savunuyor. Bu ülkede demokrasi olmas›n› savunuyor. Temel Haklar, yozlaﬂ-

G

carlar, tekil bir örnek de¤ildir.
Hiçbir iktidar›n gücü bunlara
yetmemektedir; en az›ndan görünüm böyledir. Fakat esas›nda olay
“güçlerinin yetmemesi” de¤ildir.
Kendileri de bu ya¤man›n içinde olduklar› ve bu ya¤madan çok çeﬂitli
biçimlerde pay ald›klar› için o gücü
kullanmak da istememiﬂlerdir hiçbir
zaman. De¤ilse, yoksul halk›n gecekondular›na güçleri çok rahat yetiyor. Bir gecede ald›klar› kararlarla,
binlerce gecekonduyu yerle bir edebiliyorlar... Yasalar›n Acarlar hakk›nda gerekeni yapmalar›na engel
oldu¤unu iddia edenler, e¤er karﬂ›lar›ndakiler tekelci burjuvalar de¤¤il de, halksa, iﬂçiler ise, demokratik kuruluﬂlar ise, yasalar› istedikleri gibi e¤ip bükebiliyor, gerekti¤inde çi¤neyebiliyorlar.
lkemizin sahip oldu¤u do¤al
servetler, ony›llard›r ya¤malanmaktad›r. 1980’li y›llardan itibaren
bu ya¤ma ola¤anüstü boyutlara
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu ya¤mada herhangi bir
“parti fark›” da yoktur. Bütün düzen
partilerinin iktidar›nda ayn› ya¤ma
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Dr Houssein Rahhal

metanetliydi ki...
19 Aral›k, etimizdeki yan›k,

35

Anti-emperyalistler yarg›lanamaz

bilincimizdeki öfkedir...

36

Gençlik haklar›n› kazanacak
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KESK 14 Aral›k’ta iﬂ b›rak›yor!
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Asgari ücret tespit çal›ﬂmalar› baﬂlad›
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Dünya: Zafer Chavez’in

Köle pazarlar›nda al›n›p sat›l›r

46

Yurtd›ﬂ›: Belçika hükümeti
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123 olmas›n diye
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Onlar› yaﬂatmak boynumuzun borcu

31

“Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edelim”

48

Avrupa emperyalistleri kendini anlat›yor
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“Geceyar›s› ekspresi dönemi bitti” Mi?

32

Kapitalist batakl›k: Kaç dolar eder?

49

Çaytaﬂ› ﬂehitleri yaﬂ›yor

19

19 Aral›k tan›klar›: O anda öyle

33

Röportaj: Hizbullah Bas›n Sözcüsü

50

Yaﬂad›m tad›na vararak

bizim çocuklar›m›z

tecritte zorlan›yor

sürmüﬂtür. Zaman›nda do¤al servetleri korumak için ç›kar›lm›ﬂ yasalar,
bizzat iktidarlar taraf›ndan çi¤nenmiﬂtir. Yani, burjuva bas›nda yazd›¤› gibi, devlete ra¤men, iktidarlara
ra¤men gerçekleﬂtirilmiﬂ bir “orman ya¤mas›” yoktur. ‹stanbul’un
da, ülkemizin de “akci¤erlerini” söküp alan bizzat iktidarlar›n kendileridir. Baﬂka bir deyiﬂle, ya¤malayanlar yönetenler, yönetenler ya¤malayanlard›r.
lkemizin hemen tüm büyük ﬂehirleri “kaçak bina cenneti”dir.
Fakat bu “cennette” sadece gecekondular›n oldu¤u san›lmas›n. Halk
düﬂmanlar›, sanki ruhsats›z yap›lan
sadece gecekondularm›ﬂ gibi yoksul
halk› hedef göstermekte ve bütün
derdi baﬂ›n› sokacak bir yer bulmaktan ibaret olan gecekondu yoksullar›n› “arazi ya¤mac›s›” olarak
nitelendirmektedir. Oysa, arazi ya¤mas›, esas olarak zenginlerin yapt›¤› ve yapabildi¤i bir ﬂeydir. Kaçak
binalar ise, koskoca gökdelenlerden
iﬂ merkezlerine, devlet binalar›na,
hatta bizzat belediye binalar›na kadar uzanmaktad›r.

Ü

lke genelindeki rakamlar› bir
yana b›rak›p, örnek olmas› bak›m›ndan Acaristanbul’un da bulundu¤u Beykoz’a bakal›m. Beykoz'daki binalar›n sadece ve sadece
yüzde 6.83'ünün ruhsat› varm›ﬂ.
Evet evet yanl›ﬂ okumad›n›z. Beykoz'daki binalar›n yüzde 93'ü ruhsats›z. Peki bugüne kadar bu gerçekten haberi yok muydu belediyelerin ve hükümetlerin?.. 1994’ten
beri Refah Partisi-Fazilet PartisiAKP çizgisine mensup belediye
baﬂkanlar› yönetiyor ‹stanbul’u. Ki
bilindi¤i gibi bu baﬂkanlardan biri
de Tayyip Erdo¤an’d›r. Bunlar do¤rudur; fakat sadece bunu vurgulamak eksiktir. Ya¤ma ve talanda islamc›n›n ve laikin bir fark› yok.
Beykoz örne¤ini ele alal›m yine;
1956’dan beri Beykoz’da bu talan
sürüyor. Çünkü 1956 y›l›nda ç›kan
‹mar Kanunu'na göre, Beykoz'da o
tarihten önce yap›lan binalar ruhsatl› olarak kabul edilmiﬂ, o tarihten
itibaren S‹T alan› ve Bo¤az Öngörünüm Alan› içerisinde olan yerlere

Ü

ruhsat verilmemesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ama y›llard›r oralara yap›lan villalar, ya S‹T alanlar› içinde, ya Bo¤az Öngörünüm Alan› içindedir. Bu
yüzden ruhsats›zd›r. Ruhsats›z oldu¤unu Beykoz Belediyesi’nin, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin
ANAP’l›, CHP’li, DSP’li, RP’li,
AKP’li gelmiﬂ geçmiﬂ tüm belediye
baﬂkanlar› bilmektedir. Dahas›, sözkonusu villalarda ülkenin baﬂbakanlar›ndan bakanlar›na, milletvekillerine, tekelci burjuvalar›na, generallerine kadar tüm yönetim mevkiinden kiﬂiler oturmaktad›r ve onlar da
durumu bilmektedir. Olay bu kadar
aç›k. Ya¤ma ve talan bu kadar aç›k
ve bu kadar “üst düzeyde”dir.
u konuda burjuva medyan›n konumu da son derece ilginçtir.
Sözkonusu villalar›n, villakentlerin
durumunu medya da iyi bilmektedir
kuﬂkusuz. Fakat Erdal Acar’› bu yan›yla de¤il, “playboy” haberleriyle
gündeme getirmiﬂtir hep. Soyguncular›, tarihi eser kaçakç›lar›n›, kumarc›lar›, sömürücüleri, mafyac›lar›, mafya beslemelerini “sosyete”
ad› alt›nda meﬂrulaﬂt›rd›¤› ve masumlaﬂt›rd›¤› gibi, Acarlar’›n soygunculu¤unu, orman ya¤mac›l›¤›n›
da hep görmezden gelmiﬂtir. Erdal
Acar’›n “çapk›nl›klar›n›” çarﬂaf çarﬂaf yazan medya, Mimar Mühendis
Odalar›’n›n Acarlar’›n ormanlar›m›za verdi¤i zararlar, yasad›ﬂ›l›klar
üzerine haz›rlad›¤› raporlar› ise görmezden gelmiﬂtir. Do¤al olan da
buydu; çünkü burjuva bas›n yay›n
da bu ya¤ma ve talan›n orta¤›yd›.

B

›llard›r Küçükarmutlu gecekondular›n› yoksul halk›n elinden almak için baﬂvurulmad›k yöntem kalmad›. Çünkü “bo¤az manzaral›” bir bölgeyi yoksullara çok görüyor, yak›ﬂt›ram›yorlard›. “Bo¤az
manzaras›”, ormanlar›n temiz havas›, kendilerinin hakk›yd› ve bunun
içinde kendilerinin ruhsata ihtiyac›
yoktu. Devlet onlar›n devleti, devir
onlar›n devri, hükümetler onlar›n
hükümetleri de¤il miydi!

Y

caristanbul’un yasad›ﬂ› oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Peki ﬂimdi ne olacak? Söyleyelim; Hiçbir ﬂey! Bey-

A

4
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koz Belediye Baﬂkan› aç›k söylüyor: “ﬁöyle bir durum var. Acarkent, Acaristanbul, Beykoz Konaklar› için y›k›m karar› ç›karsa, Beykoz'un yüzde 93'lük bölümünü y›kmak laz›m.” Sadece Beykoz da de¤il; ‹stanbul’un en mutena yerleri
tekeller taraf›ndan ya¤malanm›ﬂ.
Hangi birini, kim y›kacak?
carlar’›n iktidar›, Acarlar’a dokunamaz. Mesele budur. Oligarﬂi içi çeliﬂkiler nedeniyle mesela
Uzanlar’a yap›ld›¤› gibi, bazen tekelci burjuvalardan “operasyona”
maruz kalanlar olabilir, ama o kadar. Sistemin iﬂleyiﬂi de¤iﬂmez.
Acaristanbul’lar›n varl›¤› ve Acarlar’›n hükmü de¤iﬂmez. Polisin, ordunun, hükümetin, bakanlar›n “gücü”, Acarlar’a yetmez. Çünkü zaten,
polis, ordu, bakanlar, tekelci burjuvazi hükmetmeye, sömürmeye ve
ya¤malamaya devam etsin, yoksul
emekçi halk sindirilsin diye varlar.
Tüm politikalar buna hizmet eder
bu devlette. Bunun için belediyesi,
hükümeti, polisi, yarg›s›yla tüm düzen Acarlar’a göz yumar ve boyun
e¤erken, Temel Haklar dernekleri,
dergimizin bürolar› bas›l›r.

A

azetenin biri “Devletin gücü
Acaristan Silahlı Kuvveti'ne
yetmedi” diye yaz›yordu. Yalan.
Oyun. Demagoji. Mesele fiziki güç
meselesi de¤il, sistemin niteli¤i meselesidir. Acaristan’›n üç beﬂ silahl›
adam›ndan dolay› Acaristanbul’a
giremeyenler, yüzbinlerce emekçinin yaﬂad›¤› gecekondulara ordularla girip y›k›mlar gerçekleﬂtiriyor...
Kap›s›nda silahl› adamlar›n olmad›¤› dernekleri, panzerlerle, gaz bombalar›yla bas›yor... Düzen bu.

G

airin dedi¤i gibi; "Yiyin efendiler yiyin, doyuncaya, aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya kadar yiyin... bu
han-› iﬂtiha sizin..." Ve zulmedin
efendiler, as›n, kesin, bas›n, yasaklay›n, F Tiplerine at›n, tecrit edin,
bu zulüm sizin....

ﬁ

akat unutmay›n, yar›n bizim!
Yediklerinizi fitil fitil burnunuzdan getirece¤imizi, zulmünüzün hesab›n› katmer katmer soraca¤›m›z›
da bilin.

F

Her türlü yasa Acarlar’›n Hizmetinde

Bask› ve Terör Halka!

Biz nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z›, nas›l bir düzenle mücadele etti¤imizi çok
iyi biliyoruz. Bu düzen bizi
hiç ﬂaﬂ›rtmad› ﬂimdiye kadar.

❖Dergimizin ‹stanbul bürosunda polis terörü!
❖Temel Haklar Federasyonu ve ‹stanbul ﬂubelerine bask›n!
❖Bilanço: Onlarca gözalt›, onlarca yaral›...
❖Acarlar’a gücü yetmeyip, devrimcilere gücü yetece¤ini
sananlar, yine halk›m›z›n direniﬂiyle karﬂ›laﬂt›lar!
❖Direndik, direnece¤iz; Gün gelecek Acaristanlar›n›z› da,
yasalar›n›z› da yerle bir edece¤iz.

7 Aral›k’ta yine iyi bildi¤imiz, çok iyi tan›d›¤›m›z yüzleriyle ç›kt›lar karﬂ›m›za. 7
Aral›k ö¤len saatlerinden itibaren ‹stanbul’un bir çok mahallesinde, bu ülkede örgütlenme özgürlü¤ünün “sözde” oldu¤unu gösteren manzaralar yaﬂand›.

Temel Haklar Federasyonu merkezi
ile, kentin gecekondu mahallelerinde,
yoksullar›n, oligarﬂinin örgütsüzleﬂtirmek istedi¤i kesimlerin yaﬂad›¤› mahallelerde kurulu bulunan Temel Haklar Dernekleri polis taraf›ndan bas›ld›.

Halkı Yenemezsiniz!
Biz Halkız!

Gaz bombalar›, balyozlar, havada
uçuﬂan kurﬂunlarla gerçek yüzünü gösteren iktidar, karﬂ›s›nda devrimcilerin
ve yoksul halk›n direniﬂini buldu. Okmeydan› ve Gazi baﬂta olmak üzere,
sokaklarda ve caddelerde barikatlar kuruldu, saatlerce direnildi. Keza balyozlarla dayand›klar› demokratik kurumlar›n kap›lar›nda da direniﬂle karﬂ›laﬂt›lar.
Onlarca Gözalt› ve
Polis Terörü
‹stanbul’da Temel Haklar Federasyonu, mahallelerdeki Temel Haklar
dernekleri, Yürüyüﬂ Dergisi, Ozan Yay›nc›l›k ve ‹stanbul TAYAD’›n da aralar›nda bulundu¤u çok say›da yer polis
taraf›ndan bas›ld›. Bas›lan yerlerin baz›lar›nda saatlerce kuﬂatma sürdü.
Elimize ulaﬂan ilk bilgilere göre
bask›nlar ﬂu ﬂekilde geliﬂti:

Temel Haklar Federasyonu ö¤le saatlerinde kuﬂat›ld›. ‹çeridekilerin meﬂru direnme haklar›n› kullanmalar›n›n
ard›ndan, balyozlar, gaz bombalar›
devreye girdi. 7 saatten fazla süren
bask›n sonucunda, Federasyon Baﬂkan› Asuman Özcan, Hakk› Akça, ‹nan
Do¤an, Engin Ceber ve Gözde ﬁahin
gözalt›na al›nd›. Bilgisayarlara, arﬂiv5
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lere, müzik ve film CD’lerine ve federasyonun kasas›na el konuldu.
Dergimizin teknik iﬂlerinin yap›ld›¤› Ozan Yay›nc›l›k’a düzenlenen bask›nda da Demet ﬁahin ve Metin Yavuz
gözalt›na al›nd›. Ayn› binada bulunan
dergimiz bürosu da bas›l›p talan edilen
yerlerden biri olurken muhabirlerimizden Elif Kaya ve Seval Yaprak gözalt›-

na al›nd›.
Esenyurt Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nden Volkan Altunay,
Haydar Çam ve Nejdet Dernek gözalt›na al›n›rken, ‹kitelli Temel Haklar’dan Ali Kanat ve Dernek baﬂkan›
Erkan Sönmez gözalt›na al›nd›lar.
Bahçelievler Temel Haklar bask›n›nda ise, Cem Koyup›nar, Yeliz K›l›ç,
Ayten Öztürk ile Sezgin Çelik gözalt›na al›nd›. Okmeydan› Temel Haklar’dan soyad›n› ö¤renemedi¤imiz
Eray... isimli bir kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Eyüp Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’nden Aysu Baykal ile ismini
ö¤renemedi¤imiz bir kiﬂi; Nurtepe Temel Haklar’dan Hakan Kuﬂbeygi gözalt›na al›n›rken dernek çal›ﬂan› Nihat
Özcan da kalp spazm› geçirdi.
Sar›gazi Temel Haklar’dan gözalt›na al›nan ise Gülizar Özpolat oldu.
Direniﬂ, Örgütlenme
Hakk›n› Savunmak ‹çindir
Bask›nlar›n gerçekleﬂtirildi¤i bütün
mahallelerde, birkaç saat sonra bas›n
aç›klamalar› ile protestolar gerçekleﬂtirilirken, bir çok dernekte direniﬂler
yaﬂand›.
Okmeydan›, Gazi ve Gülsuyu’ndaki
direniﬂler ise, sokaklara taﬂt›, barikatlarda örgütlenme özgürlü¤ü savunuldu. Temel Haklar Federasyonu’nun da bulundu¤u Okmeydan› sokaklar› saatlerce süren direniﬂe sahne oldu. Bask›nlara tepki
gösteren mahalle halk› ve devrimciler,
yollara barikatlar kurarak ateﬂe verdiler.
Kitlenin üzerine gaz bombalar› ve panzerlerle sald›ran polis büyük bir direniﬂle
karﬂ›laﬂt›. Demokratik kurumlar› bas›p
insanlar› gözalt›na alman›n bu kadar keyfi ve kolay olmayaca¤›n› gösterdi mahal-

le halk›. Yüzleri fularl›
gençler, kad›nlar, erkekler
bulduklar› bütün malzemelerle barikatlar kurarken,
iki araç ateﬂe verildi.
Sivil polislerin hedef
gözeterek ateﬂ açt›¤› TV
kameralar›na yans›rken,
yüzlerce polis bask›nda
yer al›yordu. Beﬂ saatten
fazla süren Okmeydan›
Direniﬂi'nde polis Sibel
Yalç›n Park› civar›nda
göstericilere üçüncü kez
sald›rd›ktan sonra geri çekildi. Son olarak yaklaﬂ›k
üç yüz kiﬂi barikatlar›n arkas›nda aç›klama yaparak bask›nlar› protesto etti.
Okmeydan›’nda yaﬂanan iki olay
polisin pervas›zl›¤›n› gözler önüne sergiler nitelikteydi. Cemevi’nde bir cenazenin kald›r›lmas› s›ras›nda polis cemevine de gaz bombas› att›. Di¤er bir
olay da ö¤rencilerin okuldan da¤›lmalar› s›ras›nda polisin okula gaz bombas› atmas› birçok çocu¤un zarar görmesine neden oldu.
Okmeydan›’ndaki direniﬂte de Partizan, DHP, ESP, HKM, DTP, SDP gibi birçok kurum yer ald›lar.
Barikatlarda direniﬂin yaﬂand›¤›
yerlerden biri de Gazi Mahallesi oldu.
Gazi Temel Haklar’a yap›lan bask›n
esnas›nda halk çevrede toplanarak kurumuna sahip ç›kt›. Polis bu sahiplenmeye karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü sald›rarak ortaya koydu. Gazi halk›n›n cevab› ise, barikat kurarak direniﬂi daha
da yükseltmek oldu. Derne¤in bilgisayarlar›na el konuldu¤u bildirilirken,
Gazi sokaklar› molotoflarla tutuﬂtu,
barikatlar kuruldu.
Bask›nlar duyulur duyulmaz mahallenin ana caddesi çoktan hareketlenmiﬂti bile. Zulmün karﬂ›l›ks›z kalmad›¤› caddelerdi buras›, yine sessiz
kalmad› Gazi. K›sa sürede yüzlerce insan caddelerde, barikatlar arkas›ndayd›. Gazi halk› yine hedefini deneyimlerinden biliyordu, yüzlerce kiﬂi sloganlarla Gazi Karakolu’na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. Karakolun 50 m yak›n›nda
polis panzerleriyle kitlenin önünü kesildi. Polisin panzerler ve gaz bombalar› ile müdahale etti¤i direniﬂ, ara sokaklarda taﬂlar ve molotoflarla devam
etti. Esnaflar kepenklerini kapatarak
bask›na tepkilerini gösterdi.
Gazi halk› bask›nlar› ve Gazi Ma6
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hallesi'nde estirilen terörü 8 Aral›k günü yapt›klar› yürüyüﬂle de protesto etti. Saat 20:00’da Gazi Temel Haklar’dan baﬂlay›p cemevine kadar yap›lan yürüyüﬂe yaklaﬂ›k 600 kiﬂi “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›yla kat›ld›.
ESP, DHP, Mücadele Birli¤i ve K›z›lbayrak’›n da kat›ld›¤› yürüyüﬂte “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede" sloganlar› at›ld›.
Coﬂkulu geçen eylemde halk pencerelerden alk›ﬂlayarak sahiplenmesini sürdürdü. Polisin gazlar, bombalarla sald›rmas› Gazi halk›n›n devrimcileri sahiplenmesine engel olamad›.
***

Gülsuyu'ndan da direniﬂ sesleri
yükseldi. Gülsuyu Temel Haklar’›n bas›lmak istenmesi üzerine Heykel Meydan›'nda toplanan insanlar, sloganlar
atarak Son Dura¤a do¤ru yürüyüﬂe
geçti. Sa¤l›k Oca¤› Dura¤›'na gelen
kitle, burada barikat kuran polisle çat›ﬂt›. Gruba gaz bombalar› ve akreplerle sald›ran polis, Mustafa Kapar› isimli kiﬂiyi tartaklayarak gözalt›na ald›.
Burada da polisin halk›n üzerine ateﬂ
açt›¤› ö¤renildi.
Nurtepe’de de TAYAD ve Nurtepe
Temel Haklar’›n bas›lmas› s›ras›nda
mahalle halk› direniﬂ gösterdi ve molotoflarla bir süre direniﬂ yaﬂand›.
Yap›lan polis bask›nlar› 1 May›s
Mahallesi'nde yap›lan eylemle protesto edildi. Mahalle içinde yürüyüﬂ gerçekleﬂtiren 100 kiﬂi, "Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz"
sloganlar› att›. 1 May›s Son Durak'ta
Anadolu Temel Haklar ad›na yap›lan
aç›klamada, bask›nlara ra¤men özgürlük mücadelesinin devam edece¤i vurguland›. Eylemin ard›ndan kitleye sald›ran polisle çat›ﬂmalar devam ediyordu. 3001 Sokak’ta barikat kuran devrimciler, polis sald›r›s›n› taﬂ ve molotoflarla cevapl›yor. Eyleme, Ümraniye
ESP, DHP, Partizan, Mustafa Kemal
Mahallesi Güzelleﬂtirme Derne¤i ve
Pirsultan Abdal Kültür Derne¤i'nin de
aralar›nda bulundu¤u çok say›da kurum destek verdi.
***

7 Aral›k 2006 Perﬂembe akﬂam›
Cephe Güçleri, Sar›gazi Demokrasi
Caddesi'nde korsan eylem düzenleye-

rek F Tiplerindeki tecriti ve demokratik, devrimci kurumlara yap›lan bask›nlar› protesto etti. Akﬂam saatlerinde
caddeyi çift tarafl› olarak trafi¤e kapatan 40 kiﬂilik maskeli ve fularl› grup
"Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ , Titre
Oligarﬂi Parti-Cephe Geliyor ve Umudun Ad› DHKP/C" sloganlar› att›. Caddeye "F Tiplerinde Tecrite Son - Cephe
Güçleri" pankart› asan göstericiler,
devrimci düﬂman› oldu¤u belirlenen
bir yeri molotoflarla tahrip ederek cezaland›rd›lar. S›k s›k halka ajitasyon
çekerek, F Tiplerindeki tecritin son
bulmas›n› ve demokratik, devrimci kurumlara olan bask›nlar›n kendilerini
y›ld›ramayaca¤›n› bilgilendiren eylemciler, Demokrasi Caddesi'ne ç›kan
tüm sokaklar› barikatlarla trafi¤e kapatt›lar. Jandarma gruba müdahale
edemedi ve eylemi izlemekle yetindi.
Bunun üzerine eylemciler geri çekilerek da¤›ld›lar.
Dergimize telefonla yap›lan bir üstlenmede de bask›n günü Cephe Güçleri taraf›ndan E- 5 otoyolu Haramidere
Mevkii Büyükçekmece istikameti yolunun molotof kokteyli ile kesildi¤i
ö¤renildi. Yap›lan üstlenmede yolun
10 dakika süreyle trafi¤e kapat›ld›¤›,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Yaﬂas›n
DHKP-C sloganlar› at›ld›¤› söylenilerek olay yerine “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” Cephe Güçleri imzal› pankart
as›ld›¤› söylendi.
Demokratik Kurumlardan
Protesto
Bask›nlar ayn› gün demokratik kitle örgütü temsilcileri taraf›ndan protesto edildi. Gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle bir araya gelen ESP,
DHP, EKD, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi, Halk›n Kurtuluﬂ Partisi üyeleri, At›l›m,
Devrimci Duruﬂ ve Kald›raç dergileri
çal›ﬂanlar› bask›nlar› protesto ettiler.
Arama sürerken Yürüyüﬂ Dergisi'nin
önünde çevik kuvvet barikat›n›n yan›nda toplanan grup ad›na aç›klama
yapan Ümit Efe, yap›lan bask›nlar›n
Terörle Mücadele Yasas›'n›n sonucu
oldu¤unu söyledi. Efe, gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Aç›klaman›n ard›ndan, “Toplumla

Mücadele Yasas› ‹ptal Edilsin, Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma, Yürüyüﬂ Susmad›, Susmayacak" sloganlar› at›ld›.
Polisin terör estirerek yapt›¤› operasyonlar›n k›nanmas› 7 Aral›k günü
yap›lan eylemliliklerle de devam etti.
Aralar›nda Emekçi Hareket Partisi, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Halk
Kültür Merkezi, KALDIRAÇ, Demokratik Halklar Platformu, Ezilenlerin
Sosyalist Platformu, Proleter Devirmci
Duruﬂ ve Odak Dergisi bileﬂenlerinden
oluﬂan 32 kiﬂi akﬂam saat 19:00 s›ralar›nda ﬁiﬂli'de bulunan Temel Haklar Federasyonu önünde devrimci kurumlara
yap›lan polis bask›nlar›n› ve gözalt›lar› protesto etmek için bas›n açyklamas›
yapmak istedi. Anayasal haklar›n kullan›lmas›na dahi izin vermeyen ve devrimci dayan›ﬂmadan rahats›z olan polis
aç›klama yapmak isteyenlere izin vermeyerek 30 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan isimlerini ö¤renebildiklerimiz; Cihan Kaplan, Zehra ﬁahin, Elif Alt›nkaya, Yeﬂim K›l›çgedik,
Zeynel Sarar, Ça¤daﬂ Büyükbaﬂ, Bar›ﬂ
Erdem, Hatice Aﬂ›k, ﬁafak Özdo¤an,
Alev K›l›ç, Örgü Bektaﬂ, Meltem Ayd›n, Dilek ﬁenol, Gökmen Yeﬂil, Derya
Güler, Ümran Yurdakul, Tuncay Karaca, Seher Çolak...
***

8 Aral›k günü de ‹stanbul polisinin
demokratik kurumlara yönelik bask›nlar›n› protesto etmek amac›yla devrimci-demokrat kurumlar Taksim Tramvay Dura¤›’nda biraraya gelerek devrimci kurumlar› sahiplendiler. “Bask›lar Tutuklamalar, Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada konuﬂma yapan Ersin Sedefo¤lu,
bask›nlar›n temel nedeninin TMY oldu¤unu vurgulayarak "Devrimci dostlar›m›z›n sald›r›lar karﬂ›s›nda yaln›z
olmad›klar›n›, sald›r›lar›n devrimci
dostlar›m›z›n mücadelesini engelleyemeyece¤ini biliyoruz" dedi. Saat
13.00’te yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
Ahmet Ünal Akkaya ve Hasan Koço¤lu yaka paça hiçbir aç›klama yap›lmadan gözalt›na al›nd›.
8
Aral›k günü Temel Haklar
Federasyonu’nda bir bas›n toplant›s›
yap›larak federasyona ba¤l› derneklere
yap›lan sald›r›lar ve bask›nlar k›nanarak gözalt›na al›nanlar›n serbest
b›rak›lmas› istendi. Saat 14.00’te dernek binas›nda yap›lan bas›n aç›k7
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lamas›na Okmeydan› Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i baﬂkan› Musa
Aykanat, Nurtepe Temel Haklar ve Özgürlükler Derne›i baﬂkan› ‹hsan Bulut,
TAYAD baﬂkan› Mehmet Güvel ve
Temel Haklar Federasyonu ad›na
Süleyman Matur kat›ld›. Temel Haklar
Federasyonu üyesi Süleyman Matur
yapt›¤› aç›klamada gözalt›na al›nan
baﬂkanlar›n›n ve üyelerinin serbest
b›rak›lmas›n› isterken yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelelerine devam edeceklerini
vurgulad›.
Derneklerinin
yasal
prosedürlere uygun bir ﬂekilde kuruldu¤u söyleyen Musa Aykanat yasad›ﬂ›
uygulamalarla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n› dile getirerek “yasad›ﬂ› bask›na
karﬂ› polisleri uyard›¤›m›zda bizlere
verdikleri cevap 'biz istedi¤imizi
yapar›z'd›r. Bizim derneklerimizi bast›lar çünkü biz yoksullu¤a ve yozlu¤a
karﬂ› mücadele veriyoruz...” dedi. ‹hsan Bulut ise polisin herkesi terörize
ederek halk› sindirmeye çal›ﬂt›¤›n›
vurgulad› ve sald›r›lar›n amac›na ulaﬂmayaca¤›n› dile getirdi.
Bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i aç›klamaya 100 kiﬂi kat›l›rken, federasyonda estirilen terör herkese gösterildi.
Aç›klamaya kat›lan Temel Haklar
Federasyonu'na ba¤l› dernek üyelerinden Okmeydan› Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Musa Aykanat ve Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i üyeleri Gökhan,
Cengiz Karakaﬂ ve Özgür Türk yap›lan
bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan federasyon binas›n›n önünden hukuksuz bir
ﬂekilde ve zorla gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt› haberinin ö¤renilmesi üzerine
federasyon üyeleri dernek cam›ndan
sloganlarla olay› protesto ettiler. Bas›n
toplant›s› yap›l›rken polis federasyonun
çevresini adeta kuﬂatt›. 10 çevik
otobüsü ve yüzlerce polisi dernek
binas› önüne y›¤d›. Aç›klamaya KESK
ﬁubeler Platformu Dönem Yürütmesi,
E¤itim-Sen 3 No'lu ﬁube, BDSP, HKM,
ESP, EHP, Ezilenlerin Kurtuluﬂu, Partizan, Mücadele Birli¤i destek verdi.
***

Yürüyüﬂ Dergisi ve Ozan Yay›nc›l›k Bask›n›ndan Al›nanlar:
4 Mac bilgisayar
2 PC bilgisayar
Dergi ve haber arﬂivlerinin içinde
bulundu¤u CD ve disketler, kitaplar,
hapishane mektuplar›...

TTB, KESK,
TMMOB,
D‹SK, HAK-‹ﬁ,
ayd›nlar, sanatç›lar Adalet Bakanl›¤›na seslendiler

di. Çözüm
için katk› sunanlara teﬂekkür eden
Aﬂc›, çözümün Adalet
Bakan›’n›n
elinde oldu¤unu ve istedi¤i takdirde
hemen çözebilece¤ini
hat›rlatarak, bir kez daha bakanl›¤a
seslendi.
Ard›ndan, ‹stanbul Tabip Odas›
‹nsan Haklar› Komisyonu’ndan psikiyatrist doktor Hazel Iﬂ›k F Tipi
tecrit tredman modelinin t›bbi de¤erlendirmesini yapan bir rapor
okudu. Raporda, F Tipi cezaevlerinde insan unsurunun gözard› edildi¤inin, güvenlik unsurunun ön plana
ç›kart›ld›¤›n›n tespit edildi¤i kaydedildi. Yüksek Mimar Hasan K›v›rc›k ise, F Tipi hapishanelerin mimari yap›s›na iliﬂkin bilgi verdi. K›v›rc›k’›n ard›ndan ÇHD Genel Baﬂkan› Hüseyin Yüksel Biçen, hücre-oda
tart›ﬂmalar›n› hat›rlatarak, hücre
sisteminin mekan›n büyüklü¤ü küçüklü¤ü sorunu olmad›¤›n›, insanlarla iliﬂki kurup kurmamakla tan›mland›¤›n› ifade etti. Tecritin kald›r›lmas›n› isteyen Biçen’in ard›ndan, toplant›ya kat›lamayan, Ankara
Baro Baﬂkan›, Yaﬂar Kemal ve Salim Uslu’nun mesajlar› okundu.

‘Tecrite Son Verin’
AKP iktidar› ve Adalet Bakanl›¤› “sorunu yok sayma”, yap›lan
ça¤r›lar› “duymama, görmeme” ve
çözüm için oluﬂturulan “heyetlerle
görüﬂmeme” tavr›n› sürdürürken,
her geçen gün daha da yaln›zlaﬂ›yor
ve toplumun örgütlü kesimlerinden
“Tecrite Son Verin” ça¤r›s› yükseliyor. Geçen hafta bu ça¤r›lara bir yenisi daha eklendi.

Geniﬂ kat›l›m
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB),
Türkiye Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
(TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK),
HAK ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonlar› (HAK-‹ﬁ)’n›n ça¤r›s›yla, 4
Aral›k günü Taksim The Marmara
Oteli’nde tecrite iliﬂkin bir bas›n
bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.
HAK-‹ﬁ Baﬂkan› Salim Uslu’nun
babas›n›n ölümü üzerine kat›lamad›¤› toplant›ya, ça¤r›c› kurumlar›n
baﬂkanlar› ile, çok say›da ayd›n, sanatç›, köﬂe yazar›, gazeteci ve kitle
örgütü temsilcisi kat›ld›lar.
“F Tipi Cezaevlerinde Tecrit Sorunu ve Çözüm” konulu bas›n bilgilendirme toplant›s› sonucunda bir
deklerasyon yay›nlanarak, F Tipi
cezaevlerinin koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve Avukat Behiç Aﬂc›'n›n ölümünün durdurulmas› ça¤r›s› yap›ld›.

Aﬂc› da oradayd›
Av. Ebru Timtik’in aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlayan toplant›da ilk söz
Aﬂc›’n›nd›. Behiç Aﬂc›, sa¤l›k sorunu nedeniyle kat›lamad›¤› toplant›da, sinevizyon ile konuklara seslen-

Gürsoy: Bu sorun bir örgüt
de¤il, insanl›k sorunu
Toplant›y› düzenleyenlerden ilk
söz alan, TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy oldu. Ciddi bir tecrit sorunu oldu¤unu belirten Gürsoy, 15 Kas›m’da Adalet Bakan› Cemil Çiçek ile
yapt›klar› görüﬂmeye iliﬂkin bilgi
verdi. Devletin sorunu “toplumsal
bir sorun” olarak görmedi¤ini, tecriti kabul etmedi¤ini belirten Gürsoy, devletin “örgüte zafer kazand›rmak istemiyoruz” diyerek tecriti
sürdürdü¤ünü söyledi. Bakana Aﬂc›’n›n sa¤l›k durumuyla ilgili bilgi
aktard›klar›n› da ifade eden Gürsoy,
devamla ﬂunlar› belirtti:
8
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“Bu sorunun bir örgüt sorunu
olmad›¤›n› bir insanl›k sorunu oldu¤unu inand›r›c› bir ﬂekilde geniﬂ
kamuoyuyla paylaﬂmak, eylemlere
devam etmek laz›m. Teklifimiz, bir
toplum sa¤l›¤› sorunu olan bu konuda meslek örgütleri ve bakanl›k
bürokratlar›n›n ortak bir çal›ﬂma
yapmas›. Sonuca göre de Adalet Bakanl›¤› ad›m ats›n.”

Çelebi: Cesaretli olal›m
Ard›ndan söz alan, D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, herkesi “cesaretli olmaya” ça¤›rarak ﬂöyle konuﬂtu: “Baﬂta Barolar Birli¤i olmak
üzere herkes bu sorunun çözümüne
katk› sa¤lamal›. Bu konuda a¤›t
yakmak, ah vah çekmek yerine, bu
sürece müdahil olmalar›n› diliyorum. Bu insanl›k ay›b›n›n kald›r›lmas›nda hepimize görev düﬂüyor.”
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul da, iktidar› “insani” yaklaﬂ›ma ça¤›rarak, bu ülkeyi yönetenlerin, baﬂta Adalet Bakan›’n›n herhangi bir gerekçeyle bir inatlaﬂmaya girerek çözümden kaçamayaca¤›n› söyledi.
F Tipleri sorununun çözülmesinin bu ülkede düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü önündeki engellerin de kald›r›lmas›nda baﬂka bir evreyi ifade
edebilece¤ini hat›rlatan Tombul,
ﬂöyle devam etti: “Hep birlikte bir
toplumsal duyarl›l›k yaratmak ve
123. ölümü engellemek durumunday›z. Bu sorumlulu¤u hepimizin hissetmesi gerekir. Adalet Bakan› bir
muhatapl›k sorunu yaﬂamak istemiyorsa iﬂte biz muhatab›z.”
Son olarak söz alan TMMOB
Baﬂkan› Mehmet So¤anc› ise; F Tipi hapishanelerde yaﬂananlar›n vahﬂet oldu¤unu belirterek, bu toplant›yla yarat›lmak istenenin, “ülkede
yaﬂanan bir olaya karﬂ› bir ç›¤l›k”
oldu¤unu söyledi.
TMMOB olarak ellerinden geleni yapacaklar›n› belirten So¤anc›’n›n ard›ndan, Av. Behiç Aﬂc›’n›n
annesi Fazilet Erdo¤an’a söz verildi. “122 tane evlad›m›z›n ölmesine
nas›l gözyumdun. Adaletsiz Adalet
Bakan›. Tecriti kald›rs›n, ben Behiç

Aﬂc›lar’›n ölmesini istemiyorum.”
diyerek Adalet Bakan›’na seslenen
Fazilet Erdo¤an’›n konuﬂmas› salonda duygulu anlar yaﬂanmas›na
neden oldu.

Erenus: Sevincimizden
korkuyorlar
Verilen aran›n ard›ndan, Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar ad›na Bilgesu Erenus söz alarak ﬂunlar› söyledi:
“Bizi yönetenler, bizi yönetmeyi
hak etmeyen insanlard›r. Bizim sevincimizden korkuyorlar. Diyorlar
ki; ‘Bu sorun çözülürse, örgüt zafer
nidalar› atacak.’ Hay›r, ben sevinece¤im. 7 y›ld›r ilk defa sevinece¤im,
sizler sevineceksiniz, bu toplant›y›
düzenleyen örgütler sevinecek. Bizim sevincimizden korkuyorlar. Bu
anaya gözyaﬂ› dökmemizden yanalar. Onlar› kukla olarak görüyorum.
‹srail – Amerika ad›na, sol düﬂünceyi hapishanede tutan araçlard›r
bunlar. Küresel emperyalizmin hizmetindedirler, bu nedenle çözemiyoruz.”
Bas›n› da sansür konusunda sorgulayan Erenus, toplant›n›n son konuﬂmac›s› oldu.

SONUÇ DEKLERASYONU:
Bakan ad›m atmal›d›r
TTB, TMMOB, D‹SK, KESK
baﬂkanlar›n›n imzaya açt›¤› ve birçok ayd›n-sanatç›-yazar taraf›ndan
imzalanan sonuç deklarasyonu, Av.
Taylan Tanay taraf›ndan okundu.
F tiplerinde tecrite ve bunun yaratt›¤› sonuçlara dikkat çekilen ve
buna karﬂ› verilen mücadelede 112
insan›n öldü¤ü hat›rlat›lan deklerasyonda, Behiç Aﬂc›’n›n sa¤l›k durumuna dikkat çekildi.
Sorunun kal›c› çözümü için;
Adalet Bakanl›¤›, baro ve meslek
odalar›n›n kat›ld›¤› bir çal›ﬂma grubu ile sorunun kapsam›n› ve çözüm
imkânlar›n› araﬂt›rmas› gerekti¤i
belirtilerek, köklü çözüm bulununcaya kadar mevcut mevzuat›n izin
verdi¤i iyileﬂtirmenin derhal yap›lmas› istendi.
Bakanl›¤›n “güvenlik” gerekçesiyle mevcut sistemi sürdürmesinden vazgeçmesi gerekti¤ini ifade
eden iki neden say›lan deklerasyonda, bunlardan birinci olarak; önerilen çözümün hiçbir güvenlik zaaf›
yaratmad›¤› ﬂeklinde kaydedildi.

Sanatç›lar: Bu sorunu çözebiliriz
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar taraf›ndan imzaya aç›lan tecrite son verilmesi metnine ve ﬂu ana kadar at›lan
imzalara yer veriyoruz:
“Av. Behiç Aﬂc› 223 gündür
ölüm orucunda. Onu kaybetmemiz
an meselesi. Sevgi Saymaz ve Gülcan Görüro¤lu da ölüm s›n›r›na dayand›lar. Biz bu ülkenin ayd›n ve
sanatç›lar› olarak insanl›k d›ﬂ› bir
uygulama olan "tecrit"in daha fazla
insan öldürmesini istemiyoruz. F
Tipi hapishanelerde belirli düzenlemeler yap›larak tecrit sorununun
çözüme kavuﬂturulmas›n› istiyoruz,
bu sorunu çözebiliriz.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar
Adnan Keskin, Adnan Özyalç›ner, Ahmet Tulgar, Ak›n Birdal, Ali Balk›z, Ali Ekber
Eren, Ali Eriﬂ, Ali Poyrazo¤lu, Arif Damar,

Ataol Behramo¤lu, Atilla Dorsay, Atilla
Meriç, Avni Sa¤lam, Ayla Algan, Barbaros
Tantan, Bar›ﬂ Pirhasan, Bayar ﬁahin, Belk›s
Akkale, Berrin Taﬂ, Bigesu Ataman, Bilgesu
Erenus, Birol Topalo¤lu, Bora Özçoban, Cahit Berkay, Cengiz Gündo¤du, Cezmi Ersöz,
Cuma Boynukara, Deste Günayd›n, Dinçer
Sezgin, Ece Temelkuran, Edip Akbayram, Efkan ﬁeﬂen, Emre Salt›k, Enver Çelik, Ercan
Ayd›n, Erdal Bayrako¤lu, Erdal Güney, Esat
Korkmaz, Eﬂber Ya¤murdereli, Ezel Akay,
Fatoﬂ Çal, Ferhat Tunç, Feyyaz Yaman, Fikret Baﬂkaya, Gökçer Tahincio¤lu, Gökhan
Birben, Grup Ç›¤, Grup K›z›l›rmak, Grup
Y›rt›k Uçurtma, Grup Yorum, Grup Yürüyüﬂ,
Gülçin Çayl›gil, Gülsen Tuncer, Gülten Kaya, Günay Kosova, Güngör Gençay, Halil Ergün, Halil Nebiler, Haluk Çetin, Hasan Sa¤lam, Hatice Tuncer, Hüseyin Karabey, ‹brahim Karaca, ‹lkay Akkaya, ‹lkay Saran, ‹l9
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Toplant›ya; Edip Akbayram, Arif Damar, Ataol Behramo¤lu, Atilla Dorsay, Bilgesu Erenus, Efkan ﬁeﬂen, Eﬂber Ya¤murdereli, Ahmet Hakan, Ahmet Tulgar, Fatih
Polat, Doç. Dr. Fikret Baﬂkaya, Grup Yorum, Prof. Dr.
ﬁebnem Korur Fincanc›, Suavi, ﬁanar Yurdatapan, Vedat Türkali gibi çok say›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›.
‹kinci neden olarak da, BM ‹lkeler Bütünü’nün 6.’s›nda aç›kça ifade edilen, iﬂkence ve kötü muameleyi hiçbir durumun hakl› ve hukuki
k›lamayaca¤›yd›.
5275 say›l› yasan›n 9. maddesinin birinci f›kras›nda geçen; “…oda
ve koridor kap›lar› sürekli kapal›
tutulan, ancak mevzuat›n belirtti¤i
hallerde ayn› oda d›ﬂ›ndaki hükümlüler aras›nda ve d›ﬂ çevre ile temaslar›n geçerli oldu¤u…” ibaresinin sürekli izolasyona dayanak olarak kullan›ld›¤› kaydedildikten sonra, bakanl›¤›n tecriti kabul etmesi
istendi ve ayn› yasan›n 34. maddesinde düzenlenen “kap›lar›n ne zaman aç›labilece¤i ve mahpuslar›n
yas Salman, ‹nan Karak›ﬂ, Kemal Kök, K›smet Y›ld›z, Kibar Aslan, Leman Sam, Mahir
Günﬂiray, Mahmut Gökgöz, Mazlum Çimen, Mehmet Arslan, Mehmet Bekaro¤lu,
Mehmet Esato¤lu, Mehmet Gümüﬂ, Mehmet
Özer, Menderes Samanc›lar, Mete Çubukçu,
Metin Coﬂkun, Metin Kahraman, Metin Karataﬂ, Mihri Belli, Mustafa Bak›r, Mustafa
Özarslan, Müjdat Gezen, Necmiye Alpay,
Nejat Yavaﬂo¤ullar›, Nihat Genç, Nurettin
Güleç, Nurettin Rençber, Oktay Etiman,
Onur Ak›n, Orhan Alkaya, Orhan Ayd›n, Orhan ‹yiler, Orhan Kahyao¤lu, Orhan O¤uz,
Perihan Ma¤den, Rahmi Saltuk, Refika Kad›o¤lu, Reis Çelik, Rojin, Ruhan Mavruk,
Rutkay Aziz, Selma Koçiva, Semih Sergen,
Sennur Sezer, Serdar Keskin, Sevim Belli,
S›rr› Öztürk, Suavi, ﬁanar Yurdatapan, ﬁebnem Korur Fincanc›, Tiraje Baﬂaran, Tiyatro Evi Oyuncular›, Ufuk Karakoç, Vedat
Sakman, Yalç›n Ergündo¤an, Yasemin Göksu, Yusuf Çetin, Zafer Diper, Zuhal Olcay

AB de “tecrit var” dedi

ﬂam
say›mlar›
aras›nda) ayn›
koridora aç›lan
8 Kas›m 2006 tarihli Avrupa Komisyonu ‹lerleme Rapokapatma üniteleru’nun 13. sayfas›nda “Cezaevlerine iliﬂkin öne ç›kan sorun
rinin kap›lar› beortak faaliyet eksikli¤i” baﬂl›¤›yla ﬂunlar belirtildi:
lirli sürelerle aç›k
“CPT (Avrupa ‹ﬂkencenin ve ‹nsanl›kd›ﬂ› veya Onur K›tutularak 9 (dor›c› Muamele veya Cezan›n Önlenmesi Komitesi) 2005 Türkuz) kiﬂiye kadar
kiye Raporu (6 Eylül 2006); 2.a.43 “Hücreler d›ﬂ› toplumsal
sosyal temas›n
aktiviteler ziyadesiyle yetersizdir...
sa¤lanmas›
2.a.47 “Bir ‹nfaz kurumu olarak kabul görebilecekken,
5275/9, 34/1 (f),
ﬂu anda devam eden küçük grup izolasyon sistemi modeuyar›nca “gerekli
li sorgulamaya aç›k hale getirmektedir... CPT Türk Yetkiligörülen hallerlerin, F Tipi hapishanelerdeki sosyal aktivite programlar›n›n
den” say›lmal›geliﬂtirilmesi için gerekli ad›mlar› atmalar›n› talep etmektedir. Acil faaliyet mahkûmlar›n beraber geçirmesi için önerid›r.
len zamanda önemli bir art›ﬂ›n sa¤lanmas›...”
Hiçbir güven2.a.50 “‹zolasyon tipi sistem uygulamalar› mahkûmlar
lik sak›ncas› buve ilgili insanlar için zararl› sonuçlar do¤urabilir, baz› dulunmayan ayn›
rumlarda insanl›k d›ﬂ› ve onur k›r›c› muameler do¤urmakzamanda mevzutad›r. CPT’nin görüﬂü ise izolasyonun ancak mahkuma
at de¤iﬂikli¤i ve
özel bir tehlike tespitine göre uygulanmas›d›r, önceden cemimari tadilat
zan›n koﬂulu olarak otomatik bir uygulama olmamal›d›r…”
gerektirmeyen bu
çözüm insani bir
ne ﬂekilde temas ettirilece¤i” düinfaz rejimine geçiﬂ aç›s›ndan zozenlemesi hat›rlat›ld›.
runluluktur. Adalet Bakanl›¤›, ilgili
meslek odalar› ve infaz idaresi ile
Yasan›n f bendinin “Cezaevi
ortak yürütece¤i sorun tespiti ve deidaresince gerekli görülen halleri”
¤erlendirme çal›ﬂmalar› sonuçland›hükümlülerin birbirileriyle temas
r›l›ncaya kadar bu “güven art›r›c›”
ettirilebilmesi veya kap›lar›n aç›lad›m› atmal›d›r. Böylece, 7 y›la vamas› için yeterli gördü¤ü hat›rlat›ran süredir merkezinde F tipi cezalan deklerasyonda, “bundan daha
evi uygulamalar›n›n yer ald›¤› a¤›r
gerekli bir hal bulunmamaktad›r”
ve kapsaml› protesto eylemlerinin
ifadesine yer verildi. Devamla ﬂunsona ermesi imkân› sa¤lanacakt›r.”
lar kaydedildi:
Dört kurumun imzaya açt›¤›
“Bu durumda; F Tipi Cezaevledeklerasyona
imza atanlar ﬂöyle:
rinde gün içerisinde (sabah ve ak-

Ahmet Tulgar, Ali Aray›c›, Ali
Erdo¤an, Alp Selek, Arif Damar,
Asl› Tuncer, Asude Yard›mc›, Ataol
Behramo¤lu, Atilla Kart, Ayça
Öner, Ayﬂe Düzkan, Barbaros Tantan, Belda Kerimgiller, Bilgesu Erenus, Binali Gerçek, Birol Topalo¤lu, Bülent Kurt, Durmuﬂ ‹liksiz,
E.Elif Aksu, Edip Akbayram, Erol
Ekici, Ertu¤rul Mavio¤lu, Eﬂber
Ya¤murdereli, Faik Kasteko¤lu, Faruk Altan, Feyyaz Yaman, Fikret
Baﬂkaya, Fikret ‹lkiz, Filiz Koçali,
Gülsüm Karacan, Günay Kubilay,
Güngör Gençay, Hasan K›v›rc›k,
Hatice Uçum, Hazel Iﬂ›k, Hürriyet
ﬁener, Hüseyin Usta, Hüseyin Yeﬂil,
Hüseyin Yüksel Biçen, ‹smail Yurtseven, Kamber Sayg›l›, Kemal Aytaç, Kenan Aksu, Mehmet Arslan,
Mehmet Esato¤lu, Mehmet Karagöz, Mehmet Uçum, Merdan Yanarda¤, Metin Coﬂkun, Mukaddes E.
Çetin, Nazmi Tümerdem, Nebile Irmak Çetin, Necdet Okcan, Nevzat
Karak›ﬂ, Nilüfer Akbal, Nilüfer Taﬂk›n, Nurettin ﬁirin, Olcaytu Art, Orhan Ayd›n, P›nar Selek, S. Refika
Kad›o¤lu, Sacit Kayasu, Salih Y›lmaz, Selami ‹nce, Sergül Yolcu,
Seyda Selek, ﬁanar Yurdatapan, ﬁinasi Haznedar, Taha Parla, Tar›k
Akan, Ulaﬂ Ak, Vedat Sakman, Vedat Türkali, Veli ﬁimﬂek, Yalç›n Ergündo¤an, Yeliz Mutlu, Y›lmaz Tekin, Yusuf Çetin.

Avukatlar: Aﬂc›’ya destek yürüyü ﬂ ü
Ankara ÇHD üyesi avukatlar,
30 Kas›m’da Sakarya Caddesi’nden Yüksel Caddesi’ne cüppeleriyle yürüyerek tecritin kald›r›lmas›n› istediler. Meﬂaleli yürüyüﬂte
“Tecrite Son” pankart› ile Av. Behiç
Aﬂc›’n›n resimleri taﬂ›nd›.
“Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Hukukun Sesi Behiç Aﬂc›” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan
aç›klama yapan ÇHD Ankara ﬁube
Baﬂkan› Sait K›ran, Aﬂc›’n›n 240.
gününde oldu¤unu hat›rlatarak,
“Meslektaﬂ›m›z ölüm s›n›r›nda”
dedi. Adalet Bakanl›¤›’n›n tecritin

kald›r›lmas› için yap›lan ça¤r›lar› dikkate almak zorunda
oldu¤unu belirten K›ran devamla ﬂöyle dedi:
“Cezaevlerinde Tecrite
son verilmelidir. Daha fazla
insan›n ölümüne izin vermeyelim. Avukat Behiç Aﬂc›, savunma avukatl›¤›n›n cesur ve
onurlu sesidir. Meslektaﬂ›m›z›n yan›nday›z, cesaretini ve fedakârl›¤›n› selaml›yoruz. Ölmesine
izin vermeyece¤iz.”
K›ran’›n ard›ndan söz alan avukat Selçuk Koza¤açl› ise, tecritin
10
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olumsuz koﬂullar›ndan söz etti.
70 avukat›n kat›ld›¤› eyleme çeﬂitli DKÖ’lerden, TAYAD’l›lardan
kat›l›mla say› 100’ü aﬂarken, çevrede toplananlar da destek verdiler.

Tecrit kalkana kadar
meydanlarda olaca¤›z
◆ ‹ktidar çaresiz, Adalet Bakan›
yaln›z. Çaresizleﬂen, zulüm politikas›n› sürdürmek için hiçbir deste¤i
kalmayanlar, ﬂimdi sald›rarak, gözalt›na alarak, direniﬂ mevzilerini
da¤›tarak tecrite karﬂ› yükselen mücadeleyi bast›rmak istiyorlar. Ayd›nlardan sendikalara, kitle örgütlerinden barolara, meslek örgütlerinden hekimlere, iﬂçilere, memurlara,
ö¤rencilere kadar toplumun tüm kesimlerinin “Tecrite Son” diye hayk›rmas› karﬂ›s›nda “duymama, görmeme” politikas›n› sürdürmekte
zorlanan iktidar, sald›rarak direniﬂi
yaln›zlaﬂt›rmaya oynuyor.
Direniﬂin d›ﬂar›daki sesi olan
TAYAD’l›lara yönelik ‹zmir ve
Adana’da yaﬂanan sald›r› ve gözalt›lar da, bu konuda ne denli çaresizleﬂti¤inin göstergesi oldu.

Adana’da sald›r›
◆ Adana’da 30 Kas›m günü
tecriti protesto etmek için Çakmak
Caddesi üzerinde bulunan Ahmet
Kalfa Kültür ve Sanat Soka¤›'nda
aç›klama yapan TAYAD’l›lar, daha
sonra ‹nönü Park›’na yürümek isteyince sald›r›ya u¤rad›lar.
Temsili tabut taﬂ›yarak yapt›klar› aç›klamada tecritin kald›r›lmas›n›, daha fazla ölüm olmamas›n› isteyen TAYAD’l›lar, “Behiç Aﬂc›, Gül-

can Görüro¤lu, Sevgi Saymaz
Ölüm S›n›r›nda. Sabr›m›z Kalmad›.
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durudun”
pankart› açt›lar.
ﬁemsettin Kalkan taraf›ndan yap›lan aç›klamada, üç direniﬂçinin gün gün ölüme yaklaﬂt›klar›
hat›rlat›ld› ve “yap›lacak tek ﬂey
var tecriti kald›rmak, bu er ya da
geç çözülecek, ancak 123. ölüm
olmadan bu vahﬂete son verilmelidir” denildi.
TAYAD’l›lar daha sonra yürüyüﬂe geçtiler. Vahﬂice sald›ran,
pankart›, tabutu parçalayan polis, ﬁemsettin Kalkan, Mehmet
B›ld›rc›n, Ferdane Zorlu, Arzu
Seçen, Hasan Kutlu ve Ahmet...
isimli TAYAD’l›lar› yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›.
Sald›r› ayn› gün ‹nönü Park›’nda
protesto edildi. “Tecriti Kald›r›n
Demek Suç mudur? Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›
açan TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan
Y›lmaz Bozan, “sabr›m›z kalmad›”
dedi. Gözalt›nda al›nanlar ise 1
Aral›k’ta serbest b›rak›l›rken, hepsinin de çeﬂitli yerlerinden yaraland›klar› ö¤renildi.

Adana

‹zmir: Forbes’te günlerce
sald›r› kararl›l›¤› k›ramad›
◆ Tecrite karﬂ› mücadelenin ‹zmir’de 200’e yak›n gündür mevzisi haline gelen Buca
Forbes’te oturma eylemini
sürdüren TAYAD’l›lar, 1 Aral›k’tan baﬂlayarak beﬂ gün boyunca sald›r›ya u¤rad›lar.
‹lk sald›r›, 1 Aral›k günü
saat 13.45’te baﬂlad›. Belediye
zab›tas› ile polisin birlikte gerçekleﬂtirdi¤i sald›r› gece saatlerine kadar devam etti. ‹lk
olarak, 3 zab›ta TAYAD’l›lar›
11
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parktan ç›karmak istedi ve provokatif ﬂekilde eﬂyalar› da¤›tt›lar. Bu sald›r›ya direnen Arif Pelit, Ömür Cerraho¤lu, Hüseyin Aygündüz isimli
TAYAD’l›lara beﬂ dakika sonra 40
kadar zab›ta ile çevik kuvvetin sald›rmas›, planl› bir terörün göstergesiydi.
Parktaki bal›klar› dahi öldüren
polis, sald›r›y› halk›n görmemesi
için perdeleme yaparken, pankartlar, dövizler ve resimler parçaland›.

‹zmir
Bu sald›r›ya ra¤men TAYAD’l›lar eyleme devam ettiler. Saat:
17.00’de bas›n aç›klamas› yapan
TAYAD’l›lar, sald›r›y› protesto ederek, Forbes’te tecriti anlatmak için
yapt›klar› oturma eylemine devam
edeceklerini duyurdular. “Tecrite
Son”, “Yaﬂas›n Forbes Direniﬂimiz”
sloganlar› daha da öfkeyle hayk›r›ld›. TAYAD’l›lar “Tecrite Son” dövizini ve direniﬂçilerin resimlerini
asarak eylemlerini sürdürdüler.
Polis ve zab›tan›n akﬂam saatlerinde yeniden y›¤›nak yapmas› üzerine, demokratik kitle örgütleri deste¤e ça¤r›ld›. ‹C‹, ‹HD ve 78’liler
TAYAD’l›lar› ziyaret ederek destek
verirken, saat 23.20 civar›nda zab›ta ve polis yeniden sald›rd›. Eﬂyalar
gaspedildi, dövizler parçaland›.
TAYAD’l›lar›n aç›klamas› yine
net oldu: Forbes’te oturma eylemine her koﬂulda devam edece¤iz.
Devam ettiler.
Gerginlik ve sald›r›lar sonraki
günlerde de devam etti. Kararl›l›k
karﬂ›s›nda çaresizleﬂen oligarﬂinin
kolluk güçleri 2 Aral›k gecesi yeniden sald›r›ya geçti. Emir Öztürk ve

bes’te olacaklar›n› duyurarak
sona erdi.
Gözalt›na al›nan 5 TAYAD’l› ayn› gün Bayrakl› Adliyesi’nde savc›l›¤a ç›kar›larak
serbest b›rak›ld›.
Sald›r›ya iliﬂkin bir protesto
Bak›rköy
da 3 Aral›k günü Buca Forbes
Caddesi’nde yap›ld›. Ege 78’liArif Pelit isimli TAYAD’l›lar buler Derne¤i ve HKP’nin destek verlundu¤u s›rada onlarca sivil polis
di¤i TAYAD’l›lar, “Bask›lar Bizleri
insanlar› yerlere yat›r›p sürükleyeY›ld›ramaz, TAYAD Susmad› Susrek, üzerine ç›k›p tekmeleyerek,
mayacak” sloganlar› att›lar. Eylem
“demokratik Türkiye” manzaralar›
sonunda “F Tipi Hapishanelerde
sergiledi. Eﬂyalar› parçalanan, panTecrite Son” pankart› hep beraber
kart ve dövizlerine el konulan TAparka as›ld› ve kamera çekimi yaYAD’l›lar, yenilerini yaparak bir
pan polislere, “hepimize dava aç›n”
kez daha bu iradenin k›r›lamayacadiye seslenildi.
¤›n› gösterdi.
Öte yandan ‹zmir’de her hafta
Bir sonraki sald›r› ise, 4 Aral›k
Kemeralt›’nda yap›lan oturma eylegünü saat 02.00’deydi. Zab›ta ve simi, 2 Aral›k’ta 43. kez yinelendi.
vil-resmi polisin kat›ld›¤› sald›r›da
Forbes sald›r›s›n›n protesto edildi¤i
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
eylemde, “F Tipi Hapishanelerde
Son” pankart› ve eﬂyalara el konuTecrite Son!” pankart› ve direniﬂçilurken, Hamza Çimen, ‹leri Alt›n,
lerin resimleri taﬂ›nd›. “Tecrit kald›Sebahattin Filazo¤lu çeﬂitli yerler›lmad›¤› sürece bizler bu meydanrinden yaraland›lar.
lar› boﬂ b›rakmayaca¤›z” diyen
Yine baﬂaramam›ﬂlard›. Tüm bu
TAYAD’l›lar, ölüm orucunu sürdüsald›r›lara ra¤men TAYAD’l›lar ayren Sevgi Saymaz’›n mektubunu
n› kararl›l›kla eyleme devam ettiler.
okudular.
Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda, son sald›r› 5 Aral›k gecesi belediye zab›talar› ve polis eﬂli¤inde Saat 00.50’de yap›ld›. “Karanl›kta”
hiçbir uyar› yapmadan parkta oturma eylemini sürdüren TAYAD’l›lara sald›ran polis, baﬂlar›na silah dayayarak 5 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Sald›r›larla baﬂaramad›¤›n› gözalt›larla
deneyecekti bu kez.
Ancak ayn› gün onlarca TAYAD’l› Forbes’te ayn› sloganlar›
hayk›r›yordu bile. Öfkeli sloganlar
atan, dövizler taﬂ›yan TAYAD’l›lar
ad›na konuﬂan Fatma Alan, beﬂ gündür yaﬂanan sald›r›lara iliﬂkin bilgi
vererek, “7 y›ld›r tecrit zulmüne
karﬂ› içerde evlatlar›m›z›n direniﬂi,
d›ﬂar›da bizim direniﬂimiz, bütün
sald›r›lara, gözalt›lara, tutuklamalara ra¤men devam ediyor” dedi.
“Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu
Direniﬂi, Yaﬂas›n Forbes Direniﬂimiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem,
sald›r›lar›n TAYAD’l›lar› y›ld›ramayaca¤› ve tecrit kalkana kadar For-

‘Tecrite Son’ slogan›
her yerde yank›lan›yor
◆ ‹stanbul’da TAYAD’l›lar 3
Aral›k günü Sultanahmet Park›’nda,
her hafta düzenledikleri oturma eylemini gerçekleﬂtirdiler. “Tecrite
Son” diyen TAYAD’l›lar, bundan
sonra eyleme Galatasaray Postanesi
önünde devam edeceklerini aç›klad›lar. Tutsak anas› Nagehan Kurt taraf›ndan Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapisanesi’nden Ümit ‹lter’in mektubunun okundu¤u eylem, “Tecriti
Kald›r›n, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n
Onurlu Direniﬂi” sloganlar› ile sona
erdi.
Öte yandan meydanlarda bir
günlük açl›k grevleri de sürüyor.
TAYAD'l›lar 2 Aral›k günü Bak›rköy'de ve Kad›köy ‹skele Meydan›'nda saat 10.00'dan 17.00'ye kadar
açl›k grevi yapt›lar, bildiriler da¤›12
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t›p tecriti anlatt›lar. Bak›rköy’deki
eyleme 20 kiﬂi kat›l›rken, halktan
insanlardan k›sa süreli ﬂekilde oturarak destek verenler de oldu.
Kad›köy ‹skele Meydan›'nda da
‘F Tiplerinde Tecrite Son’ yaz›l›
pankartla ölüm orucu direniﬂçilerinin resimlerinin oldu¤u tecrite son
yaz›l› bir pankart aç›ld›.
◆ Halk›n sorunlar›n› bir yana b›rakarak ﬂovenist kampta yerini alan
CHP, seçimin yaklaﬂmas›yla birlikte oy avc›l›¤›n› yo¤unlaﬂt›rd›. Bu niyetle 3 Aral›k günü Alibeyköy-Karadolap Mahallesi’nde bir halk toplant›s› düzenledi. P›nar Dü¤ün Salonu'nda düzenlenen toplant›ya kat›lan Eyüp Temel Haklar üyesi yirmi kiﬂi, CHP’lileri teﬂhir ederek, direniﬂi dile getiren dövizler ve ﬂehitlerin resimlerini açt›. Biraz önce insan haklar›ndan söz eden CHP’liler
konuﬂma yapmak isteyen Temel
Haklar çal›ﬂanlar›n› engellediler.
Eyüp ‹lçe Baﬂkan› Lütfü Gündo¤du
mikrofonu kapatarak fiili müdahalede bulundu ve 122 insan›n ölümünün dile getirilmesini, "Provokasyon yarat›yorsunuz, size burada
reklam yapt›rmam" diyerek polis
ça¤›rmakla tehdit etti.
Temel Haklar üyeleri milletvekili ve il baﬂkan›n›n da bulundu¤u
toplant›y› protesto ederek terk etti.
◆ Ankara’da TAYAD’l›lar›n
her hafta düzenli olarak yapt›klar›
meﬂaleli yürüyüﬂlerin ikincsi 1 Aral›k akﬂam› gerçekleﬂti. Yüksel Caddesi giriﬂinde toplanan TAYAD’l›lara ESP’liler de destek verdiler.
Yürüyüﬂ esnas›nda ölüm orucunda olan direniﬂçilere iliﬂkin bilgi
verildi. “Tecrite Son” pankart› açarak sloganlarla yürüyen TAYAD’l›lar ‹nsan Haklar› An›t›’n›n önüne
geldi¤inde, DTCF’li ö¤renciler taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›land›lar. Burada aç›klama yapan Bayram ﬁahin,
“3 evlad›m›z ölmesin. Bu insanlar
vatan›n›, halk›n› çok sevdikleri için,
daha güzel bir dünya istedikleri için
bedenlerini ölüme yat›rd›lar. Namussuzlu¤a alçakl›¤a karﬂ› yürüyorlar” diye konuﬂtu.
ﬁahin’in ard›ndan Ankara Üni-

versitesi Devrimci Demokrat Ö¤rencileri, Behiç Aﬂc›’ya yazd›klar›
mektubu okudular. Önder Özden
isimli ö¤rencinin okudu¤u mektupta, “Bizler Behiç Aﬂc› ﬂahs›nda
Ölüm Orucu’nu sürdüren onurlu insanlar›n önünde sayg›yla e¤iliyor ve
sonuna kadar onlarla olaca¤›m›z›
inatla söylüyoruz” denildi.
Daha sonra Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi’nden Mehmet Özer söz ald›. Aﬂc›’n›n müvekkillerini savunmak
için bedenini ölüme yat›rd›¤›n› hat›rlatarak, “ya siz ne yapt›n›z. Sen
ne yapt›n sorusunu mutlaka sormal›y›z, hem kendimize hem çevremize.
Onlar› ölümün elinden geri almal›y›z. Susmam›z bu zulmü onaylamam›z olmayacak m›? Burada, bu
alanlarda olmay› onlar›n direniﬂine
borçluyuz. Onlar›n ödedi¤i bedellere borçluyuz” diye konuﬂtu. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama tecrite son
verilmesi talebiyle sona erdi.
Bu arada yürüyüﬂün ça¤r›s›n›
yapmak için bir gün önce bildiri da¤›tan ‹brahim Ak›n ve Hasan Aldemir engellenerek bir süre gözalt›na
al›nd›lar.
◆ Samsun’da 2 Aral›k günü Süleymaniye Geçidi’nde bir araya gelen TAYAD’l›lar, direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›yarak “Tecrite Son”
sloganlar› att›lar.
◆ Hatay’da 41. haftada 1 Aral›k
günü Ulus Meydan›’nda aç›klama
yapan TAYAD’l›lar, AKP iktidar›n›n tecrit sorununu çözece¤ine tecrite karﬂ› ç›kan ailelere sald›rd›¤›n›
söylediler. Cemil Çiçek’e sorundan
kaçamayaca¤› ça¤r›s› yap›lan aç›klamada, “184 gündür Antakya Belediye Park›’nda tecriti halka anlat›yoruz” denildi.
◆ Elaz›¤ TAYAD’l› Aileler, 3
Aral›k’ta, Hozat Garaj›’nda düzenledikleri eylemde, “Tecrite Son” yaz›l› pankart açarak, direniﬂin sesini
duyurdular. Aç›klamay› okuyan Hüseyin Çelik, yaﬂanan tüm sald›r›lara
karﬂ›n tecrit kalkana kadar bu sesin
susmayaca¤›n› belirtti. 19 Aral›k
katliam›n› da hat›rlatan Çelik, o gün
28 insan›n katledilmesine gerekçe
yap›lan “F Tipleri hala can almaya

devam ediyor” dedi.
Aç›klama sonras› yar›m
saat oturma eylemi yap›l›rken, geçen haftaki provokasyon giriﬂimine cevaben,
bildirileriyle halka gerçekleri anlatt›lar. Coﬂkulu konuﬂmalarla Hastane Caddesi’nde yürüyen TAYAD’l›lar›n güvenli¤ini kalabal›k
bir genç grubun almas› dikkat çekti.
◆ Malatya’daki eylem yeri ise,
zulüm iktidar›n›n il binas› önüydü.
Her Pazar yap›lan eylemde, bu hafta da AKP il binas›n›n önünde toplanan HÖC üyeleri, “ÇÖZÜN Tecriti Kald›r›n, 122 Ölüm Daha Kaç
Kiﬂi Ölecek” dövizleri açt›lar.
AKP’ye seslenen Sakine Ögeyik, tecrite son vermesini istedi.
Aç›klamaya ESP de destek verdi.
◆ Mersin’de ki oturma eylemi
ise, 42. haftaya ulaﬂt›. 4 Aral›k günü
Taﬂbina önünde yap›lan eylemde
konuﬂan Hasan Biber, “‹nsanl›k ay›b› olan tecrit sorununu çözün” dedi.
Tecrit hücrelerinde bulunan R›za
Kartal’›n gönderdi¤i mektubun
okundu¤u eylemde “Tecrite Son”
sloganlar› at›ld›.
R›za Kartal mektubunda, tecrit
koﬂullar›n› anlatarak ﬂöyle diyordu:
“Sana mektuplar yaz›yorum ‘Sak›ncal›’ oluyor. Sana tecriti anlat›yorum mektuplar›m yasaklan›yor, tecrit duvarlar›n› aﬂam›yor mektuplar›m. Mehmet Amca bu duvarlar beyaz... Hep bize bakar, ne konuﬂur ne
de gülmeyi bilir. B‹Z’e benzemez
bu duvarlar karﬂ›s›nda durursun.
Ölü gibidir Mehmet Amca, ölü topra¤a benzemez yüzü ne yeﬂili vard›r
ne de suyu ölüm kokar her yan›.”
Eyleme ESP ve Partizan da destek verdi.
◆ Antalya TAYAD'l›lar 39. haftada da K›ﬂlahan Meydan›’nda
“Tecrite Son!” talebini dile getirirken tutsak mektubu okuma esnas›nda temsili tecrit hücresinden seslenerek tutsaklar›n sessi olmaya devam ettiler. TAYAD'l› Ayﬂe Kaytan,
“Art›k yeter! Tecriti kald›r›n, ölümleri durdurun! Tecrit zulmünü sizden baﬂka hiç kimse sahiplenmiyor.
13
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Ankara
Aksine kendine insan›m diyen herkes tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu kabul ediyor” diye konuﬂtu.
◆ Antalya’daki DKÖ, sendika
ve partiler 6 Aral›k’ta Adalet Bakanl›¤›’na “Tecriti Kald›r” ça¤r›s›
yapt›lar ve faks çektiler. KESK ﬁubeler Platformu, D‹SK, EmekliSen, ÖDP, SDP, EMEP, DHP, Halkevleri, Devrimci Hareket, Temel
Haklar, Antalya Gençlik Derne¤i,
TAYAD’l› Aileler’in kat›ld›¤› aç›klamay› KESK ﬁubeler Platformu
Sözcüsü Kadir Zeybek yapt›. Güllük PTT Müdürlü¤ü önünde yap›lan
aç›klamada, “Yaﬂama hakk›na sahip
ç›kmak, tecrite ve F Tipi uygulamas›na son verilmesi için buraday›z”
diyen Zeybek, Adalet Bakanl›¤›’n›
tecritin kald›r›lmas› için harekete
geçmesi amac›yla göreve ça¤›rd›.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada,
“Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu,
Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan faks
çekildi.
◆ Bursa’da; BDSP, BAT‹S,
DTP, ESP, ‹HD, HÖC, SDP ve Partizan taraf›ndan 1 Aral›k günü düzenlenen eylemde, Adalet Bakanl›¤›’na tecritin kald›r›lmas› talebiyle
faks çekildi. Heykel PTT önünde
yap›lan aç›klamada, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›
aç›ld›. Ortak aç›klamay› okuyan
Nevzat Demir, tecritin emperyalistlerin politikas› oldu¤unu söyledi.
Demir, “insanl›k d›ﬂ› olan tecrit iﬂkencesine derhal son verilmelidir”
ça¤r›s›nda bulundu. Eyleme EMEP
ve Halkevleri de destek verdi.
◆ Kars’ta Gençlik Federasyonu
üyeleri 2 Aral›k günü Bayrampaﬂa
Mahallesi’nde tecrit ile ilgili bildiriler da¤›tt›lar.

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar. 4 Aral›kta
The Marmara Oteli’nde 123. olmas›n diye birlikteydiler. Onlar Taksimden seslerini yükseltirken, üç direniﬂçi kendi mevzilerinden ölümün
üstüne yürürken hayk›r›yorlard› 123
olmas›n diye.
244 gündür ölüm vuruyor Pay
Apartman›’ndaki 9 No’lu dairenin
kap›s›n›. Bu sesin yaﬂatt›¤› yak›c›l›¤› duyarak ve duyumsayarak giriyoruz, umut savaﬂ› verenlerin yan›na.

123
olmas›n diye
Ölüm çal›yor kap›lar› duyuyor
musunuz? Susun ve dinleyin, bu ses
hepimize ayn› yak›nl›kta... Her ne
kadar ürkütücü gelse de bize, yaﬂam
kadar somut, yaﬂam kadar gerçek...
ﬁiﬂli’de Pay Apartman›’nda bir gölge misali dolaﬂ›p duruyor ölüm, ﬁakirpaﬂa’da bir anan›n baﬂucunda,
yazmal› efelerin diyar› Uﬂak’ta bir
hücrede...
Üç insan, üç yaﬂam, üç devrimci
ölüme yürüyor yaﬂam›n solu¤unda.
Ölüme yürüyorlar duyumsamazl›¤›m›zda... Ve biz duyumsamamaya devam ettikçe 122 kez ölüm girdi çald›¤› kap›lardan. Yaﬂam› umursad›klar›n› söyleyenlerin yan› baﬂlar›ndan
süzülüp yaﬂam› kopar›verdi. Biz duyars›zl›k, korku, bencilik çemberinden kurtaramad›kça kendimizi, ölüm
daha çok can koparacak.
***
Ölüm çal›yor kap›lar› 7 y›ld›r,
122 kezdir... ﬁimdi 123. için kap›da... 123. Ölüm Olmas›n diye ayd›nlar, sanatç›lar, avukatlar ülkenin dört
bir taraf›nda etkinlikler yap›p iktidar› uyar›yorlar. Bu sloganla Gazeteciler Cemiyeti’nde biraraya gelmiﬂti

Behiç 244. günündeydi ziyarete
gitti¤imizde. Ev sakin sessiz... Çok
yo¤un geçen hafta sonunun ard›ndan bu sessizlikte biraz dinleniyor
Behiç... Art›k geceleri uyuyam›yor,
kalbi düzensiz çal›ﬂ›yor, kramplar›a¤r›lar› art›yor, ani tansiyon düﬂüklü¤ü yaﬂ›yor. Tüm bunlara yo¤un
geçen hafta sonu temposu eklenince
Behiç daha çok yorgun düﬂüyor.
Buna ra¤men ziyaretçileriyle elinden geldi¤ince görüﬂmeye çal›ﬂ›yor.
Kuﬂkusuz ki ziyaretlerinden herbiri de¤erlidir, ama TAYAD’l›lar›n
ziyareti daha baﬂka. Çünkü onlarla
paylaﬂ›m› mesle¤i gere¤i çok fazla.
Cumartesi günü kalabal›k bir ﬂekilde
Direniﬂ Evi’nde 1 günlük açl›k grevi
yapt› analar, babalar, TAYAD’l›lar...
Birço¤u evlad›n› yitirmiﬂti bu yolda.
Armutlu’yu yaﬂam›ﬂlard› birlikte,
kömürleﬂen bedenlere kefen bulmaya çal›ﬂm›ﬂlard› insanl›klar› ac›yarak. Ac›da ve sevinçte, cenazelerinde
ve mutluluklar›nda sürekli ana-baba
evlat gibiydiler. ﬁimdi Behiç’in a¤r›lar›na merhem gibi geliyorlar.
Direniﬂ Evi Kezban Ana’yla Feridun Osmana¤ao¤lu’nu, iki TAYAD’l›y› tutsak vermiﬂti geçenlerde.
ﬁimdi onlarca ana-baba bir olup gelmiﬂti Direniﬂ Evi’ne.

Gebzeliler kalabal›k gruplar haline
bas›n aç›klamas› yapt›lar Direniﬂ
Evi’nin önünde. Sonra Gazi cemevi
yöneticilerinden bir grup, Behiç’in
önünde “niyaz” durup direniﬂini selamlad›lar... 1 May›s’tan, Kocaeli’nden ve de¤iﬂik yerlerden gruplar
halinde gelenler... Ailesi, çocuklar›yla bir günlük açl›k grevi yapanlar...
Di¤er günlere göre çok daha fazla
kalabal›k bir gün oluyor. Gelenler
öfkeli, umutlu.
Gelenler; ölüme meydan okuyan
yüreklileri, yi¤itlerini sahiplenmeye
ve yaﬂatmaya geliyor. Gelenler halk›n her kesiminden oluyor. Ve Behiç
tüm sevecenli¤iyle karﬂ›l›yor halk›n›, u¤urlar›na gözünü k›rpmadan
ölüme yatt›¤› halk›n›. Direniﬂinin
onuruyla ve gönül huzuruyla karﬂ›lar›nda dimdik. Evet ölümün sesini duyan elini vicdan›na koyuyor ve yan›baﬂ›nda çarpan yüreklerin durmas›n›
istemiyor.
Ama tüm bunlara ra¤men ölüm
kap›y› halen çarp›yor. Ölüm 123.’yü
ar›yor. Adalet Bakan› sessizli¤ini koruyor. O sorunu yok saymaya devam
ettikçe ölüm kap›lara daha h›zl› vuracak, ve her ölüm asl›nda bakanl›¤›,
iktidar› vuracak.
Unutmayal›m ki, ÖLÜM kap›m›zda, YAﬁAM bir ad›m ötemizde...
Bir ad›m daha atal›m, her cepheden
“Tecrite Hay›r!” diyelim. Çünkü tecrit ölümün kendisidir.

Yüz yirmi iki can›m›z gitti/ A¤laya a¤laya gözyaﬂ›m bitti/
Tecritteki yavrular sana ne yapt›/ Adalet
mi adaletin bakan›

Behiç TAYAD’l›lar›n yan›na gelerek onlar› selamlarken tüm ac›lar›
bir yana b›rakm›ﬂt›. Yüzü huzurlu ve
sakin. Birkaç resim çektirirken gözler direniﬂçide kilitlenmiﬂti.

Bu dünya bir gün sana da kalmaz/ Bu kadar ezay› baﬂka ülke
yapmaz/ Gücün kuvvetin bizlere yetmez/ Adaletsiz adaletin bakan›

Sonra E¤itim-Senli ö¤retmenler.
3 haftad›r Cumartesi günleri destek
açl›k grevleriyle direniﬂin yan›nda
saf tutuyorlar.

Tecrit uygulad›n benim kuzuma/ Cevap verir
misin benim yaz›ma/ Derman olur musun yürek
s›z›ma/ Adaletsiz adaletin bakan›

Pazar günü ise eylem günüydü
adeta. Gazi esnaf›, 1 May›s halk›,
14
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Fazilet Erdo¤an (Behiç Aﬂc›’n›n annesi)

ANALAR, BABALAR
AÇLI⁄I PAYLAﬁTILAR
TAYAD’l› analar ve babalar, 2
Aral›kta Direniﬂ Evi’nde bir günlük
Açl›k Grevi yapt›. Aﬂc›’n›n annesinin de kat›ld›¤› eyleme iliﬂkin evin
önünde aç›klama yapan TAYAD’l›lar, “Karanfil kokulu evlatlar›m›z›n
ölmesine izin vermeyece¤iz!” dediler. Aileler ad›na konuﬂan Nagehan
Kurt, ﬂunlar› söyledi:
”U¤runa her zorlu¤a gö¤üs gerdi¤imiz onlara bir zarar gelmesin
diye üzerlerine titredi¤imiz evlatlar›m›z... Y›llard›r onlar hapishanede,
bizler d›ﬂar›da her ac›y›, her zorlu¤u
birlikte gö¤üsledi¤imiz evlatlar›m›z... Son 7 y›ld›r cans›z bedenlerini kucaklad›¤›m›z evlatlar›m›z...
122 kez omuzlar›m›z üstünde sonsuz yolculu¤a u¤urlad›¤›m›z evlat-

‹ngiltere’den destek:
Aﬂc›’n›n yan›nday›z
Aﬂc›’ya destek veren enternasyonal heyetlere bir yenisi daha eklendi. Avukatlar ve gazetecilerin
yer ald›¤› ‹ngiliz heyet, Aﬂc›’n›n
eylemini desteklediklerini ifade etti. Ziyaretlerine iliﬂkin 1 Aral›kta
direniﬂ evinde aç›klama yapan heyette, Haldane Sosyalist Avukatlar
Grubu’ndan Av. Azam Z›a Av. Jo
W›lding, Av. Ghulam Mustafa Mahesan, Türkiye Hukuku-‹nsan Haklar› Merkezi’nden Av. Elifsu Dilek

Gecekondulardan
Behiç Aﬂc›’ya destek
Gecekondu mahallelerinden geçen hafta gruplar halinde gerçekleﬂen ziyaretlerle, “bu direniﬂ halk›n
direniﬂi” mesaj› verildi. 3 Aral›k
günü yap›lan baz› ziyaretler ﬂöyle:
◆ 1 May›s Mahallesi'nden Anadolu Temel Haklar üyesi 30 kiﬂi
sloganlarla geldi¤i direniﬂ evinin
önünde "F Tiplerinde Tecrite Son"
pankart› açarak aç›klama yap›p Aﬂc›'y› ziyaret ettiler.
◆ 60 kiﬂilik Gazi Mahallesi es-

lar›m›z… Her biri cihan parças›… Karanfil kokulu yavrular›m›z…
Tecrit iﬂkencedir diyerek
evlatlar›m›z için kap› kap›,
sokak sokak, yetmedi ülke
ülke gezdik… Evlatlar›m›z›n
hakl› taleplerini hayk›r›rken
sokaklarda yerlerde sürüklendik, gözalt›na al›nd›k iﬂkencelerden geçirildik, yetmedi tutukland›k.
Bunun en son örne¤ine geçti¤imiz
günlerde tutuklanan, 67 yaﬂ›ndaki
Kezban Bektaﬂ ile Feridun Osmana¤ao¤lu’nda tan›k olduk. Onlar evlatlar›m›z ölmesin tecrit kald›r›ls›n
diye yapt›¤› bir eylem sonras› tutukland›...
Bu ülkede analar›n gözyaﬂlar›
dinsin diye 2 çocuk annesi Gülcan
Görüro¤lu Ölüm Orucu eylemini
d›ﬂar›da evinde devam ediyor...

Buradan bir kez daha yetkililere
sesleniyoruz, art›k bu sese bir cevap
verilsin... Ölümler durdurulsun tecrit sorunu çözülsün...”
TAYAD baﬂkan› Mehmet Güvel
ve tutsak annesi Melek Akgün’ün
ve Aﬂc›’n›n annesinin tecritin kald›r›lmas›n› istedi¤i aç›klaman›n ard›ndan, 40’a yak›n ana ve baba bir
günlük açl›k grevi yapt›. Açl›k grevindeyken Aﬂc›’n›n TAYAD’l›lar›
selamlamas› coﬂkulu ve duygulu
anlar›n yaﬂanmas›na neden oldu.

ﬁen ve BBC eski çal›ﬂan› serbest
gazeteci Steve Kaczynski yer ald›.
Heyet ad›na Av. Jo W›lding,
“izolasyonun durmas›n› Behiç'in ve
di¤er insanlar›n ölmemesini istediklerini “ ifade ederek, Adalet Bakan›'na ça¤r›da bulundu.
Hücre kap›lar›n›n gün boyu aç›k
olmas›n›, avukatlar›n müvekkilleriyle özel görüﬂme yapabilme olanaklar›n›n sa¤lanmas›n› isteyen
W›lding, bunlar›n en temel insan
hakk› oldu¤unu kaydetti.
Gazeteci Steve Kaczynski de
ölüm oruçlar›n› destekledi¤ini be-

lirterek, “Çünkü böyle bir direniﬂ
sadece Türkiye'de var. 122 ﬂehit
var. Onlara sayg› ve sevgi göstermek istiyorum.” dedi.

naf› Direniﬂ Evi’nin önünde yapt›klar› aç›klamada, tecritin kald›r›lmas›n› istedi. Esnaflar ad›na Selçuk Karababa, Gazi esnaf› olarak
devrimcileri tan›d›klar›n›, savunduklar› düﬂüncelerin insanlar›n yarar›na oldu¤unu kaydetti. Gazi’nin
caddelerinde binlerce insan›n
omuzlar›nda taﬂ›nan devrimci cenazelerine tan›k olduklar›n› söyleyen Karababa, “Bizler Gazi esnaflar› olarak tek bir devrimcinin daha
ölmesini istemiyoruz. Ülkemizin
topraklar›n›n kan gölüne dönmesini istemiyoruz, tutsaklara tecrit iﬂkencesi yap›lmas›n› istemiyo-

ruz.123.ölüm olsun istemiyoruz. Ve
buradan Cemil Çiçek‘e sesleniyoruz: Tecriti kald›r ölümleri durdur!”
diye konuﬂtu. Esnaflar aç›klaman›n
ard›ndan Aﬂc›’y› ziyaret etiler.
◆ Direniﬂ Evi önündeki bir baﬂka
aç›klama da Gebze Temel Haklar
taraf›ndan yap›ld›. 17 kiﬂilik bir
grupla gelen dernek
üyeleri,
aç›klaman›n ard›ndan direniﬂçiyi ziyaret ederek
desteklerini sundular.
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Haz›rlayacaklar› raporu AB ülkelerinin Adalet Bakanl›klar›na ileteceklerini
kaydeden heyet, DKÖ'ler,
ayd›nlar, sanatç›lar
ve
avukatlarla görüﬂmeler yaparak ülkelerine
döndüler.

ONLARI YAﬁATMAK
BOYNUMUZUN BORCU
Takvimler 4 Aral›k’› gösteriyor
ve direniﬂin gününü gösteren tabelada 214. gün yaz›yor. 7 y›ld›r kesintiye u¤ramadan bugüne ulaﬂan
bir destana yeni bir sayfa eklemek
için Direniﬂ Evi’nin bütün sakinleri
ayakta. Bir kiﬂi d›ﬂ›nda. Gülcan, 30
saatlik uykusuzlu¤una yeni saatler
ekleyerek, uyan›k bir ﬂekilde ama
yata¤›nda karﬂ›l›yor yeni günü.
Aral›k ay› bir zamanlar Ekim gibi, ﬁubat gibi bir ay idi bizim için.
Ama 2000 y›l›yla beraber Aral›k s›radanl›¤›n› yitirdi. Her ay içinde onlarca kez vurulduk, ama hiçbiri 19
Aral›k gibi de¤ildi. Hiçbirinde Aral›k’taki kadar diri diri yak›lmad›k
ve hiçbirinde etlerimiz alevsiz yang›nlarda bu kadar kavrulmad›. Aral›k›n ilk haftas›nda içimizde öfkemiz ve o günlerden bu yana 122 kez
su verilen çelik misali umudumuzla
ayaktay›z bugün de. Gülcan’›n incelen bedeninde filizlendi¤i bir sabaha aç›yoruz gözlerimizi.
Geçen hafta Ankara’da gö¤sümüzü kabartan yaﬂl› analar›m›z›n
eylemi hala konuﬂulurken Direniﬂ
Evi’nde, bu kez direniﬂin kalbinin
en h›zl› att›¤› yerlerden birinden;
Adana’dan yükseliyor TAYAD’l›lar›n sesi. Yol kesme eylemi yapan ailelere t›pk› Ankara’daki gibi sald›ran AKP polisi, bu kez 50 yaﬂ›ndaki
babalar› yerlerde sürüklüyor.
Bu eylemle ilgili konuﬂurken ilginç bir mail düﬂüyor internetten.
“TAYAD’l›lar. Yani hapishanelerde yak›nlar› bulunan aileler... Televizyonlar her ne kadar az haber
yapsa da bir ﬂekilde eylemlerini duyuran bir oluﬂum TAYAD... Ben ﬂunu çok aç›k soruyorum; bir dernek
olan TAYAD kadar neden di¤erlerinde ses yok? TAYAD’l› de¤ilim ancak anlayamad›¤›m nas›l oluyor
bu? Sansür-bask›-iﬂkence-tecrit-faﬂizm had safhadayken nerede bizim
demokratlar›m›z, devrimcilerimiz?

O analar ve babalar ki
yürekleri yang›n yeridir kaç
zaman. Çok de¤ildir kendileri ve evlatlar›n›n istedikleri. 10 dakikal›k ömrü vard›r istediklerinin verilmesinin. Ama
verilmedi¤i içindir on dakikal›k zamanda çözülecek olan, onlar da direnirler ve katar katar dizilir tabutlar tam 7 y›ld›r o analar›n ve babalar›n omuzlar› üzerinde. Ve onlar
ﬂimdi de 3 evlatlar›na a¤larlar ve
bir kez daha kavrulur yürekleri Behiç için, Sevgi için ve Gülcan için.”
Mersin’den gelen 10 kiﬂilik
gruptakiler de bu yürek yang›n›n›
yaﬂ›yor. Y›llarca tutsakl›k yaﬂam›ﬂ
ve ölüm orucu gazilerinden olan birinin akrabalar›, merakla Gülcan’›
soruyorlar. F tipinin hücrelerinde
tecritle yok edilmek istenen akrabalar› için ölüme giden bir annenin
yüzüne bakmalar›yla gözyaﬂlar›n›n
boﬂalmas› bir oluyor.
Direniﬂ Evi’nde 214 gündür de¤iﬂmeyen bir özelli¤i de, k›rm›z›
önlükleriyle refakatçilerle beraber
gelen gidenleri karﬂ›layan, ev sahibi
edas›yla misafirlere çay servisi yapan destek açl›k grevcileri. ‹ﬂte onlardan biri de Bilgen Geçgil. Fidan’›n memleketinden, Fidan’›n diliyle karﬂ›l›yor bizi, “kurban olurum”. Bilgen gibi Dersim’li olan ve
2 gün açl›k grevi yapacak olan
Umut da geliyor yan›m›za.
“Behiç Abi’nin de yan›na gitmiﬂtim, uzun süredir gelmeyi istiyordum, nihayet gelebildim. Burada
olmak heyecan verici. Dersim isyan
ﬂehridir, devrimcilerin mekan› olarak bilinir. Ben de oradan geldim.
Buraya gelmek ve buradaki havay›
solumak için illaki devrimci olmaya
gerek yok. ‹nsan›m diyen herkesin
burada olmas› gerekir ve ben herkesi buraya bekliyorum” diyor o genç
ve s›cak yüre¤iyle Umut. Umut’un
soyad› dikkatimizi çekiyor. Ayata.
16
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BDSP ziyaretinden...
‘96 ölüm orucu ﬂehitlerinden Ali
Ayata’n›n akrabas› Umut. ﬁehitlikleriyle gelece¤e binlerce tohum serpenlerin miras› filize durmuﬂ ﬂimdi.
Bilgen ile ayn› okuldan olan Ayhan
böylesi bir atmosferi ilk kez soluyor
oluﬂundan herhalde, biraz daha sessiz dinliyor. Hepsi de birkaç saat oldu önlüklerini giyeli, hepsinin gözleri ayn› yere, Gülcan’›n odas›n›n
kap›s›na bak›yorlar. Henüz göremediler. Beklemeleri daha fazla uzamadan Gülcan salonun kap›s›nda
görünüyor. Ço¤u genç olan salon
dolu. Ancak k›sa süre kalabiliyor ziyaretçilerle.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sesi giderek daha net duyuluyor Direniﬂ Evi’nden. Sesin sahibi BDSP’liler. Direniﬂ Evi’nin önü
sloganlarla ﬂenleniyor. Evin penceresinden incelen bedenine inat tüm
gücüyle sloganlara eﬂlik ediyor
Gülcan. Yatakta ve rahats›zd›, ama
slogan sesleri ilaç gibi geliyor.
Odas›na girdi¤imiz Gülcan,
Nokta Dergisi’ndeki Behiç Aﬂc›’n›n
resimlerine bak›yor. Bak›yor ama
okuyam›yor, gözlerindeki bozukluk
bazen okumas›na engel olabiliyor.
“Behiç Abi’ye bakar m›s›n, ne kadar zay›flam›ﬂ?” derken yüzünü tan›mlanamaz bir ifade kapl›yor, bir
anan›n s›cakl›¤›yla m›r›ldan›yor.
Biz ise 37 kiloluk Gülcan’a bak›yoruz. Behiç’in incelen bacaklar›na
bakarken dergiyi tutan kolunun inceli¤inin fark› yok. Kendinden ziyade Behiç’i düﬂünüyor. Dergideki
bir foto¤raf karesinin uzaklara al›p
götürdü¤ü Gülcan’›n yüre¤inden
esen s›cak bir yel ‹stanbul ﬁiﬂli’ye
do¤ru yol almaya baﬂl›yor.
Destek açl›k grevcilerden biri de
Hatay’dan. ﬁehrin göbe¤indeki bir

parkta 200 güne yak›nd›r tecriti, direniﬂi ve Gülcan’› anlatan ‹brahim
Arslanhan ﬂimdi Direniﬂ Evi’nde.
Önce parktaki durumu soruyoruz,
200’lü günlerinde ve devam ediyorlarm›ﬂ. “Biz de Hatay’da Büyük
Park’ta direniﬂçilerimizin sesi olmaya çal›ﬂ›yoruz.”
ﬁehitlerin eﬂyalar›ndan Gülcan’a
hediye olarak getirilenlerin sergilendi¤i vitrin cam›na yaklaﬂ›yoruz.
Yusuf Arac›’n›n, Günay Ö¤rener ve
Selma Kubat’›n bileklikleri, Zehra
Kulaks›z’›n ﬂal›, U¤ur Türkmen’in
yün çoraplar›, ‹smet Kavakl›o¤lu’nun tespihi, Ayﬂe Baﬂtimur’un
eﬂarb› özenle yerleﬂtirilmiﬂ. Ve en
çok da Fatma’n›n eﬂyalar›. Yüzü¤ü,
küpesi... Gidiﬂinin s›cakl›¤› hala en
yak›c› ﬂekilde duyulan Fatma’n›n
“ben son olay›m, baﬂka yoldaﬂ›m
ölmesin” iste¤i herkesin ortak talebi
olmuﬂ durumda. 122 yeter 123. olmas›n diyor herkes.
Çok sevdi¤i bir akrabas›yla devam ederken görüﬂmesi Gülcan’›n;
memleketinden, Asi k›y›lar›ndan 11
kiﬂi geliyor Direniﬂ Evi’ne. Arap
milliyetinden doktor, hemﬂire, ev
han›m›, ö¤renci, çocuk, yaﬂl›... ‹smini ﬂehit Refik Horoz’dan alan küçük Refik, ölüm nedir bilmeden
ölüme meydan okuyuﬂa tan›k oluyor. Gün bat›m› Asi k›y›lar›na u¤urlanan bu konuklardan sonra Asi’nin
k›z› yorgun düﬂüyor.
“Ben TEDAﬁ’da çal›ﬂ›yorum.
Rahmetli Hasan Bal›kç›’yla bir süre
beraber çal›ﬂt›m” diyerek lafa baﬂlayan, d›ﬂar›daki tecritin etkisiyle karamsar cümlelerle sohbete devam
eden orta yaﬂl› bir misafir, “haftaya
eﬂim ve çocuklar›mla tekrar gelece¤im” diyerek ayr›l›rken, bu karamsarl›¤› düﬂünüyoruz. Deftere yaz›lan duygulara iliﬂiyor gözlerimiz.
Yüre¤ini ka¤›da döken genç bir k›z,
bir ö¤renci, önümüzdeki hafta sonu
mutlaka destek açl›k grevine gelece¤ini yazm›ﬂ ve gelmiﬂ açl›k grevi
yap›p giderken de ﬂöyle yazm›ﬂ:
“Merhaba Gülcan Ablac›¤›m. Buraya gelmek, seni görmek ve burada
tan›d›¤›m insanlarla geçirilen zaman belki de ömrümde en anlaml›
zamand›. Tecrit nedir, ölüm orucu

“Tarih Direniﬂ Evi’nde Yaz›l›yor” Gülcan
Görüro¤lu’na Ceyhan Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerinden Bilgen Geçgil ve Ayhan K›l›ç’tan destek geldi. 1 Aral›k günü önlüklerini giyerek 2 günlük destek Açl›k Grevine baﬂlayan ö¤rencilerden Bilgen Geçgil, “Anlatt›¤›m insanlara tarihi anlatmak yerine yaﬂatmay› istedi¤im için direniﬂ evine davet
ediyorum. ‹lk gün tecriti kald›raca¤›z diye yola ç›kt›k. Bu kararl›l›¤›m›z devam ediyor. Ve tecrit kalkana dek devam edecek” ﬂeklinde konuﬂtu. Ayhan
K›l›ç ise deste¤in kendisini mutlu etti¤ini kaydetti.

BDSP’den Destek Direniﬂinin 213. günü olan 3 Aral›kta ziyerete gelen BDSP üyeleri, öncesinde ﬁakirpaﬂa Mahallesi Trafo Dura¤›’nda
aç›klama yapt›. ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Derne¤i’nin de destekledi¤i aç›klaman›n ard›ndan, “Devrimci ‹rade Teslim Al›namaz” pankart› ve sloganlarla
direniﬂ evine kadar yüründü. Evin önünde slogan atan gruba, Görüro¤lu da
pencereden eﬂlik etti.

“Mutlaka kazanaca¤›z” 3 Aral›kta destek açl›k grevine baﬂlayan ‹brahim Arslanhan, düﬂüncelerini bu ﬂekilde ifade ediyordu. Hatay’dan
gelerek Gülcan’a destek veren Arslanhan, Hatay Büyük Park’ta direniﬂin sesi olmaya devam ettiklerini belirterek ﬂunlar› söyledi: “Kazanaca¤›m›za
inan›yorum. Bu kadar bedel ödedik. Mutlaka kanaca¤›z. Direniﬂçilerimiz
bunun göstergesidir.”

Sevgi’den Gülcan’a...
“Sevgili Gülcan merhaba; 200’lü günlerin coﬂkusuyla seni/ sizleri
kucakl›yor aln›ndan öpüyorum.
“Nas›ls›n” diyece¤im ama iyi oldu¤unu biliyorum. Yerinde duram›yormuﬂsun, “k›p›r k›p›r” derler ya, iﬂte öyle… Seni tan›masam da, resimlerinden hep öyle biri oldu¤unu tahmin ediyorum.
Ben iyiyim. Arkadaﬂlar da öyle. Etraf›mda dönüp duruyorlar. Bizim
sevgimiz öyle büyük ve somut ki… Bir hareket, bir söz… iﬂte bu yüzden tüm (KARALANMIﬁ)… insan gibi yaﬂayaca¤› bir memleket özlemimiz. Vars›n büyüsün özlemimiz, büyüsün ki kavuﬂma iste¤i arts›n. Bu
özlemin bir parças› olan destan›m›zla bu yolu olanca özgürlü¤üyle ad›mlaman›n coﬂkusunu yaﬂ›yorum. Evdeki tüm canlara da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi Cengiz’ce kucakl›yorum. Sevgi ve ba¤l›l›¤›mla... Sevgi Saymaz/ 26 Kas›m, Uﬂak Hapishanesi
nedir, dendi¤inde hep susmakt› pay›ma düﬂen. Hiçbir zaman yeterli
bulmam›ﬂt›m bilgilerimi. Ama ﬂimdi burada geçirdi¤im ﬂu k›sa zamanda, bu okulda direniﬂi, ölüm orucunu, tecriti ve kavgay› daha iyi ö¤rendim. Hiç gidesim yok. ﬁu k›sa
zaman beni ba¤lad› bu eve. Ama
yüre¤im rahat, çünkü bilgilenmiﬂ
olman›n çocuk gururu var içimde.”
Bedeni eridikçe omuzlar›m›zdaki a¤›rl›¤›n› daha fazla hissetti¤imiz
Gülcan, do¤ay›, canl›lar› anlatan bir
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belgesel izliyor ﬂu an.
Yaﬂamsal fonksiyonlar› her geçen gün eriyen bir insan, yaﬂam›n
renklerinin, do¤an›n canl›l›¤›n›n tad›n› duyumsuyor beyninde. Öyle laf
olsun diye de de¤il. ‹stekli ve kararl› bir ﬂekilde dikmiﬂ gözlerini ekrana. Onun ölüme giderken yaﬂama
bu kadar tutkuyla ba¤lanmas›, tüm
halk için direnmesinin verdi¤i onurdur, mutluluktur. O bizim için ölüyor. Bizim de O’nu yaﬂatmak boynumuzun borcudur.

“Geceyar›s› ekspresi
dönemi bitti” Mi?
“Geceyar›s› ekspresi” ve Türkiye Gerçe¤i... Tayyip Erdo¤an, geçen hafta yapt›¤› “Ulusal sesleniﬂ”
konuﬂmas›nda "Bugünlere, Gece
Yar›s› Ekspresi ile an›ld›¤›m›z günlerden geldik... Geceyar›s› ekspresi
dönemi bitti”... diyordu.
Öyle mi gerçekten? Gerçekten
bitti mi Gece Yar›s› Ekspresi dönemi?
Tayyip Erdo¤an bu sözleri söylerken, Türkiye Cumhuriyeti ad›na
bir itirafta bulundu¤unun ne kadar
fark›nda bilemiyoruz. Bu ülkenin
–en az›ndan daha önce– bir iﬂkenceler ülkesi oldu¤unu itiraf etmektedir
Erdo¤an. Bu itiraf›, kuﬂkusuz kendi
dönemini daha güzel göstermek için
yapm›ﬂt›r. Ama verdi¤i örnek, yani
“Geceyar›s› ekspresi”, dönüp AKP
iktidar› vuracak bir örnektir.
Genç okurlar›m›z bilmeyebilir.
Geceyar›s› Ekspresi, y›llarca bu ülkenin gündeminde kalm›ﬂ bir filmin
ad›d›r. Filmde, ülkemizde tutuklanm›ﬂ bir yabanc› nezdinde Türkiye
hapishanelerindeki iﬂkenceler anlat›lmaktayd›.
Ülkemiz hapishanelerindeki iﬂ-

kenceler, aﬂa¤›lamalar, o filmde
anlat›lan kat be
kat fazlas› olmas›na
ra¤men,
egemen s›n›fllar
y›llarca sözkonusu filmi “Türkiye’yi karalayan”
bir film olarak
lanetlediler ve tabii bu nedenle de
y›llarca ülkemizde gösterimi yasakland›. Geceyar›s› Ekspresi, zamanla ülkemizdeki iﬂkence gerçe¤ini anlatan bir kavram oldu. Nitekim
Tayyip Erdo¤an da Geceyar›s›
Ekspresi’ni konuﬂmas›nda bu
anlamda kullan›yor.
Fakat;
Tayyip Erdo¤an, bunu söylerken, 6 y›lda hapishanelerinden
122 tabutun ç›kt›¤› bir ülkenin baﬂbakan› oldu¤unu unutuyor anlaﬂ›lan... Tayyip Erdo¤an, bizzat kendi
hükümeti döneminde hapishaneler-

deki tecrit zulmü sonucunda 25 insan›n öldü¤ünü unutmuﬂ görünüyor. “Geceyar›s›
ekspresi dönemi”
bittiyse, bu tabutlar ne o zaman?
122 tabut gerçek
ise –ki tabutlar›n
gerçekli¤i tart›ﬂ›lamaz– Baﬂbakan’›n
Ulusa Sesleniﬂ’i yaland›r!
122 tabut gerçe¤i unutturulamaz.
122 tabut ve gün
gün ölüme yürüyenler ortada dururken, Türkiye hapishanelerini kimse aklayamaz.. “Geceyar›s› ekspresi” filminin
anlatt›¤› hapishaneler, F Tipleri’nin yan›nda hafif kal›r..
Barolarla, hiç bir kurumla
görüﬂmeyi bile kabul etmeyen bir iktidar›n saklayacak büyük suçlar›, tart›ﬂmaya bile giremeyece¤i
büyük zulümleri var demektir... Hapishanelerde böyle bir zulmü
sürdürmekte ›srar ederken,
hangi yüzle Geceyar›s› Ekspresi
dönemi bitti diye söyleyebilecek?

Tecrite sansür, herﬂeyden önce gelir!

berci tuvalete bile gidemeden
üç saat bekledi.”
Uluslararas› bas›n, TAYAD’l›lar›n foto¤raflar›n› çekmeye baﬂlay›nca “Türk polisi”, o ana kadar ki “nezaketine” son verip, üç saat boyunca bas›n mensuplar›na tuvalete gitmeyi bile yasakl›yor.
Uyan›k ve sansür bilincine sahip Türk polisi, bas›n
ve yay›n üzerinden gelebilecek tehlikeyi an›nda bertaraf
ediyor. Herﬂeyi yapabilirsiniz; ama TAYAD’l›lar›n resimlerini çekip, Türkiye hapishanelerindeki tecriti ve
122 ölümü resimleyip, kendi ajanslar›n›za gönderip,
Türkiye’yi dünyaya rezil mi edeceksiniz?... AKP’nin
polisi buna izin verir mi?
Nitekim vermiyor. Türkiye hapishanelerinde hala
Geceyar›s› Ekspresi dönemi yaﬂand›¤›n›, hatta F Tiplerinin o dönemi bile aratt›¤›n› sansürleme görevini baﬂar›yla yerine getiriyor!
Bas›n özgürlü¤ünün, halk›n haber alma hakk›n›n
can› cehenneme. Tecrite sansür, herﬂeyden önce gelir.

Türkiye’nin tarihini yazacak olanlar, 2000’li y›llara
bakt›klar›nda, Türkiye tarihinin en a¤›r ve “istikrarl›”
sansürlerinden birinin uyguland›¤›n› kaydedecekler. Bas›n›n iyi takipçileri bilir ki, hemen hiçbir konudaki sansür bu kadar kat› ve bu kadar uzun süreli olmam›ﬂt›r.
Tecrit ve F Tipleri konusundaki sansür, ayn› zamanda devletin tüm kurumlar›n›n geniﬂ kat›l›m›yla uygulanan bir sansür olmuﬂtur.
‹ﬂte polisin bu konudaki “hassasiyetini” yans›tan son
örnek. Örne¤imiz Papa’n›n ziyaretinden.... Haberi gazeteden, baﬂl›¤›yla birlikte aynen aktar›yoruz:
“POL‹S KIZINCA
Ayasofya ve Sultanahmet ziyaretinde meydanda bas›n için giriﬂ ç›k›ﬂ›n serbest oldu¤u özel bir alan ayr›ld›.
Ancak bas›n TAYAD eylemcilerinin foto¤raf›n› çekince
polis k›zd›. Bas›n›n alan d›ﬂ›na ç›kmas› halinde geri dönemeyece¤i söylendi. Yerli-yabanc› 200 civar›nda ha18
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O anda
öyle sakin ve metanetliydi ki, bir an›t gibi duruyordu...
Katliam›n ertesi günüydü. ﬁehit
ailelerimizden ulaﬂabildi¤imize
ulaﬂm›ﬂ, onlar› morga götürmüﬂtük,
çocuklar›n› teﬂhis etmeleri için.
Herkes için zordu.
Morgtan sonra F›nd›kzade'deki
TAYAD'a getirmiﬂtik ailelerimizi.
Dernek h›nca h›nç doluydu. Cenaze
törenleri için ailelerimizle konuﬂacakt›k. Cenazelerimizi geleneklerimize uygun ﬂekilde kald›rabilmek
için onlar›n da r›zalar›n› almal›yd›k.
Nereye defnedileceklerdi, tören nas›l olacakt›, bu sorular›n cevaplar›n›
birlikte verecektik.
Bizim istedi¤imiz, cenazelerimizi özel bir vasiyetleri yoksa, birlikte
ayn› mezarl›¤a defnetmekti. Direniﬂimize, kahramanlar›m›za lay›k bir
cenaze töreni yapmak istiyorduk.
F›rat Tavuk'un babas› Aslan amcayla konuﬂacakt›m. Aslan amcam›z›n niyeti F›rat'› memleketi olan Ordu'ya götürmekti. Biz de düﬂüncelerimizi anlatt›k, F›rat'›n da yoldaﬂlar›yla birlikte olmay› isteyece¤ini
söyledik. Aslan amca ac›s›na ra¤men, sükunetle dinledi. O anda ikna
edememiﬂ olsak da düﬂünece¤ini
söyledi. Bir süre sonra Aslan amca
"tamam" dedi.
Mustafa Y›lmaz'›n babas› Mehmet amca, kendinde de¤ildi sanki.

A¤lama, ba¤›rma, ça¤›rma vs.
yoktu. Sanki uykuda
gibiydi.
Gözleri dalg›n dalg›n bak›yordu. Konuﬂurken bizi dinliyor gibiydi, ama asl›nda dinlemedi¤i daha do¤rusu dinleyemedi¤i- belliydi her
halinden. Yine de biz
sözümüzü bitirene kadar birﬂey demedi. Sonra
"yok, ben Mustafam›
memlekete (Ordu'ya) köyüme götürece¤im" dedi. Israrlar›m›z sonuç
vermedi. Her defas›nda dinledi bizi,
ama sözümüzü bitirdi¤imizde hep
ayn› cümleyle cevap veriyordu. Sonuçta Mustafam›z›n cenazesi köyünde topra¤a verildi.
TAYAD'›n salonunda Yazgülü
Öztürk'ün annesi, Kumru anam›z
çarpt› gözüme bir ara. Yazgülü'nün
cenazesine iliﬂkin vasiyeti vard› zaten. Eﬂi, ﬂehidimiz Ahmet Öztürk'ün
Antakya'daki mezar›n›n yan›na gömülmek istiyordu. Ailemiz de öyle
olmas›n› istiyordu. Bir sorun yoktu.
Ama Kumru anam›za gözüm tak›ld›¤›nda düﬂündüm. O anda öyle sakin ve metanetliydi ki... An›t gibi
duruyordu o salonda. Öyle sakin,
öyle sessiz... Birkaç hafta önce,
Bayrampaﬂa'da aç›k görüﬂ yerindeki
ziyaret geldi akl›ma. Yazgülü, aç›k
görüﬂ yerine aln›nda k›z›lband› ile
birlikte girdi¤inde Kumru anam›z
k›yameti koparm›ﬂt›. Nas›l ba¤r›nm›ﬂ, dövünmüﬂtü, Yazgülü'ye ne kadar k›zm›ﬂt›. Abart›s›z, aç›k görüﬂteki tüm ziyaretçiler ve tutsak arkadaﬂlar›m›z, anam›z› sakinleﬂtirmek
için u¤raﬂm›ﬂlard›. Ziyaretin son
dakikalar›na do¤ru ancak sakinleﬂebilmiﬂti.
Kumru ana kabullenemiyordu
bir türlü. O¤lu Mazlum'u, damad›
Ahmet'i vermiﬂti topra¤a ve ﬂimdi
de k›z› Yazgülü'yü kaybetmek istemiyordu. Bunu düﬂünmek bile anay› çileden ç›kar›yordu. Ama kabullenmek zorundayd›. Yazgülü'nün
kararl›l›¤› o kadar büyük ve kesindi
ki, baﬂka da çaresi yoktu...
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Aç›k ziyaretteki o haliyle ﬂimdiki duruﬂunu, metanetini, sabr›n›
karﬂ›laﬂt›rd›m o an. Etkilenmemek
elde de¤ildi. Sayg› duymamak, böyle analar›m›z oldu¤u için onur duymamak mümkün müydü? Gidip elini öptüm, "baﬂ›m›z sa¤olsun" diyebildim sadece. O da sar›l›p beni öptü. Tek damla gözyaﬂ› dökmedi orada.
Fatma anam›zla, Nilüfer Alcan›m›z›n annesiyle konuﬂacakt›m. Fatma anam›z eﬂiyle birlikte Bolu
Göynük'te oturuyordu, ama F Tipleriyle ilgili kampanyam›z baﬂlad›¤›ndan beri sürekli ‹stanbul'dayd›.
Eylemden eyleme koﬂtu. Bir gün olsun yak›nmad›. Gözalt›na al›nd›, iﬂkenceden geçirildi, dayak yedi o
yaﬂta. Tek bir yak›nma sözcü¤ü
duymad›m a¤z›ndan. Hep güler
yüzlü, hep anlay›ﬂl›, hep moral veren, hep toparlayand›. Kararl›yd›.
Eylemlerde en önde, kararl›l›¤›m›zdan hiç taviz vermezdi. Ve sakindi.
Analar›m›z›n dert orta¤› Fatma anam›z, k›rm›ﬂlard› iﬂte Nilüferini, koparm›ﬂlard› kendisinden. Onun da
gözünde tek damla yaﬂ yoktu. Metanetliydi. O narin, yufka yüre¤ine
evlat ac›s› saplanm›ﬂt›. A¤lam›yordu, dövünmüyordu, aksine durgundu sanki. Cenazeye iliﬂkin k›sa bir
konuﬂma oldu aram›zda. "Elbette,
evlatlar›m›z›n istedi¤i gibi olsun"
dedi k›saca. Ayr›ca yine her zamanki dert ortakl›¤›yla, tereddütlü olan
ailelerin ikna edilmesi için onlara
tane tane anlatarak yard›mc› oldu.
***

‘Tüm aileler birbirimize
sar›ld›k, a¤layanlar oldu...’
Operasyonu sabaha karﬂ› eve gelen telefondan ö¤rendik. Annemin
telefonu açmas›yla a¤›t yakmas› bir
oldu. Ev halk› ayakland›k. Annem
"sald›rm›ﬂlar" deyince hemen
TV'yi açt›m. Tüm kanallar canl› yay›n veriyordu operasyonu.
Annem hergünkü gibi kahvalt›
haz›rlamak için erken kalkm›ﬂ, oca-

¤›n üzerinde birﬂeyler yap›yormuﬂ
telefon geldi¤inde. ‹lk haberlerle
sars›ld›ktan sonra bir sigara yakmak
için mutfa¤a geçeyim dedim. Kap›y› açt›m ki aygaz›n üstündeki tava
tutuﬂmuﬂ, hemen alevleri söndürdüm. D›ﬂar› bakt›¤›mda gün yeni
yeni ›ﬂ›maya baﬂlam›ﬂt›. Annem hadi ne duruyorsunuz, hapishanenin
önüne gidelim dedi. Bir araba ayarlad›k, annem abim ve bir baﬂka tutuklu yak›n› komﬂumuz daha Ümraniye'nin önüne gittiler.
Tabii ki insan›n kardeﬂinin hapishanede olmas› insana daha duygulu anlar yaﬂat›yor. Ayr›ca mahalleden arkadaﬂlar da var. Onlar› da
düﬂünüyoruz. Normalde tüm tutsaklar› düﬂünüyorsun, ama bire bir tan›d›klar biraz daha ön plana ç›k›yor. Daha önceki hapishanelere yönelik katliamlar› bildi¤im için bu seferki katliam›n daha büyük
olaca¤›n› tahmin ediyordum. Zaten öyle de oldu.
Ben evdekileri teselli
etmeye
çal›ﬂ›yordum,
"korkmay›n bir ﬂey olmaz,
birazdan geri çekilirler"
gibi ﬂeyler söylüyordum,
ama ben de inanm›yordum
buna. Bizimkiler hapishaneye gitmek için yola ç›kt›klar›nda ben de kahveye
gittim. Haberleri izlerken bir yandan da devlete küfür ediyordu birço¤u. Daha sonra mahalledeki
yaﬂl›s›, genci kahveye gelmeye
baﬂlad›. Gelen bir sandalye çekip
oturuyor, ard›ndan küfürler savurup, kardeﬂimden haber olup olmad›¤›n› soruyorlard›.
Ölüm haberleri gelince küfürler daha da art›yordu. "Bizim çocuklar niye bir ﬂey yapm›yorlar" gibi sözler sarf ediyorlard›.
... Daha sonra mahallede akﬂam
yürüyüﬂ yap›lmas› karar› al›nd›. ‹nsanlara söylüyoruz gelmek istiyorlar, ama katliam›n büyüklü¤ü insanlar› baya¤› etkilemiﬂti. Zaten diyoruz ya; 19 Aral›k halka gözda¤› vermek için yap›lm›ﬂt›r. Akﬂam oldu¤unda “Kahramanlar Ölmez” pankart› ile yürüyüﬂe baﬂlad›k. 50-60

kiﬂi vard›k, ara sokaklardan geçti¤imizde insanlar camlardan alk›ﬂlamaya baﬂlad›lar.
Ertesi gün Okmeydan›'nda korsan olaca¤› söylendi. Birkaç arkadaﬂla gittik. Gitti¤imizde iptal oldu¤unu, tüm kitlenin Taksim'e gitti¤ini söylediler. Biz Taksim'e gitti¤imizde eylem bitmiﬂti. Her taraf
çevik kuvvetle doluydu. Geri geldik.
... Operasyonun son günü haberleri izlerken, Ümraniye Hapishanesi’ndeki tutsaklar›, yak›lm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ hapishaneden ç›karken gösteriyordu. O anda kardeﬂimi gördüm,
bir anda ne yapaca¤›m› ﬂaﬂ›rd›m.
Hemen haber vermek için eve gittim. Bizimkiler de görmüﬂler... Ha-

Bizlere bu ac›lar› yaﬂatanlar
Ac›
ve adalet
sizin de kap›n›z› çalacak
ve öfkemiz
merhamet tan›mayacak

berlerde yaral›lar›n Haydarpaﬂa
Hastahanesi'ne kald›r›ld›¤› söyleniyordu. Hiç beklemeden hastaneye
gitmek için yola ç›kt›k. Bir çok aile
gelmiﬂti. Tüm aileler birbirimize sar›ld›k. Kap› önüne as›lm›ﬂ listelere
bak›p çocu¤unun hastanede olmad›¤›n› görenleri, birﬂey olmam›ﬂt›r diye teselli etmeye çal›ﬂ›yorduk. ‹lk
baﬂta kardeﬂimin ismi de listede
yoktu, bizimkiler a¤lamaya baﬂlad›20
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lar. Biraz sonra kardeﬂimin orada
oldu¤unu ve durumunun iyi oldu¤unu ö¤rendik. Eve geldi¤imizde
abart›s›z tüm mahalle eve gelip durumu sordular. Kap› önünde bekleyenler, katliamc›lara küfürler ediyorlard›...
***

‘‹zin ver ben de feda
eylemi yapay›m’
Eyleme kat›lmak için ç›kmadan
önce üzerime birﬂeyler giyiyorum.
Hemen herkes ç›km›ﬂt› evden. Bir
kaç kiﬂi kalm›ﬂt›k ve o anda orada,
eylemde kendisine görev verilmeyen tek arkadaﬂ yan›ma geldi.
- Abi ben de kendimi yakaca¤›m,
feda eylemi yapaca¤›m,
diyor bana.
- Ne yapacaks›n? diye
soruyorum ﬂaﬂ›rm›ﬂ vaziyette.
- ‹zin ver ben de feda
eylemi yapay›m, diyor yine.
Ne diyece¤imi bilemiyorum o anda. Herkesin
ç›kmas›n› bunun için beklemiﬂ demek ki diye düﬂünüyorum. Daha yeni bir
arkadaﬂ›m›z say›l›r. Dergi
da¤›t›m›na falan kat›lm›ﬂl›¤› var, o kadar.
Fidan'›n feda eylemini gösteriyor TV'ler. Ellerini parmakl›klara
ba¤lay›p yakt›lar diye veriyor alçaklar.
Ve bizim arkadaﬂ ideolojik, teorik olarak çok ﬂey bilmiyordu,
ama, o çok ﬂey bilenlerin burunlar›n› soka¤a uzatmad›¤›, korku da¤lar›n›n alt›nda sinip kald›klar› o
gün, Fidan'›n ateﬂi sarm›ﬂt› onun bilincini ve yüre¤ini. Direniﬂi d›ﬂar›da
da fedalarla sürdürmek gerekti¤ini
görüyordu. Oysa o güne kadar sadece birkaç açl›k grevine kat›l›p, ölüm
orucundaki aileleri ziyarete gitmiﬂti. Ve ﬂimdi basit bir iﬂ yapacakm›ﬂ
gibi "feda eylemi yapmak istiyorum" diyordu karﬂ›ma geçip. Yine
sordum:
- Neden feda eylemi yapmak isti-

yorsun, iyi düﬂündün mü?
O an yaﬂad›¤› duygular› ifade etmekte yetersiz kal›yor belki; kelimeleri toparlay›p anlatam›yordu
ama kararl›l›¤› her halinden okunuyordu. "Ben feda eylemi yapmak istiyorum" derken net ve pürüzsüz ç›k›yordu sesi, gözlerime bakarken
sab›rs›zd›. Git yap desem, koﬂa koﬂa ç›kacak mahalleye, ateﬂ topuna
çevirecek bedenini. Heyecanl›.
Bekledi¤i basit ve tek kelimelik bir
cevap, çünkü o korku duvar›n› aﬂm›ﬂ, çünkü o sabah, Ümraniye'den
k›sa süre önce tahliye olmuﬂ bir arkadaﬂ›n "hapishanede katliam yap›yorlar, yoldaﬂlar›m› öldürüyorlar"
diye hayk›r›p bay›lmas›na tan›k olmuﬂtu. TV'lerden an an tan›k oluyordu zulme. Katliam› durdurmak
istiyordu o da; Fidan gibi... Halâ yüzüme bak›yor, sorusuna cevap bekliyordu.
Omuzuna vurdum ve “sonra konuﬂuruz, ﬂimdi öteki iﬂlerimizi yapal›m” dedim...

devam ediyordu; "demiﬂlerdi çocuklar, kendimizi yakar›z demiﬂlerdi, öldürdüler çocuklar›..."
Akﬂam ﬂehit isimleri de gelmeye
baﬂlam›ﬂt›. Tan›d›¤›m insanlar›n ﬂehit düﬂtü¤ü haberleri geliyordu.
A¤abeyime iliﬂkin bir haber yoktu.
Abimin oldu¤u Bayrampaﬂa'da operasyon sona ermiﬂti. Bütün akraba-

Sevdik iﬂte
nazs›z küssüz
Kadir k›ymet
bilerek
Öldük iﬂte
tantanas›z
Geridekilere güvenerek
Gülnihal Y›lmaz

O sabah annemin a¤lama sesleriyle gözlerimi açt›m. O günlerde
akl›m›z hep hapishanelerdeydi. Annem de kalkar kalkmaz televizyonu
açm›ﬂ ve operasyon görüntüleriyle
karﬂ›laﬂm›ﬂ.
Oldu¤u yere çökmüﬂ a¤l›yordu.
A¤larken sürekli "öldürecekler çocuklar›" diyordu. Babamla ben de
televizyon karﬂ›s›nda donup kalm›ﬂt›k. Saat alt› gibi telefon çald›. TAYAD'dan operasyonu haber vermek
için aram›ﬂlard›. "Seyrediyoruz" dedik. Hapishane önüne gidecektik.
Annemin durumu kötüydü, onu halamlara b›rakt›k, babam hapishane
önüne gitti, ben de mahalleye...
Gün boyunca haber almaya çal›ﬂt›k. Akﬂama do¤ru haberlerde
"tutuklular kendilerini yak›yor" diye haberler geçmeye baﬂlam›ﬂt›.
Annem a¤›t yakar gibi söylenmeye

Oradan oraya gidiyorduk. Art›k
operasyonun üzerinden üç gün geçmiﬂti. Halen haber alamam›ﬂt›k. ‹yiden iyiye ac›yla dolmuﬂtum. Babam
Adli T›p'tayd› yine. Teﬂhis için
DNA testi yap›labilece¤i söylenmiﬂ.
Halen birçok ﬂehit teﬂhis edilememiﬂti. DNA testi yap›lmas›n› bekliyorduk. Babam› aray›p bir haber olup olmad›¤›n› sordum. “Geliyorum, orada konuﬂuruz” dedi. Ben
de teyzemlerin evine do¤ru gittim.
Anlatmas› en zor anlar bunlar.
Kap›dan içeri girdi¤imde herkes
a¤l›yordu. Etraf›ma göz gezdirdim,
herkesin yüzünde ayn› keder vard›.

***

‘Abimin yanm›ﬂ bedenini gördüm, sar›lmak istedim...’

m›yd› gibi... Bir ara ‹HD bir liste ç›karm›ﬂt›. Adalet Bakanl›¤› imzal›
listede "Edirne F Tipi Hapishanesi’ne sevk edilmesi uygun görülenler" diye bir ﬂeyler yaz›yordu. Listede abimin de ismi vard›. Edirne'ye
götürüldü¤ünü düﬂündük. O koﬂullarda, o ruh haliyle içine su serpilmiﬂ gibi oluyor insan›n. Ama birkaç
saat sonra listenin operasyon öncesi haz›rland›¤›n› ö¤rendik. Art›k
umutlar iyice azalm›ﬂt›.

lar toplanm›ﬂ, bir haber bekliyordu.
Televizyon sürekli aç›kt› ve TAYAD'la irtibat halindeydik. O s›ra
TAYAD'dan ya da televizyondan
ﬁadi Özpolat ﬂehit düﬂtü haberi geldi. O an› hat›rl›yorum, annem ve
teyzem dizlerini döve döve a¤lamaya baﬂlad›lar. Her ziyarette ﬁadi abi
ile uzun uzun konuﬂuyorlard›.
Onunla aralar› iyiydi. "ﬁadii, çocuklar›n derdine düﬂtü, kendi baﬂ›n› yedi ﬁadii..." diye arkas›ndan a¤›t yak›yorlard› ﬂimdi.
Operasyonlar tamamlanm›ﬂt› hemen hemen. ﬁehitlerin ço¤u belli
olmuﬂtu. Ama biz halâ bir haber alamam›ﬂt›k. Bayrampaﬂa'daki ﬂehitlerin ço¤unun ismi belli de¤ildi. Zaten yanarak ﬂehit düﬂenler teﬂhis
edilemiyordu. Babam abimden haber almak için dolaﬂ›yordu.
Adli T›p'ta yanm›ﬂ cesetlerin teﬂhisi yap›lmaya çal›ﬂ›l›yordu. Babam
bazen ar›yor, abime iliﬂkin bir ﬂeyler soruyordu. Diﬂlerinde protez var
21
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Annemle göz göze geldik. O an
anlam›ﬂt›m, haber buraya gelmiﬂti.
Bir an ne yapaca¤›m› bilemedim,
annem hayk›rarak bana ba¤›rd›.
Ona sar›ld›m, birbirimize sar›l›p a¤lad›k. Ben hayat›mda ilk defa böyle
a¤lad›m, böyle ac›y› yüre¤imde ilk
kez hissettim. Kendimi tutmaya çal›ﬂ›yordum, ama gözyaﬂlar›ma hakim olam›yordum. Yerimden kalkt›m, sigara içmek için mutfa¤a geçerken kap› aç›ld›. Di¤er abim içeri
girdi, onun da ilk kez a¤lad›¤›n› görüyordum.. Bir iki saat sonra babam
da geldi. O da a¤l›yordu, hepimiz
a¤l›yorduk.
Cenazeler Gazi Cemevi’ne getirildi. Tabutlar gasilhaneye götürüldü. Benim yan›mda amcao¤ullar›m
vard›, oraya gittik. Beni içeri almak
istemediler. Ama içeri ald›lar sonra.
Abimi gösterdiler... Bu ân› anlatacak hiçbir kelime yok. Abimin yanm›ﬂ bedenini gördüm, kendimden
geçmiﬂim, beni kollar›mdan tutup
d›ﬂar› ç›kard›lar, bir sigara yak›p a¤z›ma tutuﬂturdular...

19 Aralık, etimizdeki yanık,
bilincimizdeki
öfkedir..
Ülkemizin üstüne kabus gibi çöken o dört günde, 19-22 Aral›k’ta
katlettiler 28 tutsa¤›. Kurﬂunlad›lar,
diri diri yakt›lar, bombalarla parçalad›lar... Zulmü durdurmak için bedenini tutuﬂturdu kimileri, onlar› bile kurﬂunlad›lar.
Gülen gözleri kan doldu. Gülümseyen yüzleri kömürleﬂti. Beyinleri ve yürekleri yand› kavruldu.
Lakin...
Lakin gülüﬂleriyle içimizdeler
halâ. Beyinleri ve yüreklerinde ne
varsa, bizdedir halâ, miras›m›zd›r.
O gülüﬂler, o inanç, o coﬂku, hiçbir
yang›n›n yokedemeyece¤i kadar içten ve çeliktendir...
Yan›k kokusu gitmez kolay kolay. Hele ki yanan insan etiyse...
Nazi toplama kamplar›n› gezenler,
aradan 50 küsur y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men, sanki o kokunun halâ
orada oldu¤u izlenimine kap›l›rlar.
Do¤rudur kokunun halâ orada oldu¤u. Bayrampaﬂa’n›n, ‹stanbul’un ve
Türkiye’nin ve tüm F Tipi hapishanelerin üstünde Bayrampaﬂa’da diri
diri yak›lanlar›n yan›k etlerinin kokusunu duyabilirsiniz halâ... Onlar›
yakan alevlerin s›cakl›¤›n› hissedebilirsiniz. Çünkü yanan bizim etimizdir. Çünkü alevler herkesin tenine de¤miﬂtir. Ve adalet yerini bulmad›¤› sürece de, tenimizde o s›cakl›k, burnumuzda o koku varolmaya devam edecek...
Türkiye ve dünya tarihinin en
büyük hapishaneler katliamlar›ndan
birinin 6. y›ldönümündeyiz. Hiç
unutmad›¤›m›z katliam›, bir kez daha hat›rlataca¤›z unutanlara.
Bir kez daha adalet isteyece¤iz,
bir kez daha yakas›na yap›ﬂaca¤›z
katillerin. Mahkemeler katilleri aklamak, zaman aﬂ›m›yla kurtarmak
için uzatt›kça uzatabilir, katliamc›-

lar›n suçlar›n› örtbas etmek için delilleri karartabilirler. Ama hiçbir ﬂey, elimizi katillerin yakas›ndan sökemez. Katliamc›lar, er geç, önünde sonunda, bugün ya da yar›n, bu hesab› verecekler. Kesin olan sadece bu.
19 Aral›k 2000 gününün sabah›nda baﬂlad› sald›r›. Saat 04.30 s›ralar›nda toplam 20 hapishanede
birden kar maskeli, a¤›r silahlarla
donat›lm›ﬂ katliamc›lar sessiz ad›mlarla süzüldüler maltalardan içeri.
Binlerceydiler. O günleri hat›rlamayanlar için, operasyonun çap›n›
gösteren bir kaç rakam ve k›yas verelim. 10 bini aﬂk›n asker, polis,
özel tim kat›lm›ﬂt› bu operasyona.
Gazeteler, ertesi gün bunun K›br›s
‹ﬂgal Harekat›’ndan sonraki en büyük askeri harekat oldu¤unu yazacaklard›. Sand›klar dolusu kurﬂun
ve sand›klar dolusu bomba getirmiﬂlerdi yanlar›nda. Yaln›zca Çanakkale Hapishanesi’nde 5 Bin 48
Adet gaz bombas› kullan›ld›. 20’sini siz hesap edin...
Katliamc›lar tutsaklar› kuﬂatt›klar›nda kurﬂunlar ve bombalar eﬂli¤inde tek bir ses duyuldu: “Teslim
olun!”
Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz diyenler, korkuyla yazmak istediler o gün tarihi. ‹zin vermedi buna devrimci tutsaklar; cüretle yazd›lar o gün tarihi. 19 Aral›k, ülkemizin üzerinden y›llarca kalkmayacak
22
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bir
kara
bulut misali çökecekti onlar›n hesab›na göre. O güne kadar eﬂi görülmemiﬂ bir cüret
ve fedakarl›kla gerçekleﬂtirilen direniﬂ bu hesab› bozdu.
Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, katliamdan önceki günlerde
ﬂöyle diyordu: “Bu iﬂkencedir, insan haklar›na ayk›r›d›r diyecekler.
Peﬂin peﬂin ve aç›k aç›k söylüyorum. Bu gösteriye destek verenler
teröre destek verir... Bütün medeni
ülkelerde cezaevlerinde tek kiﬂilik,
iki-üç kiﬂilik odalar vard›r... Bu sistemi ne olursa olsun her ne pahas›na olursa olsun, kuraca¤›z.”
Sami Türk’ün daha sonraki “mutabakat” yalan›na inananlar, onun
bu sözlerini unutmuﬂlard›. Oysa bu
sözlerde devlet politikas› gayet
aç›kça özetlenmiﬂti. F Tipi sald›r›s›
herhangi bir sald›r› de¤ildi oligarﬂi
için. Bu nedenle de çok boyutlu sald›raca¤› aç›kt›.
F Tiplerine karﬂ› ölüm orucuna
baﬂlayanlar›n listeleri aç›kland›¤›nda, ölüm orucu direniﬂçilerinin say›s›n›n fazlal›¤› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rm›ﬂt› insanlar. 1984’ten ve 1996’dan
farkl› olarak, yüzlerce insan›n ölüme yatmas› iﬂte bundand›.
Ve bundand› 19 Aral›k sald›r›s›n›n feda eylemleriyle karﬂ›lanmas›... Bu cüret ve irade, 19-22 Aral›k
tarihinin, tarihe yaln›z bir katliam
de¤il, ayn› zamanda bir direniﬂ des-

tan› olarak geçmesini sa¤layan cüret ve iradeydi. Oligarﬂi, tüm gücüyle sald›rmas›na ra¤men, Kürt
milliyetçi hareketinden tutsaklar›n
d›ﬂ›nda ellerini kald›r›p teslim olan
kimse bulamad› karﬂ›s›nda. Özgür
tutsaklar›n oldu¤u her yerde direniﬂ
vard›. Direniﬂin en uzun sürdü¤ü
yer Ümraniye Hapishanesi oldu. 83
saat sürdü direniﬂ.
Sonuçta; 20
Hapishanede
toplam 28 tutsak katledildi
19-22 Aral›k
günlerinde.
Ya r a l › l a r › n
haddi hesab›
yoktu. ‹ﬂkenced e n
geçirilenlerin
say›s›
i s e ,
“kat-

liamdan sa¤ kurtulan tüm tutsaklar” idi.
Katledilen 28 tutsaktan 12’si
Bayrampaﬂa’da katledildi. Katliam›n en a¤›r bilançosu ve en vahﬂi
bölümü oradayd›. 12 tutsaktan alt›s›
kad›nd› ve alt› kad›n, diri diri yak›lm›ﬂlard›.
Katliam sonras›, tam bir yalan
bombard›man›ndayd› s›ra. Baﬂbakan Ecevit, Adalet Bakan› H. Sami
Türk, ‹çiﬂleri Bakan› Saadettin Tantan, “Operasyon s›ras›nda baz›
mahkumlar›n yak›larak ya da vurularak öldürüldü¤ü tümüyle gerçek
d›ﬂ›d›r” demeçleri veriyorlard›. Onlar›n yalan dedikleri daha sonra kan›tland›. Tarihe yapt›¤›n› savunamayan alçak birer yalanc› olarak geçtiler.
Katliam, bilinçli, planl›yd›. Sami
Türk, 21 Aral›k’ta CNN ekranlar›nda “Benim tahminlerimin alt›nda
bir zayiatt›r. Çok daha fazla, bunun
birkaç kat› olabilir diye öngörüyorduk... Büyük baﬂar› olarak görüyorum...” diyecekti. Hat›rlatal›m, bugün CHP’li, DSP’li “solun birli¤i”
peﬂinde koﬂanlar özellikle dikkat etsin, koalisyon hükümetinin Adalet

Bakan› Hikmet Sami Türk,
DSP’den, yani “Demokratik Sol
Parti”dendi.
Katliamc›lar, “zafer” havas›ndayd›lar ilk günlerde. Güya ölüm
orucundakileri kurtarmak için yap›lan ve bu nedenle ad›na “Hayata
Dönüﬂ Operasyonu” ad› verilen katliam›n amac›, katliamdan dört gün
sonra düzenlenen birifingte Kurmay
Albay Ali Ayd›n taraf›ndan “F Tipi
uygulamas›yla terör ülke gündeminden ç›kar›lacakt›r” sözleriyle
itiraf ediliyordu. Ecevit, “teröristler
art›k devletle baﬂedilemeyece¤ini
anlam›ﬂlard›r” sözleriyle, katliam›n
tüm muhalif güçleri ve halk› sindirme amac› taﬂ›d›¤›n› söylüyordu.
Bunlar, oligarﬂinin hesap, plan
ve beklentileriydi. Fakat, hevesleri
kursaklar›nda kald›. Ne genel, ne
özel hedeflerine ulaﬂamad›lar. B›rak›n devrimcileri ülkemiz s›n›flar
mücadelesi arenas›ndan silmeyi,
hapishanelerdeki direniﬂi k›rmay›
da baﬂaramad›lar. Direniﬂ halâ sürüyor. Katledilen 28 tutsa¤›n öfkesi,
coﬂkusu, inanc› var bu büyük iradenin içinde. Onlar›n hesab›n› sorma,
miras›n› sürdürme tutkusu var.

TAYAD; ‘28’lerimizi An›yoruz’
TAYAD’l› Aileler, 19-22
Aral›k katliam›n›n 6. y›ldönümünde tüm duyarl› insanlar›,
kurumlar› 19 Aral›k Sal› günü, saat 13.00’te Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde olmaya ça¤›r›yorlar.
TAYAD’l›
Aileler’in
yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle deniliyor:
“19 - 22 Aral›k 2006 sabah›
bir katliam›n,
bir kan deryas›n›n içinde uyand›k. Türkiye
genelinde
ayn› anda 22
hapishanede
‘Hayata Dö-

nüﬂ’ operasyonu ad› alt›nda bir katliam
gerçekleﬂtirildi.
28 evlad›m›z›n yanm›ﬂ, yak›lm›ﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂ cans›z bedenleriydi kucaklar›m›za ald›¤›m›z.
O gün silahs›z savunmas›z evlatlar›m›z›n nas›l katledildi¤ine tan›k olduk.
Y›llarca unutamayaca¤›m›z bir katliam›n bugün yine ayn› tarifsiz ac›s›n› yüre¤imizin en derin yerinde hissediyoruz. Onlar› hiç unutmad›k ac›lar›n› hiç
bast›rmad›k yüreklerimizde.
Bugün yine duydu¤umuz özlemle,
sevgi ve ba¤l›l›kla onlar› 28’lerimizi
an›yoruz. Onlar› anmak için her y›l oldu¤u gibi bu y›lda Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde olaca¤›z.
Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde
yapaca¤›m›z anmaya tüm dostlar›m›z›
ve bas›n mensuplar›n› bekliyoruz.”

e mek
KESK 14 Aral›k’ta iﬂ b›rak›yor!
Memur maaﬂlar›n›n tespit edildi¤i göstermelik toplant›lardan çekilmesinin ard›ndan eylem program›n›
aç›klayan KESK, iﬂ b›rakmaya haz›rlan›yor. ‹ﬂyerlerinde, kentlerde
yap›lan toplant›larla sürece haz›rlanan KESK, 14 Aral›k’ta iktidar›n
ekonomi politikalar›na, emekçilere
yönelik sald›r›lar›na karﬂ› hizmet
üretiminden gelen gücünü kullanacak. KESK’in eylemine TMMOB
ve TTB de destek veriyorlar.

Emekçiler IMF Bütçesine
‘HAYIR’ Dedi
14 Aral›k öncesi KESK’in son
faaliyeti ise, bütçe referandumu oldu. KESK, TMMOB ve TTB’nin,
2007 bütçe referandumundan, yüzde 92.1 oran›nda “hay›r” oyu ç›kt›.
IMF bütçesine onay verenlerin sadece 7.9’da kald›¤› referandumda
646.056 emekçi oy kulland›.
KESK, TMMOB ve TTB’nin 13
Kas›m’dan bu yana iﬂyerlerinde
sürdürdü¤ü, 2007 bütçesinin refe-

randumu sonuçland›. Tek tek kentlerde yap›lan aç›klamalarla sonuçlar
duyurulurken, ülke genelindeki sonuçlar, 5 Aral›k günü TBMM Dikmen Kap›s›’nda, KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, TTB
Genel Sekreteri Altan Ayaz ve
TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc›
taraf›ndan aç›kland›.
Aç›klamay› yapan ‹smail Hakk›
Tombul, sonuçlar›n emekçi halk›n
iradesi oldu¤unu kaydederek,
“2007 bütçesine biz karﬂ› ç›kt›k ve
masay› terk ettik. Biz bu bütçede
emekçiler yok, IMF var dedik. Bu
bütçede e¤itime, sa¤l›¤a pay ayr›lmam›ﬂt›r. Sa¤l›k ve e¤itim hakk› ticaretleﬂtiriliyor. Yeni GSS ile ne kadar paran varsa sana o kadar sa¤l›k verecekler. Biz bunlar› kabul etmiyoruz. Kaynaklar Kamu Hizmetinde kullan›lmal›d›r” dedi.
Hükümetin, kamu emekçilerinin
iradesini kabul etmemesi durumunda, 14 Aral›k’ta “insanca yaﬂam için
hizmet üretmeyeceklerini” belirten
Tombul, milletvekillerine de sesle-

SES Ayd›n Mitingi:
‘Sa¤l›kta Y›k›ma Hay›r’
SES, AKP iktidar›n›n IMF talimat› ile yaﬂama geçirdi¤i Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’na yönelik mücadelesini mitinglerle sürdürüyor. 2 Aral›k’ta Ayd›n ﬂubesi taraf›ndan
düzenlenen ‘Sa¤l›kta Y›k›ma Hay›r’ mitinginde konuﬂan SES Genel Baﬂkan› Köksal
Ayd›n, bu program›n, 70 milyon için tam bir
y›k›m anlam›na geldi¤ini kaydetti.
Ayd›n, daha ﬂimdiden program›n toplumsal sonuçlar›n›n ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›n›
ifade ederek, program›n tamamlanmas› ve
sa¤l›k hizmetlerinin tümüyle piyasaya devredilmesiyle, “sosyal devletin sa¤l›k alan›ndaki sorumlulu¤unun ortadan kalkt›¤› bir
sa¤l›k ortam› ile karﬂ› karﬂ›ya kal›naca¤›n›”
söyledi.
Bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitingte hükümeti
ve IMF’yi protesto eden sloganlar hayk›r›l›rken, y›k›m politikalar›na karﬂ› mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.

nerek, halktan yana tav›r koymalar›n› istedi.
Aç›klanan taleplerden baz›lar›
ﬂunlar:
◆ Bütçe geri çekilmelidir ◆
IMF ve Dünya Bankas›’n›n ‘Yap›sal
Uyum ve ‹stikrar Programlar›’ reddedilmelidir. IMF ile yap›lan StandBy anlaﬂmas› iptal edilmeli, iç ve
d›ﬂ borçlar yeniden yap›land›r›lmal›d›r ◆ Ülke ekonomisiyle ilgili al›nan bütün kararlar, baﬂta emek örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesinlerinin kat›l›m›yla oluﬂturulmal›d›r ◆ Kamu harcamalar›
oran›, toplumsal yarar do¤rultusunda yükseltilerek, bütçe ﬂekillendirilmelidir ◆ Herkese paras›z, eﬂit, ulaﬂ›labilir, nitelikli kamu hizmeti verilebilmesi için yeterli kaynak ayr›lmal›d›r ◆ E¤itime yeterli bütçe,
okullara ödenek ayr›lmal›d›r ◆ Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ad› alt›nda
sürdürülen ‘y›k›m’ politikalar› durdurulmal›d›r ◆ T‹S ve grev hakk›
vard›r, kullan›l›r hale getirilmelidir
◆ Kamu emekçilerinin siyaset yapma yasa¤› kald›r›lmal›d›r ◆ Kamu
emekçileri üzerindeki bask›, sürgün
ve yasaklar durdurulmal›d›r.

AKYIL Grevi Sürüyor
Diyarbak›r’da bulunan Aky›l Tekstil Fabrikas›'nda 230 iﬂçinin
grevi, 2. haftas›n› geride b›rakt›. 1 Aral›k’ta Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ü önünde eylem yapan TEKS‹F üyesi iﬂçiler, Anayasa'n›n
51. maddesinin kendilerine tan›d›¤› 'sendikal› olma hakk›n›' kullanmalar›na ra¤men, iﬂverenin kanun tan›maz tav›rlar›yla iﬂten
at›ld›klar›n› belirttiler ve çal›ﬂma müdürlü¤ü ve savc›l›¤›n tedbir
almamas›n› protesto ettiler.
Greve sendika ve DKÖ’lerin destekleri sürerken, iﬂçiler kazanana kadar mücadele edeceklerini söylüyorlar.

Haydarpaﬂa Sat›lamaz!
BTS üyeleri, Haydarpaﬂa Gar› önünde 4 Aral›k günü düzenledi¤i eylemle, gar›n sat›ﬂ›na karﬂ› ç›kt›. Koruma Kurulu'nun ‘sit karar›’ belgesini taﬂ›yan BTS üyeleri, “Talana De¤il Ulaﬂ›ma Bütçe”
slogan› att›lar. BTS ad›na konuﬂan Soner Önel, TCDD yetkililerinin sit karar›n› ve kendi mevzuatlar›n› dinlemedi¤ini ve binan›n 3.
kat›ndaki kaçak inﬂaat ile yerli ve yabanc› firmalar için, özel çal›ﬂma odas› haz›rlamaya baﬂlad›¤›n› söyledi. Önel, TCDD’nin gar›
sanki 'kiral›k iﬂyeri, büfe, müﬂtemilat veya ofismiﬂ' gibi özel firmalardan hiçbir bedel dahi almaks›z›n, üstüne bir de para ödeyerek,
tahsis edilmek istedi¤ini kaydetti ve ‘Haydarpaﬂa bizimdir’ dedi.
24
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Emeklinin sefaleti büyüyecek
IMF emriyle ç›kar›lan 5510 say›l› yasa, zaten maaﬂla geçinemedi¤i için ek iﬂ yapanlara daha fazla prim getiriyor
Sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›
tek çat› alt›nda birleﬂtiren 5510 say›l› yasa, Anayasa Mahkemesi’nde
iptal edilmedi¤i takdirde, 1 Ocak
2007 tarihinde yürürlü¤e girecek.
Özellikle SSK’l› emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›nda da kay›plara neden olacak yasan›n en büyük darbeyi vurdu¤u kesimlerin baﬂ›nda ise,
emekliler geliyor.
Bu hükümet dahil olmak üzere,
istisnas›z bütün burjuva partilerin
seçim meydanlar›nda “emeklilerimizi ezdirmeyece¤iz, banka kuyruklar›nda öldürmeyece¤iz” nutuklar› att›¤› ülkemizde, emeklileri bugünden daha kötü günler bekliyor.
Yasa, emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primlerinde de¤iﬂiklikleri de beraberinde getiriyor.
SSK ve Emekli Sand›¤›'ndan
maaﬂ al›p da, geçinemedi¤i için çal›ﬂmaya devam eden, y›llar›n birikimi ile bir bakal, manav vesaire açarak esnafl›k yapan Ba¤-Kur emeklileri ise, %10 olan kesintilerinin
%33.5 ila %39 aras›nda uygulanmas› gündemde. Bu durum ise,
Ba¤-Kur emeklilerinin tam anlam›yla haraca ba¤lanmas› anlam›na
geliyor. SSK ve Emekli Sand›¤› için
ise, oran bugün zaten %30 oldu¤u
için art›ﬂ nispeten daha az olacak.
Bu uygulama ile devlet, geçinebilece¤i düzeyde maaﬂ vermedi¤i
ve çal›ﬂmaya zorlad›¤› emekliyi,
ikinci kez soyacak. Söylenen ﬂu:
“ya çal›ﬂmay› b›rak, bakkal›n› kapat
ya da maaﬂ›ndan vazgeç”!
Yasay› yapanlar›n, kendilerini
d›ﬂ›nda tutmas› ise, tam bir utanmazl›k örne¤i. Hukuken ayn› statüde olan emekli milletvekilleri bu
yasadan muaf tutuluyor. IMF istiyor, onlar parmak kald›r›p bu ülkenin emeklilerini ma¤dur ediyorlar,
öte yandan zaten “kesesini dolduran” emekli milletvekiline kesinti
yok diyorlar. Utanmazl›k!

Emekliler ölsün!

rayacaklar.
Yasan›n getirecekleri elbette
bunlarla s›n›rl› de¤il. Emekli memurun maaﬂ hesaplamas›nda yap›lan de¤iﬂikliklerle maaﬂlar›n düﬂürülmesi, ayl›klara yap›lacak zamm›n enflasyon oran›na göre hesaplanarak ‘düﬂük maaﬂa düﬂük zamyüksek maaﬂa yüksek zam’ uçurumunun sürekli art›r›lmas› gibi.

Emeklilik yaﬂ›n› da art›ran yasa,
gerçekte emekli olmay› fiilen ortadan kald›r›yor. Ortalama yaﬂam süresinin 66 oldu¤u ülkemizde, emekSosyal güvenlik sistemlerini birlilik yaﬂ›n› 65’e ç›karmak, (prim
leﬂtiren yasan›n gerekçesi olarak,
ödeme gün say›s›n›n 7 binden 9 bin
“sosyal güvenlik sisteminin batm›ﬂ
güne ç›kar›lmas› ile) ony›llarca söolmas›” gösterilmiﬂti. Bat›ran kim?
mürdü¤ü insanlar›m›za bir y›l yaEmekliler mi? ‹ﬂçiler, memurlar
ﬂam hakk› tan›mak demektir.
m›? Onlar m› doland›rd› SSK’y›,
Ba¤ Kur’u? Bu kurumlar› “arpal›k”
Asl›nda tüm kapitalist ülkelerde
olarak görüp ya¤malayacaks›n›z,
ayn› mant›k geçerlidir. Emekliler,
ilaç tekellerinin soymas›na sesiniz
sisteme “yük” olarak görülür, üreç›kmayacak, özel sigorta ﬂirketleritim sürecinde yer almayan, yani kane pazar yaratmak için bilerek zarapitaliste kâr sa¤lamayanlar›n yaﬂara u¤ratacaks›n›z, sosyal güvenlik
mas› da gereksizdir. Emekçileri sissisteminin en büyük sorunu olan katem içinde tutman›n bir arac› olarak
y›t d›ﬂ› istihdam› patronlar zarar
“sosyal devlet” uygulamalar› kapsam›nda bugün için “emeklilerin ölügörmesin diye engellemeyeceksin;
me terk edilmesi” resmiyet kazansonra sistem çöktü deyip y›k›nt›n›n
mam›ﬂt›r. Ülkemizde ise, “sosyal
alt›nda emekçileri b›rakacaks›n!
devlet” sadece burjuva politikac›laBugün IMF talimat› ile AKP ikr›n nutuklar›nda yeralan bir kavram
tidar›n›n yapt›¤› tam da budur.
oldu¤u için, emeklilere sefalet dayatma konusunda çok
daha pervas›zd›r
iktidarlar. AKP ise,
IMF talimatlar›n›
harfiyen yerine getirerek tüm önceki
iktidarlar› bu konuda
sollam›ﬂt›r.
Emekçi düﬂman›,
sermaye uﬂa¤› oldu¤unu binlerce
kez kan›tlam›ﬂt›r.
Emeklilerin taleplerini dile getirmek için, 1 Aral›k’ta
Hükümetin
Galatasaray Lisesi önünde toplanan Emekli-Sen
emeklilere bir darüyeleri Tramvay Dura¤›’na yürüdü. “Haklar›m›z› ‹sbesi de, memur
tiyoruz” isimli kampanya baﬂlatt›klar›n› duyuran
emeklilerinin ikinEmekli-Sen ‹st. ﬁubeleri ad›na konuﬂan 2 No’lu
ci alt› ay için enfﬁb. Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r, “Bizler kararl›y›z haklar›m›z› alana, insanca yaﬂama koﬂullar›na kavuﬂalasyon
fark›n›n
na kadar mücadele ederek bizleri açl›¤a, yoklu¤a
ödenmemesi oldu.
ve yoksullu¤a mahkum eden siyasi iktidar› teﬂhir
Sosyal Güvenlik
edece¤iz” dedi.
Reformu’na dayan“Hükümet Zamm›n› Al Baﬂ›na Çal, Emekliyiz Hakl›d›r›lan uygulama
y›z Kazanaca¤›z, Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme,
ile, memur emekliYaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› atan
leri 15 ila 100 YTL
emekliler, cadde boyunca bildiriler da¤›tt›lar.
aras›nda kayba u¤25
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e mek
Asgari ücret tespit çal›ﬂmalar› baﬂlad›

Sefalet Ücreti Dayatmas›
1 Ocak 2007'den itibaren geçerli
olacak asgari ücreti belirleyecek
olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 30 Kas›m’dan itibaren çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. ‹kinci toplant› 15
Aral›k’ta T‹SK’te yap›lacak.

Taraflar “bildi¤iniz gibi”!
‹lk toplant›da “taraflar” asgari
ücretin belirlenmesine iliﬂkin, klasikleﬂmiﬂ söylemlerini yinelediler.
Türk-‹ﬂ, ücretlerin belirlenmesinde “insanca yaﬂam koﬂullar›n›n”
baz al›nmas›n› isterken; patronlar,
önceki y›llarda oldu¤u gibi yine,
“iﬂsizlik ve kay›t d›ﬂ›n› art›racak bir
rakam belirlenmesin” tehdidine
baﬂvurdular. Patron örgütü T‹SK
ad›na kat›lan Ali Nafiz Konuk, sermayenin hiçbir zaman bitmeyen
“ekonomik istikrar›”ndan dem vurarak ﬂunlar› söyledi: “Belirlenecek
asgari ücret, iﬂsizli¤i daha da art›rmamal›, iﬂçi ve iﬂvereni kay›t d›ﬂ›na
itmemeli, özellikle emek yo¤un iﬂkollar›nda fabrikalar› kapatt›ran
uluslararas› yo¤un rekabet karﬂ›s›nda, sanayimizin gücünü zay›flatmamal›, toplu iﬂ sözleﬂmesi uygulayan iﬂyerlerindeki ücret dengelerini
alt üst etmemeli.”
Hükümeti temsilen Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu ise, 2002’den bu yana komisyonun tavr›n› çal›ﬂanlar›n lehine
koydu¤unu iddia etti.

Sefalet ücretini kim, nas›l
belirliyor
Sistemin bilinçli olarak göz
yumdu¤u kay›t d›ﬂ› istihdam gibi
nedenlerden dolay›, net olarak kaç
iﬂçinin asgari ücretle çal›ﬂt›¤› dahi
bilinmiyor. Ancak milyonlarla ifade
edilebilecek düzeyde oldu¤u aç›k.
Peki milyonlarca insan›n yaﬂam›n› belirleyen ücret nas›l tespit
ediliyor ve kim tespit ediyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
iﬂçi, iﬂveren ve hükümeti temsilen 5
üye olmak üzere, toplam 15 üyeden
oluﬂuyor. Patronlar› T‹SK temsil
ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-‹ﬂ de iﬂçileri
temsil ediyor.
Kurul “oy çoklu¤u” ile karar veriyor. Görünüﬂte, “iﬂçi-iﬂveren” ayn› düzeyde temsil edilse de, genellikle hükümetin patronlardan yana
tav›r almas› ile kurul kararlar› sermayenin lehine ç›k›yor. Di¤er iﬂçi
sendikalar›n›n temsil edilmemesi
ise, temsiliyette ortaya ç›kan bir
baﬂka çarp›kl›k.
Hâlen, 16 yaﬂ›ndan büyükler
için net 380.46 YTL olan asgari ücretle milyonlarca insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam mücadelesi veriyor. Üstelik belirlenen ücret sadece
bu kesimi de etkilemiyor. Asgari ücret gösterge niteli¤inde kabul edildi¤i için, memur maaﬂ katsay›s›n›n,
k›dem tazminat›n›n belirlenmesinde
de baz al›n›yor.
Öte yandan ekonominin IMF güdümünde olmas›, asl›nda asgari ücret görüﬂmeleri baﬂlamadan, ücretin
belirlenmesi anlam›na geliyor. Kurulda yap›lan ise, IMF’nin belirledi¤i ücretin dayat›lmas›ndan baﬂka bir
anlam taﬂ›m›yor. Nitekim hükümet,
2007 y›l› program›nda asgari ücrette ocak ve temmuz aylar›nda yüzde

Milyonlarca asgari ücretlinin maaﬂlar› IMF’nin ‘faiz d›ﬂ› fazla’ hesab›na göre belirleniyor, hükümet
uyguluyor, tekeller ucuz
emekle kârlar›na kâr kat›yorlar. Önceden belirlenmiﬂ ücretleri komisyona
dikte ettirmek, emekçileri
aldatmak için baﬂvurulan
bir manevrad›r
26
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4 oran›nda art›ﬂ öngörerek, tüm bu
toplant›lar›n “boﬂ” oldu¤unu, asgari
ücretin IMF onay›yla haz›rlanan
program do¤rultusunda belirlenece¤ini söylemiﬂ oldu bile.
Baﬂesgio¤lu, hükümetleri döneminde asgari ücretlinin “durumunu
iyileﬂtirdiklerini” iddia etmektedir. Rakamlara bak›ld›¤›nda bir “art›ﬂ” oldu¤u do¤rudur. Ancak bu art›ﬂ›n al›m gücüne, yaﬂam standart›na
yans›mas› tam tersidir. Ekonomik
refah›n artt›¤›ndan dem vurulmas›na karﬂ›n, bu durum asgari ücrete
yans›t›lmam›ﬂt›r. Türk-‹ﬂ araﬂt›rmas›na göre asgari ücretli, son yedi y›ld›r ekonomideki “refah art›ﬂ›ndan”
pay alamad›. Örne¤in, asgari ücretin yüzde 9 oran›nda artt›¤› son yedi
y›lda, ekonomideki büyüme ise
yüzde 40.6 olarak aç›kland›. Asgari
ücretin çok de¤il, bu y›l›n baﬂ› ile
bugünkü durumunu ele ald›¤›m›zda
dahi, nas›l de¤er yitirdi¤i görülmektedir. Bu y›l›n baﬂ›nda 332 Euro'ya
karﬂ›l›k gelen brüt asgari ücret bugün 276 Euro'dur.

“‹nsanca yaﬂam” de¤il,
sefalete mahkum etme
ücreti belirleniyor
Patron temsilcisinin konuﬂmas›nda da görülece¤i gibi, sermaye
için aslolan kâr›d›r. Milyonlarca
emekçinin açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamas› onlar› asla ilgilendirmez.
Hükümetler ve patronlar ücret sorununa, bir rekabet unsuru olarak bakarlar ve buna göre belirlerler. Asgari ücretin açl›k s›n›r› alt›nda tutulmas›nda da belirleyici bir etken
olan bol iﬂ gücü ve bunun ortaya ç›kard›¤› “iﬂsizlik tehdidi” ve ucuz
emek, sermaye için ihracatta “rekabet gücü girdisi” olarak görülür.
Patron temsilcisinin, “uluslararas›
yo¤un rekabet karﬂ›s›nda, sanayimizin gücünü zay›flatmamal›” sözlerinde ifadesini bulan bak›ﬂ da budur. IMF de, uygulad›¤› program›n
baﬂar›s› için ayn› ﬂeyi istemekte,
emek maliyetini düﬂürmek için, tekellerle iﬂbirli¤i halinde, sürekli bir
ﬂekilde emekçilere yönelik sald›r›y›

e mek
yönetmektedir.
IMF-iktidar-sermaye taraf›ndan belirlenen ücret bu çerçevede
emekçilere dayat›lmaktad›r. Resmi/gayri resmi iﬂsizlerin say›s›n›n 5
milyonu buldu¤u ülkemizde, bu dayatma çok daha etkili hale gelmekte, milyonlarca insan›n “asgari ücretle de olsa bir iﬂ bulma” düﬂüncesiyle hareket ediyor olmas› istismar
edilmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, iﬂsizlik, kitleleri açl›kla terbiye etme
arac› olarak kullan›lmaktad›r.
Asgari ücret tan›mlamalar›nda
genel olarak “insanca yaﬂamaya”
yeterli ücretten söz edilir. Ancak her
seferinde milyonlarca insan b›rak›n
insanca yaﬂam›, resmen açl›¤a mahkum edilirler.
AKP iktidar›n›n, her talimat›n›
yerine getirdi¤i Avrupa Birli¤i’nin
“asgari ücret” tan›mlamas›na karﬂ›
ç›kmas› da, bu konudaki politikan›n
bir yans›mas›d›r. ‹ktidar, Avrupa
Sosyal ﬁart›'n›n 4. Madde 1. F›kras›’n›n, “çal›ﬂanlar›n kendilerine ve
ailelerine iyi bir yaﬂam düzeyi sa¤layacak ücret hakk›na sahip olduklar›n› tan›may›..." kabul etmemiﬂ,
çekince koymuﬂtur. Hay›r biz “iyi
bir yaﬂam” sa¤lamayaca¤›z, demiﬂtir bir baﬂka deyiﬂle. ‹tiraz›n nedeni
ise; ücret belirlemesinde, iﬂçilerin
aileleriyle birlikte de¤erlendirilmemesi olmuﬂtur. Oligarﬂi bu belirlemede sadece iﬂçinin kendisini baz
alarak, bugün ülkemizde iﬂçi ailelerinin ço¤unda, çal›ﬂamayacak durumda, bak›ma muhtaç yaﬂl›lar ile
küçük çocuklar›n mevcut oldu¤u
gerçe¤ini yok saym›ﬂ, böylece sefalet ücretini emekçinin yaﬂam›na daha da katlanarak yans›tm›ﬂt›r.

Sefaleti meﬂrulaﬂt›ran
Türk-‹ﬂ ve asgari ücret
mücadelesi
Genel olarak ücret sorunu, özel
olarak asgari ücretin belirlenmesi,
teknik bir sorun de¤ildir elbette. Tümüyle sistemin niteli¤iyle, s›n›flar
mücadelesi ve güç dengesi ile ilgilidir. Sistem, sermayenin ç›karlar›n›
önceliyorsa, ücretin belirlenmesi de

Türk-iﬂ’in komisyondaki
varl›¤›, sermayenin dayatt›¤› sefalet ücretini ve
gayrimeﬂru komisyonun
kararlar›n› meﬂrulaﬂt›rmakta ve milyonlarca insan›n sefalet ücretine
mahkum edilmesine katk›
sunmaktad›r

buna göre olacakt›r. Bir bak›ma, sistemin ve hükümetlerin, bu ülkenin
insan›na, emekçilere bak›ﬂ›n›n da
yans›mas›d›r asgari ücret. Açl›k s›n›r›n›n alt›nda bir ücret belirleniyorsa, orada insana zerre kadar de¤er
verilmiyor, “insanca yaﬂamas›” reva
görülmüyor demektir.
Bugün AKP iktidar›nda ve önceki iktidarlarda yap›lan bu olmuﬂtur.
Ahlaki, vicdani boyutlar› da olan bu
durum, yukar›da belirtti¤imiz gibi
yo¤un iﬂsizlik ortam›nda üzeri örtülmekte, emekçiler iﬂsiz kalmaktansa sadakalara raz› olur hale getirilmektedir.
Kuﬂkusuz ki, bunda belirleyici
olan bir baﬂka yan, örgütsüzlük ve
mevcut sendikal anlay›ﬂlard›r. Örgütsüzlük özellikle asgari ücretli
emekçiler içinde oldukça yo¤undur.
Emek cephesinden ciddi bir zorlanma ile karﬂ›laﬂmayan burjuvazi ve
onun devletinin, en önemli avantajlar› ve pervas›zl›klar›n›n nedeni de
bu durumdur.
Asgari Ücret Tespit Komsiyonu’ndaki dengesizlik, belirlemedeki detaylar, bu gerçek karﬂ›s›nda
bir yan›yla “teknik” bir sorun olarak
kalmaktad›r. “Masay›” belirleyen,
alanlarda, fabrikalarda verilen mücadeledir, emekçilerin örgütlülü¤ü
ve gücüdür. Ücret politikas›n›n, s›n›flar mücadelesi ve güçler dengesi
ile ilgili bir sorun oldu¤u gözard›
edilmemelidir. Emekçiler bu gücü
seferber ederek sermayenin karﬂ›s›na dikildiklerinde, ancak o zaman
“insanca yaﬂam” koﬂullar›n› da masada dayatabilir ve al›rlar.
Oysa, bugün “asgari ücret müca27
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delesi” diye bir mücadele hiç yürütülmemektedir. Bunun önündeki engellerden biri, iﬂsizlik ise, di¤eri
sendikal anlay›ﬂt›r.
Özellikle 12 Eylül’den bu yana
sermaye karﬂ›s›nda eriyen, güçsüzleﬂen, onay verdi¤i kapitalist politikalarla kendi alt›n› oyan sendikalar,
mevcut durumda böyle bir mücadele dinami¤i de taﬂ›mamaktad›rlar.
Güçsüzlükleri salt fiili de¤il, ayn›
zamanda ideolojiktir, daha do¤rusu
sendikal hareketi ideolojisizleﬂtirme
yolunda att›klar› ad›mlard›r.
Komisyonun y›llard›r ald›¤› kararlara bak›ld›¤›nda Türk-‹ﬂ’in hep
“ﬂerh” koydu¤unu görürüz. Keza,
asgari ücretin nas›l olmas› gerekti¤ine iliﬂkin aç›klamalar yaparlar,
do¤ru ﬂeyler de söylerler. Ancak,
yukar›da anlatt›¤›m›z komisyonun
yap›s› ve sefalet ücreti dayatmas›
karﬂ›s›nda orada kalmaya devam
ederler. Bu durum, asl›nda gayrimeﬂru olan komisyon kararlar›n›
meﬂru hale getirmekten baﬂka bir
anlama gelmemektedir. Sermaye ve
onun devleti kendi kararlar›n› “iﬂçi
temsilcisi” s›fat›yla Türk-‹ﬂ arac›l›¤›yla meﬂrulaﬂt›rmaktad›r. Her y›l
oldu¤u gibi, bu y›l da baﬂta D‹SK
olmak üzere, “komisyondan çekilmesi” ça¤r›lar›na ise, kulaklar› t›kal›d›r Türk-‹ﬂ bürokratlar›n›n. Hem
“açl›k s›n›r›n›” 605, yoksulluk s›n›r›n› ise, bin 971 YTL olarak aç›klayacaks›n, sonra temsil etti¤ini iddia
etti¤in milyonlarca emekçinin açl›k
s›n›r›n›n yar›ya yak›n› ücret almas›
karar› veren bir komisyonda kuzu
kuzu oturup, “ﬂerh” koyarak kendini aklamaya çal›ﬂacaks›n. Türk-‹ﬂ
bu oyundan vazgeçmelidir art›k.
Asgari ücretin “bölüﬂümün” bir
yans›mas› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde,
bunun salt asgari ücretliyi ilgilendirmedi¤i, di¤er tüm halk kesimlerini, ezilen s›n›flar› da ilgilendirdi¤i
görülecektir. Türk-‹ﬂ, bu gerçe¤in
›ﬂ›¤›nda, sefalet ücretine “vitrin” olmaktan vazgeçmeli ve di¤er emek
örgütleriyle, halk güçleriyle birlikte, gerçekten insanca yaﬂam için
mücadele etmelidir. O masaya
emekçilerin gücü, a¤›rl›¤› ancak
böyle yans›t›l›r.

‘Özürlü’ler politikas›,
Türkiye’nin ‘özrü’dür!
Hitler, Nazi partisinin 1935'teki
kongresinde “iyileﬂmesi mümkün
olmayan zihinsel özürlülerin ortadan kald›r›lmas›” emrini verdi.
Emir, Nazilerin “üstün ›rk” ideolojisine de, “iﬂe yaramayan asalaklar”dan kurtulmak, onlar›n “sosyal
güvenlik” harcamalar›n› üstlenmek
istemeyen tekellerin ç›karlar›na da
uygundu. Hitler diyordu ki, “Bir
özürlü, yata¤›nda yatarken, savaﬂ
yaral›s› yatak bulam›yor.” Öyleyse
ne yap›lmas› gerekti¤i belliydi!!!
Bu emrin gere¤i olarak, 2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n en insanl›k d›ﬂ› cinayetleri iﬂlenmeye
baﬂland›. 1939-1945 y›llar› aras›nda
Nazilerin yönetimindeki Almanya’da “i¤ne yaparak, Luminal ilac›
içirerek, aç b›rakarak, gaz odalar›nda karbondioksit vererek” tam
200 bin engelli katledildi.

Gaz odalar› yerine
evlerin odalar›...
Bugün kimse engellileri gaz
odalar›na göndermiyor. Ama engelliler üzerindeki zulüm, insan onuruna yak›ﬂmayan davran›ﬂlar sona m›
erdi? Onlar› evlerin odalar›na hapsetmek, daha m› hümanist bir yaklaﬂ›m?
Evet, dünya nüfusunun yaklaﬂ›k
“yüzde 10”u engelli kategorisine giriyor... Ülkemizde ise bu oran 12.9.
Yani ülkemiz nüfusunun yüzde
12.9’u, yani 8 milyon 600 bin insan›m›z engelli.
Bu rakamlar, genellikle “abart›l›” geliyor insanlara. Çünkü onlar,
engelleriyle görülmüyorlar ortada.
Ama gerçek ﬂu ki, hayat›n hiçbir
alan›nda, hemen hiçbir düzenleme
onlar› hesaba katarak yap›lmad›¤›
için, onlar toplumsal hayattan DIﬁTALANMAKTADIRLAR!
Düﬂünün ki, nüfusunun yüzde
12’sini yok say›yor bu toplum. Devlet, yok say›yor onlar›. Belediyeler
yok say›yor. Onlar› toplumsal ya-

Toplam özürlü say›s›: 8.6
Milyon (Bu, Türkiye nüfusunun yüzde 12.9'u demek!)
Engellilerin:
- 2 milyon 250 bini konuﬂma
özürlü,
- 1 milyon 270 bini zekâ özürlü,
- 892 bini ortopedik özürlü,
- 382 bini iﬂitme özürlü,
- 127 bini görme özürlü,
- 637 bini sürekli hastal›¤› var
ﬂamdan d›ﬂlay›p evlere hapsetmiﬂiz.
Bu yüzden ç›plak gözle asla farkedilmiyor say›lar›n›n bu kadar çok
oldu¤u. K›rsal kesim, zaten say›s›z
istatisti¤in kapsama alan› d›ﬂ›ndad›r. Bu konuda da öyledir... En baﬂta, engellilere uygun bir ulaﬂ›m sistemi ve ulaﬂ›m araçlar› yok. Tek baﬂ›na bu olgu bile onlar› evlere hapsetmeye yetiyor.

Engelliler ﬂovu...
“Hayat bir ﬂovdur” diyen kültür, engelliler meselesini de bir ﬂova
28
10 Aral›k 2006 / 82

çevirdi. Bu ﬂovun hemen her y›l de¤iﬂmeyen görüntüleri vard›r.
8.6 milyon engelli gerçe¤i ve
onlar›n gerçek sorunlar›, basketbol
oynayan bir grup engellinin
ve “azmetti engelleri aﬂt›” nakarat›yla sunulan bir kaç “baﬂar›” öyküsünün arkas›na gizlenir.
3 Aral›k, Dünya Engelliler Günü’dür... Bu senenin
“resmi” etkinliklerinin biri
Ç›ra¤an Saray›’nda, bir di¤eri de Conrad Oteli’ndeydi... Ç›ra¤an Saray›’nda bir
“balo” düzenlenmiﬂti “engelliler için”!!! Balo’dan bas›na
verilen foto¤raf, asl›nda her
ﬂeyi anlatmaya yetiyordu. Tekerlekli sandalyedeki bir engellinin etraf›na dizilmiﬂ kokanalar, burjuvalar ve bu tür
balolarda toplanacak üç beﬂ
kuruﬂla bu sorunun çözülece¤ini sanan küçük-burjuvalar POZ
veriyorlar... Baloda Engelliler
Vakf›’na 500 bin YTL kazand›ran
bir müzayede yap›lm›ﬂ, hem e¤lenmiﬂ, hem “yard›m” etmiﬂler
yani anlayaca¤›n›z...
Conrad Otel’de düzenlenen
“etkinlikte” ise AKP’li bakanlar›n
gözleri yaﬂartan konuﬂmalar›n›n
ard›ndan bir engelliye Honda taraf›ndan 2007 model bir otomobil hediye edilerek etkinlik sona
erdirilmiﬂ...

Nazi kafal›lar...
Ülkemizdeki yasalara göre,
her iﬂyerinde iﬂçilerin yüzde 3’ü
oran›nda engelli iﬂçi çal›ﬂt›rmak zorunludur. Ama ony›llard›r uygulanmaz bu. Patronlar için engelli çal›ﬂt›rmak zaten bir “zul”dür, bu yüzden çal›ﬂt›rmazlar; çal›ﬂma müfettiﬂleri ve iktidarlar da gözyumar buna. Ve bu böyle sürer gider.
Geçen hafta Maliye Bakan› Unak›tan iﬂyerlerinde belli bir oranda
eski hükümlü çal›ﬂt›rma zorunlulu¤una karﬂ› ç›karak “tekelde iﬂçi
yakt›lar, eski mahkum çal›ﬂt›rmam...” diyordu. (27 Kas›m 2006,
Sabah)

‹ki eski mahkum diyelim ki
Unak›tan’›n dedi¤ini yapm›ﬂlar; bu
tüm eski mahkumlara öyle bak›lmas›n› m› gerektirir? Devletin maliye
bakan›, devletin koydu¤u yasan›n
uygulanmamas› için aç›k izin veriyor patronlara. Engelliler konusunda da durum ve zihniyet hiç farkl›
de¤ildir. Bu nedenle de yüzde 3 oran›nda engelli çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u
ka¤›t üzerinde kalmaktad›r.
‹ﬂ kazalar›na yol aç›yorlar, verimli olmuyorlar diye k›rk türlü gerekçeyle engellilerin çal›ﬂt›r›lmamas›nda patronlar ve iktidarlar
hemfikirdir. Bu kafa asl›nda engellileri, “iﬂe yaramaz”, “fazlal›k”,
“yaﬂamas› gerekmez” olarak gören
Nazi kafas›n›n günümüze uyarlanm›ﬂ halinden baﬂka nedir ki?!

engelliler için gerekli
ve yeterli bütçeyi ay›rd›¤›n› söylüyor orada.
Herkesin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor yani. Gerçek ise
orada dile getirildi. Türkiye Sakatlar Derne¤i
Genel Baﬂkan› ﬁükrü
Boyraz, ﬂöyle diyordu
Engelliler, 3 Aral›k’ta Harbiye'den Taksim'e
ö r n e ¤ i n : “ H ü k ü m e t i n kadar yürüyerek taleplerini dile getirdiler.
2007 y›l›nda uygulamay›
Türkiye Sakatlar Derne¤i, Alt› Nokta Körler,
planlad›¤› bir dizi de¤iﬂikOmurilik Felçlileri ve Tüm Engelliler Derneklik(le) engelliler haklar›leri ile Tohum Otizm Vakf›, BJK Engelli Spor
n›n birço¤unu kaybedeKulübü üyelerinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, AKP’nin
cektir. AKP iktidar›, her
ve burjuvazinin ﬂovlar›na karﬂ›l›k, gerçek
yönden engellileri vuran,
sorunlar vard›...
haklar›n› elinden alan,
sorunlar›na yenilerini ekmamas› da ayr› sorun..
leyen bir anlay›ﬂla politikalar›na
K›sacas›, 3 Aral›k’ta Taksim’deyön vermeye baﬂlam›ﬂt›r."
ki
eylemde
söylenen, kendi kelimeAKP, engellilere de
Engellilerin oluﬂturduklar› örleriyle
ﬂudur:
“‹leriye de¤il geriye
gütlenmeler, geçen y›l ç›kar›lan Endost de¤il!
gidiﬂ
var!”
Tekelci
burjuvazi ad›na
gelliler Yasas›’n›n bir çok sorunu
E¤er masal gerçek olsayd› ve her
hükümet
eden
AKP
iktidar›nda
beraberinde getirdi¤ini, yasan›n enyalan söylediklerinde burunlar› biböyle olmas› da do¤al oland›r.
gelliler lehine olan bölümlerinin ise
raz uzasayd›, baﬂta Baﬂbakan Tayuygulanmad›¤›n› söylüyorlar. (Türyip Erdo¤an olmak üzere, AKP’li
Sorun köklüdür
kiye Omurilik Felçlileri Derne¤i
bakanlar›n, milletvekillerinin 3 AraGenel
Baﬂkan
Yard›mc›s›
Süleyman
Özürlülere bir “özür”den fazla
l›k günü çeﬂitli ﬂehirlerde düzenleAkbulut’un
aç›klamas›).
borcu
var toplumun. ‹ktidar›n, burnen “Engelliler Günü” etkinliklerinjuva
medyan›n
“özürlü” ﬂovlar›, gede burunlar› bir hayli uzam›ﬂ olurYeni yap›lan düzenlemelerle, üç
çici,
yüzeysel
ve lokal çözümleri
du. Engelliler Günü dolay›s›yla bir
ayda bir sadaka niyetine verilen ma8.6 milyon insan›m›z›n durumunu
mesaj yay›nlayan Baﬂbakan Erdoaﬂlar›n verilmesi için belirlenen
de¤iﬂtirmez. Onlar›n sorunlar›n›n
¤an, “özürlü vatandaﬂlar›n hak ettiözür oran› % 70’e ç›kart›l›yor; böyçözümü çok daha köklü ve geneldir.
¤i hayat ﬂartlar›na en iyi ﬂekilde kalelikle daha az özürlüye maaﬂ veriBaﬂka bir deyiﬂle, burjuva bas›nvuﬂmas› için bütçeden gerekli ödelecek, devletin baﬂ› gö¤e erecek!
da
övgülerle anlat›lan “‹yiliksever
ne¤i ay›rd›klar›n›” belirtmiﬂ.
Ayr›ca tasar›da iﬂyerlerinde % 3 çapatronlar›n
hayranl›k uyand›ran
l›ﬂt›rma oran› art›r›lmas› gerekmesiEngellilerin ‹stanbul’daki eyleçabalar›”yla
çözülemeyecek kadar
ne ra¤men, art›r›lmay›p aynen mumine kat›lan engelli AKP milletvebüyük
ve
köklüdür.
Ve asl›nda gerhafaza edilmiﬂ. Onun bile uygulankili Lokman Ayva da, hükümetin
çek ﬂudur ki; “iyiliksever patronlar›n hayranl›k uyand›ran çabalar›”
Resimdeki çocuk, ﬂanss›z, çünkü engelli olarak yaﬂamak zorunda. Ama
büyük suçlar›n› gizlemeye hizmet
o yine de ﬂans›zlar›n içinde bir ﬂansl›. Çünkü en az›ndan bir tekerlekli saneder. E¤er engelliler bugün ülkedalyeye ve daha önemlisi e¤itim imkan›na sahip...
mizde bu durumdaysa, bunda esas
Engelli çocuklar›m›z›n say›s› 1,5 milyon!.. Bu çocuklar›m›z›n içinde
sorumlu oligarﬂidir. Sorunu vahim
e¤itim imkanlar›ndan yararlanabilenlerin
hale getiren düzenin kendisidir. Çasay›s› kaç biliyor musunuz? Sadece, SADEl›ﬂan, çal›ﬂabilecek iﬂgücünü istihCE 45 bin... Keza, ülkemizdeki tüm engeldam edememiﬂ, 8 milyonu aﬂk›n iﬂlilerin yüzde 37’si okuma yazma bilmiyor.
sizi olan bir ülke, engellilere istihdam sa¤lar m›? Emeklisini, dulunu
Bu bir ülke için utan›lacak bir rakamd›r.
yetimini süründüren bir düzen, enUtan›lacak bir gerçektir.
gelliyi refaha, eﬂitli¤e kavuﬂturur
E¤itim hakk›na sahip olman›n ﬂans veya
mu? Bunu yapabilecek bir sistem
ﬂanss›zl›kla ilgisi yok elbette. Mesele bu
var elbette. Ama bu sistemin ad›
hakk›n gasbedilmesiyle ilgili.
kapitalizm de¤il, sosyalizm!
29
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Köle pazarlar›nda al›n›p sat›l›r
bizim çocuklar›m›z
“13 YTL'ye istedi¤in kadar iﬂçi
çocuk bulabilirim. Bunlar canavar
gibi çal›ﬂ›r...”
“Sivil” giyimli jandarma ile böyle pazarl›k yap›yordu çocuk iﬂçi
simsar›. Çocuk baﬂ›na 13 YTL!
Eme¤in ucuz, insan›n de¤ersiz oldu¤u ülkemizin çocuklar›n›n fiyat›
bu. 40 bin çocu¤umuzun sokaklarda
yaﬂad›¤› ülkemizde, insan pazarlar›
kurulup böyle al›n›p sat›l›yor yoksullar›n çocuklar›.
Yer Adana’n›n Yüre¤ir ‹lçesi’ne
ba¤l› Solakl› Beldesi. Yani herkesin
neredeyse birbirini bilip tan›yabilece¤i bir yer. Ancak kimse görmüyor, bilmiyor, duymuyor köle çocuklar›. Çünkü buralarda, her yaz
baﬂ›ndan k›ﬂa kadar kamyon kasalar› ile insanlar taﬂ›n›r. Genç yaﬂl›, kad›n erkek tar›m iﬂçileri...
Solakl›’da ortaya ç›kanlar ise,
bilinen tar›m iﬂçilerinden biraz farkl›. Adlar›n› koymak gerekirse, onlar
köle çocuklar. Yerel bir TV’nin yay›nlar› sonucu, 4 Aral›k’ta, “kiral›k
iﬂyeri” görünümü verilmiﬂ iki depoya yap›lan bask›nda; Van, Siirt, A¤r›, Bingöl, Muﬂ gibi illerde ailelerinden kiraland›ktan sonra Adana'ya
getirilen 10-18 yaﬂlar› aras›nda 58
çocuk “kurtar›ld›”.
Simsarlar taraf›ndan do¤udan
çocuk pazarlar›ndan toplanan, çaresiz ailelerinden haftal›¤› 40-50
YTL’ye kiralanan çocuklar›n t›k›ld›¤› yerde, narenciye kasalar› üzerinde uyuduklar›, yemek, banyo, tuvalet gibi ihtiyaçlar›n› ayn› yerde
karﬂ›lad›klar› anlaﬂ›ld›.
Çocuklar her gece 03.30’da
uyand›r›l›p kamyonlara doldurularak Adana ve Mersin'deki bahçe ve
tarlalara götürülüyorlar. 10 saat posalar› ç›kana kadar, yani “canavar
gibi” çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra, baﬂka
bir yer görmeden ayn› kamyonlarla
depoya getirilip t›k›l›yorlar. Çocuklar aylard›r bu sa¤l›ks›z koﬂullarda
ve tam bir köle gibi çal›ﬂt›r›l›yor.

Ay lard›r
bu koﬂullarda
yaﬂ›yorlar, her
gün az
de¤il,
60’a yak›n çocuk getirilip götürülüyor. Nereden mi? Solakl› belde belediye binas›n›n karﬂ›s›ndan. AKP belde teﬂkilat› binas›n›n da hemen bitiﬂi¤inden. Görmezlikten geliyorlar, çünkü
“do¤al” karﬂ›l›yorlar bu köleli¤i.
Çocuklar›n yaﬂad›klar› koﬂullar› reva görüyorlar onlara. Çünkü onlar›n
“tuzu kuru”, onlar›n çocuklar› al›n›p sat›lmaz o pazarlarda. Onlar›n
çocuklar› kerpiç bir barakan›n
önünde tuvalet, banyo kuyruklar›nda bekleﬂmezler, s›rtlar›n› kemiren
kasalar›n üzerine att›klar› ﬂiltelerde
de uyumak zorunda de¤iller.
Biliyorlar ki, Çukurova’n›n pamuk, narenciye tarlalar› çocuk iﬂçilerle doludur. Kimisi aileleri ile
yüklenip gelir, kimisi ac›mas›z simsarlar taraf›ndan kiralan›p sat›l›r. Daha iki y›l önce yine Adana’n›n
Kozan ‹lçesi’nde benzeri manzaralar ortaya ç›km›ﬂ ve ‘köle ticaretine’
dikkat çekilmiﬂti. Unutuldu! ﬁimdi
“kurtar›ld›lar” diyor Solakl›’dakiler
için burjuva bas›n. Onlar› oraya getiren koﬂullar yerinde durdukça neyin kurtarmas› bu!
“Biz de okumak istiyoruz” diyor
çocuklar, ama biliyorlar içinde bulunduklar› koﬂullar›: “Okula gitmek
bizim için hayal”. En temel haklar›n› bir hayale dönüﬂtüren, daha çocuk yaﬂta hayal kurmay› bile unutturan bu düzene lanet olsun!
Babas›yla gelen 12 yaﬂ›ndaki bir
çocu¤un ﬂu sözleri, as›l suçlunun
kim oldu¤una da iﬂaret ediyor:
“Burada çal›ﬂmak çok zor. Baz›
çocuklar da dayanamad› gitti. Biz
ekmek paras› için çal›ﬂ›yoruz”.
30
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“Ekmek paras›”... Haftada 40
YTL al›yor köle çocuklar. Tabi cezaland›r›l›p kesilmezse
haftal›klar›.
Peki kim bunlar›n sorumlusu? Sivil jandarma
ile pazarl›k yaparak, “13
YTL’ye istedi¤in kadar
iﬂçi çocuk bulabilirim.
Yeter ki bize bir depo bulun. Bunlar var ya canavar gibi çal›ﬂ›rlar. Bahçede çok iyi olur bu çocuklar, a¤açlara kolay
ç›karlar. Van’dan geliyoruz. Bende
40 kiﬂi var” diyen simsar m›? Yoksa, onlar› çal›ﬂt›ran toprak a¤as› m›?
Bu depolar›n kiras›n› ödeyip 13
YTL yevmiye ile kölece çal›ﬂt›ran
bahçe sahipleri mi?
Evet onlar suçlu! Ama as›l suç
bu çark› meﬂru hale getiren, çocuk
pazarlar› kurduran, aileleri çocuklar›n› kölece satmaya mecbur b›rakan
sistemin kendisi.
Bu gerçe¤i gizlemek için, bu sömürü sisteminin kayma¤›n› yiyenler, yani iliklerimize kadar sömürenler, “baba beni okula gönder”
kampanyalar› düzenlerler. Tarladan
al›p götürdükleri üç beﬂ çocukla,
köle çocuklar› perdelerler. Yüzbinlerce çocuk iﬂçinin yasad›ﬂ› ﬂekilde
fabrikalarda, atölyelerde hiçbir güvencesi olmadan çal›ﬂt›r›lmas›n›n
üzerini örterler. Daha da önemlisi, o
çocuklar›n okula gidememesinin alt›nda yatan siyasi, ekonomik, kültürel etkenlerin alt›nda kendi imzalar›
oldu¤unu unutturmaya çal›ﬂ›rlar.
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü
tüm dünyada 5 ila 14 yaﬂ aras› tam
250 milyon çocuk iﬂçinin köle gibi
çal›ﬂt›r›ld›klar›n› söylüyor. ILO’ya
göre, Türkiye'de ise 4 milyon civar›nda çocuk ucuz iﬂçi olarak, e¤itim
yüzü görmeden, sa¤l›ks›z koﬂullarda çal›ﬂt›r›l›yor.
Ucuz eme¤in sermaye için daha
da palazlanmak için hoyratça kullan›ld›¤› bir ülkenin manzaras› bunlar. Tarlalar›n köle çocuklar› ve 4
milyona yak›n akran›... Onlar bu ülkenin resmi, onlar en yoksullar, onlar bizim çocuklar›m›z.

“Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele edelim”
Gemlik: Panel
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin
sürdü¤ü yerlerden biri olan Gemlik’te, Temel Haklar Derne¤i’nde 3
Aral›k günü ‘Yozlaﬂma’ konulu panel düzenlendi. Panele konuﬂmac›
olarak Temel Haklar Federasyonu’ndan Hakk› Akça ve Asuman
Özcan Akça kat›ld›.
Dernek baﬂkan› Tuncel Ayaz’›n
yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan, Hakk› Akça, yozlaﬂman›n boyutlar›n›
anlatt›. “Düﬂünmeyen toplum yaratmak için uygulanan politika, gençleri bu batakl›¤›n içine sürükleyerek
geleceklerini karart›yor” diyen Akça, örgütlenmenin önemine dikkat
çekti. Asuman Özcan Akça ise, Temel Haklar Federasyonu’nun sürdürdü¤ü çal›ﬂmalardan söz ederek,
kampanyalar›n sonuçlar› hakk›nda
bilgi verdi.

‹zmir-Yamanlar
‹zmir’in gecekondu mahallelerinden Yamanlar’da “yozlaﬂmaya
karﬂ›” mücadele ça¤r›lar› yükseli-

yor.
12 Kas›m’da yapt›klar› aç›klama
ile Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Yozlaﬂmaya Karﬂ› Kampanya baﬂlatt›klar›n›
duyuran Yamanlar Temel Haklar
üyeleri, 1 Aral›k günü de Yamanlar
Mahallesi’nde bildiri da¤›tt›lar.
“Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Yozlaﬂmaya
Hay›r” önlükleri giyen dernek üyeleri, bildiri da¤›t›rken, megafonla
ça¤r›lar da yapt›lar. Tek tek evlerde,
kahvelerde, iﬂyerlerinde yapt›klar›
konuﬂmalarla bildiriler da¤›tan devrimciler halk›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›lar. Neler yapabileceklerini
soranlar oldu¤u gibi, o¤lu bali kullan›p sokakta yaﬂayan bir ana da
bildiri da¤›t›m›na destek verdi. Üç
bin bildiri da¤›tan dernek üyeleri
kampanyan›n yo¤un bir ﬂekilde sürece¤ini duyurdular ve halka, bu
mücadeleye kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.

Bahçelievler:
Halk Toplant›s›
Bahçelievler Temel Haklar, 3
Aral›k günü dernek binas›nda, mahalle esnaflar›n›n, kahvehane ve internet kafe sahiplerinin, liselilerin
ve ailelerin kat›ld›¤› bir halk toplant›s› düzenledi.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da
ilk olarak Bahçelievler Temel
Haklar ad›na Cem Koyup›nar söz
ald›. Koyup›nar, mahallemizde
uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, kumar›n
ve çeteleﬂmenin her geçen gün artt›-

Gebze ve Bahçelievler’de Halk Dayan›ﬂmas›
Bahçelievler Temel Haklar Kad›n Komisyonu’nun, halk›n dayan›ﬂmas›n› yaﬂama geçirmek amac›yla sürdürdü¤ü yard›m kampanyas›nda, 2 Aral›k günü iki aileye erzak yard›m› yap›ld›. Komisyonun
mahallede evleri gezerek yapt›¤›
çal›ﬂman›n ard›ndan, yoksul ailelerle dayan›ﬂma örgütlendi ve toplanan pirinç, bulgur, makarna, çay,
ﬂeker vb. erzaklar, ailelere iletildi.
Benzeri bir dayan›ﬂma örne¤i
ise, Gebze Temel Haklar’›n baﬂlat-

t›¤› çal›ﬂmayd›. Yard›m ve dayan›ﬂmaya kad›nlar›n ilgisinin yo¤un oldu¤u gözlenirken, bu hafta da Mevlana Mahallesi’nde oturan kad›nlar,
yoksul komﬂular›yla dayan›ﬂma
sergilediler. Temel Haklar çal›ﬂanlar›yla birlikte kömür, giyecek ve
g›da yard›m›nda bulundular.
Yard›m yap›lan Meryem teyze
o¤lu, gelini ve sekiz torunu ile birlikte kiral›k bir evde oturuyor. O¤lu sa¤l›k sorunu nedeniyle a¤›r iﬂlerde çal›ﬂam›yor. Elektrik, su fatu31
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¤›n›, sokaklarda rahatça dolaﬂamad›¤›m›z›, gençlerimizin uyuﬂturucu
ve fuhuﬂ bata¤›na sürüklendi¤ini,
halk›m›z›n tüm olumlu de¤erlerinin
sistem taraf›ndan bilinçli bir ﬂekilde
yok edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› kaydederek, “sorun, mahallede yaﬂayan tüm
halk›nd›r, çözümü ise halk›n örgütlü
mücadelesiyle olacakt›r” dedi.
Kat›lanlar›n söz alarak soruna
iliﬂkin düﬂüncelerini aç›klad›¤› toplant› sonucunda, “halk›n kal›c› çözümler istedi¤i, birlikte karar al›nmas›, kahvehanelerin 24.00’de kapanmas›, 18 yaﬂ›ndan küçüklerin
kahveye al›nmamas› ve çal›ﬂt›r›lmamas› kararlar› al›nd›.
Toplant›da al›nan di¤er kararlar
ise ﬂöyle oldu:
* Kahvelerde çetelerin bar›nd›r›lmamas› * Yöresel derneklerle bir
toplant› yaparak mahallede yaﬂanan
olaylara karﬂ› birlikte hareket etme
* Uyuﬂturucu kullanan gençlerin tedavi ettirilmesi * Fuhuﬂa izin verilmemesi * H›rs›zl›k yapan gruplar›n
tespit edilmesi * Kahvehanelerde
kumar›n oynanmamas› ve oynat›lmamas› ve mahallenin sahipsiz olmad›¤›n›,
mahallede
pislik yayanlara
karﬂ› bir
yürüyüﬂ
yap›lmas›
kararlaﬂt›r›ld›.
ras› birikmiﬂ. “Kaç gündür a¤l›yor
10 ayl›k bebek, doktora da götüremedik, elimizde bir ﬂey yok, öksürüyor da. Odun kömür de alamad›k” diyor Meryem teyze. Dernek
çal›ﬂanlar›yla birlikte komﬂular›n›n
kap›lar›n› çal›yorlar. Kimisinden
odun, kimisinden kömür. Meryem
teyze “bir zamanlar biz de kendi
ya¤›m›zla kavrulurduk” diyor yaﬂl›
gözlerle. Yoksulluk ve so¤uk ikiz
kardeﬂ gibidir. Bizleri ›s›tacak olan
yoksullu¤un kader olmad›¤›n› bilerek, bizi yoksul b›rakanlara karﬂ›
mücadele etmek, halk olarak dayan›ﬂmam›z› örgütlemektir.

Bir Papa’n›n de¤eri nedir sizce?.. Peki ya bir Anne’nin;
Kaç para eder genç bir annenin bedeni?.. Veya sanat denilen ﬂeyin de¤eri kaç dolard›r?.. Sevgi, teraziye koyup
tartt›¤›n›zda kilosu kaç dolar
eder?.. Namus, borsada kaç
dolar üzerinden iﬂlem görüyor?.. Borsa’da ne zaman
TAVAN yapar tüm bunlar ve
ne zaman TABANA VURUR
bu de¤erler?
Biliyoruz, ﬂimdi diyeceksiniz ki ne biçim soru
bunlar?.. Evet, sorular
ﬂekilsiz, sorular mant›ks›z görünüyor, ama
emin olun, hepsi hayat›n içinden ç›kt› bu sorular›n. Hergün biraz daha yozlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan bir hayat›n içinden.
*
Papa’n›n ziyaretinin ard›ndan burjuva medyada yap›lan de¤erlendirmelere bak›n: “Papa’dan paha biçilmez tan›t›m”... “Papa’n›n Sultanahmet’teki k›yam duruﬂu, tan›t›mda Formula 1’i geçti”; k›yasa bak›n, kafaya bak›n; kafada tek
bir “de¤er” var, o da herhangi bir
olgunun dolar olarak borsadaki de¤eri... Papa’n›n “k›yam duruﬂu”nun islam ve h›ristiyan alemi
için verece¤i mesajlar tart›ﬂ›labilir,
dini gelenekler aç›s›ndan bu hareketin anlam› tart›ﬂ›labilir, ve daha
pekçok aç›dan tart›ﬂ›labilir, ama
bunlar›n tart›ﬂt›¤› bambaﬂka bir
ﬂey. Siyasi, dini, kültürel, tüm kimlikler, bu kafa yap›s›na sadece yürüyen yeﬂil bir dolar olarak görünüyor.
*
Çürüme, bir noktada toplumsal yap›n›n çivilerinin sökülmesine yolaçar. Her ﬂey bir yana saç›l›r... Ve
o zaman her ﬂey kendisi olmaktan ç›kar. Sanat sanat olmaktan,

insan insan olmaktan, namus namus olmaktan, sevgi sevgi olmaktan, e¤itim e¤itim olmaktan ç›kar.
*
Nitekim ç›k›yor.
‹stanbul Devlet Opera ve Balesi,
"Ali Baba ve K›rk Haramiler"
adl› operay› sahneliyor. Masal bu
ya; haramiler, alt›n dolu sand›klar›
bulduklar›nda heyecanla aç›yorlar.
Sand›klar aç›ld›¤› anda, bir harami heyecanl› ba¤›r›yor: "Goldaﬂ
alt›nlar› bunlar''!
Yüzlerce y›ll›k "Ali Baba ve K›rk
Haramiler"e utanmadan ek yap›l›yor.
Aç›klamas› var: ‹stanbul Devlet
Opera ve Balesi, bu oyun için
Goldaﬂ firmas›ndan sponsorluk
deste¤i alm›ﬂ: 30 bin YTL!

lat sevgisi” gibi iki de¤erin arkas›na gizlenerek yap›l›yor. Sinsice.
Gazetelerde “ben olsam ben de
yapard›m” diyen röportajlar yay›nlan›yor. ﬁ›rac›n›n avukat› bozac› tabii. “Görüﬂ ald›klar›”, tescilli
fahiﬂelerle, dizilerini, bu aﬂa¤›lanmay› ve alçaklaﬂmay› savunuyorlar. “Ben olsam ben de öyle yapard›m, ama o kadar ucuza kabul etmezdim” diyenler, sanki
normal bir ﬂey söylüyormuﬂ gibi
sunuluyor.
*
Denizli’de, Pamukkale turistik bölgesindeki esnafla vali bir toplant›
düzenliyor. Toplant›da, bir otelci,
fuhuﬂun meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› öneriyor. Madem yap›l›yor, madem engellenemiyor, o zaman paras›n›
kazanal›m! Böyle diyor “esnaf!”
Çiviler sökülüyor.
*
Tüm bu pespayelikler,
rezaletler özellikle bir
yerden teﬂvik ediliyor,
körükleniyor, k›ﬂk›rt›l›yor, meﬂrulaﬂt›r›l›yor:
Görsel ve yaz›l› medya;
Burjuva medya! Batakl›¤›n ad› bu. Kimi namussuzlu¤un dizisini çekiyor, kimi pespayeli¤in röportaj›n›
yap›yor, ekranlar ve sayfalar, ülkenin gerçek sorunlar›na, ülkenin
devrimcilerine ve vatanseverlerine
kapat›l›rken, alçalmaya aç›l›yor...
Bu i¤renç kokular oralardan yükseliyor. Bu i¤renç çamur oralardan yay›l›yor toplumsal hayat›n
her alan›na.
*
Namus mu? 150 bin dolar!
Papa’n›n k›yam duruﬂu mu?
Formula 1’in reklam de¤erinden
biraz daha fazla!
Sanat m›? 30 bin YTL!
Fuhuﬂ mu? Sen paradan haber
ver... Yaln›z ona tap›yor bu yeni
dinin sahipleri. Yaln›z ona hayranlar, yaln›z ona yer var hayatlar›nda. Hay›r, insanl›k bu kadar alçalamaz ve bu alçalmay› kabul
edemez; her ﬂeyin de¤erinin, kaç
alt›n, kaç dolar etti¤iyle ölçüldü¤ü
bir dünyada yaﬂamaktansa, o
dünyay›, onlar›n baﬂ›na y›kmal›...

Bir Papa... Bir Anne...
Bir Tiyatro... KAÇ

DOLAR EDER?
30 bini bast›rd›¤›n›zda, en tarihi senaryonun bile ›rz›na geçeriz diyen
bir sanat anlay›ﬂ› bu.
*
Hat›rlay›n, bundan bir süre önce,
islamc› zihniyet Pinokyo, Heidi gibi masallar› “islamileﬂtirmiﬂ”di. Pinokyo’ya “allah r›zas› için”
dedirtmekle, haramilere "Goldaﬂ
alt›nlar› bunlar''! dedirtmek
aras›nda ne fark var?
Fark yok! Çünkü ikisine de yön veren eme¤e, tarihe, gerçe¤e, sanata, edebiyata sayg›s›zl›k... Amaç
has›l olsun da, nas›l olursa olsun
diyen zihniyet, herﬂeyi yapar...
*
Yap›yor da.
Bir annenin, çocu¤unun tedavi
masraflar›n› karﬂ›lamak için 150
bin dolara kendini satmas› meﬂru
gösteriliyor. Ekonomik zorlu¤a
düﬂen her annenin fahiﬂe olmas›
sanki kaç›n›lmazm›ﬂ gibi meﬂrulaﬂt›r›l›yor. Üstelik bu meﬂrulaﬂt›rma, “anneli¤in kutsall›¤›” ve “ev32
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Hizbullah Bas›n Sözcüsü Dr. Houssein Rahhal:

Bu savaﬂta ayn› saftay›z
Lübnan’›n baﬂkenti Beyrut’ta
düzenlenen, Direniﬂle Uluslararas›
Dayan›ﬂma Konferans›, Türkiyeli
devrimcilerin, ‹srail sald›r›s›na direnen Lübnanl› yurtsever, devrimci güçlerle dayan›ﬂmas›na zemin
olmuﬂtu. Biz de konferans s›ras›nda, direniﬂin omurgas›n› oluﬂturan
Hizbullah’›n bas›n sözcüsü Dr.
Houssein Rahhal ile direniﬂ ve bugünkü durumu konuﬂtuk.

◆ ‹srail sald›r›s›n› ‘Hizbullah
'iki askerimizi kaç›rd›' diyerek meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Gerçek nedenler neydi?
Dr. Houssein Rahhal: Bismillahirahmanirrahim...
Bu savaﬂ, Amerika ve ‹srail'in iﬂbirli¤inin sonucuydu. Uluslararas›
topluluk ve Arap ülkelerden destek
alarak gerçekleﬂtirdiler. Arap ülkelerin ço¤u Amerika'yla iﬂbirli¤i yapmaktad›rlar, M›s›r, Ürdün ve Suudi
Arabistan baﬂta olmak üzere. Son
zamanlarda Suudi Arabistan tavr›n›
biraz de¤iﬂtirdi, Hizbullah ile görüﬂmeler yapmak istediler.
‹lk hedef Lübnanl›’lard›. ‹kinci
ise, bölgesel de¤iﬂmeleri gerçekleﬂtirmekti. Amerika’n›n Büyük Ortado¤u Projesini (BOP) gerçekleﬂtirmek istiyorlard›. Condolizza Rice’in dedi¤i gibi, bu yeni projeyi
hayata geçirmek için, Lübnan birinci ad›m olacakt›. Hizbullah'› ve Hamas'› bitirmek istiyorlard›, çünkü
onlar direnen güçlerdir. Direniﬂi des-

tekleyen bütün ülkelerin faaliyetlerini s›n›rlamak istiyorlard›, ‹ran ve
Suriye baﬂta olmak üzere. Bunlar
iki temel nedendir ama baﬂka hedefler de vard›.
◆ ABD ve ‹srail direnen bir gücü yok etmek istediler. Sonra büyük
bir birlik sergilendi direniﬂte. Nas›l
bir araya gelebildiniz?
Direniﬂi örgütleyen Hizbullah't›.
‹srail güney Lübnan'a sald›rd›, çünkü orda onlarla yüzleﬂen güç vard›,
Hizbullah. Bu sald›r› di¤er gruplar›n tepkisine neden oldu ve birlik
oluﬂturuldu. Baz› gruplar bize destek verdi, Amal Hareketi (ﬁii Emel
Örgütü) baﬂta olmak üzere. Di¤er
gruplardan da destek geldi, bunlar›n
aras›nda Komünist Partisi de vard›.
Hizbullah, ‹srail'e (iﬂgal alt›ndaki Filistin) kadar ulaﬂan milisleri
olan tek güçtü. Askeri anlamda bir
tek biz savaﬂt›k. Lojistik anlamda
da. As›l direniﬂi Hizbullah gösterdi
ama partimizin di¤er gruplarla mücadele etmemek gibi bir derdi yok.

Yenilgisi, ‹srail’in K›sa
Sürede Sald›rmas›na Engel
◆ Bu direniﬂin gösterdi¤i en
önemli ﬂey emperyalizm ve siyonizmin yenilebilece¤i oldu. Bu yan›yla
anlam› büyük. Fakat askeri zaferle
her ﬂey bitmiyor, düﬂman yine Ortado¤u'ya göz dikiyor. Zaferden sonra
bahsetti¤iniz gruplarla yine iﬂbirli¤i yap›yor musunuz?
Dr. Houssein Rahhal: Bu sa-

Bütün farkl› ideolojik düﬂünceleri bir
yana -sosyalist, ‹slamc›...-, ortak bir
düﬂman›m›z var, o da Amerikan emperyalizmi. Farkl›l›klar› bir kenara b›rak›p, tek bir güç halinde karﬂ› durmam›z gerekir. Bu insani bir savaﬂt›r. Bu
savaﬂta ayn› taraftay›z.
33
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vaﬂta hiçbir zaman tek baﬂ›m›za
kendimizi saymad›k. Direniﬂ Araplar›n direniﬂiydi. ‹ﬂbirli¤imiz devam
ediyor, ortak program›m›z var, hükümeti de¤iﬂtirmek istiyoruz.
ABD'ye karﬂ› tepkisiz olmayan bir
hükümet oluﬂturmak istiyoruz.
‹srail'in tekrar sald›rma ihtimali
her zaman yüksek, her zaman bunu
haz›rl›yor ve projelerinden vazgeçmeyecektir. Ama son savaﬂta yenilmeleri k›sa zamanda yeni bir sald›r›y› önleyecektir.

‘Bar›ﬂ Gücü’ Büyük
Sorunlara Yol Açacak
◆ ‹srail geri çekildikten sonra
Birleﬂmiﬂ Milletler bir güç gönderdi. “Bar›ﬂ Gücü”. Hizbullah bu gücü nas›l de¤erlendiriyor?
Biz bar›ﬂ gücünü iki ﬂartla kabul
ettik. ‹lk olarak Lübnan devletini
korumak ve Lübnan askerlerini desteklemek. ‹kinci ise Lübnan halk›na
yard›m etmeleri. Lübnan meclisi taraf›ndan bu istek onaylanm›ﬂt›. Sadece bu ﬂartlarla kabul ettik.
Maalesef baz› devletler, Almanya gibi, ‹srail'e yard›m etmek gibi
bir amaç koydular. Lübnan halk›n›n
ç›karlar›n› hiçe sayd›lar. F‹NÜL'ün
(Bar›ﬂ Gücü) amac› de¤iﬂti. ‹lerde,
büyük problemlere yol açacak.
◆ Gücün içinde Türk askerlerine nas›l bak›yorsunuz?
Dr. Houssein Rahhal: Hangi ülke olursa olsun, bütün ortak ülkelerden bahsediyorum, e¤er Lübnanl›’lara yard›m için geliyorlarsa onlar›
kabul ediyoruz. Ama korkular›ndan
dolay› belirsiz amaçlarla geliyorlarsa, direniﬂe karﬂ› savaﬂmak için, ‹srail'in ç›karlar›n› korumak içinse
veya baﬂka amaçlarla geliyorlarsa, onlara karﬂ› duraca¤›z.

Düﬂman›m›z Ortak;
Amerikan Emperyalizmi
◆ Lübnan d›ﬂ›nda bir çok
ülkede direniﬂ desteklendi. Çeﬂitli gösteriler yap›ld›. ‹çerisinde

sosyalistler vard›, komünistler vard›, islamc› gruplar vard›. Dünyan›n
her yerinden destek gördünüz. Türkiye aç›s›ndan soruyorum, ülkemizde komünistler, Marksist-Leninistler, sosyalistler ve islamc›lar bu direniﬂi destekledi. Onlara bir mesaj›n›z var m›?
Dr. Houssein Rahhal: Öncelikle silahl› mücadelemize destek veren gruplara teﬂekkür ediyoruz. Bu
destekler ‹srail'e karﬂ› zaferi elde et-

memizde büyük bir rol oynad›. Bize
destek verenleri destekliyoruz, çünkü Amerikan emperyalizmine ve ‹srail siyonizmine karﬂ› ortak bir çal›ﬂma yapmak gerekiyor.
‹nan›yoruz ki bütün insanlar, siyasi ve sosyal kurumlar, emperyalist egemenli¤e karﬂ› duran tüm
güçler birdir. Sömürgecili¤e ve hegemonik güçlere karﬂ› duran herkes
asl›nda bizim taraf›m›zdad›r. Bugün
dünyaya hükmetmeye çal›ﬂan Ame-

‹srail askerleri bu köyü geçemedi
Fad'l Ruda, ‹srail s›n›r›ndaki Ayt'l ﬁaab Köyü’nde
yaﬂ›yor. 60 yaﬂ›nda. Bu köy Hizbullah'›n ‹srail askerlerini rehin ald›¤› köy. Direniﬂte de önemli bir yere sahip,
bu köyde çok say›da tank ve dozerin imha edildi¤i de
verilen bilgiler aras›nda.
◆ Bize köyde neler yaﬂad›¤›n›z› anlatabilir misiniz?
Fad'l Ruda: Teﬂekkür ederiz size. Direniﬂçilerin
hepsi buradayd›, her gün direniﬂçiler buradayd› o günlerde, hiç gitmediler, direndiler, bir ad›m bile geriye
gitmediler. Köyün her yerinde onlar vard›, düﬂman burdan ileri gidemedi.
◆ Ailenizde kay›p var m›?
Çocu¤um direniﬂçiydi, tutsak düﬂtü beﬂ y›l hapishanede kald›. Benim ailemden ölen yok ama burada bir-

rika'd›r. Buna karﬂ› savaﬂan, haks›zlara karﬂ› duran, bizimledir.
Bütün farkl› ideolojik düﬂünceleri bir yana -sosyalist, islamc›...-,
ortak imzal› bir kitap yazmalar› gerekir. Ortak bir düﬂman›m›z var, o
da Amerikan emperyalizmi. Burada
insani bir durum söz konusu. Farkl›l›klar› bir kenara b›rak›p, tek bir
güç halinde karﬂ› durmam›z gerekir.
Bu insani bir savaﬂt›r. Bu savaﬂta
ayn› taraftay›z.
çok insan öldü.

◆ Köyünüz harabeye dönmüﬂ? ﬁu
an nas›l geçiniyorsunuz?
Yaﬂam nas›l olsun, gördü¤ünüz gibi her yer y›k›lm›ﬂ. Tarlalar›m›z hep ekiliydi, zeytin, tütün... bunlar›n
hepsi bu savaﬂ sürecinde gitti yani, yok oldu. Burada
50 ev vard›. ﬁimdi sadece 10 ev kald›, di¤erleri hepsi
gitti, bir k›sm› öldü bir k›sm› göç etti.
Her tarlada 300-600 aras› a¤aç gitti. Giyece¤imiz
bu üstümüzdekinden baﬂka biﬂey yok. Yani devletlerden gelen yard›mlarla yaﬂayabiliyoruz. Buraya gelen
herkes yard›m etti, biﬂeyler yapt› onlara teﬂekkür ediyorum. Buradaki insanlar; yaﬂl›lar, kad›nlar, gençler
çok zor durumda kald›lar. Nas›l ya¤mur ya¤arsa, uçaklarla o ﬂekilde bomba ya¤d›rd›lar üstümüze. Ama baﬂaramad›lar, geçemediler bu köyü, çok ac› çeksekte geçemediler bizi. Size teﬂekkür ediyoruz. Gördüklerinizi
anlat›n herkese.

Yüzbinler Meydanda, ABD Destekli Hükümet Panikte
Lübnan’da askeri zaferi kazananlar, ﬂimdi ülkenin siyasi sürecinde
de söz sahibi olmak ve ülkenin bombalanmas›n›n arkas›ndaki as›l güç
olan, emperyalistlere s›rt›n› dayayan
hükümeti y›kmak istiyorlar.
ABD yanl›s› hükümeti devirmek
ve ulusal birlik hükümeti kurmak
üzere harekete geçen Hizbullah,
Beyrut’ta dev gösteriler düzenliyor. Aral›k baﬂ›nda baﬂlayan ve yüzbinlerce kiﬂinin kat›ld›¤› gösteriler,
“hükümet istifa” sloganlar›yla devam ediyor. Eylemciler, kurduklar›
çad›rlarla direniﬂi süreklileﬂtirirken,
Sinyora hükümeti istifa etmeyece¤ini aç›klad›. Hizbullah’›n yan›s›ra,
H›ristiyan Ulusal Özgürlük Hareketi
ve direniﬂ içinde yeralan di¤er grup-

lar da eylemlerin içinde yer al›yorlar.
Gösteriler Sinyora hükümeti kadar emperyalistleri de telaﬂland›rd›. Bol bol “demokrasi” nutuklar›
atanlar, bar›ﬂç›l gösterinin karﬂ›s›na dikildiler. Harriri suikasti
sonras›, kendisi de benzer eylemler sonucu iktidara gelen Baﬂbakan Fuad Sinyora, “demokrasinin
tehlikede oldu¤unu” iddia ederken, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi John Bolton, eylemin, “‹ran
ile Suriye’nin Beyrut hükümetine
karﬂ› yapt›¤› darbe planlar›n›n bir
parças› oldu¤unu” iddia etti. ‹ngiltere D›ﬂiﬂleri Bakan› Margaret
Beckett ise, Lübnan hükümetine
‘deste¤i’ konusunda güvence ver34
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di. E¤er bu tür kitlesel eylemler bat›
yanl›s› hükümetleri iﬂbaﬂ›na getirecekse destekler, “devrim” diye pazarlarlar, aksi söz konusu ise, karﬂ›s›na dikilip bu kez savunduklar›n›n
ad›na demokrasi derler.

Anti-emperyalistler Yarg›lanamaz
Anti-emperyalist mücadelenin
tutsaklar›yla dayan›ﬂma eylemleri
sürüyor

Ankara’da Dayan›ﬂma
Gecesi
Lübnan’a asker gönderilmesini
protesto etmek için Türkiye’nin
dört bir yan›ndan Ankara’ya gelen
anti-emperyalistlerden 18 kiﬂi, 7
Eylül’de tutuklanm›ﬂt›. Emperyalizme ve Siyonizm’e Karﬂ› Ankara Platformu, tutsaklarla dayan›ﬂmak için bir gece düzenledi. 3 Aral›k’ta Ekin Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂen geceye yo¤un ilgi
vard›.
Geceye Ortado¤u halklar›n›n direniﬂini anlatan slayt gösterimi ile
baﬂland›. Slayt gösteriminin ard›ndan Emperyalizme ve Siyonizme
Karﬂ› Ankara Platformu ad›na bir
konuﬂma yap›ld›.
Yap›lan konuﬂmada 18 tutsa¤›n
aradan 3 ay geçmiﬂ olmas›na ra¤men hala mahkemeye ç›kar›lmad›¤›na dikkat çekilerek, tutuklamala-

Amman’da Konferans:
“Emperyalizme karﬂ›
mücadele meﬂrudur,
desteklenmelidir!”

Irak, Lübnan direniﬂlerinin yaratt›¤› ortam, hiç kuﬂku yok ki, tüm Ortado¤u ülkelerinde kitlelere mücadele, örgütlenme güveni ve coﬂkusu
veriyor. Uzun y›llar muhalefetin

r›n halka emperyalizme karﬂ› ç›kmamalar› konusunda bir gözda¤› oldu¤u belirtildi. Konuﬂman›n sonunda ﬂöyle denildi:
“Her türlü bask›ya ra¤men bu
ülkede anti-emperyalist mücadeleyi
yükseltmeye ve halklar›n kardeﬂli¤ini her zaman savunmaya ve hayk›rmaya devam edece¤iz.”
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤›
geceye Diyez Grubu, Mamak ‹ﬂçi
Kültür Evi Tiyatro Grubu, ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u da oyun ve türküleriyle kat›larak anti-emperyalist
dayan›ﬂmada yerlerini ald›lar.

Tutsaklarla Dayan›ﬂma
Kart› Gönderildi
Emperyalizme ve Siyonizme
Karﬂ› Ankara Platformu’nun bir di¤er eylemi de tutuklanan anti-emperyalist tutsaklara kart göndermek
oldu. 6 Aral›k’ta toplanan platform
üyeleri, kart atmadan önce “Antiemperyalistler Yarg›lanamaz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› açarak, bas›n aç›klamas›yezildi¤i Ürdün de bu geliﬂmenin
yans›malar›n›n görüldü¤ü yerlerden
biri.
Ürdün’de 30 Kas›m-1 Aral›k tarihlerinde "Hegomanyaya Karﬂ› Ç›kan
Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n Amman
Toplant›s›" ad›yla bir konferans yap›ld›. Konferansa a¤›rl›kl› olarak Ortado¤u ülkelerinden (Filistin, Irak, Lübnan,
M›s›r ve Suriye'den) çeﬂitli örgütlenmeler ve kurumlar kat›ld›lar. Avrupa'dan hiçbir temsilcinin olmad›¤›
konferansa, Türkiye'den ise sadece
Haklar ve Özgürlükler Cephesi kat›ld›.
Konferans, Mühendisler Sendikas›, Doktorlar Sendikas›, Metal iﬂçileri Sendikas› gibi çeﬂitli sendikalar taraf›ndan ortak örgütlenmiﬂti.
Örgütleyiciler aras›nda ‹srail'deki
tutsaklar için kurulmuﬂ bur tutsak
yak›nlar› örgütü de vard›. Bu tarz bir
konferans Ürdün'de uzun y›llar sonra ilk kez yap›l›yordu, bu anlamda
35
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Ankara

la ve sloganlar›yla bir kez daha tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› talep
ettiler.

AKP Önünde Gösteri
6 Aral›k’ta ﬁiﬂli AKP önünde
”Lübnan’a Asker Gönderilmesine
Karﬂ› Ç›kt›lar, Tutukland›lar. Anti-Emperyalistler Yarg›lanamaz”
yazan pankartlar›yla bir araya gelen
BDSP, Devrimci S›n›f Platformu,
Devrimci Hareket, EHP, HKM,
‹LPS, HÖC, Kald›raç, Odak, PDD
üyeleri, 18 anti-emperyalistle
dayan›ﬂmaya ça¤r› yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan konuﬂmalarda AKP
hükümeti protesto edilirken, “Lübnan’a Asker Göndermek Halklara
‹hanettir, Anti-Emperyalistler Yarg›lanamaz, Filistin’de ‹ntifada,
Irak’ta
Lübnan’da
Direniﬂ
Kazanacak” sloganlar› at›ld›.
oldukça önem verilmiﬂti.
Konferansta, Hukuk ve reformlar, Çevre, Direniﬂ, Kad›n ve çocuk
haklar› gibi oturumlar yap›ld›. ‹lk
günkü oturumlardan "Direniﬂ" baﬂl›kl› oturumda HÖC temsilcisi divanda yeral›rken, BOP’ta Türkiye’nin üstlendi¤i rol ve ülkemizdeki
AKP iktidar›n›n niteli¤i üzerine konuﬂarak, birlikte mücadelenin gereklili¤ine de¤inen bir konuﬂma yapt›.
Oturumlarda TAYAD’l›lar da söz
alarak ülkemizdeki direniﬂi anlatarak, Ebu Garip’teki, Filistin hapishanelerindeki, F Tiplerindeki direniﬂlerin benzerli¤inden sözettiler.
Konferans›n sonunda sonuç deklerasyonu haz›rlan›rken, bir madde hiç
tart›ﬂmas›z kabul edilerek kesinleﬂtirildi: "Halklar›n emperyalizme ve siyonizme karﬂ› vermiﬂ oldu¤u her mücadele meﬂrudur ve desteklenmelidir"!

Gençlik haklar›n› Artvin Gençlik
kazanacak Derne¤i Kuruldu!
Gençlik Federasyonu’nun baﬂlatt›¤›
“Haklar›m›z Çal›n›yor, Gelece¤imiz için
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› sürüyor.
Ankara Gençlik Derne¤i 30 Kas›mda A.Ü. Cebeci Kampusu önünde
kampanyan›n duyurusunu yapt›. “Haklar›m›z Çal›n›yor, Gelece¤imiz
için Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” yaz›l› pankart açan ö¤renciler ad›na
Ebru Gürler, yapt›¤› aç›klamada üniversitelerde yaﬂanan sorunlara yer
verdi. “Bizler bu ülkenin gençleriyiz, ülkemizin gelece¤i, mirasç›lar›y›z”
diyen Gürler, devamla ﬂöyle konuﬂtu: “Bugün bize verilmeyen en temel
ö¤renci haklar›m›zd›r, elimizden al›nan gelece¤imizdir. Tüm bu hak
gasplar›na karﬂ› haklar›m›z› savunmak için, bilimsel ve kaliteli bir e¤itim verilmesi, bilimsel çal›ﬂmalar›m›z› yapacak ortamlar sa¤lanmas›,
okullar›m›z›n hapishane görüntüsünden ç›kmas›, ulaﬂ›mdan beslenmeye,
bar›nmadan sa¤l›¤a kadar bizlere verilmeyen, elimizden al›nan haklar›m›z› kazanmak için bugünden itibaren yeni bir kampanyaya baﬂl›yoruz.
Tüm ö¤rencileri haklar›n› savunmak için destek vermeye ça¤›r›yoruz.”
‹zmir Gençlik Derne¤i ise, Bornova Metro önünde yapt›¤› duyuruda;
baﬂta e¤itimin ticarileﬂmesi olmak üzere, bar›nma, ulaﬂ›m, KPSS, üniversitelerin F tipine dönüﬂtürülmesi gibi birçok soruna de¤indi. Aç›klaman›n devam›nda tüm bu sorunlar›n ö¤rencilerin, ö¤retim görevlilerinin
ve çal›ﬂanlar›n yönetimde söz sahibi oldu¤u, anadilde eﬂit paras›z ve bilimsel e¤itim veren, halk için bilim halk için e¤itim anlay›ﬂ›yla çal›ﬂan
Demokratik Halk Üniversiteleri’nde çözülebilece¤i anlat›ld›.

Liseli
Gençlikten
Tan›ﬂma
Etkinli¤i

Bursa’da liseli gençlik 2 Aral›k günü tan›ﬂma çay› düzenledi. Ö¤rencilerin okullar›ndaki ortak sorunlar ve çözümleri hakk›nda tart›ﬂt›¤› etkinlikte, Bursa Temel Haklar Müzik Grubu bir dinleti verdi. Gençler, liselerin art›k ö¤rencilerin tecrite maruz b›rak›ld›¤› yerler oldu¤unu belirterek, gençli¤in önündeki en büyük engellerden biri olan yozlaﬂmaya karﬂ› bir ﬂeylerin yap›lmas› gerekti¤ini belirttiler.

Soruﬂturmalara Son!
27 Ekim tarihinde, tecriti protesto eden yasal bildiriler da¤›tan, Bal›kesir Gençlik Derne¤i Üyesi Selda ﬁen, Cengiz Karaca ve Özkan Yaﬂar
gözalt›na al›nm›ﬂlard›. Bu olaydan sonra Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencisi
Selda ﬁen’e okul idaresi-polis iﬂbirli¤i ile soruﬂturma aç›ld›.
Yönetimin; bu ülkenin en önemli hak ve özgürlük sorununa tav›r
alanlara karﬂ› tak›nd›¤› tutumu, 2005 y›l›nda okulda uyuﬂturucu satmak
ve ö¤rencilere fuhuﬂ yapt›rmaktan gözalt›na al›nan 20 kiﬂiye karﬂ› göstermedi¤i, onlara soruﬂturma dahi açmay› gerek görmedi¤i hat›rland›¤›nda, nas›l bir ö¤renci tipi istedikleri ortaya ç›km›ﬂ oluyor.
Savc›l›¤›n da bildiri da¤›tanlara dava açt›¤› ö¤renilirken, konuya iliﬂkin aç›klama yapan Bal›kesir Gençlik Derne¤i, bu sal›d›r›lara “bask›lar,
soruﬂturmalar, cezalar bizleri y›ld›ramaz” diyerek cevap verdi.
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri ise, 24 kas›m günü Postane önünde düzenledikleri eylemle, soruﬂturmalar› protesto ettiler. 'Soruﬂturmalara son!' pankart›n›n aç›ld›¤› eylemin sonunda, soruﬂturma açan üniversitelerin rektörlerine faks çekildi.
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Gençli¤i örgütsüzleﬂtirmek için, bir
yandan soruﬂturmalar ve cezalarla, öte
yandan gözalt› ve tutuklamalarla gençlerimiz y›ld›r›lamaya çal›ﬂ›l›rken; onlar
örgütlenmekten asla vazgeçmiyorlar.
Bunun son örne¤i, Artvin gençli¤inin
yeni mevzisi olan, Artvin Gençlik Derne¤i’nin kurulmas› oldu. Bir süredir çal›ﬂmalar›n› “Giriﬂimi” olarak sürdüren
dernek, 4 Aral›k günü resmi olarak tüzel kiﬂili¤ine kavuﬂtu.
Artvin Gençlik Derne¤i taraf›ndan
yap›lan duyuruda, ﬂöyle deniliyordu:
"Çoruh’un coﬂkunlu¤uyla, Kaçkarlar’›n görkemiyle umudu her yerde büyütmenin coﬂkusuyla ç›kt›k yola. Zulme, sömürüye, tecrite, kimliksizleﬂtirmeye, yozlaﬂmaya, faﬂizme karﬂ› tarihimizden ald›¤›m›z güçle barikatlar›
aﬂ›p, elma yanakl› çocuklar›n gülüﬂleri
içten oluncaya ve özgürleﬂinceye kadar
mücadelemizi sürdürece¤iz.”
Adres: Çarﬂ› Mah. Cumhuriyet
Cad. Akay ‹ﬂh. Kat:2/1

Süresiz Boykot Karar›
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde 4 Aral›k’ta hem
Beﬂiktaﬂ hem de Davutpaﬂa kampuslerinde süresiz boykot baﬂlat›ld›. Kat›l›m›n özellikle Davutpaﬂa’da yüksek oldu¤u boykotta haz›rl›k binas›nda
10 kiﬂi d›ﬂ›nda yemek yiyen olmad›. Yönetimin
tahammülsüzlü¤ü ise ‘Boykot Var’ pankart›na
ÖGB'leri sald›rtmas›, topluca afiﬂ y›rtmaya ç›kmalar› ve 6 Aral›kta, ö¤rencilerin da¤›tt›klar› alternatif yeme¤i içeri sokmak istememesi ile artt›.
Da¤›t›m d›ﬂar›ya taﬂ›n›rken, üniversiteye gezi
için topluca gelmiﬂ bir grup liselinin de kat›l›m›
ile, boykotun coﬂkusu daha da artt›.
Bu arada, pahal› yemek istemedikleri için
boykot yapan ö¤rencilerden 30’u hakk›nda soruﬂturma aç›ld›¤› ö¤renildi. Soruﬂturma, ö¤rencilerin kararl›l›¤›n› k›ramazken, 1 Aral›k’ta Beﬂiktaﬂ kampüsü ana
giriﬂ kap›s› önünde
soruﬂturmalar›
protesto eden bir
eylem düzenlendi.

lerin gece
boyunca sivil polislerle birlikte
Yurtsever ö¤rencilere pusu att›klar›n› söylendi. Ö¤renciler da¤›l›rken,
Kurtuluﬂ bölgesine giden bir ö¤renci faﬂistler taraf›ndan b›çakland›.

Faﬂist sald›r›lar yay›l›yor
Üniversitelerde faﬂist sald›r›lara
her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Devrimci, demokrat, yurtsever ö¤rencilerin yan›s›ra, faﬂistler gibi düﬂünmeyen ö¤retim üyeleri de hedef
al›n›yor, sindirilmek isteniyor.
◆ Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Kadir Ceng›zbay’›n
evinin önünde, otomobilinin tekerlekleri parçaland› ve ﬂöyle bir not
b›rak›ld›: “Üniversite bizim kalemiz. Sen buraya giremezsin. Sabr›m›z› zorlama”. Bu tehdit üzerine
Ceng›zbay, korktu¤unu ve fakültede ders vermeyi b›rakt›¤›n› aç›klad›.
Rektörün okulda faﬂistlerin terör
estirdi¤ini ilan etti¤i Gazi Üniversitesi’nde, yak›n zamanda Aslan Oktay isimli ö¤renci silahla yaralanm›ﬂ, Abdullah Demir adl› ö¤rencinin burnu k›r›lm›ﬂ, Gazeteci Metin
Uca’ya sald›r›lm›ﬂ ve Ö¤retim Üyesi Remzi Alt›npolat “uzun saçl› ve
küpeli” oldu¤u gerekçesiyle faﬂist
ö¤rencilerce dövülmüﬂtü.
◆ Ankara’da bir baﬂka faﬂist sald›r›n›n hedefi ise ö¤rencilerdi. 4
Aral›k gecesi A.Ü. Cebeci Kampüsü’nden ç›kan ö¤renciler, Kurtuluﬂ
Park›’nda pusu kuran 30 kiﬂilik faﬂist grubun, b›çakl›, sat›rl› ve sopal›
sald›r›s›na u¤rad›lar. Polisin sald›r›ya müdahale etmedi¤i ö¤renilirken,
Mustafa Yeﬂil isimli ö¤rencinin parma¤›n›n koptu¤u, Sinan Benek adl›
ö¤rencinin bilek damar› kesildi¤i,
di¤er ö¤rencilerinse hafif yaraland›klar› belirtildi.
5 Aral›k’ta ise, sald›rgan faﬂistlerden birinin DTCF’de devrimcidemokrat ö¤renciler taraf›ndan yakalanmak istenmesi üzerine, gerginlik yaﬂand›. Faﬂistler y›¤›nak yapmas›na karﬂ› devrimci demokrat ö¤renciler de fakülte önünde topland›lar ve toplu ç›k›ﬂ yaparak Yüksel
Caddesi’ne yürüdüler. Say›lar›
400’ü bulan ö¤renciler burada faﬂis
sald›r›lar›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› hayk›rd›. Aç›klamada, faﬂist-

◆ Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’nde
Halkevleri üyesi 4 ö¤renciye okul
d›ﬂ›ndan gelen faﬂistler sopa ve b›çaklarla sald›rd›.
30 Kas›m günü okuldan inmek
için Konuk evi önünde araba bekleyen Hasan Coﬂar, Halil Mert, Deniz
Karanfil ve Volkan U¤urlu isimli
ö¤rencilere sald›ran faﬂistler, Volkan U¤urlu ve Halil Mert’i karn›ndan b›çakla yaralad›lar. Ö¤rencilerin karﬂ›l›k vermesi üzerine faﬂistler
kaçmak zorunda kal›rken, yaral› ö¤renciler ameliyata al›nd›.
1 Aral›k akﬂam› Karadeniz Temel Haklar’›n cam›n›n da faﬂistlerce taﬂlanarak k›r›ld›¤› Samsun’da
ö¤renciler faﬂist sald›r›y› 1 aral›k
günü protesto ettiler. Fen-Edebiyat
Fakültesi önünde toplanan yaklaﬂ›k
100 ö¤renci oturma eylemi yap›p
sald›r›y› protesto ettiler ve “Üniversitemizde faﬂist istemiyoruz, Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleﬂecek” sloganlar› att›lar.
Protestolar 3 Aral›kta da sürdü.
Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan
eylemde “Faﬂist Sald›r›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› aç›ld›. Anti-faﬂist
sloganlar atarak Gazi Caddesi’nden
Çiftlik Caddesi’ne yürüyen kitle,
burada bir aç›klama yapt›. Halkevleri, Karadeniz Temel Haklar, OMÜ
Ö¤renci Kollektifi, Özgür E¤itim
Platformu, SDP, TKP, SGD, ÖDP,
Emek Gençli¤i, BDSP taraf›ndan
yap›lan ortak aç›klamada, “üniversitelerimize sahip ç›k›yoruz, sald›r›y› k›n›yoruz” denildi.
◆ 3 aral›k akﬂam› Ege Üniversitesinin (EÜ) Kampus Çarﬂ›s›’nda
iki demokrat ö¤renci faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›n›n ard›ndan
Meslek Yüksek Okulu önünde bekleyen faﬂist güruh, çevik kuvvet korumas›nda ö¤renci yurduna girdi.
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Sald›r› ayn› gece, ö¤rencilerin yo¤un bulundu¤u Mevlana Mahallesi’nde sürdü. Mahalleye iki otomobil ve iki kamyonetle giden faﬂist
grup gece yar›s› üç ö¤renciyi sopalarla dövdü. Yaralanan ‹brahim Deniz, Mahmut Bitiriﬂik ve Metin Bat›han isimli ö¤renciler hastaneye
kald›r›l›rken, ‹brahim Deniz’in kafas›na ald›¤› darbeler nedeniyle tedavisi halen sürüyor.
Polis-idare destekli faﬂist terör
bitmemiﬂti. Ertesi günü, sald›r›lar›
protesto etmek için bas›n aç›klamas› yapmaya haz›rlanan ö¤renciler,
G›da Mühendisli¤i binas› önünde
bildiri da¤›t›rken, sat›rlar, sopalarla
sald›r›ya u¤rad›. Faﬂistler, alt› ö¤renciyi yaralarken, Volkan Arslan’›n hayati tehlikesi sürüyor.
‹ki gün süren sald›r›lar› engellemeyen polis, kampusun birçok noktas›na panzerli y›¤anak yapt›. Devrimci demokrat ö¤renciler ise, Mediko Sosyal önünde toplanarak sald›r›lar› protesto ettiler. Sald›r›lar›n
polis, idare ve ›rkç› faﬂist gruplar›n
iﬂi oldu¤unu kaydeden ve anti-faﬂist
sloganlar atan yaklaﬂ›k 100 ö¤renci
ﬂu aç›klamay› yapt›: “Linç kültürünü araç edinen bu milliyetçi, ›rkç›
grup, farkl› ﬂehirlerde yutrsever ö¤renci ve akademisyenlere sald›r›yor.
Yurtta 15-20 kiﬂilik ülkücü bir grup,
gün boyu bellerinde silahla rahatça
dolaﬂ›yor.”
◆ Uﬂak Gençlik Derne¤i, 5
Aral›k sabaha do¤ru taﬂl› ve sopal›
sald›r›ya u¤rad›. Derne¤in camlar›n›n k›r›ld›¤›, maddi hasar meydana
geldi¤i ö¤renilirken, konuya iliﬂkin
yaz›l› aç›klama yapan dernek, “bu
sald›r›lar bizi y›ld›ramaz. Mücadelemizi yükseltece¤iz” dedi.
◆ Ayr›ca; Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi’nde okuyan Kürt ö¤renciler faﬂistlerin sald›r›s›na maruz
kald›lar.

hayat›n
içindeki

teori

Devlet ‹çinde
Devlet
Merhaba! Sevgili okurlar›m›z,
takip etmiﬂ olaca¤›n›z gibi geçen
haftan›n en çok tart›ﬂ›lan konular›ndan biri Acarkent, Acaristanbul adl›
villasiteler nezdinde ortaya ç›kan
ya¤ma ve yasad›ﬂ›l›kt›. Dergimizin
kapa¤›nda da yer verilen bu konuyu, biz de çeﬂitli aç›lardan ele alaca¤›z.
Olay kabaca ﬂu: Acarlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalar›n› takm›yor, dahas›, kendi “silahl› güçleri” var ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin memurlar›n› Acarkent’in s›n›rlar›ndan içeri sokmuyorlar. Bu durumdan hareketle de
burjuva bas›n yay›n organlar›nda
“Acaristan” adland›rmas› kullan›ld›. “...istan” eki bildi¤iniz gibi, ayn› zamanda bir ülke-devlet s›fat›d›r.
Macaristan, Gürcistan, K›rg›zistan
gibi...
Bir devlet, kendi s›n›rlar›na,
kendi silahl› gücüne, kendi yasalar›na sahiptir. “Acaristan” s›fat› kullan›larak, Acarlar’›n “devlet içinde
devlet” oldu¤u söyleniyor. Peki
gerçekten “devlet içinde devlet” mi
bunlar? Gazetelere yans›yan bütün
o geliﬂmeler “devlete ra¤men” olan
ﬂeyler mi? Sorunu neden böyle tan›ml›yor, böyle yans›t›yorlar?

Mazlum: Bu sorunun bir ön
cevab› olmas› aç›s›ndan en baﬂta ﬂunu belirteyim: Bu tür tan›mlamalar,
belli bir gerçekli¤i ifade ediyor gibi
görünseler de, ayn› zamanda bir yan›ltmay› da içerir. Baﬂka deyiﬂle düzeni aklay›p, hedef ﬂaﬂ›rt›r. Bu hem
ekonomik, hem siyasal oluﬂumlar
aç›s›ndan geçerlidir.
Hat›rlarsan›z, Susurluk döne-

Susurluklar, Acaristanlar,
Sistemin Kendisidir
minde de bu “devlet içindeki devlet” tan›m› çok kullan›lm›ﬂt›. Ve biliyoruz ki, Susurluk’un öyle tan›mlanmas›, devletin suçunu, sorumlulu¤unu gizlemeyi, bu mekanizman›n düzenin bir parças› oldu¤unu
örtbas etmeyi amaçlayan bir manevrayd›. Acaristan meselesi de esas›nda ayn› ﬂeye hizmet etmektedir.
‹ktidarlar, bazen oligarﬂi içi çeliﬂkiler, bazen göz boyay›p seçim
yat›r›m› yapmak için, bazen de zorunda kald›klar› için yolsuzluklar›n,
yasad›ﬂ›l›klar›n üzerine gidiyormuﬂ
gibi yaparlar. Bu çerçevede son y›llarda bol bol yolsuzluk operasyonuna tan›k olduk hat›rlarsan›z.
Uzanlar operasyonu da bunlardan biriydi. Ve ne ilginçtir ki o günlerde de Uzanlar için de aynen
“adamlar devlet içinde devlet olmuﬂ” denilmiﬂti.
Acarlar nas›l bu sitelerle servet
yapt›ysa, Uzan’lar da en büyük birikimlerini baraj ihaleleriyle yapm›ﬂlard›. Berke Baraj› inﬂaat›nda ne kadar büyük yolsuzluk yap›ld›¤›n›
herkes biliyordu. Gazetelere bir ﬂekilde yans›yordu. Ama çark y›llarca
dönmeye devam etti. Uzanlar, siyasi partilerin karﬂ›s›nda siyasi bir güç
olmak istedikleri noktada, bozuldu
çark. De¤ilse, di¤er tekel guruplar›
aç›s›ndan çark ayn› ﬂekilde dönmeye devam etmektedir.
Enkalar, Koçlar, Eczac›baﬂ›lar,
Ülkerler farkl› m›d›r, hay›r! Hepsinin geliﬂiminde bir “Berke Baraj›”
olay› veya olaylar› vard›r. Hepsinin
geliﬂiminde bir “Acaristan” hikayesi vard›r. Meseleye böyle bak›ld›¤›nda, Acaristan, Türkiye’dir asl›nda. Veya ﬂöyle de diyebiliriz:
Türkiye, tekelci burjuvazinin ve
toprak a¤alar›n›n Acaristan’›d›r.

Kemal: Asl›nda Acaristan olay›nda sistem aç›s›ndan “ola¤anüs38
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tü”, “ola¤and›ﬂ›” birﬂey yoktur.
Mahir’in Bütün Yaz›lar’da aktard›¤› bir anekdot vard›r. Orada
ﬂöyle der: “‹ﬂ Bankas›’n›n bir nevi
politikac›lar bankas› olarak kurulmuﬂ olmas›, Cumhuriyet dönemi
için bir aferizm salg›n›n›n baﬂlang›c› olmuﬂtur.”
Aferizm nedir? Kavram›n ilk anda ça¤r›ﬂt›rd›¤› anlamla bir ilgisi
yok. Aferizm, vurgunculuk, dalaverecilik, ç›karc›l›k demektir. ‹ﬂ
Bankas›’n›n kuruluﬂuyla vurgunculuk, dalaverecelik, ç›karc›l›k salg›n›
baﬂlam›ﬂ ve salg›n bugüne kadar da
hiç durmam›ﬂt›r.
Yine Bütün Yaz›lar’da bu sürecin devam› ﬂöyle anlat›lmaktad›r:
“Asl›nda sanayiyi ellerinde tutan ‹ﬂ
Bankas› grubunun büyük yat›r›mlara burnunu sokup, tekel elde etmesi,
bunun yan›nda perde arkas›nda bir
ﬂirket kurup o fabrika mamüllerini
ithal edip, yüksek tuttu¤u fabrika fiyatlar› ile piyasaya sürmesi reformist burjuvazinin ‹ﬂ Bankas› içindeki bir kanad›n›n sivrilmesine ve tekelleﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Türkiye'de tekelci burjuvazinin uç vermeye baﬂlamas›nda en etkin grup, ‹ﬂ
Bankas› grubu olmuﬂtur”.
Yani burada görülece¤i gibi, birincisi, tekellerle devlet ve bürokrasi hep içiçe olmuﬂtur geleneksel
olarak. ‹kincisi, tekelcileﬂme, alavare dalavare yöntemiyle içiçe ﬂekillenmiﬂtir baﬂtan itibaren. Bizzat
devlet de bu dalavere yöntemlerinin
içinde olmuﬂtur hep. Çarp›k kapitalizmin bir özelli¤i de budur.
Mesela, ülkemizde s›k s›k günü
birlik yasalar ç›kar›l›r. Diyelim ki
bir mal›n gümrüksüz ithalini serbest
b›rakan bir yönetmelik ç›kar›l›r. Bu
yönetmelik zaten belli gruplar›n ihtiyac› için ç›kar›lmaktad›r. ‹thal edilecek mal haz›rd›r, yönetmeli¤in ç›kar›ld›¤› gün, mallar da gümrükten

E

sokulur ve ertesi gün yönetmelik iptal olur. Bazen bunlar çok büyük ölçekli yap›l›r ve memleketimiz
“mümtaz” bir tekelci patron daha
kazanm›ﬂ olur... Yani ülkemizdeki
tekelleﬂme birçok durumda klasik
sermaye birikimi yoluyla de¤il, bizzat devlet, hükümet destekleriyle bu
ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir. Öyle ki her
iktidar›n kendi tekelci gruplar›n› yaratmas›, geliﬂtirmesi gibi, kapitalizmin do¤al geliﬂimine uygun olmayan bir sistem ortaya ç›km›ﬂt›r...
Acarlar da bunlardan biridir. Tabii
bu tür “sonradan olma f›rsatç› tekeller”, oligarﬂi içi kavgadan en fazla
zarar görenler olmakta, sistemin bekas› için gerekirse gözden ç›kar›labilmektedirler. Acarlar da gözden
ç›kar›labilir, ama bu sistemin Acarlar’la dolu oldu¤unu de¤iﬂtirmez

Özlem: ﬁimdi Acarlar ölçüsüyle bak›ld›¤›nda Koç da bir “devlet içinde devlet”tir, Cargil de, Bergama’daki Koza Madencilik de...
Çünkü onlar da yasalara ra¤men
fabrikalar yap›yor, madenler iﬂletiyorlar ve “devletin memurlar›n›n”,
yarg›s›n›n hükmü geçmiyor... San›r›m, Acarlar’›n haydutluklar›n›n da
istisna gibi, münferit bir olay gibi
gösterilmesinde de esas neden, sistemin asl›nda genel olarak böyle iﬂledi¤ini gizlemek, yani Mazlum arkadaﬂ›n baﬂta dedi¤i gibi, düzeni
aklamak olsa gerek.

Kemal: Evet. Bu çok eski ve
çok klasik bir yöntemdir. Özellikle
de siyasi oluﬂumlarda bu yönteme
daha yayg›n bir ﬂekilde baﬂvurulmuﬂtur. “Devlet içinde devlet” tan›m›, mesela C‹A için de çok kullan›l›r. C‹A’n›n bir baﬂka ad› da "Görünmeyen Hükümet"tir. Bu tan›mlarla, Amerikan emperyalizminin suçlar›, kirli iﬂleri “C‹A’ya y›k›l›p, tekeller ve sistem aklan›r.
Zaman zaman ülkemizdeki
MGK için de kullan›lmaktad›r
“devlet içinde devlet” tan›m›. Bilindi¤i gibi bir de “MGK içindeki
MGK” var. Bununla da MGK içindeki askerler kastedilir. Demek ki
MGK içindeki MGK; “devlet için-

deki devletin içindeki devlet” oluyor bu durumda... Bu böyle sürer
gider. Faﬂizmde böyle görünen kurumlaﬂmalara çok s›k rastlan›r. Burjuva demokrasisinde de bu yönteme
baﬂvurulmaz diye bir ﬂey yoktur.
Nato bünyesindeki Gladio örgütlenmesinin tüm burjuva demokratik ülkelerde uzant›lar› vard› mesela. Fakat mesele ﬂu; bunlar› gerçekten
“devletin d›ﬂ›ndaki” olgular veya
“devlet içindeki devlet” olarak m›
de¤erlendirece¤iz? O zaman devlet
kim, nerede?.. O devlet de¤il, bu
devlet de¤il, o zaman devlet kim?
‹ﬂte sapt›rmaca ve çarp›tma bu noktadad›r.
Halk›n devlete ve sisteme yönelik memnuniyetsizli¤ini uygun manevralarla ﬂu veya bu kesime, bir
kuruma veya kiﬂiye yöneltmek, sistemin varl›¤›n› sürdürmesi aç›s›ndan en s›k baﬂvurulan operasyonlardan biridir.
Bu gelene¤in köklerini Osmanl›
yönetim tarz›nda da görürüz. Padiﬂahlar, yönetimlerinin, kutsall›klar›n›n sorgulanmamas› için, halk veya
yeniçeriler ayakland›¤›nda; sadrazamlar›n›, komutanlar›n›, bürokratlar›n› onlar›n önüne atm›ﬂt›r. Böylelikle, haks›zl›klardan, adaletsizliklerden dolay› padiﬂah›n ve onun saltanat düzeninin sorumlu tutulmas›n›n önüne geçilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Susurluk ortaya ç›kar, üç beﬂ
özel timci ortaya at›l›r, baz› general
ve polis ﬂeflerinin birtak›m iﬂleri
“kendi baﬂlar›na” yapt›klar› havas›
verilir... Orman ya¤mas› art›k gizlenemez hale gelmiﬂ; ‹smet ve Erdal
Acar, sanki bu ya¤may› tek baﬂlar›na yapm›ﬂlar ve bundan kimsenin
bugüne kadar haberi yokmuﬂ gibi,
ortaya at›l›r, olaya bir de “Acaristan” ad› tak›l›r...

Özlem: ﬁimdi ben burada,
mevcut devletteki denetim mekanizmalar›ndan biraz sözetmek istiyorum. Bu mekanizmalar› bilmek,
oynanan oyunu ve demagojileri de
gösterecektir çünkü. Orman Bakan›
Pepe, havadan helikopterle denetim
yapm›ﬂ da durumun ne kadar vahim
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nkalar, Koçlar, Eczac›baﬂ›lar, Ülkerler farkl› m›d›r, hay›r! Hepsinin geliﬂiminde bir “Berke Baraj›” olay› veya olaylar› vard›r. Hepsinin geliﬂiminde bir
“Acaristan” hikayesi vard›r. Meseleye
böyle bak›ld›¤›nda, Acaristan, Türkiye’dir asl›nda. Veya ﬂöyle de diyebiliriz:
Türkiye, tekelci burjuvazinin ve toprak
a¤alar›n›n Acaristan’›d›r.
oldu¤unu görmüﬂ... ﬁov yap›yor.
Devletin birimleri taraf›ndan bilinmeyen bir ﬂey yok ki zaten ortada.
Gidin bir ﬂehirde, herhangi bir yere
3-4 metrekarelik bir baraka kondurun bakal›m. Belki üç gün, belki üç
ay sonra sonunda birileri gelip sorar
bu ne diye? Çünkü neticede sahipsiz arazi yoktur. Ya özel mülktür
oras›, ya mülk devletindir... Neyse;
demek istedi¤im o ki, bu anlamda
mesele devletin bu geliﬂmelerden
haberdar olmamas› veya “denetim
eksikli¤i” meselesi de¤ildir.
Devletin hali haz›rda denetim
mekanizmas›n› oluﬂturan 120 civar›nda kurum var. Evet, yanl›ﬂ duymad›n›z, yüzyirmi kurumdan sözediyoruz. Bunlar›n bir k›sm› belli
alanlara, sektörlere yönelik iken, bir
k›sm› ise “denetimin denetimini”
yapmakla görevliler. Yaklaﬂ›k 120
civar›ndaki bu kuruluﬂ ve birimler,
yurt çap›nda denetim yetkisine sahiptirler.
Hiyerarﬂik olarak denetim kurumlar›n›n en üstte bulunan› Cumhurbaﬂkanl›¤›na ba¤l› Devlet Denetleme Kurulu'dur. Bunun d›ﬂ›ndaki belli baﬂl› denetim kurumlar›
ﬂunlard›r: Say›ﬂtay, Baﬂbakanl›k
Yüksek Denetleme Kurulu, Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu, Bakanl›k ve
Genel Müdürlük Müfettiﬂleri, Bakanl›k Merkez Teﬂkilat› Kontrolörleri ve Hasap Uzmanlar›.
Her Bakanl›¤›n ayr› ayr› denetim
ve teftiﬂ görevlileri vard›r. Hatta baz› bakanl›klarda birden fazlad›r bu
tür kurumlar. Mesela, Maliye Bakanl›¤›'nda 7, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›'nda 2, Gümrük
Müsteﬂarl›¤›'nda 4 teftiﬂ kurulu bulunmaktad›r.

Kemal: Evet, Özlem’in açt›¤›

bu noktadan devam edeyim ben de.
ﬁimdi aktaraca¤›m K‹T’ler konusuna iliﬂkin bir araﬂt›rmadan. Bir
K‹T’i düﬂünün. Bu kurumu, 1- kendi denetim elemanlar›, 2- ba¤l› oldu¤u bakanl›¤›n müfettiﬂleri, 3Baﬂbakanl›k müfettiﬂleri, 4- maliye
müfettiﬂleri, 5- sigorta müfettiﬂleri
denetlemektedir. Ama bilindi¤i gibi,
buna ra¤men ony›llar boyunca
K‹T’ler düzen partilerinin arpal›¤›
olarak kullan›lm›ﬂ, her türlü yolsuzluk yap›lm›ﬂt›r.

Özlem: Bu meselenin bir yan›.
Bir di¤er yan› ise, denetim kurumlar› enflasyonuna karﬂ›l›k, bir çok
devlet kuruluﬂu, keza fonlar, döner
sermayeler, vak›flar, spor klüpleri
büyük ölçüde denetim d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Bu denetimsizlik yasalarda
“boﬂluk” oldu¤uyla aç›klanmaktad›r ço¤u zaman. Öyle de¤ildir.
Bu bilinçsiz bir boﬂluk de¤ildir.
Veya yasalar› yapanlar unuttuklar›
için bu boﬂluklar ortaya ç›km›ﬂ de¤ildir. Sistemin iﬂleyiﬂi aç›s›ndan
tekelci burjuvalar olsun, burjuva
politikac›lar olsun, böyle bir boﬂluk
olmas›n› kendi ç›karlar›na uygun
gördükleri için sistem böyle ﬂekillendirilmiﬂtir.

Kemal: Cumhurbaﬂkanl›¤›’na
ba¤l› DDK’n›n rolü de önemli bir
gösterge. DDK’n›n denetim kapsam›na yarg› ve silahl› kuvvetler d›ﬂ›nda “tüm kamu kurum ve kuruluﬂlar›, sermayesinin yar›s›ndan ço¤u
kamuya ait olan tüm kuruluﬂlar, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, iﬂçi ve iﬂveren meslek teﬂekkülleri ve kamuya yararl› derneklerle, vak›flar” giriyor. DDK,
ayn› zamanda di¤er bütün teftiﬂ bi-

G

erek zulüm mekanizmalar›n›n, gerek soygunlar›n, aç›¤a ç›kt›¤› noktada
“devlet içindeki devlet” söylemleriyle devletten, düzenden ba¤›ms›z, münferit olaylar gibi gösterilmesi, hem halk üzerinde,
hem küçük-burjuva ayd›nlar üzerinde oldukça etkili bir yöntemdir. Susurluk, ﬁemdinli gibi olaylarda bunu çok somut olarak yaﬂad›k gördük.

rimlerini de denetleyebilecek yetkilere sahip.
Peki niye çal›ﬂt›r›lm›yor dersiniz
bu kurum? Mesela Sezer, “laiklik”
konusundaki hassasiyetini niye bu
orman ya¤malar›, soygunlar konusunda göstermiyor?
Gösteremez. Sistemin sinir uçlar›na dokunmuﬂ olur çünkü o zaman.
Normal iﬂleyiﬂ bozulur. Nakaratlardan biri de ﬂudur: “Yeterli denetim
kuruluﬂu var, ama bunlar gerekti¤i
gibi çal›ﬂt›r›lm›yor...” Hay›r, aksine
tam da “gerekti¤i gibi” çal›ﬂt›r›l›yor. Sistemin gerektirdi¤i bu çünkü.
Mesela iﬂkenceleri, infazlar›, Susurluk’u, faili meçhulleri Araﬂt›rma
Komisyonlar› nas›l çal›ﬂ›yorsa, sözkonusu denetim kuruluﬂlar› da ayn›
ﬂekilde çal›ﬂ›yor. Araﬂt›rma Komisyonlar› Susurluk tarz› örgütlenmeleri ve onlar›n icraatlar›n› aklarken,
Denetleme Kurullar› da ekonominin
Susurluklar’›n› aklamakla meﬂgul.

Mazlum: Düzenin bu konudaki manevralar›n› küçümsememek
gerekir. Yani gerek zulüm mekanizmalar›n›n, gerek soygunlar›n, aç›¤a
ç›kt›¤› noktada “devlet içindeki
devlet” söylemleriyle devletten, düzenden ba¤›ms›z, münferit olaylar
gibi gösterilmesi, hem halk üzerinde, hem küçük-burjuva ayd›nlar
üzerinde oldukça etkili bir yöntemdir. Susurluk, ﬁemdinli gibi olaylarda bunu çok somut olarak yaﬂad›k
gördük.
AKP, mesela bir Uzanlar›n, bir
Acarlar›n üzerine gitti¤i görüntüsüyle, hem kendini, hem devleti,
hem düzeni aklam›ﬂ olmakta, böyle
bir imaj yaratmaktad›r. Bazen bu
yalan› da kimse yutmaz diye düﬂünürüz. Ama öyle de¤il. Yan›lsamalar tahmin etti¤imizden daha köklü
ve yayg›nd›r. Dahas›, önemli bir kesim de –ki bu kesim esas olarak düzen içi siyaset yapan kesimlerdir–
yan›lmaya dünden haz›rd›r.

Özlem: Bu olgu, bizi, ülkemiz
solundaki çok ciddi bir yan›lg›ya
götürüyor. Ne yaz›k ki ülkemiz solu, bu tür de¤erlendirmeler yapmaya çok e¤ilimlidir. Tüm olgu ve
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olaylar›n sistemle ba¤›n› kurmas›
gereken sol ayd›nlar, küçük-burjuva, reformist bak›ﬂ aç›lar›yla, bak›yorsunuz, olaylar›n sistemle ba¤›n›
kopartan, kopartarak sistemi aklayan bir rol oynayabiliyorlar.
Mesela bir süre önce 78’lilerin
bir eylemine sald›r›lm›ﬂt›; sald›r›dan sonra ﬂöyle diyordu grubun
sözcüsü: “Provokasyonu emniyet
güçleri yapm›ﬂt›r. ... Bu olay, devlet
içinde odaklanm›ﬂ bir avuç karanl›k güçlerin eseridir.''
Sald›ran›n devlet de¤il de devlet
içinde odaklanm›ﬂ bir güç oldu¤unu nereden biliyorsun, nereden ç›kar›yorsun, bilimsel, maddi kan›t›n
ne? Cevap yoktur. Bu “devlet içindeki rantç› güçler” söylemine Kürt
milliyetçileri de çok baﬂvurur, ama
onlarda da sosyo-ekonomik bir
aç›klama yoktur.
Örnek olmas› bak›m›ndan bir
gazeteci Susurluk’u ﬂöyle tan›ml›yordu. “Sedat Bucak, DYP'nin ﬁanl›urfa milletvekiliydi ve tam sekiz y›l
önce ‘Susurluk’ta ortaya ç›kan
‘devlet içinde örgütlü silahl› çete’nin elebaﬂlar› aras›ndayd›...
‘Susurluk Çetesi’ üç-beﬂ kiﬂinin
bir araya gelip kurduklar› örgütlü
silahl› bir güç de¤ildi elbet... Devlet
olanaklar›n› kullanarak, kendi ç›karlar›n› sürdürmek isteyenlerin örgütlü bir gücüydü...”
Cumhuriyet yazar› Hikmet Çetinkaya’ya göre, Susurluk, devletin
bir örgütlenmesi de¤ildi. Burada
sözkonusu olan basit bir tasvir hatas›, bir üslup meselesi de¤ildir. Bu
sözlerdeki mant›k, Türkiye solunun
devleti do¤ru tahlill edememesinin,
faﬂizm gerçe¤ini tahlil edememesinin, dolay›s›yla da geliﬂmeleri do¤ru de¤erlendirememesinin kayna¤›d›r.

Mazlum: Bir örnek olmas›
aç›s›ndan ﬂu al›nt›y› da ekleyebiliriz: ‹fadenin sahibi Oral Çal›ﬂlar.
ﬁemdinli ve And›ç üzerine bir yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“ﬁemdinli olaylar›n›n baz› san›klar›n›n bu düzmece ‘And›ç’ iﬂinde rol ald›¤› iddias›n› duyunca, her

A

ﬂey o kadar ürkütücü geliyor ki! Biz
neden düzelemiyoruz, ... sorusunun
cevab›n› daha iyi anl›yoruz.
Yaln›z unutmayal›m ki, ‘And›ç’›n
ortaya ç›kmas›n› da devlet içindeki
güçler sa¤lad›lar... Bu nedenle tamamen umutsuz olacak bir noktada
da de¤iliz.” (Cumhuriyet, 14.05.
2006)
ﬁimdi tabloya bak›n: devlet
içindeki kötüler, devletten habersiz
ve ba¤›ms›z, and›ç yap›yorlar, ﬁemdinli’deki bombalamalar› gerçekleﬂtiriyorlar... Ve yine devlet içindeki iyiler, yine devletten habersiz
ve ba¤›ms›z, and›ç› aç›¤a ç›kar›yorlar.... Devletin içi var, d›ﬂ› var ama
kendisi yok ortada. Kim bu devlet,
nerde bu devlet, de¤il mi?
Bu konudaki yan›lg›lar›n nerelere uzanabildi¤ine, nas›l bir mant›k
ve politika ortaya ç›kard›¤›na yine
ayn› yazardan bir örnek daha verece¤im.
“ﬁemdinli'de ortaya ç›kan ‘derin
devlet’ izi, demokratikleﬂme çabas›
içindeki Türkiye için tarihi bir ﬂans.
... Olay›n ortaya ç›kmas›ndan itibaren hükümet, CHP, Cumhurbaﬂkan› ve Genelkurmay Baﬂkan› ortak
bir duyarl›l›k gösterdiler.
Bu kez farkl› olan, devletin tepesindeki birlik ve kararl›l›k. E¤er
hükümet bundan sonra kararl› davran›r... idari soruﬂturmay› dinamik
ve yetkili kiﬂiler eliyle sürdürebilirse baz› ad›mlar at›labilir. Bu imkân
halen var.” (Cumhuriyet, 22.11.
2005)
Y›llard›r siyasetin içindeki biri
nas›l bu kadar körleﬂebiliyor, nas›l
bu kadar yan›lg›ya düﬂebiliyor de¤il
mi? ‹ﬂte bunun aç›klamas›, devletin
tahlili ve bu tür olaylar›n de¤erlendirilmesindedir. Tabii ﬁemdinli’yi
“devlet içindeki devlet” olarak de¤erlendirince, bu tür yorumlar ve vahim yan›lg›lar da kaç›n›lmaz oluyor.
ﬁimdi tekrar Acaristan’a dönebiliriz. Devletin içine yuvalanm›ﬂlar
var, devletten habersiz iﬂ çevirenler
var, ve lakin devlet yok gördü¤ünüz
gibi bu tahlillerde. Sanki ﬁemdinli’de o kadar bombay› devletten, ik-

tidardan habersiz bir astsubayla bir
itirafç› koydu... Sanki iki müteahhit
‹stanbul’da orman›n kalbine o kadar
villa kenti devletten, belediyelerden, iktidardan habersiz yapt›...
ﬁemdinli ne kadar “devlet içindeki
devlet” ise, Acaristan da o kadar
“devlet içindeki devlet”tir.

Kemal: S›n›flar mücadelesinde olaylar› do¤ru tahlil edebilmek
ve do¤ru yerde tutum alabilmek
için, devletin tahlili son derece belirleyici bir önem taﬂ›r.
Susurluk reddedilemez hale gelip de devlet göstermelik birkaç soruﬂturma yapmaya baﬂlay›nca ne
denilmiﬂti hat›rlay›n: “devlet ba¤›rsaklar›n› temizliyor...” ﬁimdi olan
biteni do¤ru de¤erlendiremeyenler,
pekala Acarlar meselesinde de ayn›
ﬂeyi söyleyebilirler. Düzen ba¤›rsaklar›n› temizliyor ve en az›ndan
ormanlar› kurtulacak m› diyece¤iz
ﬂimdi?.. Düzeni, devleti, bu sistemin iﬂleyiﬂini tahlil edemeyenler
muhtemelen böyle diyecek, düzenden beslenenler böyle göstermeye
çal›ﬂacak.
Oysa as›l soru ﬂu; devlet Acaristan’a neden giremiyor? Gecekondular› y›k›yor da niye Acaristanbullar’› y›kam›yor?..
Hem gecekondulara, hem villalara ayn› yasalar, ayn› politika m›
geçerli? Buna evet diyenler, bu devleti, bu düzeni tan›m›yorlar. Devlet,
bir yanda tekelci burjuvazi di¤er
yanda yoksul halk varken, ikisi aras›nda tarafs›z olabilir mi?
Bu tür durumlarda akla hemen
klasik ‘Bonapartist devlet’ gelir.
Engels ﬂöyle tan›mlar bu tür devleti.
"... modern temsili devlet de, ücretli çal›ﬂman›n sermaye taraf›ndan sömürülmesinin aletidir. Bununla birlikte, genele ayk›r› olarak,
savaﬂan s›n›flar›n birbirlerini dengelemeye çok çal›ﬂt›klar› baz› öyle
durumlar olur ki, devlet iktidar›,
görünüﬂte arac› olarak, o an için,
bu s›n›flara karﬂ› belli bir ba¤›ms›zl›k durumunu korur. ... burjuvaziye
karﬂ› proletaryadan, proletaryaya
karﬂ› burjuvaziden yana oynayan I.
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s›l soru ﬂu; devlet Acaristan’a neden giremiyor? Gecekondular› y›k›yor da
niye Acaristanbullar’› y›kam›yor?..
Hem gecekondulara, hem villalara ayn›
yasalar, ayn› politika m› geçerli? Buna evet
diyenler, bu devleti, bu düzeni tan›m›yorlar. Devlet, bir yanda tekelci burjuvazi di¤er yanda yoksul halk varken, ikisi aras›nda tarafs›z olabilir mi?

ve özellikle II. Frans›z ‹mparatorlu¤unun Bonapartizm'in de durumu
buydu."
Nitekim ülkemizdeki devleti de
zaman zaman “Bonapartist devlet”
yerine koyanlar olmuﬂtur. Hatta 12
Eylül cuntas›n›n “hem sa¤a hem sola karﬂ›” görünümünü böyle de¤erlendirenler de olmuﬂtur. Ama yok
böyle bir devlet.
Bu bak›ﬂ aç›s› giderek sadece
devleti de¤il, di¤er toplumsal ve siyasal olgu ve kurumlar› da ayn› ﬂekilde görmeye baﬂlar. Demokrasinin burjuvazinin demokrasisi oldu¤u unutulur, ona da s›n›flar üstü,
baﬂka deyiﬂle “saf” bir anlam yüklenir. Saf bir demokrasi yoktur oysa. Demokrasi ya burjuva demokrasisi, ya halk demokrasisidir. Bu iki
nitelikten birine sahip olmayan,
hem burjuvazi, hem halk karﬂ›s›nda
ayn› hak ve özgürlükleri vadeden ve
uygulayan bir demokrasi yoktur.
Baﬂka deyiﬂle, her demokrasi egemen olan s›n›f›n di¤er s›n›flar üzerindeki diktatörlü¤üdür.
Toparlarsak, s›n›flar üstü devlet,
saf demokrasi anlay›ﬂ›, di¤er alanlarda da devam eder: “Yarg› ba¤›ms›zd›r, s›n›flar üstüdür” tezi de bunlar›n sonucudur örne¤in. Ve böyle
düﬂünüldü¤ünde, mesela Susurluk’u
yarg›n›n çözece¤i, mesela bu düzenin yarg›s›n›n Acarlar’a karﬂ› adaleti sa¤layabilece¤i umulur, beklenir
ve bu beklentiler içinde politika yap›l›r. Bu politikalar ise soygun, sömürü ve zulüm düzeninin, baﬂka deyiﬂle Acarlar’›n düzeninin ömrünü
uzatmaktan baﬂka da iﬂe yaramaz.
Sevgili okurlar›m›z, sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n diyoruz.

Katliamc›lar›n, IMF’cilerin
kuyru¤undaki ‘solculuk’
“AKP karﬂ›s›nda güçlü bir ç›k›ﬂ
yapmay› amaçlayan soldaki partiler,
ittifak aray›ﬂlar›n› giderek h›zland›r›yor.
SHP, DEHAP, Özgür Parti,
EMEP ve SDP'den oluﬂan sol blok
ile ÖDP, YTP, DSP ve CHP aras›ndaki görüﬂme trafi¤i sürüyor. Ortada
üç ittifak seçene¤i var. Birincisi,
CHP'nin de içinde yer alaca¤› SHP
ve DEHAP da dahil olmak üzere sol
partilerin tamam›n› kapsayan, ikincisi CHP'siz, üçüncüsü ise, CHP,
DSP, YTP ve SHP ittifak›. Üzerinde
durulan seçenek ise, CHP de dahil
olmak üzere tüm sol partilerin birlikteli¤i... Blok bileﬂeni EMEP ve
SDP'nin yan› s›ra ÖDP'yi de kapsayan görüﬂmeler sürüyor. Güçbirli¤ini geniﬂ tutmay› amaçlayan SHP Genel Baﬂkan› Murat Karayalç›n, bu
amaçla CHP ve DSP'yle de görüﬂtü.”
Yok yok, hemen “niye bunlardan
hiç haberimiz olmad›” diye ﬂaﬂ›rmay›n, bu eski bir haber. 8 Kas›m 2003
tarihli Özgür Gündem’den al›nd›.
Ama bu haberin t›pk›s›n› bugünlerde
herhangi bir gazetede yine okuyabilirsiniz. Nitekim benzer muhtevadaki geliﬂmeler bir süredir bas›na yans›makta...
Bunlardan sözetmeden önce, yukar›daki al›nt›dan hareketle ﬂunu
söylemeliyiz; Burada esas dikkat çekici –ve bizim aç›m›zdan da önemli–
olan, DSP, CHP gibi partilerin pervas›zca ve sorumsuzca “sol” içinde
say›lmas› ve “solda birlik” sorununun bu çerçeveye oturtulmas›d›r. Bu,
reformizmin ülkemiz solunu ve mücadelesine verdi¤i en büyük zararlardan biridir. Denilebilir ki, devrimciler, hemen her dönem, reformizmin verdi¤i bu zarar› telafi etmekle
u¤raﬂm›ﬂlard›r. Baﬂka bir deyiﬂle,
halk›n bilincinde reformizmin yaratt›¤› tahribat› onarmak bize düﬂmektedir.

‹ﬂte bu tahribat ve bu çarp›kl›¤›
hala sürdüren baz› örnekler:

***
Bir k›s›m demokrat, ilerici veya
ilerici maskeli, “solun birli¤i” ad›na,
merkezinde CHP’nin oldu¤u oluﬂumlar›n peﬂindeler. Üstelik bunu,
CHP lideri Baykal’›n b›rak›n “solun
birli¤i”ni, “sol”un “s”sini bile a¤z›na
almaktan kaç›nd›¤› bir zamanda yapacak kadar çaresiz durumdalar veya o kadar çürümüﬂler.
CHP’den yüz bulamayan bir di¤er kesim de DSP’yi merkeze alan
“ittifak” projeleri peﬂinde.
D‹SK’in baz› yöneticilerinin önderli¤indeki 10 Aral›k Hareketi ise,
“DSP ve SHP ile temaslar› yo¤unlaﬂt›rmay› amaçl›yor”...
“Sol ve ulusal güçlerin birli¤i”nin
acilen oluﬂturulmas› gerekti¤ini savunan Ataol Behramo¤lu, “gücü ve
konumu gere¤i” bu birli¤in öncülü¤ünün CHP'de olmas› gerekti¤ini
söylüyor. Ki, pekçok sol, sosyalist
ayd›n›n da solda birlik tart›ﬂmalar›,
temennileri ayn› partiler, güçler çerçevesinde dönüp duruyor.
DTP, EMEP, ÖDP çevrelerinde,
henüz belli isimlendirmeler yap›lmamakla birlikte seçimlerin yaklaﬂmas›na dikkat çekilerek birlik, ittifak
sorununun “önemi”ni hat›rlatan de¤erlendirmeler görülüyor. Bu kesimin “solda birlik” meselesine bak›ﬂ
aç›s›n› da y›llard›r biliyoruz. Onlar›n
tart›ﬂmalar› da, en baﬂta aktard›¤›m›z
al›nt›n›n da gösterdi¤i gibi, sol’un
çerçevesini CHP’yi, DSP’yi, SHP’yi
kapsayacak ﬂekilde çizmektedir...
Bu arada kendi sözleriyle Kiraz
Biçici’nin, Ertu¤rul Günay ve Mehmet Bekaro¤lu’nun “mimar›” oldu¤u muhtevas› ﬂimdilik belirsiz aray›ﬂlar da sözkonusu...
Bas›nda “solda birlik” üzerine say›s›z yaz›-yorum birbirini izlemesine karﬂ›l›k, bunlar›n önemli bir bölü42
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mü, ideolojik, politik muhtevadan
uzak, “sosyal demokratlar”›n partiye
dönüﬂmüﬂ çeﬂitli klikleri aras›ndaki
iliﬂki ve çeliﬂkilerin tart›ﬂ›ld›¤› yaz›lardan ibarettir.

***
“Solda birli¤e” karﬂ› m›y›z?
Hay›r! Tam tersine solun birli¤i
bir ihtiyaçt›r. Bizim tart›ﬂt›¤›m›z
“sol”un çerçevesinin nereden baﬂlay›p nerede bitece¤i ve tabii ne için
birlik yap›laca¤› sorunudur.
Do¤rudur; ülkemizdeki sol güçler, faﬂizme karﬂ› ittifak yapmal›d›rlar. Tüm ilericileri, demokratlar›,
devrimcileri, vatanseverleri bir araya
getirecek bir örgütlenme ﬂartt›r.
Ve fakat, birincisi; bu birlik, salt
seçime endeksli olmamal›, faﬂizme
karﬂ› demokrasi, emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k mücadelesi için bir araya gelmelidir. ‹kincisi, bu birli¤in
içine en baﬂta CHP’yi, DSP’yi soktu¤unuz an, o “sol” anlam›n› baﬂtan
kaybetmiﬂ demektir. Bunlar›n yerald›¤› herhangi bir ittifak›n ülkemiz s›n›flar mücadelesinde sol bir rol oynamas› bugün için mümkün de¤ildir.

***
S›ralad›¤›m›z bu iki koﬂulda ola¤anüstü bir özgünlük yoktur. Tersine, bize göre bunlar, sol olman›n,
solculu¤un, halk›n ç›karlar›n› savunman›n asgari gerekleridir. Fakat gelin görün ki, bu yal›n ve temel gereklilikler, pervas›zca ve alenen tart›ﬂ›l›r
hale getirilmiﬂtir solda.
Burada CHP’nin, DSP’nin ve
SHP’nin yönetimlerinin niteli¤ini,
bu partilerin iktidardayken neler
yapt›¤›n› uzun uzun anlatacak de¤iliz. Sadece Maraﬂ katliam›ndan Sivas katliam›na, Ulucanlar katliam›ndan 19-22 Aral›k Hapishaneler katliam›na kadar hepsinin bu “sosyal demokratlar”›n iktidar›nda oldu¤unu
hat›rlamak yeter. Bunlar›n emperyalizmin hemen hiçbir temel politikas›na itiraz› olmad›¤›n› hat›rlamak
yeter. Kürt sorunundan tecrite kadar,
halka zulmedilen her alanda oligarﬂinin “devlet politikalar›”n›n birebir
savunucusu olduklar›n› hat›rlamak

yeter. Peki bu durumda, bir: onlar
nas›l “sol” içinde say›l›r, iki, onlarla
ittifak nas›l “solun birli¤i” olur?
Ve ancak, Türkiye solunun çeﬂitli
kesimleri, CHP’yle, DSP’yle,
SHP’yle “solda birlik” tart›ﬂmalar›n› bile geride b›rakacak politikalar›
savunabilmiﬂlerdir. Mesela:
Rahmi Koç’un, Kemal Derviﬂ
hakk›nda “verilen kredilerin çarçur
edilmemesi için ABD ve IMF taraf›ndan görevlendirildi¤ini” söyledi¤i, “Muhakkak ki Amerika Kemal
Derviﬂ beyin arkas›ndad›r. Muhakkak onlar mühim bir misyon bekliyorlar. O da elinden geldi¤i kadar
u¤raﬂ›yor" dedi¤i günlerde, Kemal
Derviﬂ’li ittifaklar tart›ﬂ›labiliyordu.
O dönem SHP taraf›ndan “CHP,
YTP, ÖDP, SHP, HADEP baﬂta olmak üzere solun bütün kesimlerini
kucaklayacak bir çat› partisi kurulmas›” önerildi. Bu öneriye HADEP
cephesinden de, ÖDP cephesinden
de “s›cak” bak›l›yordu. ''‹nönü Genel Baﬂkan, Kemal Derviﬂ Baﬂbakan'' formülü olarak da adland›r›l›-

“AKP, 4/B’yi
Al Baﬂ›na Çal!”
Genel-‹ﬂ Sendikas›’na üye iﬂçiler, 6 Aral›k’ta Cumhuriyet Meydan›’nda bir eylem yaparak, 657
Say›l› kanunun 4/B bendini protesto ettiler.
D‹SK/ Ege Bölge Sekreteri
Azad Fazla, eylemde yapt›¤› aç›klamada, kadrolu iﬂçilerin 657 say›l› kanunun 4/B bendi ile sözleﬂmeli iﬂçi statüsüne getirilmek istendi¤ini, bunun insan haklar›na ve örgütlenme hakk›na sald›r› oldu¤unu
belirterek, bu uygulamaya karﬂ›
mücadele edeceklerini belirtti.
Genel-‹ﬂ Sendikas›’na üye bini
aﬂk›n kadrolu ve geçici iﬂçi, “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, ‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Sözleﬂmeli
Personel Olmayaca¤›z, AKP
4/B’yi Al Baﬂ›na Çal, AKP ‹ﬂçiye
Hesap Verecek” sloganlar›yla eylem süresince taleplerini ve tepkilerini hayk›rd›lar.

yordu bu öneri.
“Solu toparlay›c› bir rol üstleniyor gibi görünen Derviﬂ, öncelikli
olarak önemli isimleri CHP'ye getirebilme seçene¤i üzerinde duruyor.”
diye yaz›yordu Özgür Gündem (8
Kas›m 2003).
En baﬂta dedi¤imiz gibi, burada
esas önemli olan, Kemal Derviﬂ gibi
bir ismin, sol taraf›ndan “sol” olarak
kabul edilmesi, ona “sol”a dair misyonlar yüklenebilmesidir.
Kemal Derviﬂler’in kendi kendilerine böyle misyonlar yüklemesi,
burjuva siyaset içinde birbirlerine
sol demeleri, sonuçta kitlelerin bilincinde, solun yaratt›¤› kadar bulan›kl›k yaratmaz. Bu noktada “sol” ad›na
düzenin geliﬂtirdi¤i aldatmaca, esas
olarak sol güçler arac›l›¤›yla büyütülmektedir.

***
CHP, DSP, SHP, oligarﬂinin partileridir. Esas›nda bu, tart›ﬂmaya, yoruma gerek b›rakt›rmayacak kadar da

Bolu Komando Tugay›'n›n
Bombas› Katletti
ﬁ›rnak merkeze ba¤l› ‹kizce
(Milika ﬁanti) Köyü yak›nlar›nda,
bir roket baﬂl›¤›n›n patlamas› sonucu Yasin ve Yusuf Saltan adl›
kardeﬂler öldü.
Yusuf 14, Yasin ise 12 yaﬂ›ndayd›.
Çocuklar› öldüren bombalar›n,
bölgedeki tüm katliam ve cinayetlerde ad› geçen Bolu Da¤ Komando Tugay›’na ait oldu¤u ortaya
ç›kt›. 12 ve 14 yaﬂ›ndaki iki kardeﬂin ölümü de Tugay’›n kal›n suç
dosyas›na eklendi.

Ana Dil” Soruﬂturmas›
Erzincan'da faaliyetlerini sürdüren Dersim Kültür Derne¤ine
"anadil" soruﬂturmas› aç›ld›. Dernek tüzü¤ünde bulunan "Anadilde
ö¤renim amac›yla yasalar çerçevesinde dil kurslar›n› açmak” madde
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aç›k bir olgu durumundad›r. Biz bir
kez daha, tüm ilerici, devrimci, sol,
demokrat güçlere halk›n ç›karlar›n›
savunmak zemininde, emperyalizme,
faﬂizme ve oligarﬂiye karﬂ› olmak zemininde ittifaklar yapmal›y›z diyoruz. Politikaya soldan bakanlar, ister
seçim arenas›na, ister haklar ve özgürlükler alan›na halklar›n, emekçilerin ç›karlar› aç›s›ndan müdahale etmek istiyorlarsa, seçece¤i ittifaklar
da halklar›n cephesinden olmal›d›r.
Hem oligarﬂi cephesinden güçlerle ittifak yap›p, hem halk›, emekçileri savundu¤unu söylemek bir çeliﬂki ve aldatmacad›r. Halk›n sola
güvenen kesimlerinin güvenini, soldan beklentisi olanlar›n özlemlerini
istismar etmektir. Sol, solunu ve sa¤›n› iyi bilmeli, dostu düﬂman› ay›rdetmelidir. Katliamc›lar›n, IMF’cilerin kuyru¤undan kopmal›d›r. “Solda
birlik” ad›na aldatmacalara, “Solda
birlik” ad›na istismara son!
sinden dolay›, ‹l Dernekler Müdürlü¤ünün Erzincan valili¤ine ﬂikayeti üzerine, Valilikçe suç duyurunda bulunuldu.
Valilikçe Dernek Baﬂkanl›¤›na
yaz›lan resmi yaz›da tüzük'teki
anadil maddesinin 30 gün içinde
tüzükten ç›kart›lmas› istenmiﬂ, ancak dernek yönetimi bu maddeyi
tüzükten ç›karmay› red etmiﬂti.
Bunun üzerinede dernek hakk›nda
kapatma davas› aç›ld›.

Sendikalar Üzerindeki
Bask›lara Son
Disk’e ba¤l› Limter-‹ﬂ Sendikas›’n›n baﬂkan ve genel sekreterinin
20 Eylül’de tutuklanmas› ve hapishanede gerek sendikac›lara, gerek
di¤er tutsaklara uygulanan bask›larla ilgili D‹SK Ankara bölge
Temsilcili¤i taraf›ndan bir eylem
yap›ld›. 6 Aral›k’ta Gima önünde
gerçekleﬂtirilen protestoya yaklaﬂ›k 70 kiﬂi kat›ld›.

d ünya
rusudur. Bir yanda Chavez’in
“sosyalist devrim” üzerine oturttu¤u propagandas›, öte yandan koserbest piyasa ç›¤›rtkanl›sosyalizmdir’ kuﬂmuﬂ
¤›. Ve Venezuella halk› iradesini,
sosyalizmden yana belirlemiﬂtir.
Öte yandan, Chavez’in “21. yüzy›l sosyalizmi” ya da
“Bolivarc› Devrim” olarak nitelendirdi¤i politikalar›n›n
eleﬂtirilecek bir çok yönü vard›r elbette. Örne¤in, burjuvazinin mülksüzleﬂtirilmesi ve tasfiye edilmesi, tekellerin ekonomideki hakimiyetine son verilmesi ve kamulaﬂt›r›lmalar›, “sosyalizasyon” yerine kapitalist ekonomi
politikalar›n tümden reddedilmesi ve daha pek çok nokta farkl› bir tart›ﬂma konusu olarak ele al›nabilir. Ki, Bolivarc› Devrim’in sosyalizmi inﬂaa edip edemeyece¤i,
bu noktalarda aç›kl›¤a kavuﬂur.
Ancak bu durum, Chavez’in zaferinin tüm ezilen
halklar›, yoksul Latin halklar› cephesinde bir kazan›m
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor. Latin Amerika’da emperyalist hemagonyaya son vermek isteyen, sömürüye
art›k “yeter” diyen Latin halklar›n›n zaferidir.
ﬁunu da hemen belirtelim ki, Chavez yönetimi, Latin Amerika’da seçimle iﬂbaﬂ›na gelen di¤er pek çok ülke iktidar›ndan farkl›l›klar da arz etmektedir. Halk›n örgütlenmesi ve silahland›r›lmas›, ordunun “Bolivarc›
devrime” kat›l›m›, emperyalizm karﬂ›s›nda “esnemeyen” bir tutumun benimsenmesi vb. temel noktalar bunlardan baz›lar›. Chavez iktidar›n›n darbeyi püskürtebilmesinin dinamikleri de bunlar olmuﬂtu.

Zafer Chavez’in
‘Venezuela'n›n gelece¤i
Venezuela'da hafta sonunda yap›lan devlet baﬂkanl›¤› seçimini,
Hugo Chavez üçüncü kez kazand›.
Ulusal Seçim Konseyi taraf›ndan
duyurulan gayriresmi sonuçlara göre, ülkeyi alt› y›l daha yönetecek olan Chavez oylar›n %61,35'ini al›rken,
ABD destekli “muhalefetin” aday› Manuel Rosales
%39,38'de kald›.
Zaferini Fidel’e ve Küba halk›na adayan Chavez,
Devlet Baﬂkanl›¤› Saray›'n›n balkonundan halka seslenerek, ''Sosyalizmin, Venezuela'n›n gelece¤i oldu¤unu”
söyledi. ‘Yaﬂas›n Venezuela. Yaﬂas›n Venezuela halk›.
Yaﬂas›n sosyalist devrim' diyen Chavez’in, “Ben Venezuela halk›y›m” sözleri, binlerce kiﬂi taraf›ndan “Chavez bir yere gitmiyor” hayk›r›ﬂ› ile desteklendi.

Venezuella’n›n rengi k›z›ld›r
“Yeni dönemin baﬂlad›¤›n›” söyleyen Chavez, halka
ﬂöyle seslendi: “Yeni dönemin temel fikri, Bolivarc›
Devrim üzerinden geniﬂleyip, derinleﬂerek, sosyalizme
ulaﬂmakt›r. Venezüella’n›n renginin k›z›l oldu¤unu bir
kez daha gösterdik. Kimse sosyalizmden korkmas›n.
Sosyalizm; insan demektir, sevgi demektir. Kahrolsun
emperyalizm. Çok yaﬂa sosyalizm!”
Sonuçlar›n, “tehlikeli emperyalist yönetimiyle
ABD’ye net bir cevap oldu¤unu” kaydeden Chavez,
“Eﬂitlikçi bir Venezüella rüyas›na verdikleri destek için”
halka teﬂekkür etti.

ABD’nin yenilgisi
Seçim sonuçlar›n›n bir di¤er anlam› ise, sadece burjuva muhalefete karﬂ› de¤il, ayn› zamanda onlar› aç›k
bir ﬂekilde destekleyen ABD emperyalizmine karﬂ› da
kazan›lm›ﬂ bir zafer olmas›d›r.
ABD emperyalizminin darbe ve komplolarla y›kmaya çal›ﬂt›¤› Chavez ve Venezuella yoksullar›, emekçileri, t›pk› darbeyi, komplolar› püskürttükleri gibi, yine
Amerika’y› yenilgiye u¤ratm›ﬂlard›r. Chavez, halkç› politikalar›n›n yan›s›ra, anti-emperyalist politikalar›na da
halktan aç›k bir onay alm›ﬂt›r.

ABD destekli adaydan
kapitalizm propagandas›
Yenilgiyi kabul eden Manuel Rosales ise, temsil etti¤i zenginlerin, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› penceresinden konuﬂtu. Venezuella’n›n ç›karlar›n›n
serbest piyasa ekonomisi ve yabanc› sermayede oldu¤unu belirten Rosales, Chavez’in “ülkenin zenginliklerini
boﬂa harcad›¤›n›” ve “Küba tarz› bir komünist yönetim
yaratmaya çal›ﬂt›¤›n›” söyledi.
Ony›llard›r, emperyalist tekellerle iﬂbirli¤i içinde ülke kaynaklar›n› ya¤malayan tekeller için halkç› politikalar›n tümü “zararl›d›r” zaten. Örne¤in, yoksullara yönelik sa¤l›k ve e¤itim programlar›n› yaﬂama geçirmesi,
piyasadan yüzde 30 daha ucuz devlet marketleri zinciri
açmas›, yoksullu¤u geriletmesi; tüm bunlar “boﬂa yap›lm›ﬂ harcamalard›r.” onlara göre. Tekellerin kasas›na akmayan her kuruﬂ “kay›pt›r”!
Rosales’in konuﬂmas›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Venezuella halk›na sorulan asl›nda “Chavez mi Rosales
mi” sorusundan çok, “kapitalizm mi, sosyalizm mi” so-

‘Simon Bolivar Ulusal Projesi':
◆ Yozlaﬂmaya karﬂ› yeni bir sosyalist kültür ◆ Sosyal
ekonomiyi geliﬂtirecek yeni bir sosyalist üretim modeli ◆
Halk meclisleri kurarak en önemli önceli¤i halk› güçlendirmek olan öncü bir devrimci demokrasi ◆ En yüksek
toplumsal mutlulu¤un Bolivarc› ideali ◆ Yeni bir iç jeopolitik düzen (iç geliﬂmelere odakl›) ◆ ABD hegemonyas›na
karﬂ› çok kutuplu dünya eksenli uluslararas› jeopolitik düzen ◆ Orinoco Belt ekstra-yo¤un rezervlerini geliﬂtirerek
ve günlük petrol üretimini alt› milyon varile ç›kararak Venezüella'n›n global bir enerji gücü oldu¤unu kan›tlamak.
(Stephen Lendman, Aktaran: www.gundemimiz.com)
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dünya
Kamulaﬂt›rmada yeni aﬂama
Bolivya halk› zenginliklerine sahip ç›k›yor
Bolivya
Cumhurbaﬂkan›
Evo
Morales,
petrol sektörünü kamulaﬂt›rmas›n›n
ard›ndan,
Do¤algaz›n kamulaﬂt›r- toprak reformas› süreci 1 May›s'ta mu ve do¤al
gaz›n kamubaﬂlam›ﬂt›
laﬂt›r›lmas›na iliﬂkin yasalar› da imzalad›.
Oligarﬂinin temsilcisi muhalefet
partilerinin uzun süredir engelledi¤i
toprak reformu yasas›, geçen hafta
senatoda onayland›. Birkaç ailenin
elindeki 200 bin kilometrekarelik
alan› halka da¤›tacak yasay› imzalayan Morales, 2007'de madenlerin de
kamulaﬂt›r›laca¤›n› duyurdu.
Toprak reformu yasas›n›n ard›ndan da, bu hafta do¤al gaz sektörünün kamulaﬂt›r›lmas› yasas› yürürlü¤e girdi. Venezuela'n›n ard›ndan
Latin Amerikan›n ikinci en büyük
do¤algaz kaynaklar›na sahip ülkesi
olmas›na karﬂ›n, halk bugüne kadar
do¤al gaz›n gelirinden yararlanam›yordu. Ülkenin bu en önemli yer alt› zenginli¤i 26 yabanc› tekel taraf›ndan sömürülüyordu. Brezilya'dan
Petrobras, ‹spanya ve Arjantin ortakl›¤›ndaki Repsol, Frans›z Total,

‹ngiliz British Gas, Hollandal› Royal Dutch Shell gibi tekelleri etkileyen kamulaﬂt›rma sürece 1 May›s'ta
baﬂlam›ﬂt›.
Emperyalist tekelleri kap›d›ﬂar›
etmeyen, ancak bugüne kadar azade
olduklar› devlet kontrolünü sa¤layan yasa, bu tekellerin kârlar›n›n
büyük bölümünün de devlete aktar›lmas›n›n önünü aç›yor.
Morales, sözkonusu tekellere,
kontrollerinin büyük bölümünü
devlete b›rakmalar› yönünde anlaﬂmalar› imzalamalar› için alt› ay süre
tan›m›ﬂ, buna uymayanlar› ülkeden
ataca¤›n› belirtmiﬂti.
Düzenlenen törende konuﬂan
Evo Morales, bunun ülkesinin do¤al
kaynaklar›na sahip ç›kmak için verdi¤i mücadelenin bir parças› oldu¤unu ve tarihi bir olay anlam›na geldi¤ini söyledi. Morales, bütün yenisömürge ülkelerde yaﬂand›¤› gibi,
Bolivya’da da bugüne dek halka
hiçbir zaman ülkedeki enerji anlaﬂmalar› hakk›nda bilgi verilmedi¤ini,
hiçbir ihalenin parlamento taraf›ndan onaylanmad›¤›n› da söyledi.
Morales, “ilk ad›m› tamamlad›k.
Süreç, di¤er do¤al kaynaklar›n da
Bolivya halk›n›n yarar›na kullan›lmas›yla gelecek y›l da devam edecek” diye konuﬂtu.

Küba Devlet Baﬂkan› Fidel Castro'nun 80. yaﬂgünü kutlamalar› 30 kas›m akﬂam›, Havana'da yap›lan görkemli konserle devam etti. Latin Amerika'n›n bir çok ülkesinden müzik gruplar›n›n ﬂark›lar›n› Fidel için söyledi¤i
etkinlik için on binlerce Kübal›, ABD
temsilcili¤i önündeki Anti-Emperyalist
Meydan'a ak›n etti. ‘Çok Yaﬂa Fidel’ sloganlar› atan onbinler, Devrimci Silahl› Kuvvetler'in 50. kuruluﬂ y›ldönümünü de kutlad›lar.

Çok
Ya ﬂ a
Fidel

Kutlamalara, Morales’in yan›s›ra, çok say›da Latin yazarlar, sanaç›lar da kat›ld›.
Fidel, doktorlar›n›n izin vermemesi üzerine, bu kutlamalara da kat›lamad›.
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Tayfun yoksullar›
vurdu
Bu kez Filipinler halk› yaﬂad›
ac›y›. 3 Aral›kta Filipinler'in do¤usunda etkili olan Durian tayfunundan sonra meydana gelen çamur sellerinde ölen ve kaybolanlar›n say›s›
1000'i geçti. Ulusal Afet Konseyi,
425 kiﬂinin öldü¤ünü, 599 kiﬂinin
de kayboldu¤u duyuruldu. Felaketten etkilenenlerin say›s› ise yaklaﬂ›k
1 milyonu buluyor.
Dünyan›n neresinde olursa olsun, “do¤al afetler”in yoksul halk›
vurmas› “tesadüf” de¤ildir. Çünkü
onlar›n yaﬂam alanlar› her türlü alt
yap›dan yoksundur. Çünkü yönetenler onlar›n canlar›na de¤er vermezler. Çünkü onlar›n ölümlerini engellemek için yap›lacak yat›r›mlara
“boﬂa yap›lm›ﬂ yat›r›m” gözüyle bak›l›r. ‹ster yoksul bir ülke olsun, isterse zengin bir ülke olsun, bu gerçek de¤iﬂmez, sadece kay›plar›n
oran› de¤iﬂir. ABD’de yaﬂanan tayfunda yoksullar›n, zencilerin ölümlerini ve devasa teknolojisi ile ülkeleri iﬂgal eden devletin saatlerce vatandaﬂlar›n› nas›l kurtaramad›klar›n›
hat›rlay›n. Filipinler’de de kayb›n
bu denli büyük olmas›n›n baﬂkacak
bir nedeni olamaz.

VW iﬂçisi alanlarda
Toplu iﬂten ç›karma karar› al›nan, otomotiv tekeli Volkswagen’in
(VW) Belçika’daki fabrikas›nda çal›ﬂan iﬂçiler, 3 aral›kta alanlara indi.
Birçok Avrupa ülkesinden emekçilerin de destekledi¤i eyleme 25 bin
kiﬂi kat›ld›. “‹ﬂ için dayan›ﬂma”
ad›yla Brüksel’de gerçekleﬂtirilen
yürüyüﬂün ard›ndan sendikalar ad›na yap›lan konuﬂmalarda, “daha
mücadelenin baﬂ›nday›z, dayan›ﬂma
içinde olaca¤›z” denildi. Eyleme
destek veren Alman IG Metal sendikas› ad›na yap›lan konuﬂmada da,
ayr›l›klara düﬂmeden kapitalist sisteme karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤i kaydedildi.

yurtd›ﬂ›
Belçika hükümeti tecritte zorlan›yor
130 ayd›n, yazar, demokratik kurum taraf›ndan Adalet Bakan› Onkelinx’e ‘tecrit iﬂkencesine son ver’ ça¤r›s› yap›ld›
Belçika’da
DHKC davas›ndan verilen karar,
ülkede demokrasiyi, hak ve özgürlükleri sorgulamaya dönüﬂürken;
davan›n tutsaklar›na uygulanan tecrit ise, insan haklar› ihlali olarak
eleﬂtiriliyor. Brüksel Hür Üniversites 23 kas›mda yap›lan bir konferans bu aç›dan çarp›c›yd›. DHKC
davas› nezdinde sorgulanan “antiterör” yasas› bu üniversitede hem
ö¤renciler, hem de profesörler aras›nda yo¤un ﬂekilde tart›ﬂ›l›yor.
Adalet Bakan› Onkelinx, yasay› savunmak üzere 23 kas›mda bir federasl savc› ile üç avukat›n kat›l›m› ile
yap›lan konferansa kat›lacakt›. Ancak “son anda” vazgeçti. Konferansa, CLEA üyesi ö¤retim üyeleri ve
ö¤rencilerin yo¤un sorular› ile
DHKC davas›n›n damgas›n› vurmas› ise, bakan›n neden kat›lmad›¤›n›
ortaya koydu.

Onkelinx'e Aç›k Mektup
DHKC tutsaklar›na yönelik tecrite iliﬂkin, Siyaset Bilimci Benjamin Denis'nin Adalet Bakan› Onkelinx'e seslendi¤i bir aç›k mektup yazarak imzalar toplad›. Tecritin kalkmas›, ›ﬂ›k iﬂkencesinin son bulmas›
için tan›nm›ﬂ kiﬂi ve kurumlardan
130 imzan›n bulundu¤u mektup,
Belçika’n›n en büyük tirajl› gazetesi Le Soir gazetesinde 1 Aral›k günü
yay›nland›. Çok say›da profesörün,
hukukçular›n, sendikac›lar ve Yeﬂiller Partisi’nden 3 milletvekilinin de
yer ald›¤› mektup, “Hapishane’de
insanl›k d›ﬂ› muamele.” baﬂl›¤›yla
duyuruldu.
Gent Temyiz Mahkemesi’nin
“DHKP-C devrimci hareketine üye
7 kiﬂiye, 4 ile 7 y›l aras›nda de¤iﬂen
cezalar verdi¤i” hat›rlat›lan mektupta, karar eliﬂtirilirken, mahkeme-

de
uygulanan
“özel hukukun”,
tutsakl›k koﬂullar›n›n da “özel” oldu¤una dikkat çekildi. Cephe tutsaklar›n›n 23 saati
hücrede, bir saati
havaland›rmada
olmak üzere 24 saat yaln›z, tecrit alt›nda olduklar› ve uyumalar›n› engellemek için birtak›m yöntemlere
baﬂvuruldu¤u belirtilen mektupta ﬂu
ifadelere yer verildi:
“‘Terörist’ olarak nitelendirilen
olaylar nedeniyle ceza alman›n beraberinde ikinci bir ceza daha getirdi¤i görülüyor. Bu zor tutsakl›k
koﬂullar› çifte ceza oluﬂturuyor ve
insanlar› cezaevi idaresinin ve siyasi hükümetin keyfili¤ine b›rak›yor.
Ac›yla insanlar›n piﬂmanl›k getirmesini amaçlama d›ﬂ›nda, böylesi uygulamalar› mant›kl› aç›klayabilecek hiçbir gerekçe yok. Bir tutsa¤›n tamamen tecrit edilmesini,
›ﬂ›¤›n sürekli aç›k b›rak›lmas›n› gerektirebilecek hiçbir güvenlik önlemi anlay›ﬂ› olamaz. Böyle bir ihtiyac›n olmas› dahi bu uygulamalar›
hakl› ç›karamaz. Söz konusu kurumlar›n belirttikleri gibi, ‘uykusuzluk, tecrit bir insan›n önemli ölçüde ruhsal ve fiziki rahats›zl›klar›na yol açar.’, Ayr›ca ‘bu yöntemler
temel hak ve özgürlüklere ayk›r›.’”
Bir insana, sonuçlar› vahim olabilecek, böylesi yöntemleri uygulamay› kabullenmenin, bir çeﬂit iﬂkenceyi kabullenmek anlam›na geldi¤i kaydedilen ve uluslararas› yasalar›n, temel hak ve özgürlüklerin
hat›rlat›ld›¤›, diktatör rejim uygulamalar›ndan, Guantanamo, Ebu Garip cezaevlerinden örnekler sunulan
mektubun sonunda ise, ﬂu ifadelere
yer verildi:
“Say›n Bakan’dan, bu insanlara
yasan›n öngördü¤ü ﬂekilde, Belçika’n›n hak ve özgürlükler konusun46
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Tecrite Karﬂ› Mücadele
TAYAD Komite taraf›ndan düzenlenen ölüm orucuna destek kampanyas› sürüyor. Açl›k grevi kampanyas›, 27 Kas›m-3 Aral›k tarihleri
aras›nda Dortmund’dayd›. 23 kiﬂi
açl›k grevine kat›l›rken, afiﬂler, bildiriler ile tecrit teﬂhir edildi ve tren
istasyonu önünde aç›lan stand ile de
Alman kamuoyuna ölüm orucu anlat›ld›. ‹sviçre’de ise Bern ve
Schaffhausen ﬂehirlerinde afiﬂlemeler ve bildirilerle direniﬂçilerin sesi
halklara ulaﬂt›r›ld›.

Erdo¤an Elmas
Açl›k Grevinde
Türkiye’ye iade edilmek üzere
‹sviçre’de tutuklanan Erdo¤an Elmas, ölüm orucunu direniﬂini desteklemek ve tecritin kald›r›lmas›
için 27 Kas›mdan itibaren süresiz
açl›k grevine baﬂlad›. Erdo¤an Elmas’›n iadesine iliﬂkin aç›klama yapan ‹sviçre TAYAD Komite de, iade
karar›n›n durdurulmas› için 21 milletvekilinin soru önergesi verdi¤i
hat›rlatarak, “Devrimcilerin Türkiye
faﬂizmine teslim edilmemesi birlikte
mücadele edelim.” dedi.

Yürüyüﬂ Graz’da
Dergimizin toplu sat›ﬂ› Avusturya’n›n Graz kentinde de gerçekleﬂtirildi. 13 okurumuz 2 Aral›k günü
Türkiyeli esnaflar ve kahvehanelerde yapt›¤› tan›t›mda, 2 saat içinde
83 dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildiler.

Bask›nlara K›nama
Almanya’da Anadolu Federasyonu ve ba¤l› derneklere yönelik
bask›nlar; KPD/Marxist-Leninistler-K›z›l Y›ld›z, AT‹K ve MLKP taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamalarla protesto edildi. Aç›klamalarda,
Anadolu Federasyonu ile dayan›ﬂma
dile getirildi.

da kabul etti¤i uluslararas› sözleﬂmeler gere¤i tutsakl›k koﬂullar› temin etmesini talep ediyoruz.”

Açl›k Grevindeki Aﬂo¤lu
Hürriyet’e Cevap Verdi
Brugge Hapishanesi'nde tecritte
tutulan tutsaklardan Musa Aﬂo¤lu'nun kas›m sonunda baﬂlatt›¤› açl›k grevi ise devam ediyor. Eyleminin beﬂinci haftas›na giren Aﬂo¤lu,
ayn› zamanda eylemini Türkiye hapishanelerinde süren tecritin son
bulmas› ve tutsaklar›n taleplerinin
kabul edilmesi için de sürdürüyor.
Bu arada, Hürriyet gazetesinin F
tiplerindeki tecirti savunmak için
Belçika’da ki tecriti gündeme getirmesine, Aﬂo¤lu’ndan cevap geldi.
Aﬂo¤lu Yeniden Özgür Politika
gazetesine gönderdi¤i mektupta
Hürriyet’in ne yapmak istedi¤ini
teﬂhir ederek, “Ne Hürriyet ne de
baﬂka bir güç faﬂizmi ve onun F
Tiplerindeki, ‹mral›’daki, zindanc›l›¤›n› aklayamaz. 122 ﬂehidimiz, alt› yüz sakat›m›zla F Tiplerinin, fa-

ﬂizmin zindan› oldu¤unu tüm dünyaya duyurmuﬂtur.” dedi.

Belçikal› Avukatlar
Hukuku Hat›rlatt›
DHKC tutsaklar›na uygulanan
tecrite iliﬂkin bir baﬂka aç›klama da,
Musa Aﬂo¤lu ve Kaya Saz’›n avukatlar›n›n yapt›klar› ortak aç›klama
oldu. Avukatlar, Adalet Bakan› Onkelinckx’in, mahkemenin verdi¤i
kararlara sayg› göstermesi gerekti¤ini söylediler. Tecrite iliﬂkin beﬂ
ayr› davada mahkemelerin bu infaz
rejimini iptal etti¤ini belirten avukatlar, “Adalet Bakan› Onkelinckx,
mahkemenin DHKP-C tutuklular›n›n geceleri rats›z edilmesini yasaklayan karar›na uymuyor.” dediler.
Musa Aﬂo¤lu, Kaya Saz ve ﬁükriye Akar’›n ilk günden beri tecrit
uygulamas›na ve özel bir gözetim
rejimine maruz kald›klar›n› hat›rlatan avukatlar, her mahkeme karar›
sonras› hapishane yetkililerinin yarg›y› aﬂmak için yöntemler geliﬂtirdi¤inin örneklerini sundular.

6 Nisanda, 27 Haziranda, 28
A¤ustosta ve son olarak 15 Kas›mda mahkemelerin tecrit uygulamalar›na iptal kararlar› hat›rlat›lan aç›klamada, “Bundan sonra olanlar ise
inan›lmazd›r. Üç tutukluya bundan
sonra bakanl›¤›n lambalar›n tüm gece boyunca aç›k kalmas› karar› ald›¤›n› ve ek olarak bunun ‘Avukatlar›n›z ve hâkim sayesinde’ oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.” denildi.
Yani, siz mahkemelere baﬂvurursan›z, yarg› bu kararlar› verirse; biz
de böyle yapar›z! Ne güzel hukuk
devleti, ne harika Avrupa demokrasi de¤il mi?!
Iﬂ›klar› aç›k b›rakma karar›n›n
da mahkemece iptal edildi¤ini ancak mahkeme karar›ndan bir hafta
geçmesine karﬂ›n uygulanmad›¤›n›
belirten avukatlar, devamla ﬂunlar›
söylediler: “Adalet Bakanl›¤›n›n
mahkeme karar›n› tasvip etmemesi
bizi tedirgin etmekte. Adalet Bakanl›¤›nca temsil edilen Belçika
devleti, yarg› ba¤›ms›zl›¤› prensibini ihlal ederek, hakimin verdi¤i karar› bir köﬂeye itmiﬂtir.”

havas› atmaya çal›ﬂt›, onlar da an›nda, “söyleyin yerini
o zaman biz alal›m” deyiverdi. Belçika Adalet Bakan›n›n aç›klamas›ndan ö¤reniyoruz ki, M‹T cephesi “t›sss”
olmuﬂ. Öyle ya bir saat bir yerde durmayan birinin yerini bildirmek de zor. Tutun ki, “ﬂurada” dedi. Bu haber
bürokrasi koridorlar›ndan geçip gerekli makamlara varana kadar, haydi Fehriye baﬂka bir yere geçmiﬂ. Son bir
daha bildirecek M‹T, “süper k›z Fehriye” yine yer de¤iﬂtirecek.
En komik olan› ise, M‹T’in “hukuk” aﬂk›. M‹T ki; ne
ulusal ne de uluslararas› hukukla alakas› olmayan, yasad›ﬂ› ﬂekilde yurtd›ﬂ› operasyonlar yapmakla övünen bir
örgüt.
Kimbilir ne hesapla, ama en ucuzundan “ne kadar
baﬂar›l› olduklar›” havas›n› atmak için dili çözülmüﬂ
Emre Taner’in. Orada hiçbir milletvekili “atma Recep
din kardeﬂiyiz” dememiﬂ mi acaba? Yaz›k, onlar da karavanac› avc› edas›ndaki Taner’le ayn› ruh halindeler
demek ki! Daha geçen y›l bu zamanlarda, “Fehriye’yi
CIA’dan istedik” denilmiﬂti. Vekiller sormam›ﬂlar m›;
madem saat baﬂ› yer de¤iﬂtirmesine ra¤men nefesimiz
ensesinde, ne diye CIA’dan istedik? Haydi o vekiller
sormad›, gazeteler bu “uyan›k sporu” ciddiye al›p haber
yaparken hiç düﬂünmediler mi acaba? Ama ülkede “güvenlik” iﬂleri hep böyle yürüyor; “baﬂar›l› polis”, “baﬂar›l› M‹T” haberleri için az m› yalanlar uyduruldu.

M‹T: Fehriye’nin yerini biliyoruz

M‹T’in bilmedi¤i mi var!
TBMM Uyum Komisyonu üyesi milletvekillerine, 24 kas›m günü 3.5 saat süren
"Uluslararas› Terör" brifingi veren M‹T
Müsteﬂar› Emre Taner, Fehriye Erdal'›n yerini bildiklerini istelere alabileceklerini ama
devletlerinin “s›k›nt›ya girmemesini” istemediklerini söylemiﬂ. Taner, M‹T’in ne dahiyane bir “süper istihbaratç› oldu¤unu” bak›n
hangi sözlerle ortaya koyuyor:
“Hiçbir yerde 1 saatten fazla kalm›yor.
Sürekli yer de¤iﬂtiriyor. Biz de ad›m ad›m izliyoruz. ‹stenirse al›nabilir ama biraz yorulsun. Bu noktada devreye devletler hukuku giriyor. Devletimizin s›k›nt›ya girmesini istemiyoruz”.
Bak›n ﬂu iﬂe! Ad›m ad›m izliyorlarm›ﬂ...
Demek ki, Fehriye asla uyamayan, yemeyen, içmeyen bir varl›k olmal›, baﬂka türlü bir saatten fazla bir
yerde durmadan gezebilmek mümkün mü? Anlaﬂ›lan
uzun maraton koﬂucusu ayn› zamanda, yaya olarak dolaﬂ›yor ki, M‹T “yorulmas›n›” bekliyor.
M‹T uyan›k da, Belçika aptal m›? Biz herﬂeyi biliriz
47
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AVRUPA EMPERYAL‹STLER‹ KEND‹N‹ ANLATIYOR!
ALMANYA: IRKÇILIK, “anti-terör”
yasas› k›l›f›nda

HOLLANDA: KATL‹AMA
devlet madalyas›

Amerika öncülü¤ünde bütün emperyalistlerin sürdürdü¤ü “terörle mücadele”nin halklara karﬂ› savaﬂ oldu¤una iliﬂkin bu sayfalarda yüzlerce örnek sunulmuﬂtur. Dizginlerinden boﬂalan emperyalistler yeni kan›tlar
sunmaya devam ediyorlar.
11 Eylül sonras› tüm Avrupa ülkelerinde ç›kar›lan
anti-terör yasalar›, Avrupa emperyalistleri için bir “öze
dönüﬂü” de simgeliyordu. Demokratik, özgürlükçü görüntüsü alt›ndaki bask›c›, halk›n hak ve özgürlüklerine
düﬂman niteli¤i birer birer ortaya ç›kt›. Almanya bu yasalara bir yenisini daha ekleyerek, “özüne dönüﬂte” bir
ad›m daha att›.
Hukukunda, devlet mekanizmas›nda “nazi ruhunu”
hiç terk etmeyen Almanya’da, Meclis, polise ﬂüphelileri “din ve etnik kökenlerine göre ay›rma” yetkisi tan›yan tasar›y› kabul etti. 4 y›l önce onaylanan yasan›n
daha da bask›c› ve ›rkç› hale getiren bu düzenleme ile,
mevcut “anti-terör yasas›” da 5 y›l uzat›l›yor ve “terör
ﬂüphelileri” için -isim, din, etnik köken, finansal bilgiler, “terör” olarak tan›mlad›klar› örgütleri ile ba¤lant›s›,
telefon numaras› ve e-posta adresleri gibi özel bilgilerin
bulundu¤u bir veri taban› oluﬂturulmas› öngörülüyor.
Tüm toplumu fiﬂlemesi bir yana, “Nazi dönemine
geri mi dönülüyor” eleﬂtirilerine de yol açan tasar›, aç›k
bir ›rkç›l›¤› ortaya koymaktad›r. Gayriresmi düzeyde
uygulanan ›rkç› politikalar, resmi ve yasal hale getirilmektedir. Tüm yabanc›lar› “suçlu” gören ve bunu resmi
olarak ilan edip, polise bu do¤rultuda muamele yapmas› için yetki veren bir devletin nazilerle ba¤›n› kopard›¤›n› kim iddia edebilir.
Bavyera Eyaleti Baﬂbakan› Edmund Stouber’in ony›llard›r sömürdükleri yabanc›lar›, aleni ﬂekilde “sosyal
asalak” olarak tan›mlamaya cüret etmesi de, bugün Almanya’da hakim olan -havan›n bir baﬂka yans›mas›d›r.

Balkanlarda emperyalistlerin k›ﬂk›rtt›¤› milliyetçili¤in oluk oluk kan
ak›tt›¤› günlerde gerçekleﬂen katliamlardan biri olan “Srebrenitsa katliam›”nda emperyalistlerin rolü hep gizlenmeye çal›ﬂ›ld›.
Parçalanan Yugoslavya’n›n son devlet baﬂkan› Miloseviç’in gerçekleri teﬂhir etmesi ve Lahey Mahkemesinin hiçbir iddias›n› kan›tlayamamas› karﬂ›s›nda, O’nu
katlederek “kurtulan” Hollanda, bu kez de suçlulara
madalya takt›.
8 binden fazla Boﬂnak erke¤in öldürüldü¤ü Srebrenitsa’da, sözde Boﬂnak sivilleri korumakla görevli Hollanda askerleri, bu görevlerini yerine getirmeyi b›rak›n,
yard›m eden, k›ﬂk›rtan konumunda olmuﬂlard›.
‹ﬂte bu suçu iﬂleyen askeri birli¤in komutan› Thomas
Karremans ile askerlere madalya tak›ld›. Ödül törenine
Hollanda Savunma Bakan› Henk Kamp da kat›larak
bizzat madalyalar› takt›. Karremans ars›zca, “itibar›m›z
iade edildi. Bu gecikmiﬂ bir ödül” derken, Savunma Bakan›, video kay›tlar›nda S›rp milliyetçilerine, 16 yaﬂ›ndan büyük Boﬂnaklar›n katledilmek üzere ayr›lmas› konusunda yard›m eden askeri birli¤e sahip ç›kt›.
ABD öncülü¤ünde her geçen gün derinleﬂtirilen hukuksuzluk sistemi, tüm egemenleri pervas›zlaﬂt›rmaktad›r. ABD’nin Guantanamolar kurdu¤u bir dünyada, Avrupa emperyalistleri de katliamc›lar›na madalyalar tak›yor. Çünkü, Balkanlardaki o kan deryas›, baﬂta Avrupa
emperyalistleri olmak üzere, tekellere yeni sömürü ve
pazar alanlar› açabilmek için yarat›lm›ﬂt›.

FRANSA: Bir MÜLTEC‹ intihar etti
Mültecilere yönelik bask›lar her geçen gün yo¤unlaﬂ›rken, Fransa’dan s›n›rd›ﬂ› edilmeyi bekleyen, Kaz›m
Kuﬂtul isimli 22 yaﬂ›ndaki bir Türk genci, Marsilya’da
kaçak yabanc›lar›n tutuldu¤u bir merkezde 3 aral›k günü intihar etti.
Frans›z makamlar› aç›klama yapmazken, ayn› hücreyi paylaﬂan bir göçmenin yar›m saat boyunca yetkilileri ça¤›rmas›na karﬂ›n gelmedikleri ve gencin öldü¤ü
kaydedildi. Merkezdeki göçmenler ve Lyon’daki bir
baﬂka merkezde tutulan göçmenlerin de, Kuﬂtul’un ölümünü ve kendilerine yönelik davran›ﬂlar› protesto amac›yla açl›k grevine baﬂlad›klar› bildiriliyor.
Gözalt› merkezinde tutulanlardan birinin ﬂu söze ise
gerçe¤i yoruma gerek b›rakmayacak ﬂekilde aç›kl›yor:
“Kaz›m intihar etti, çünkü bize burada köpek gibi
davran›yorlar”.
Sadece Fransa de¤il, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin mülteci politikas›n› yans›t›yor bu sözler.

DAN‹MARKA: ‹ﬁKENCE ortakl›¤›
CIA’n›n iﬂkence uçaklar›na kap›lar›n› açan Avrupa
emperyalistlerinin maskeleri düﬂmeye devam ediyor.
Danimarkal› askerlerin gözalt›na ald›¤› 34 Afganl›y›, iﬂkence yap›laca¤›n› bilerek Amerikal›lara teslim ettikleri ortaya ç›kt›. 2002’de gerçekleﬂen olayda, ABD’liler
bu kiﬂileri iﬂkenceye tabi tuttular. Üstelik bu suç, askerlerin insiyatifi ile de¤il, Savunma Bakan›n›n bilgisi dahilinde iﬂlendi. Daha vahimi ise, gözalt›na al›nan kiﬂilerle ilgili tutanaklar ve di¤er belgeler imha edilerek
kaybedilmelerine, iﬂkencede katledilmeleri dahil her
türlü hukuksuzluk için zemin yarat›ld›.
Konu Danimarka’da büyük tart›ﬂmalara neden olurken, Baﬂbakan Rasmussen ise ‘araﬂt›raca¤›n›’ söylemekle yetindi.
48

10 Aral›k 2006 / 82

l›¤›’nda ﬂehit
gerillalar›n
mezar› baﬂ›nda sayg› duruﬂunda bulunurken, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›
açan
HÖC’lüler ad›na yap›lan konuﬂmada, “Çaytaﬂ›’nda yaratt›klar› destans› direniﬂ umudun çocuklar›na yol gösteriyor” denildi.
Dersim HÖC’ün Asri Mezarl›kta bulunan Gülseren
Beyaz ve Hüsniye Ayd›n’›n mezarlar› baﬂ›nda düzenledi¤i anmada da “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart›
aç›ld› ve gerillalar sloganlarla selamland›. Marﬂlar›n söylendi¤i anmada, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar› at›ld›. Mazgirt’e ba¤l› Göktepe Köyü’nde bulunan ﬁenay Sonar’›n mezar› baﬂ›nda da bir anma gerçekleﬂtiriler, ailesi
ziyaret edildi.

ÇAYTAﬁI ﬁehitleri Yaﬂ›yor
6 Aral›k 1994’te, Dersim Hozat Çaytaﬂ› Köyü'nde
bir evde oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›lan;
Kemal Askeri, Ahmet Güder, Nihat Kaya, Mehmet Ali
Öztürk, Erkan Akçal›, Hüsniye Ayd›n, Gülseren Beyaz,
ﬁenay Sonay, Mikail Güven isimli Cephe gerillalar›, son
mermilerine kadar çat›ﬂarak ﬂehit düﬂmüﬂlerdi. Gerillalar; Dersim, Tarsus ve Elaz›¤’da an›ld›lar.
Komutan Kemal Askeri’nin Tarsus’ta Musalla mezarl›¤›nda yap›lan anmas›nda, Çaytaﬂ› direniﬂi ve direniﬂin komutan› selamland›. Askeri’nin resmi ve ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ pankart› ile mezarl›¤a
gelen kitle, “Yaﬂas›n Çaytaﬂ› Direniﬂimiz, Kemal ASKER‹ Ölümsüzdür” sloganlar› att›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan ASKER‹’nin hayat› ve Çaytaﬂ› direniﬂi anlat›ld›.
ﬁiirlerin okundu¤u, marﬂlar›n söylendi¤i anmada, Arapça türküler de söylendi.
Ard›ndan ayn› yerde bulunan ‘96 Ölüm Orucu ﬂehidi Altan Berdan KER‹MG‹LLER’in ve Erdinç YAﬁOT’un mezarlar› ziyaret edildi.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i üyeleri de Gülmez Mezar-

F‹DANO⁄LU ANILDI
1991 y›l›nda 8 katl› binadan polisler taraf›ndan at›larak katledilen
Hüseyin Fidano¤lu, 2 Aral›k
günü ailesi ve
arkadaﬂlar› ta-

“BAZ ‹STASYONU
‹STEM‹YORUZ”

raf›ndan düzenlenen bir etkinlikle
an›ld›.
1 May›s mahallesinde bulunan
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’nde düzenlenen anmada, dernek
ad›na yap›lan konuﬂman›n ard›ndan, ailesi taraf›ndan Hüseyin Fedano¤lu’nun öz geçmiﬂi anlat›larak
an›s›na sayg› dile getirildi. Marﬂlar
ve okunan ﬂiirlerin ard›ndan verilen anma yeme¤ine 100 kiﬂi kat›ld›.

Memet K›l›nçaslan yaﬂ›m›n› yitirdi
Emek Partisi (EMEP) Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul ‹l Baﬂkan›
Memet K›l›nçaslan 30 kas›m gece yar›s› geçirdi¤i kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitirdi. 1950, Ad›yaman’›n Besni ilçesi do¤umlu olan K›l›nçaslan, 3 aral›k günü düzenlenen törenin ard›ndan, binlerce kiﬂinin kat›l›m› ile Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Yoldaﬂlar› taraf›ndan, “Yaﬂam›n› iﬂçilikle ören ve partili mücadelenin gereklili¤ini bu yaﬂam içinde kavrayan biri” sözleri ile tan›t›lan K›l›nçaslan,
Ülker, Alboy Beymen Deri gibi çal›ﬂt›¤› fabrikalarda iﬂçilerin örgütlenmesi
için çal›ﬂt›. ‹ﬂçi temsilcili¤i, Deri-‹ﬂ Sendikas›nda yöneticilik de yapan K›l›nçaslan, EMEP’in kuruluﬂ sürecinde de yer alm›ﬂt›.
EMEP taraf›ndan yap›lan aç›klamada, K›l›nçaslan’›n vefat›na iliﬂkin ﬂunlar söylendi:
“Onurlu, dik baﬂl›, s›n›f›na ve halk›na ba¤l› olarak
ödünsüz yaﬂayan ve mücadelenin önünde yürüyen
yoldaﬂ›m›z›, çok erken yaﬂta kaybetmenin ac›s›n› yaﬂ›yoruz.”
Yoldaﬂlar›na ve ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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Zonguldak Karaelmas Mahallesinde bir evin
üstüne kurulmak istenilen baz istasyonuna
tepki gösteren mahalle halk› ile polis aras›nda 1 Aral›k günü arbede yaﬂand›. Baz istasyonu kurulmas›n› protesto eden halktan iki kiﬂi
gözalt›na al›n›rken, bundan 15 gün önce de
yine ayn› mahallede baz istasyonuna karﬂ›
eylem düzenlenmiﬂti.
‹zmir Emrez Mahallesi’nde ise, dernek arac›l›¤›yla yapt›r›lan Emrez Camii minaresine Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n izniyle cep telefonu
baz istasyonu kurulmas›, mahalle halk›n›n
protestolar›n› neden oldu. Cami önünde toplanarak eylem yapan mahalle halk›, “caminin
tapusu bize ait, baz istasyonu tak›lmas›n› istemiyoruz” dedi.

TUYAB: TECR‹TE SON!
TUYAB, 30 Kas›m günü istanbul ‹HD’de
bas›n toplant›s› düzenleyerek, tecritin tutsaklar›n sa¤l›¤›n› ciddi ﬂekilde bozdu¤unu belirtti. Savaﬂ Kör isimli tutsa¤›n durumu hakk›nda
bilgi verilen aç›klamada, “Savaﬂ hapishaneye
girmeden önce bizler gibiydi. F Tipi koﬂullar›
Savaﬂ’›n sa¤l›¤›n› ve psikolojisini de bozdu.
Hastaneye yat›rmaya çal›ﬂt›k yatmak istemiyor. Çok zor durumda” denildi. TUYAB’l›lar,
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istediler.

Yaşadım tadına vararak
"Yaﬂad›m" diyebilmenin k›stas›
ne diyorum kendi kendime... “Yaﬂad›m tad›na vararak” diyebilece¤im zaman dilimi nas›ld›r, ne kadard›r acaba insan hayat›nda?
Var diyorum... Ve hatta iﬂte senin büyüdü¤ün dönem diyorum.
Güzeldi... Doluydu... Üzülmüﬂtüm... Ve a¤›z dolusu gülmüﬂtüm....
Neydi güzel olan? Ne ile doluydu? Niye üzüldüm? Niçin güldüm?
Güzel olan ö¤rendiklerimdi. ‹nsan olmay› ö¤rendik, insan olman›n
erdemlerini... Evet, doluydu ve
paylaﬂt›m...
Ac›y›, açl›¤›, ölümü paylaﬂt›m...
Dostlu¤u, yoldaﬂl›¤› paylaﬂt›m...
En güzel yemeklerden, yoksul sofras›n›n so¤an›na bir lokma ekme¤i
paylaﬂt›m... Yeni güzellikleri paylaﬂt›m.
Kötülüklerim gösterildi, ama
kötü diye itilmedim... Yak›ﬂ›r m›
zaten insana, insan olan› itmek, itilmek...
Kendimi buldum, kendi gerçe¤imle yüzleﬂtim, yüzleﬂtikçe büyüdüm.
Bir yan›, sevmesini ö¤rendim.
Sevginin güzellik istedi¤ini, güzelli¤in ise emek vermeden bulunmad›¤›n› ö¤rendim.. Sevdim, sevildim
yani... Hem de karﬂ›l›ks›z, hem de
ç›kars›z.... Di¤er yan›, kendimi tan›d›kça karﬂ›dakini tan›d›m. Nefret
etmeyi, öfke duymay› ö¤rendim.
Sevdam büyüdükçe öfkem de
büyüdü. Sevday› bilmeyen, öfke de
duyamaz. Öfke duymadan da yaﬂam›n bir anlam› yoktur ki...
Kimi ﬂeylerin senin için birﬂeyler ifade etmeye baﬂlamas› için, kimi duygular›n yaﬂanmas›, ö¤renilmesi gerekiyor. Ac›y› derinden
hissetmek gibi... Yüre¤inde
duymak ve senden, senin
gibilerinden nas›l nefret
edildi¤ini görmek ve
yaﬂamak gibi....
Sen ve senin
gibilerinin sevgisini duymak ve yaﬂamak...

‹brahim ERLER
Sevmek ve emek vermek.... Yani teni de¤il, can› görmek. Teni de¤il, can› istemek. Can için can vermek... ‹ﬂte bizim sevgimiz bu.... Ne
istediysek, sadece kendimiz için
de¤il, can›m›z için istedik, halk›m›z
için istedik. ‹ﬂte bizim halk sevgimiz bu... ‹nsan sevgimiz bu...
Ac›lar›n içinde sevda var...
Sevmeseydik, bu ac›lar› çekermiydik hiç?.. Böyle ölür müydük?..
Ancak, ac›lar›n en büyü¤ünü yaﬂayanlar, sevdan›n da en güzelini yaﬂarlar. Her ﬂeyin yerli yerine geldi¤i an bu belki de. Güvenmek, güven duymak... Severek,
sevilmek... Öfke duymak... Herhalde inanç
denen ﬂey de bütün
bunlar›n toplam›ndan

ibaret olsa
gerek...
‹ﬂte Ümraniye... Benim
"yaﬂad›m"
diyebildi¤im yer...
Kuzey'den
Güney'e,
Bat›'dan Do¤u'ya Anadolu yaﬂ›yord u

sanki... Öyleydi. Hem
de tam bir mozaik vard›
ve sanki her yer harman yeriydi...
Özgürlük denen ﬂey, gezip tozmada m›yd›? Al, gez dolaﬂ iﬂte, dolaﬂmay› ö¤ren, Munzur'un doruklar›nda... ‹nip ç›k yoksul köylü sofras›na. Toros'un karl› zirvesinden inmeden önce. Apak ovas›na bir u¤ra,
s›ca¤›nda çarp›l...
Bize yasak yerlerin önlerinden
geç. Ve öfke duy ki, sevdan büyüsün...
Özgürlük paylaﬂmakt›r; Ege'nin
halk incilerini, Bergama'n›n dostlu¤unu, Bozda¤lar›n, Seferihisar'›n
karanl›k sular›n›, tütününü... Karadeniz yeﬂilini... cennetini, m›hlamas›n›, hamsisini, kavgas›n›...
Ve daha; bütün bu hayata verdi¤in eme¤i, çekti¤in ac›y›, yaﬂad›¤›n
sevinci, ürettiklerini paylaﬂabilmektir.
Budur özgürlük... Yani
dünya çizgi çizgidir. O reklam›n dedi¤i
gibi "ben özgürüm" demekle özgür olunmuyor yani.
Evet, çizginin ad› konmuﬂtur. Çizgi insanl›k savaﬂ›d›r,
gelecek savaﬂ›d›r. Bu çizgiydi özgürlük, yaﬂad›m diyebilmek bu çizgide mümkün ve muhtemeldi.
Ve ölmek vard› ya,
dönmek yoktu bu çizgide...

