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vermeyece¤iz.. Gençlerimize böyle bir gelecek b›rakmayaca¤›z.
Dün oldu¤u gibi
bugün de ahlâk›, onuru, namusu ve adaleti
savunmaya
devam
edece¤iz.
SUÇ ‹ﬁLE, HIRSIZ OL,
19 Aral›k’ta, F Tiplerinde 122 Ölümle
KUMARHANE, KERHANE ‹ﬁLET,
onuru, namusu, savunÇETE KUR- KURDUR ,
duk.
UYUﬁTURUCU SAT, GENÇLER‹ ZEH‹RLE,
19 Aral›k’ta diri diKADIN, ÇOCUK PAZARLA, SAT, PORNO PAZARI KUR. ri yak›ld›k, Ölüm
Oruçlar›nda
hücre,
AMA SAKIN YOZLAﬁMAYA, FUHUﬁA, ÇETELERE,
hücre direndik.. Ama
UYUﬁTURUCUYA KARﬁI ÇIKMA, MÜCADELE ETME...
asla adaletsizli¤e boyun e¤medik.
07.12.2006 tarihinde, bilindi¤i üzere
1 Nisan komplosu nas›l çöktüyse buTemel Haklar Federasyonu [ve ﬂubeleri],
gün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz bu komplo
‹stanbul TAYAD, Yürüyüﬂ Dergisi, Ozan
da boﬂa ç›kar›lacakt›r.
Yay›nc›l›k binlerce polis eﬂli¤inde bas›lBu sald›r›lar, ayn› zamanda fuhuﬂun,
m›ﬂ, talan edilmiﬂ ve çok say›da dernek
uyuﬂturucunun, ahlaks›zl›klar›n, çeteleve dergi çal›ﬂan› gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
rin kimler taraf›ndan korunup kolland›Polis arama karar› ile gelmiﬂtir. Ara¤›n›n ve örgütlendi¤inin göstergesidir.
ma karar› ise ilginçtir. Gerekçe "YozlaﬂSUSURLUK her haliyle devam ediyor..
t›rma ve fuhuﬂa karﬂ› yürütülen kam“ADALET‹N OLMADI⁄I YERDE
panya”d›r.
D‹RENMEK HAKTIR...”
(...) Ülkemiz fuhuﬂ ve ahlaks›zl›klaBu sözü hat›rlars›n›z.. Bu söz bugün
r›n, uyuﬂturucu pazar›n›n, çetelerin, mafadaletsizli¤e, tecrite karﬂ› direnen Av.
ya örgütlenmelerinin cenneti haline getiBehiç Aﬂc›'n›n sözüdür. Evet bu ülkenin
rilmiﬂtir. ... Amaçlanan ve haz›rlanan
gelece¤ini tüm bu adaletsizliklere karﬂ›
toplumsal yap›y› anlamak zor de¤ildir.
direnen, mücadele edenler temsil etmekKendi kültüründen uzak, çürümüﬂ, dütedir. Haklar ve özgürlükler ancak mücaﬂünmeyen, üretmeyen, uyuﬂuk ve bencil
dele ederek kazan›lacakt›r. Bask›lar, göbir toplum yarat›lmak istenmektedir.
zalt›lar bizleri y›ld›ramaz..
HAYIR...HAYIR...HAYIR...
Böyle bir toplum yarat›lmas›na izin
TAYAD'LI A‹LELER

‹STANBUL EMN‹YET
MÜDÜRLÜ⁄Ü'NÜN FUHUﬁ,
ÇETE, MAFYA KURTARMA
OPERASYONU....

28’lerimizi anmak için her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da Bayrampaﬂa önünde
olaca¤›z. Tüm dostlar›m›z›, 28’lerin
dostlar›n› bekliyoruz.
Tarih: 19 Aral›k 2006, Sal›
Yer: Bayrampaﬂa Hapishanesi önü
Saat: 13.00

TAYAD’l› Aileler
19-22 ARALIK KATL‹AMINI PROTESTO EYLEM‹
Yer: YTÜ Beﬂiktaﬂ Kampüsü
Tarih: 21.12.2006, Perﬂembe Saat: 13.00

‹STANBUL GENÇL‹K DERNE⁄‹

TAYAD’l›lar
Her Pazar
Galatasaray
Meydan›’nda
Tutsak
mektuplar›
tecriti
anlatacak...
Tarih: Her
Pazar
Yer:
Galatasaray
Lisesi Önü
Saat: 13.00


Ça¤r›
‹lan

● Ümraniye Katliam›

19 Aral›k Çanakkale ﬁehitleri

tan sonra, ‘96’da tutsak düﬂene kadar devrimin
emekçisi oldu, sorumluluklar üstlendi. 22 yaﬂ›ndayd›. Ölüm Orucu 3. Ekibi’nin en genç direniﬂçilerindendi.

Fidan Kalﬂen, Ölüm Orucu 1. Ekibi’ndeydi. Dersimli’ydi,
36 yaﬂ›ndayd›, hemﬂireydi. 1989’dan beri mücadelenin
içindeydi. Çanakkale’de bedenini tutuﬂturarak zulmün
önüne ilk dikilen oldu.
‹lker Babacan, ‹stanbul’da do¤du. Devrimcilerle tan›ﬂt›k-

Fahri Sar›, 1990’lar›n baﬂlar›ndan beri mücadelenin içinde bir yurtseverdi. 1993’te tutsak düﬂtü.
Sultan Sar› genç yaﬂ›nda Adana’da yurtsever hareketin
saflar›na kat›ld›. Çukurova bölgesinde faaliyet yürüttü.
1993’te tutsak düﬂtü.

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

● Bayrampaﬂa Katliam›
Davas›
Tarih: 22 Aral›k 2006, Cuma
Yer: Eyüp 3. ASL. CZ.
Saat: 10.00

● ‹KM Sinema Günleri
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- OKMEYDANI
Telefon: 253 78 88 - 258 78 81

Fidan KALﬁEN

Fahri SARI

‹lker BABACAN

19 Aral›k Ümraniye ﬁehitleri
Ahmet ‹bili, Mersinli ve 32 yaﬂ›ndayd›. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken devrimci mücadeleye kat›ld›. Tutsak düﬂmeden önce, ‹stanbul gecekondular›nda illegal örgütlenme içinde yeral›yordu. Ümraniye Hapishanesi’ndeki ölüm orucu direniﬂçilerinin komutan› olarak, sald›r›y› durdurmak için bedenini tutuﬂturarak zalimin karﬂ›s›na ilk o ç›kt›.
Alp Ata Akçayöz, Cephe’nin bir taraftar›yd›. Karsl›’yd›,
‹stanbul’da esnafl›k yap›yordu. Ümraniye’deki direniﬂin

Sultan SARI

bitti¤i gün ko¤uﬂtan ç›karlarken katledildi.

Umut Gedik 23 yaﬂ›nda ve Trabzonlu’ydu. Lise y›llar›ndan beri mücadele içindeydi. Tutsak düﬂmeden
önce SPB üyesiydi.
Ercan Polat 26 yaﬂ›nda ve Dersimli’ydi. Konfeksiyon iﬂçisi Ercan 1995’te kat›lm›ﬂt› harekete. Son olarak SPB
üyesiydi.
R›za Poyraz, Sivasl›’yd›, ‹stanbul’un Gazi semtinde büyüdü. Konfeksiyon, avizecilik gibi çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt›. Oligarﬂinin ordusunda askerlik yapt›ktan sonra, tercihi netleﬂti, Cephe saflar›nda yerald›.

BU GECE
Bu gece zulüm taarruz edecek
Bu gece Hitler ve Göbbels dirilecek
Bu gece
bir nehir zulüm bendiyle
kesilecek...
Bu gece ya inanç teslim edilecek
ya serden geçip feda
denilecek
Bu gece zulüm yenilecek
tohum ekilecek
umut büyüyecek
kervan yürüyecek...
Bu gece Fidanlar, Yaseminler,
Nilüferler ekilecek
Bu gece
kalender Ahmetler
Dersimli F›ratlar
Çerkez Muratlar
huruç eyleyecek..
Bu gece
dönen dönecek
dönmeyenler zafere
yürüyecek..
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Ahmet ‹B‹L‹

Alp Ata AKÇAYÖZ

Umut GED‹K

Ercan POLAT

R›za POYRAZ

19 Aral›k Bursa, Çank›r›, Uﬂak, Ceyhan ﬁehitleri
Murat Özdemir, 1. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 39 yaﬂ›ndayd›. Burjuva bas›nda y›llarca çal›ﬂan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden yana yapt›. Bir süre Mücadele Gazetesi’nde çal›ﬂt›, Ege’de sorumluluklar üstlendi.
Ali ‹hsan Özkan, Çorum-Alacal›’yd›. 26 yaﬂ›ndayd›. Cepheli tutsaklar d›ﬂ›nda, 19 Aral›k öncesi yap›lan “sald›r› olursa kendimizi yakar›z” karar›n› uygulayan ender direniﬂçilerden biri oldu.
‹rfan Ortakç› 1. Ekip direniﬂçisiydi. Çorum, Alacal›’yd›. 1971 do¤umluydu. ‹mam Hatip Lisesi’ni bitirmiﬂti. ‘91’de devrimcilerle tan›ﬂt› ve sosyalizm mücadelesine kat›ld›. 19
Aral›k’ta a¤›r yaraland›; kald›r›ld›¤› hastanede ﬂehit düﬂtü.
Hasan Güngörmez, 36 yaﬂ›ndayd›, Konya Cihanbeylili’ydi. 1980’lerin sonunda dev-

rim mücadelesine kat›ld›. 19 Aral›k’ta bedenini tutuﬂturarak zulme
karﬂ› barikat oldu.

Yasemin Canc›, Uﬂak Hapishanesi’ndeki Cepheli kad›n tutsaklar›n sorumlusuydu.
1967, ‹stanbul do¤umluydu. 1989’dan beri kavgan›n içindeydi. Eylül 1992’de tutsak
düﬂtü. Operasyonu durdurmak için bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.
Berrin B›çk›lar, Ölüm Orucu 1. Ekibi direniﬂçisiydi. ‹zmir do¤umluydu ve henüz 22 yaﬂ›ndayd›. 6 y›ld›r bu kavgan›n içindeydi. Açl›¤›n›n 60’l› günlerinde, sald›r›ya barikat olmak için alevlerin ortas›na dald›.
Halil Önder, Ölüm Orucu 1. Ekibi direniﬂçisiydi. 30 yaﬂ›ndayd› Halil, Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve ‹stanbul DEV-GENÇ saflar›nda mücadele etmiﬂti. Bedenini tutuﬂturarak zulmün önüne dikildi.

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Murat ÖZDEM‹R

Ali ‹hsan ÖZKAN

‹rfan ORTAKÇI

Hasan GÜNGÖRMEZ

Yasemin CANCI

Berrin BIÇKILAR

Halil ÖNDER

meﬂguldür.

Ülkemizi batakhaneye
çevirmek isteyenlere karﬂ›
mücadele ediyoruz...
Ahlâkl› ve namuslu olan›, düzene alternatif olan›, vatanseverce olan›, biz
temsil ediyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi biz temsil ediyoruz.
Bizim yolumuza ç›kanlar›n, bizim yürüyüﬂümüzü durdurmak isteyenlerin ise
kimi temsil etti¤ini görüyoruz iﬂte. Onlar uyuﬂturucu tacirlerinin, fuhuﬂ yapt›ranlar›n, kumarhanecilerin temsilcisi olarak ç›k›yorlar bizim karﬂ›m›za.
evrimciler, bir süredir yozlaﬂmaya karﬂ› kapsaml›, kararl› bir
mücadele içindeler. Yürüyüﬂ okurlar›n›n da yak›ndan izledi¤i bu kampanya, halk›n her kesiminden destek ald›. Çünkü yozlaﬂma, ﬂu veya
bu ﬂekilde halk›n tümünü rahats›z
eden boyutlardad›r. Lüks semtlerden gecekondu semtlerine kadar yay›lan batakhaneler, toplumu, halk›,
aileleri, tek tek kiﬂileri, ad›m ad›m
batakl›¤›n içinde çekmektedir. Devrimciler, halk›n batakl›¤a sürüklenmesini seyredemezdi elbette. Batakl›¤›n herkesi içine çekmesinin karﬂ›s›na bir set örmek gerekiyordu. Bu
seti, devletin, hükümetin, onlar›n
polisinin örmeyece¤i aç›kt›. Çünkü
batakl›¤› yaratan ve halk› o batakl›k
içine çekip çürütmek isteyen, onlard›r. Öyleyse bu görevi bu ülkede yapabilecek ve yapmas› gereken tek
güç, devrimcilerdi. Devrimci, demokratik güçler, iﬂte bu bilinç ve
sorumlulukla baﬂlatt›lar yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadeleyi. Biz de Yürüyüﬂ
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Yaratt›¤›n›z yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleyi engelleyemezsiniz

eki ne yapt›k biz? Elbette “suçsuz” de¤iliz. Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele suçunu iﬂledik! Temel
Haklar’›n örgütlenmesinin yayg›nlaﬂmas› ve mücadelesinin geliﬂmesi
iktidar› rahats›z etmiﬂtir. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, düzeni çok çarp›c› biçimde teﬂhir etmiﬂtir. Keza,
halk›n yozlaﬂmaya karﬂ› kampanyaya sempatisi ve deste¤i, iktidar› ve
‹stanbul polisini rahats›z eden bir
di¤er yand›r. ‹ﬂte bu nedenlerle sald›r› karar› verdiler.

P

akat söyleyelim ki, sald›r›, daha
bugünden kendilerini vurmuﬂtur. Birincisi; bask›nlar›n gerekçesi, kendilerini vuran ilk kurﬂundur.
AKP iktidar›, polis ve devletin yarg›s›, alenen ve resmen, “siz uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumara karﬂ› mücadele etti¤iniz için biz de size karﬂ›
mücadele ediyoruz” diyor. Do¤ru-

F
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Emekçiler 14 Aral›k’ta iﬂ b›rakt›

34

D‹SK: Asgari ücret = Kaç simit?

17

Uzak de¤il

35

Bas›ndan: Bas›nda Behiç Aﬂc› ve tecrit

19

Barikatlar ve Behiç

36

‘Tecrite Son’ sesi büyüyor

21

“Kendi kendime soruyordum... ben ne

39

Hayat›n ‹çindeki Teori: Yozlaﬂma Sorunu

43

Yurtd›ﬂ›: Demokrasi mücadelesi

Ülkemizi batakhaneye çevirmek
isteyenlere karﬂ› mücadele ediyoruz

5

Dergisi olarak, yozlaﬂma meselesini
bir çok boyutlar›yla gündeme taﬂ›yarak, konuyla ilgili yaz› ve haberlere daha çok yer vererek içinde yerald›k bu mücadelenin. Çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ve Cephe
güçleri de, kendi tarz›na göre yozlaﬂmaya karﬂ› tav›r ald›lar.
ma bu mücadeleden rahats›z
olanlar vard›. Temel Haklar Federasyonu ve ﬂubelerine, dergimize,
TAYAD’a yap›lan son bask›nlar, bu
mücadeleden kimlerin rahats›z oldu¤unun, iktidar›n ve onun polisinin, kapitalizmin kirli suç merkezlerini nas›l korudu¤unun en somut
göstergesidir. Evet, bask›n için yarg›dan al›nan polis izninde, aç›k ve
seçik olarak “yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele” gerekçe
gösterilmiﬂtir.
“Muhafazakâr, müslüman” AKP iktidar›n›n geçen dört y›l›nda, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu, kumar alm›ﬂ baﬂ›n› gitmiﬂtir. AKP de bunlara dur demek
yerine, bunlara karﬂ› mücadele eden
devrimcilere operasyon yapt›rmakla

urjuva medyan›n gerek
yozlaﬂmaya karﬂ› yap›lan
eylemleri, gerekse de bu gerekçeyle yap›lan polis operasyonlar›n› yans›tma biçimi de son
derece çarp›c›d›r ve kimin yan›nda olduklar›n›n göstergesidir.
Devrimcilere karﬂ› mafyac›lar›n,
kumarhanecilerin, pezevenklerin,
iﬂkenceci, rüﬂvetçi ve haraçc› polislerin saf›nda yerald›lar. Polisle iﬂbirli¤i içinde, devrimcilerin bu hakl› ve meﬂru mücadelesini “terör” demagojisiyle, “haraç” yalan›yla bo¤maya çal›ﬂt›lar.

B

yap›yordum?”
24

Davam›z mahﬂere kalmaz!

26

‘Sözde’

27

Ankara’da faﬂist terör t›rman›yor

terörizm de¤ildir
45

Not düﬂüyoruz:
- Ö¤rencime dokunma

8

Aç›klay›n neden bast›n›z?

28

Yoksullara 2. s›n›f sa¤l›k

13

Hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e,

30

Karﬂ›l›kl› oyunlar... oyalamalar

32

Röportaj: “Afrika’y› öldüren Avrupa’d›r”

49

Haram’a helal fetvas› veren diyanet!

33

Taylan Özgür cinayeti TBMM’de

50

Mücadelemizin kahraman ﬂehitleri

kapitalizmin her türlü pisli¤ine...
15

Polis “yetkiye” doymuyor

46

Röportaj: Lübnan Komünist Partisi MK
Üyesi Riad Sauma

dur ve hep böyle olmuﬂtur. Bizim
yoketmek istediklerimiz, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sürdürmek istedikleridir. Bizim karﬂ› olduklar›m›za, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri hamilik yapm›ﬂt›r... Bu
operasyon dönüp kendilerini vuracakt›r; çünkü, ikincisi; gerçekte
kendi yasalar›na göre de devrimcileri suçlayabilecekleri bir kan›tlar›
yoktur. 1 Nisan 2004’te oldu¤u gibi,
düzmece ifadelerden, komplolardan
medet ummaktad›rlar yine. Bu nedenle devrimcilerin yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesini “haraç” demagojisiyle karalamaya, bask›n ve tutuklamalar› da “haraç” iddias›yla
hakl› göstermeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Gerçek önünde sonunda aç›¤a ç›kacak ve o gerçek de AKP’yi,
AKP’nin polisini, oligarﬂinin yarg›s›n› ve onlar›n borazan› olan burjuva medyay› vuracakt›r.
anki halk›n sempatisini kazanmak suçmuﬂ gibi, diyorlar ki,
“halk›n sempatisini kazanmak için
kumarhanelere, fuhuﬂ batakl›klar›na bask›n düzenlediler”. Evet, halk›m›z kim pislik yuvalar›n› koruyor,
kim o yuvalar› kurutuyor bilmelidir.
Evet, devrimciler, genç k›z ve delikanl›lar›m›z› o batakl›klardan korumak istiyor. Evet, devrimciler, baﬂta
yoksul gecekondu semtleri olmak
üzere, halk›m›z›n bulundu¤u her
yerde örgütlenmek istiyor. Bunlar,
gizli sakl› amaçlar de¤ildir. S›n›flar
mücadelesinin en do¤al yanlar›d›r.
Polis de, burjuva medya da asl›nda
devrimcileri yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için nas›l suçlayaca¤›n›, nas›l karalayaca¤›n› bilemez
durumdad›r. ‹ﬂe yarar bir demagoji
malzemesi bile bulmakta zorlanmaktad›rlar. Çünkü bu alandaki mücadelesinin hakl›l›¤›, meﬂrulu¤u,
gereklili¤i tart›ﬂ›lamayacak kadar
aç›kt›r, yap›lanlar da herkesin gözleri önündedir.

S

u mücadeleye devam edece¤iz.
Halk›m›z› zulüm ve sömürü
karﬂ›s›nda, yozlaﬂma karﬂ›s›nda,
mafya çeteleri karﬂ›s›nda örgütsüz
ve çaresiz b›rakmayaca¤›z. Bask›lar, bask›nlar, adaletsizlikler, bu

B

yoldan bizi vazgeçiremez. Kuﬂkusuz ki, yapt›¤›m›z iyi, güzel ve do¤ru ﬂeyler için ilk kez bask›larla karﬂ›laﬂm›yoruz. Biliyoruz ki, halk›m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmenin bedeli ölümdür, tutsakl›kt›r. Ekmek için,
adalet için mücadelenin bedeli, coptur, iﬂkencedir. Yani, 7 Aral›k’ta biz
bilmedi¤imiz, beklemedi¤imiz bir
ﬂeyle karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ de¤iliz. 7
Aral›k’taki bask›nlar ve tutuklamalar da, “halk› örgütsüzleﬂtirme”,
“halk›n öncülerini terörize etme”,
“devrimcileri halktan tecrit etme”
politikas›n›n devam›d›r. Ama iktidar yan›l›yor. Karﬂ›lar›nda 5-7 kiﬂilik yönetim kurullar›ndan ibaret
dernekler de¤il, halk var. Bu hem
politik olarak, hem maddi olarak
böyledir. Halk, kendi örgütünü, demokratik kurumlar›n›, örgütlenme
hakk›n› sonuna kadar savunacakt›r.
Nitekim, bask›nlar karﬂ›s›nda ülkemizde bugüne kadar görülmemiﬂ
türde bir sahiplenme gösterilmiﬂ;
derneklere yap›lan keyfi, faﬂist bask›nlar, gecekondu semtlerinin sokaklar›nda kurulan barikatlarla karﬂ›lanm›ﬂt›r.

takl›¤› büyüttü¤ünü gösteriyor. Bu
kaç›n›lmazd›r bir yerde. AKP, yoksullu¤u, sefaleti büyüterek zaten
bunlar›n da büyümesinin yolunu açm›ﬂ oluyor. Ama bunun da ötesinde,
AKP’nin yozlaﬂma batakl›¤›n›n bu
kadar büyümesinden rahats›z oldu¤una dair bir iﬂaret de yoktur ortada.

8 demokratik kurumun bas›ld›¤›,
onlarca kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›
ve 15 kiﬂinin tutukland›¤› bu operasyonun politik anlam› nedir? Oligarﬂinin düzeni, halka fuhuﬂla,
uyuﬂturucuyla, kumarla içiçe yaﬂamay› dayat›yor. E¤er bir iktidar,
direnme hakk›n› yokeden bir politikan›n ve zihniyetin sahibiyse, böyle
bir dayatmada bulunmas› ola¤and›r.
AKP de halk›n direnme hakk›na,
mücadele etme hakk›na sayg› göstermeyen bir zihniyetin temsilsicidir. Bu zihniyet, “fuhuﬂa, kumara,
uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele edilecekse biz ederiz, etmiyorsak, siz de
bunu kabul edip oturun yerinizde”
diyor. Hay›r, kabul etmiyoruz ve etmeyece¤iz. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, yükselerek, yayg›nlaﬂarak
devam edecektir.

B

1

KP iktidara geldi¤inden bu yana ülkemizde uyuﬂturucu ne
kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ, fuhuﬂ ne kadar
artm›ﬂ? Rakamlar “islamc›, muhafazakâr” iktidar›n ülkemizdeki ba-

A
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ergimizin bu say›s›nda K›br›s’la ilgili baz› geliﬂmeleri
okuyacaks›n›z; Tayyip Erdo¤an
K›br›s’ta kiﬂi baﬂ›na milli geliri 5
bin dolardan 10 bin dolara yükseltmekle övünüyor. O halde Erdo¤an’›n gelirin 10 bin dolara ç›kmas›n› sa¤layan fuhuﬂ, kumar ve bahiscilikle de övünmesi gerekir. Para
gelsin de nereden gelirse gelsin...
K›br›s’ta da ülkemizde de durum
budur. Bu yüzden AKP’nin polisi,
mafyac›lara karﬂ› de¤il, devrimcilere karﬂ› operasyon düzenliyor. Emperyalistler, tekelci burjuvazi, generaller, düzen partileri, kitleleri örgütsüzleﬂtirecek, etkisizleﬂtirecek
her ﬂeye onay verdikleri gibi, kumara, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya da do¤rudan veya dolayl› onay veriyorlar.
Kitleler bir ﬂekilde uyuﬂturulsun da
nas›l ve neyle uyuﬂursa uyuﬂsun...

D

iz kitlelerin uyutulmas›na da,
uyuﬂturulmas›na da izin vermeyece¤iz. Bu ülkeyi hapishaneye
dönüﬂtürmek isteyenler de, bu ülkeyi emperyalizmin askeri üssüne
dönüﬂtürmek isteyenler de, bu ülkeyi batakhaneye çevirmek isteyenler de karﬂ›s›nda bizi bulmaya devam edecek. Ahlâkl› ve namuslu
olan›, düzene alternatif olan›, vatanseverce olan›, biz temsil ediyoruz.
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi biz temsil ediyoruz. Bizim yolumuza ç›kanlar›n, bizim yürüyüﬂümüzü durdurmak isteyenlerin ise kimi temsil etti¤ini görüyoruz iﬂte.
Onlar uyuﬂturucu tacirlerinin, fuhuﬂ
yapt›ranlar›n, kumarhanecilerin
temsilcisi olarak ç›k›yorlar bizim
karﬂ›m›za. Demek ki bu mücadele
ayn› zamanda ülkemizi batakhane
yapmak isteyenlerle fuhuﬂa, kumara, uyuﬂturucuya yer olmayan bir
ülke isteyenlerin aras›ndaki mücadeledir. Saflar, ayn› zamanda iﬂte bu
ayr›ma göre ﬂekillenmektedir.

Halk› Yozlaﬂt›ranlar
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Eden Devrimcilere Sald›rd›

Bask›n ve protestolar

Yaratt›¤›n›z Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadeleyi Engelleyemezsiniz
Bu ülkede geliﬂmeleri takip eden
herkes ﬂu gerçe¤i çok iyi bilir:
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar baﬂta
olmak üzere her türlü gayri-meﬂru iﬂ,
devletin polisinin bilgisi, onay› ve
kontrolünde yap›l›r. Neredeyse tüm
fuhuﬂ, uyuﬂturucu çetelerinde, mafya gruplar› içinde sürekli olarak polislerin ç›kmas›, ne “çürük elma” ile
aç›klanabilir, ne de “polisin bu çürük
elmalar› temizledi¤i” yalan› ile üzeri
örtülebilir. Ancak sorun polislerin bu
batakl›ktan “nemalanmalar›” ile s›n›rl› olmay›p çok daha boyutludur.
Halk kitlelerini yozlaﬂt›ran, çaresizleﬂtiren ve giderek yok eden bu batakl›k, oligarﬂi için bir ‘sektör’dür.
Hem de milyon dolarlarla hesaplanan kârl› bir sektör. Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar, uyuﬂturucudan, fuhuﬂtan devletin kasas›na giren paran›n devasa oldu¤unu göstermektedir.
Sadece rant kap›s› olarak da iﬂe
yaramaz bu batakl›k. Sistemin bekâs› aç›s›ndan daha önemlisi; yoksul
ve aç b›rak›lan emekçileri, iﬂsizleri,
genç k›zlar›m›z› ve o¤ullar›m›z› “denetim” alt›nda tutmaya yarar. Sistemin ekonomik, siyasi olarak d›ﬂlad›¤›, ezdi¤i kitlelerin öfkesi bu alanlarda boﬂalt›l›r, batakl›¤›n içine çekilerek sisteme olan tepkileri nötralize
edilir, düﬂünemez, isyan edemez hale getirilir. Ço¤u kez polisin a¤z›ndan duydu¤umuz “devrimci olma da
ne olursan ol...” sözü burada anlam›n› bulur.
Görünüﬂte uyuﬂturucuya, fuhuﬂa
karﬂ› “operasyonlar” yapan polis,
özellikle gecekondu mahallelerinde,
düzen için “daha büyük potansiyel
tehlike” olarak görülen emekçi
semtlerinde bu pisli¤in geliﬂmesini
ister. Halk kültürünü geliﬂtirmeye
çal›ﬂan kültür merkezleri yerine ba-

takhanelerin yay›lmas›n›, halk›n sorunlar›yla ilgilenen demokratik kurumlar yerine fuhuﬂ evlerinin olmas›n› ister. ‹stemekle de kalmaz, teﬂvik eder, halk›n öfkesine karﬂ› korumaya al›r. Bu semtlerde kumarhane
iﬂletmecileri, orospular, pezevenkler,
uyuﬂturucu sat›c›lar› “arkam›zda
kim var biliyor musunuz?” edas›ndad›rlar her zaman.

Mafyac›lar, Pezevenkler,
Kumarhaneler ve Çetelerin
Huzuru ‹çin, ‹stanbul Polisi
Terör Estirdi
Özetle ortaya koydu¤umuz bu
gerçekler, 7 Aral›k günü bir kez daha
ç›kt› karﬂ›m›za. Uzun süredir yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden, bunun
için paneller, seminerler, kültürel faaliyetler, yürüyüﬂler gerçekleﬂtiren,
batakl›¤a çekilmiﬂ gençlerimizin
elinden tutan Temel Haklar Federasyonu ve ona ba¤l› dernekler polisin
bask›n›na maruz kald›. Tecrite karﬂ›
mücadelenin öncülü¤ünü yapan TAYAD ile, halk›n, kavgan›n sesi olan,
oligarﬂinin rahats›z oldu¤u gerçekleri halka anlatan dergimiz de hedef
al›nd›.
Polis bask›nlara gerekçe olarak,
Cepheliler’in fuhuﬂ yuvalar›na, batakhanelere, uyuﬂturucu tacirlerine
yönelik olarak uyar›lar›n›, uyar›y›
dinlemeyenlerin cezaland›r›lmas› gibi eylemlerini gerekçe göstermiﬂti.
Bir k›sm› bas›na da yans›yan tüm bu
eylemlerin alt›nda bir imza vard›,
“CEPHE”. Yani bas›lan kurumlar›n
hiçbiriyle do¤rudan ilgisi yok. Ancak DGM’lerin yerini alan A¤›r Ceza Mahkemesi hakimleri, polisin
hiçbir kan›ta dayanmayan, “falanca
dernekler yasad›ﬂ› örgütle iliﬂkili, bu
5
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bask›nlar› onlar yap›yor” gibi ifadelerine dayanarak “arama karar›” vermiﬂti. 1 Nisan’da ve “Erdo¤an Kaldi
komplosu”nda oldu¤u gibi, yine uydurma ifadeler, isim listeleri haz›r edildi.
Ve 7 Aral›k günü ‹stanbul’da
gün boyu terör estirildi. Temel
Haklar Federasyonu, Yürüyüﬂ
Dergisi, Ozan Yay›nc›l›k ve ‹stanbul TAYAD, Federasyona
ba¤l›; Nurtepe, Bahçelievler, Sar›gazi, Okmeydan›, ‹kitelli, Esenyurt,
Gazi, Alibeyköy, Esenler Temel
Haklar Dernekleri, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi bas›l›p onlarca
insan gözalt›na al›nd›. Dergimize yap›lan bask›nda kap›lar k›r›ld›, çal›ﬂanlar›m›z darp edildi, büromuz da¤›t›ld›, arﬂivlerimize ve yay›n araçlar›m›za el konuldu.

15 Devrimci Tutukland›
Demokratik kurumlardan ve bask›nlara yönelik protesto eylemlerinden gözalt›na al›nanlar›n bir bölümü
ertesi günü b›rak›l›rken, 32 kiﬂi 11
Aral›k’ta savc›l›¤a ç›kar›ld›. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilenlerden; Hakk› Akça, ‹nan Do¤an,
Engin Ceber, Ayten Öztürk, Yeliz
K›l›ç, Cem Koyup›nar, Erkan Sönmez, Ali Kanat, Yüksel Do¤an, Hasan Koço¤lu, Gökhan Aktaﬂ, Cengiz
Karakaﬂ, Mustafa Erol, Ali Koyup›nar ve U¤ur Deve; “Örgüt üyesi olmak, Örgüt propagandas› yapmak,
Tehdit, Müessir fiil ve çal›ﬂma hürriyetini engellemek” iddias›yla tutukland›lar.
Beﬂiktaﬂ ACM önünde toplanan
yaklaﬂ›k 250 kiﬂi bask›nlar› protesto
ederek, devrimcilerin serbest b›rak›lmas›n› istedi. Polisin ACM önünde
yap›lmas›n› engellemesi üzerine Beﬂiktaﬂ Park›’nda yap›lan aç›klamada,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n” dövizleri
taﬂ›nd›. Bask›nlar› yaﬂayanlar›n hukuksuzlu¤u anlatt›klar› eylemde, Federasyon ad›na aç›klama yapan Gözde ﬁahin ﬂunlar› söyledi:
“Yoksullu¤a ve Yozlaﬂmaya karﬂ›
baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz mücadeleyi bu

Mersin
bask›nlar ve gözalt›lar durduramayacakt›r. Demokratik kurumlar›m›z
örgütlü gücümüzdür. Bu nedenle 7
Aral›k günü halk›n örgütlenme hakk›d›r sald›r›ya u¤rayan. Sald›r›ya
u¤rayan do¤mam›ﬂ bebeklerimizden, ölüm döﬂe¤indeki yaﬂl›lar›m›za
kadar halk›m›z›n gelecek düﬂleridir.
Örgütlülü¤ü elinden al›nm›ﬂ bir halk
açl›¤a yoksullu¤a, yozlaﬂmaya ve
ölüme mahkum bir halkt›r. Bunun
için siyasi iktidarlar her dönem örgütlenme özgürlü¤ümüze sald›r›yor.
Örgütsüz ve güçsüz bir halk istiyorlar.”
‘Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n’ pankart› aç›lan eyleme,
ESP, EHP, TUYAB, Kald›raç,
Mücadaele Birli¤i ve Devrimci Hareket destek verdiler.

Bask›nlara Büyük Öfke
Bask›nlara yönelik protestolar›n
bir bölümüne geçen haftaki say›m›zda yer vermiﬂtik. Protestolar sonraki
günlerde de devam etti.
◆ 8 Aral›k akﬂam› Gazi mahallesinde düzenlenen yürüyüﬂte yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin sürece¤i
vurguland›. Gazi Temel Haklar önünden baﬂlayan ve yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan Cemevi
önünde aç›klamada bulunan Mehmet
Yayla, bask›nlar›n yozlaﬂmaya ve çeteleﬂmeye karﬂ› yürütülen kampanyadan kaynakl› oldu¤unu söyledi. Eyleme DHP, BDSP, ESP ve Mücadele
Birli¤i de destek verdi.
◆ Ayn› gün Maltepe-Karl›tepe
Dinler Sokak’ta toplanan bir grup,
yola molotof atarak gösteri düzenledi. Bir kahvehane ile 2 otomobilin
molotofland›¤› eylemde bask›nlar
protesto edildi. Ayn› saatlerde Gül-

suyu’nda da bask›nlar› protesto eden bir
eylem gerçekleﬂtirildi.
◆ HÖC üyeleri 9
Aral›k’ta bir kez daha Taksim Tramvay
Dura¤›’ndayd›lar.
Aç›klama öncesi, ‹kitelli Temel Haklar
yönetiminden Ahmet
Övet ile Gençlik Federasyonu Üyesi
Orçun Ekeno¤lu zorla gözalt›na al›nd›lar. Çeﬂitli demokratik kurumlarca
da desteklenen aç›klamada, "Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› at›l›rken,
HÖC ad›na aç›klamay› yapan Yasemin Karada¤, demokratik kurumlar›n
yasad›ﬂ› bir ﬂekilde bas›ld›¤›na, çal›ﬂanlar›n keyfi bir ﬂekilde gözalt›na
al›nd›klar›na dikkat çekti. Düzenin
dayatt›¤› yoksulluktan ve yozlaﬂmadan sözeden Karada¤, bask›nlar›n federasyonun bunlara karﬂ› mücadelesini sindiremeyenlerin eseri oldu¤unun alt›n› çizdi.
◆ 11 Aral›k akﬂam› Alibeyköy´de
polisin operasyonlar›n› protesto
eden HÖC’lüler, Karadolap Mahallesi Gülveren Sokak’ta eylem yapt›lar. Soka¤›n giriﬂini çöp konteyn›rlar›yla kapatan ve yolu ateﬂe vererek
sloganlar atan gruba Çevik Kuvvet
müdahale ederken, polislere tepki
gösteren bir mahalle sakini gözalt›na
al›nd›.
◆ 12 aral›kta Temel Haklar Federasyonu önünde; BDSP, ESP, DHP,
HÖC, HKM ve EHP’nin aralar›nda
bulundu¤u 15 kurum, tutuklamalar›
protesto etti ve sald›r›lar›n durmas›,
tutuklananlar›n serbest b›rak›lmalar› istedi.
◆ Dergimize Cephe ad›na yap›lan bir üstlenmeye göre; bask›nlar›
protesto eden Cepheliler, 8 Aral›k
saat 21.30’da Sefaköy’de bulunan
Fortisbank ﬁubesi’ni tahrip ettiler.
◆ Esenyurt’ta, Bal›kyolu Köprüsüne ve Sa¤l›k Oca¤›na; “bask›lar
bizi y›ld›ramaz” ve “Temel Haklar
üyeleri serbest b›rak›ls›n” yaz›l›
‘HÖC’ imzal› iki pankart as›ld›.
6
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◆ Gülsuyu Temel Haklar üyeleri
13 Aral›kta yapt›¤› meﬂaleli yürüyüﬂ
ile gözalt›na al›nan 2 üyelerinin serbest b›rak›lmas›n› istedi. ‘Heykel'e
kadar yap›lan yürüyüﬂte ‘Haklar ve
Özgürlükler Mücadelemiz Engellenemez’ pankart› aç›ld›.
*
◆ ANKARA: ‹lk protesto bask›nlar›n yap›l›¤› gün akﬂam gerçekleﬂtirili. Yüksel Caddesin’de toplanan HÖC üyeleri, “Bask›nlar, Gözalt›lar Yozlaﬂt›rmayla Mücadelemizi Engelleyemez” pankart› açt›.
Aç›klamay› okuyan Murat Korkut,
haklar ve özgürlükler mücadelesi
veren kurum ve kiﬂilere yönelik sald›r›lara her geçen gün bir yenisinin
eklendi¤ini belirtti. Birçok demokratik kitle örgütü temsilcisinin destek
verdi¤i aç›klamaya 100’e yak›n kiﬂi
kat›ld›.
Halkevleri üyeleri, 9 aral›kta
Yüksel Caddesi’nde bask›nlar› protesto etti. ESP, BDSP, ‹HD ve
HÖC’ün de destek verdi¤i eylemde,
bu bask›lar›n halka karﬂ› uygulanan
y›k›m politikalar›n› gizlemeyi amaçlad›¤› kaydedildi.
BDSP, ‹dilcan Kültür Merkezi,
Mamak ESP, Mamak Halkevi ve
Kald›raç üyeleri, 10 aral›kta Tuzluçay›r’da yürüyüﬂ düzenledi. Süleyman Nazif ‹lkö¤retim Okulu’ndan
Tuzluçay›r meydan›na yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan ‹lker
Bo¤a, “Amaçlar›, devrimci-demokratik kurumlar›m›z› terör demagojisiyle faaliyet yapamaz hale getirmektir” dedi. Ard›ndan 150 kiﬂi meﬂalelerle, sloganlar atarak Tuzluçay›r
sokaklar›nda yürüdü.
Ertesi günü ise; Al›nteri, BDSP,
EHP, ESP, HÖC, Kald›raç, Kurtuluﬂ
Partisi ve Partizan taraf›ndan Yüksel
Caddesi’nde düzenlenen protesto
eyleminde
“Komplolar, bask›nlar, gözalt›lar,
tutuklamalar bizleri y›ld›ramayacakt›r.” denildi.
◆ ELAZI⁄:
Temel
Haklar
üyeleri 8 Aral›kta

Hozat Garaj›'nda bir araya gelerek
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›
açt›lar. DTP’nin de destekledi¤i eylemde “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir” gibi sloganlar at›l›rken, aç›klamay› okuyan Sevgi Taﬂ,
“hedef yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele,
korunan yozlaﬂmay› yayanlard›r”
dedi.
◆ SAMSUN: Süleymaniye Geçidinde HÖC Temsilcili¤i, ESP ve
BDSP taraf›ndan yap›lan ve E¤itimSen, SDP, Halkevleri ve Özgür E¤itim Platformu üyelerinin de destek
verdi¤i eylemde, “Bask›nlar Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Karﬂ› Mücadelemizi
Engelleyemez” dövizleri taﬂ›nd›.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n da aç›ld›¤› eylemde aç›klamay›
okuyan Hasan To¤an, polisin yozlaﬂmaya sahip ç›kt›¤›n› söyledi.
◆ MALATYA: HÖC, 8 Aral›kta
Postane önünde yapt›¤› aç›klamada,
“Bizler halk›m›z›n de¤erlerini sahiplenmeye, bununla ilgili mücadelemize devam edece¤iz.” dedi. DHP, ESP
ve Partizan’›n da destek verdi¤i eylemde, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
◆ KOCAEL‹: HÖC’lüler 11
Aral›kta ‹nsan Haklar› Park›’nda
yapt›klar› aç›klamada, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.
DKÖ temsilcilerinin destekledi¤i
eylemde konuﬂan Ça¤daﬂ Y›lmazer,
bask›nlar›n yozlaﬂmayla ilgisine dikkat çekerek, “Tüm de¤erlerimiz, kültürümüz ayaklar alt›na al›nmakta;
düzen pislik üretmektedir. Pisli¤i temizlemeye çal›ﬂan ise devrimcilerdir” dedi.
◆ ‹ZM‹R: Ege Temel Haklar
üyeleri 8 aral›kta Kemeralt› Giriﬂinde yapt›klar› aç›klamada, “Fuhuﬂa
Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya Hay›r”
slogan› att›lar. Dernek Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz da bask›nlarla yozlaﬂma
aras›ndaki ba¤a dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda, “Bizler onuru ve erdemi, adaleti her zaman her koﬂulda
savunmaya devam edece¤iz” dedi.
Aç›klamaya ESP, HKP, Partizan ve
Kald›raç destek verdi.
◆ BURSA: Temel Haklar üyeleri 10 Aral›kta Osmangazi Metro ‹s-

tasyonu ç›k›ﬂ›nda toplanarak,
bask›nlar›
protesto ettiler. “Bask›nlar gözalt›lar yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadelemizi engelleyemez” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Dernek
Baﬂkan› Serkan ﬁenol,
bask›nlar›, “‹stanbul
Emniyet
müdürlü¤ü’nün fuhuﬂ, çete,
mafya kurtarma operasyonu” olarak
de¤erlendirdi. Aç›klamaya DKÖ
temsicileri destek verirken, Temel
Haklar 11 aral›kta da dernek binas›nda bas›n toplant›s› yapt›. Gemlik Temel Haklar ise, 10 aral›kta Taﬂ Köprü üstünde yapt›¤› eylemle bask›nlar› protesto etti. DHP ve ‹ﬂçi Köylü
okurlar›n›n da destekledi¤i eylemde,
‘Bask›lar ve Gözalt›lar Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadelemizi Engelleyemez’
pankart› aç›ld›.
◆ HOPA: Hopa Meydan›’nda 11
Aral›kta eylem yapan Do¤u Karadeniz Temel Haklar Derne¤i üyeleri,
“Faﬂizme Karﬂ› Mücadelemiz Meﬂrudur” slogan› att›lar. Derne¤in Baﬂkan Yrd. Atanur Durmuﬂ, “Onca
sald›r›lar, tutuklamalar, komplolar,
bask›nlar devrimcilerin meﬂru mücadelesini engelleyemedi, engelleyemeyecektir” dedi. Eyleme, ESP ve
Halkevi de destek verdi.
◆ MERS‹N: Temel Haklar üyeleri 8 Aral›kta Büyükﬂehir Belediyesi önünde yapt›klar› eylemde, düzenin halk› yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›n›
belirterek, bask›nlar› protesto ettiler.
Partizan, DHP ve ‹HD'nin destek
verdi¤i eylemde, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz" sloganlar› at›ld›.
◆ ADANA: 8 Aral›kta ‹nönü
Park›nda aç›klama yapan Adana Temel Haklar üyeleri, bask›nlar›n sorumlusunun AKP oldu¤unu söylediler. ESP, SGD. EMEP, THAY-DER,
BDSP, Tekstil-Sen, ‹ﬂçi Mücadelesi’nin destek verdi¤i eylemde, aç›klamay› okuyan ﬁemsettin Kalkan,
“bu sald›r›lara asla boyun e¤meyece¤imizi haklar ve özgürlükler mücadelesini sürdürmekten bir ad›m
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Samsun
geri durmayaca¤›m›z› bir kez daha
tekrarl›yoruz” dedi.
HÖC üyeleri, 10 aral›kta bask›nlar› protesto etmek amac›yla ‹nönü
Park›’ndan meﬂalelerle AKP il binas› önüne yürüdüler. “Bask›lar bizi
y›ld›ramaz” slogan› atan grup ad›na
konuﬂan Mehmet B›ld›rc›n, açl›¤› ve
yoksullu¤u büyütenlerin, insanlar›
kültürel olarak yozlaﬂt›ranlar›n muhalif kesimleri susturmaya çal›ﬂt›klar›n› ifade etti.
HÖC’ün bir baﬂka eylemi ise, 12
aral›kta yine ‹nönü Park›'ndayd›.
“Yozlaﬂt›rmaya Hay›r Dedikleri ‹çin
Komplo ‹le Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme Adana Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi Avukatlar›, ESP, ‹ﬂçi
Mücadelesi ve ÇHKM üyeleri destek verdi. Aç›klamay› okuyan Hasan
Kutlu, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin sürece¤inin alt›n› çizerek, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.
◆ DERS‹M: 8 Aral›k günü Dersim Temel Haklar ad›na dernek binas›nda bas›n toplant›s› düzenleyen
Cemal Duta¤ac›, bask›lara karﬂ› birlik ça¤r›s› yapt›. Aç›klamaya DTP,
DHP, Tüm ‹GD de destek verdiler.
◆ KINAMALAR: Ayr›ca çok
say›da kurum yaz›l› aç›klamalarla
bask›nlar› k›nad›. ‹ﬂçi Köylü, Yeni
Demokrat Gençlik ve Partizan Dergisi, Tekstil-Sen, Tutuklu Gazetecilerle Dayan›ﬂma Platformu, SODAP,
HKM, Anadolu Halk Kültür Merkezi, MLKP, Babaeski Halkevi, AvEGKon, M›s›r ‹lerici Gençlik Birli¤i,
Direnen Arap Halk› Birli¤i yapt›klar› aç›klamalarda, duyarl›l›k ça¤r›s›
yapt›lar.

Halk› Yozlaﬂt›ranlar
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Eden Devrimcilere Sald›rd›

Bask›nlar, hukuksuzluk ve medya

muamelesi: Bas›lan bütün kurumlar
yasal dernek ve dergi, iﬂyeridir. Yasal derneklerin nas›l denetlenece¤i
yasalarda belirtilmesine karﬂ›n, polis hukuksuzlu¤unu meﬂrulaﬂt›rmak için “operasyon”
havas› vermiﬂ, bas›lan kurumlar› “hücre evi havas›nda” basm›ﬂt›r. Nitekim, kimi bas›n organlar›na da bu
tür ifadelerin yerald›¤› haberler yapt›r›lm›ﬂt›r.

AÇIKLAYIN Neden Bast›n›z?
AÇIKLAYIN Ne Buldunuz?
AÇIKLAYIN Neden Tutuklad›n›z?
Bask›nlar›n hangi gerekçe ile yap›ld›¤› aç›kt›r. Arama izinleri, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi gerekçe
yapm›ﬂt›r. ‘Cephe’ imzas›yla fuhuﬂ,
uyuﬂturucu merkezlerine yönelik
kitlesel devrimci ﬂiddet eylemleri
“suç” olarak gösterilmiﬂ ve ‘Cepheliler” taraf›ndan üstlenilen eylemlerin sorumlusu Temel Haklar Federasyonu’nda aranm›ﬂt›r.
Nereden bakarsan›z bak›n, polis
aç›s›ndan aç›klamaya muhtaç bir
durum oldu¤u aﬂikârd›r. Zira, bir
yandan onca tantanayla yap›lan bask›nlarda, yapt›¤›n› meﬂru gösterecek hiçbir ﬂey elde edememiﬂ. Öte
yandan yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
edenlere sald›rmak, tutuklatmak gibi, halk nezdinde polisin kendini
teﬂhir eden bir durum yaratm›ﬂt›r.
Bask›nlar›n kendisinin gayrimeﬂru olmas› bir yana, baﬂtan sona
hukuksuzluk, yasad›ﬂ›l›k içindedir
ayn› zamanda.

Polisin Hukuksuzlu¤u
◆ Avukatlar›n yasal haklar› engellendi: Aramalara kat›lmaya çal›ﬂan Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar› birçok yerde polis barikatlar›ndan
geçememiﬂler ve yasal haklar› olan
aramaya kat›lma haklar›n› kullanamam›ﬂlard›r.
◆ ‘Arama karar›n›z var m›’ sorusuna polisin cevab›: Aç ulan! Temel
Haklar Federasyonu, Yürüyüﬂ ile
Ozan Yay›nc›l›k bask›nlar›nda kar
maskeli özel harekât polisleri dahil,
çok say›da polis yasal kurumlar›

uzun namlulu silahlarla kuﬂatt›.
Hiçbir bildirimde ya da uyar›da bulunmadan, arama karar›n› göstermeden do¤rudan kap›lara yöneldiler
ve balyozlarla k›rmaya baﬂlad›lar.
Bas›n›n “arama karar›n›n gösterildi¤i, içeridekilerin açmad›klar›” haberleri tümüyle yaland›r. Özellikle
Ozan Yay›nc›l›k ve Yürüyüﬂ’te do¤rudan k›r›p dökmeye, talan etmeye
geldiler. Bas›n, sahibinin sesi olarak, bir bas›n kuruluﬂuna yap›lan bu
sald›r›y› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Federasyon üyeleri “avukatlar›na haber verdiklerini, gelmelerini
beklemelerini” söyledilerse de, yani
yasalar› hat›rlatt›larsa da, polis dinlemedi ve küfürler ederek kap›y›
k›rmaya devam etti. Arama karar›
soran federasyon üyesine polisin
cevab› ﬂu oldu: “Aç›n ulan!”
Böyle bir hukuksuzluk karﬂ›s›nda kurumlar›n› koruman›n en do¤al
haklar› oldu¤u bilinciyle, kap› arkas›na masa vb. eﬂyalar› koyarak avukatlar› gelene kadar direndiler.
Ozan Yay›nc›l›k ve Yürüyüﬂ gibi
Temel Haklar Federasyonu da tam
anlam›yla ya¤malanm›ﬂ, CD’ler,
mektuplar, foto¤raf makinalar›, bilgisayarlar, kitaplar, bas›n aç›klamalar› her ﬂey gasp edilmiﬂtir.
◆ Önce bast›lar, 4 saat sonra
arama karar› getirdiler: Polisin medyay› kullanarak operasyonun hakl›l›¤›n› göstermeye çal›ﬂt›¤› “klip”teki yer olan Ozan Yay›nc›l›k'a arama
karar› olmadan girilmiﬂtir. 70'e yak›n polis girdikten tam 4 saat sonra
arama izni arkadan gelmiﬂtir.
◆ Yasal derneklere ‘yasad›ﬂ›’
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◆ Cenazeye kat›lmak tutuklama gerekçesi olamaz:
Tutuklananlar›n bir bölümü için,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede ﬂehit
düﬂen Birol Karasu’nun cenazesine
kat›lmalar› gerekçe gösterilmiﬂtir.
Bu ülkede ilk kez bir cenaze töreni
yap›lmad›, ilk kez bu törenlerde sloganlar at›lmad›. Cenaze törenine kat›lmak suç olamaz. Tutal›m ki, “yasad›ﬂ› slogan” at›lm›ﬂ olsun. Bunun
için soruﬂturma, dava aç›lmas› da
bir noktaya kadar anlaﬂ›labilir. Ancak “yasad›ﬂ› slogan” att› diye insanlar› tutuklamak, tümüyle keyfidir. Hele, bu insanlar› dernekleri bas›p talan ederek gözalt›na almak tümüyle hukuksuzluk örne¤idir.
◆ “Erdo¤an Kaldi dedi ki...”
komplosu yeniden: Yine gözalt› ve
tutuklamalarda baz› devrimciler
için de, bundan bir süre önce gözalt›na al›nan bir kiﬂiye imzalatt›r›lan
bir ifade gerekçe yap›lm›ﬂt›r. “Falanca dernekte ﬂu kiﬂi sorumlu...”
diye haz›rlanan liste, geçmiﬂte yaﬂanan “Erdo¤an Kaldi komplosu”nu
hat›rlatmaktad›r. Hat›rlanacakt›r;
afiﬂ asmaktan gözalt›na al›nan, bir
taraftar olmas›n›n ötesinde bir “sorumlulu¤u” bulunmayan Erdo¤an
Kaldi, neredeyse tüm ‹stanbul’daki
mahallelerin sorumlular›n› listelemiﬂti. Daha do¤rusu, polis tutuklatmak istedi¤i kiﬂileri bir liste haline
getirmiﬂ ve bunu “Erdo¤an Kaldi
dedi ki...” diye sözde ifade haline
getirmiﬂti.
◆ Olmayan ‘gizli bölme’ haberleri
neye hizmet ediyor? Polis, bask›nlar›n hukuksuz oldu¤unu ve fiyasko
ile sonuçland›¤›n› çok iyi bilmekte-

dir. Bas›na da¤›t›lan ve Ozan yay›nc›l›k bask›n›ndan görüntüler içeren
“video klip” de bu s›k›nt›n›n yans›mas›d›r. Polis bu görüntüler ile bask›n› hakl› ç›karmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ancak, klip’e yerleﬂtirilen, bas›nda
yeralan “gizli bölüm” gibi yerler oldu¤una dair polisin kendi tutana¤›nda dahi bir tespit yoktur.
◆ Çelik kap› takmak suç mu? Bas›na servis yap›lan bask›n görüntülerinin, yap›lan hukuksuzlu¤u meﬂru göstermek için “klipleﬂtirildi¤i”
s›r›tan bir gerçektir. Klip’in yönetmeni polistir ve Ozan Yay›nc›l›kta
“örgüte ait faaliyet bilgilerinin yer
ald›¤› CD ve dökümanlar›n bulundu¤u” tümüyle yaland›r. Bu yalan
ﬂimdiden çökmüﬂtür. En basit soru
ﬂudur: Ozan Yay›nc›l›k ya da Yürüyüﬂ dergisinde bunlar bulunduysa,
bas›na yazd›r›ld›¤› gibi “hücre evi
gibi” ise bu yerler; o zaman bu kurumlardan al›nan insanlar neden
serbest b›rak›lm›ﬂt›r? Bu kurumlar›
suçlayacak hiçbir ﬂey bulamad›¤›
için, “dört tane çelik kap› vard›, kameralar vard›” gibi demagojilere
baﬂvurmaktad›r. Büyük suça bak›n!
Kameralar› var, öyleyse terörist!
Polis o görüntüler ve yapt›rd›¤› haberlerle bu imaj› yaratmak istiyor.
◆ ‘Dosya gizlili¤i’ fiyaskonun
üzerini örtmek içindir. Haziran’da
ç›kan TMY ile polisin hukuksuzluklar› için önemli bir k›l›f haz›rlanm›ﬂt›. Dosya gizlili¤i. Yani, soruﬂturman›n gizlili¤i ad›na, ne yarg›lananlar, ne de avukatlar› dosyay› inceleyemiyor, neyle suçland›klar›n›
bilmiyorlar. Yani yarg›n›n “savunma” kanad› fiili olarak geçersiz k›l›n›yor. CMUK'u aﬂan bu karar nedeniyle, gözalt›na al›nanlar 4 gün boyunca neyle suçland›klar›n› dahi
bilmediler.
Dosya gizlili¤i, bask›nlar›n fiyoskosunu gizlemek için kullan›lmaktad›r. Onlarca kuruma yap›lan
bask›nlar tümüyle fiyaskodur. Neden bas›lm›ﬂ, insanlar neden gözalt›na al›n›p tutuklanm›ﬂt›r; hukuki temelde cevaplar› yoktur bu sorular›n. ‘Cephe’ imzas›yla yozlaﬂt›rmay› yayanlara, batakhanelere, fuhuﬂ

yerlerine, uyuﬂturucu satanlara,
pezevenklere, asalaklara, serserilere, çetelere karﬂ› yap›lan eylemlerin meﬂrulu¤u bir yana tüm bu
eylemlerle Temel Haklar Federasyonu’nun, TAYAD’›n, dergimizin,
Ozan Yay›nc›l›k’›n ba¤›n› kurmak;
ancak polisin marifetidir. Bu kurumlar›n yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede demokratik biçimlerle mücadele etti¤ini de çok iyi bilir polis. Ancak, ony›llard›r bu ülkede
yasal kurumlara ve devrimci yay›nlara karﬂ› ayn› komplolarla sald›r›lm›ﬂt›r. Kendi yasalar› ile kurulmuﬂ ve o yasalar çerçevesinde
faaliyet yürüten kurumlar, “yasadaﬂ› örgüte ba¤l›” gösterilip kriminalize edilmek istenmiﬂtir. Bu konuda bir kan›ta ihtayaç da duymaz
polis. Sadece “biz söyledik herkes
inanacak” demektedir. Buna, sözde
hukuk kurumlar›, yarg› da dahildir. Yarg›, polisin kalem memurlar›
haline gelmiﬂtir. Polis istemekte onlar yerine getirmektedir. Böyle bir
bask›n için izin verilmesi, “hani kan›tlar›n›z nerede” diye dahi sorulma
gere¤i duyulmamas› bu yüzdendir. 1 Nisan bask›nlar›nda da ayn›
durum yaﬂanm›ﬂ ve birazc›k hukuki
kayg›lar güden bir hakim, “bu gerekçelerle arama izni vermem” demiﬂ, polis izni verecek baﬂka bir hakimi aray›p bulmuﬂtu.
Hiçbir somut gerekçeye dayanmayan bask›nlar› yap, hiçbir “delil”
bulamazsan, sahte belgeler düzenle,
itirafç› ifadeleri düzenle, kendince
örgüt sorumlular› listeleri ç›kar ve
insanlar› tutuklat;
Türkiye’de hukuk böyle iﬂliyor.
‹ddia ediyoruz ve buradan
ça¤r› yap›yoruz;
Bask›nlar tümüyle hukuksuzdur,
yasad›ﬂ›d›r, fiyaskodur. ‹stanbul polisinin ne bask›nlar öncesi ne de
sonras›nda insanlar›n tutuklanmas›na yetecek hiçbir belgesi, kan›t›
yoktur. ‹zleyin, bu insanlara yöneltilen suçlamalar da birer birer çürüyüp düﬂecektir. Ancak bu süre içinde, bu insanlar hak ve özgürlükler
mücadelesinden kopar›lm›ﬂ olacakt›r. Polis de soruna as›l olarak böyle
9
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Ozan Yay›nc›l›k’›n kap›lar› k›r›ld›
bak›yor: Ne kadar yat›r›rsak kârd›r!

Evet, çelik kap›m›z var
Evet, kameralar›m›z var
Polisin burjuva bas›na servis
yapt›¤› haberlerin temel dire¤ini,
yani kurumlara yap›lan bask›n›
meﬂrulaﬂt›rma gerekçesini, Ozan
Yay›nc›l›k’ta 4 tane çelik kap› bulunmas› oluﬂturuyor.
Garip olan ﬂu; polisin haz›rlad›¤›
“klip” eﬂli¤inde bask›n haberini yapan tüm televizyon kanallar›n›n ancak ﬂifreli kartlarla aç›lan kap›lar›
var; hepsinin binalar›n›n, plazalar›n›n etraf› ve içi kameralarla donat›lm›ﬂ durumda. Ve hepsinin kap›s›nda, etraf›nda “özel güvenlik görevlileri” cirit at›yor.
“Neyi sakl›yorlar?” diyor Ali
K›rca. Silahlar, bombalar saklamad›¤›m›z kesin. Haks›z elde edilmiﬂ
dolarlar, eurolar, YTL’ler saklamad›¤›m›z da kesin. Özel ﬂantaj dosyalar› saklamad›¤›m›z da kesin. Bunlar› saklayanlar› ar›yorsa, patronuna
dönüp baks›n, avukatl›¤›n› yapt›¤›
düzenin rant›n› yiyenleri görsün.
Ama onlara bakmazlar, onlar›n soymas›na, halk› yozlaﬂt›rmas›na seslerini ç›karmazlar, bunlara karﬂ› mücadele edenleri nas›l terörize edeceklerini düﬂünürler.

Sizin kameralar›n›z, çelik kap›lar›n›z olacak, ama bizim olunca
suç olacak öyle mi? Üzerimize iti,
kopu¤u, serserileri örgütleyip göndereceksiniz, kurumlar›m›za uyuﬂturucu çeteleri kurﬂun s›kacak, molotoflar at›p kundaklayacak; biz tüm
bunlara karﬂ› önlem al›nca suç olacak, öyle mi?
Bizim tabii ki çelik kap›lar›m›z
olacak. Çünkü sömürücüleri, soyguncular›, talanc›lar›, bezirganlar›,
alçaklar›, namussuzlar›, vatan hainlerini, emperyalizmin uﬂaklar›n›, iﬂkencecileri biz yaz›yoruz; bunlar›n
hepsi, düzenlerini bozdu¤umuz,
çarklar›na çomak soktu¤umuz, kanl›, kirli yüzlerini teﬂhir etti¤imiz için
bize kin ve düﬂmanl›k besliyor. ‹ti
var, miti var, mafyas› var, sivil faﬂistleri var, kontrgerillas› var, h›rs›z›
var; u¤ursuzu var; k›sacas› var da
var; bunlara karﬂ› önlem almayal›m
m›? Tabii ki alaca¤›z. Tabii ki çelik
kap›lar takt›raca¤›z, tabii ki teknolojinin imkanlar›ndan yararlanaca¤›z.
Kald› ki y›llard›r kurumlar›m›z
polisin hukuksuz bask›nlar›na maruz kalmaktad›r. Arama karar› göstermeyi bile gereksiz gören, avukatlar›n bulunmas›n› engelleyen, yani
kendi yasalar›na dahi uymayan bir
polise karﬂ› direnmek, bunun için
kurumlar›m›z› korumak en meﬂru
hakk›m›zd›r.
Haks›zl›¤a,
gayri-meﬂrulu¤a
karﬂ› her biçimde direnece¤iz.
Bizim kap›lar›m›z, kameralar›m›z halk›n düﬂmanlar›na karﬂ›d›r.
Bize sald›ranlarsa, tüm bunlar› halka karﬂ› yaparlar.

Bas›n Hukuksuzlu¤u
Aklamak ‹çin Kullan›ld›
Bask›nlar›n ilk saatlerinden itibaren TV’lere yans›yan, ertesi günü
gazetelerde yer alan haberler, polisin bu aç›k hukuksuzlu¤unu, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye sald›r›ld›¤›n›, yozlaﬂman›n savunuldu¤unu
gizlemeye çal›ﬂt›. Polis ne istediyse
gazeteler onu yazd›. Hatta, son olarak bizzat polisin haz›rlad›¤› bir

Aﬂc›: Haberler Provokatiftir
Bask›nlar›n ard›ndan polis taraf›ndan gazetelerde yay›nlat›lan haberlerde, “DHKC eylem için
Avukat Aﬂc›'n›n ölümünü bekliyor” ifadelerini
"provokatif" olarak nitelendiren Avukat Behiç Aﬂc›, direniﬂ evinde bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Bu haberlerin eylemini gölgeleme amac› taﬂ›d›¤›n› kaydeden Aﬂç›, “Benim arkamda kimse yok.
Ölüm orucuna baﬂlamaya kendim karar verdim ve
sürdürüyorum” dedi.
Aﬂc›, siyasi iktidar›n eyleminin kamuoyunda yank› bulmas›ndan rahats›z oldu¤unu belirtti, "her türlü arac› kullanarak eyleme sald›rmaya çal›ﬂt›¤›n›" söyledi. Aﬂc› ﬂöyle konuﬂtu:
“ﬁimdi de bu eylemin arkas›nda DHKC varm›ﬂ gibi bir hava yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu haberlerin kayna¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü'dür.
Bundan 15 gün önce yay›nlad›¤› bir genelgeyle benim ölümümden sonra
DHKC'nin eylemler yapaca¤›n› iddia eden Emniyet Müdürlü¤ü'dür.
“Ben bir avukat›m ve eylemimi müvekkillerim için yap›yorum. Kimse
bu eylemin arkas›nda birilerini aramaya kalkmas›n. Ama illa birileri aranacaksa kimin oldu¤unu ben söyleyeyim; Adalet Bakan›'d›r. Bana ölüm
orucu eylemini Adalet Bakan› yapt›rmaktad›r."
Yap›lan haberlerin hayat› üzerinde etkisi oldu¤unun alt›n› çizen Aﬂç›,
bas›n› dikkatli ve sorumlu haber yapmaya ça¤›rd›.

Tanay: Polis yarg›y› operasyonla eleﬂtiriyor
HHB avukatlar›ndan Taylan Tanay da, bask›nlar› de¤erlendirerek hukuksuzluklar› sergiledi. Tanay, aramalara kat›lamad›klar›n›, bas›n›n hukuksuzluklar› meﬂrulaﬂt›rmak için kullan›ld›¤›n› kaydetti. Gözalt›na al›nanlar›n büyük ço¤unlu¤unun yaklaﬂ›k 6 ay ve 1 y›l önce tahliye edilmiﬂ
kiﬂilerden oluﬂtu¤unu belirten Tanay, ﬂunlar› söyledi:
“Zaten operasyon da 6 ay önce baﬂl›yor. Yani bu yap›lan kollu¤un, yarg› kararlar›na ve infaz sistemine operasyonel bir eleﬂtirisidir. Çünkü kendince ‘adaletin tecelli etmedi¤ini’ düﬂünen polis, tahliye edilenlerin suçlu
oldu¤unu ispata çal›ﬂ›yor. Bas›lan dernekleri kapatm›yor ama derne¤e üye
olanlar› tutukluyorlar.”
“klip”, “habercilik” ad›na bir utanç
say›lmas› gerekirken, sorgulanmadan yay›nland›.
“Biz asl›nda hiçbir ﬂey bulamad›k” itiraf› da say›lacak ﬂekilde, çelik kap›lar, kameralar, ajandalar
edebiyat› yap›l›yordu “klipte”.
Polis kaynakl› haberlerin tümünün ortak özelli¤i, devrimcilerin
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesini “haraç alma, vermeyenin iﬂyerini basma” gibi göstermekti.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
edenlere neden sald›r›yorsunuz? sorusunun cevab›n› veremeyen, hamasi terör edebiyat› ile mevcut hu10
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kuksuzluklar› aç›klayamayan polisin, koca bir yalan›d›r haraç al›nd›¤›. AKP ve polis, gayri-meﬂru
operasyonlar›n›, hukuksuzluklar›n›, pislik yuvalar›n›n, haramilerin hamili¤ini yapt›klar›n› gizlemek için HARAÇ yalan›na sar›l›yor!
Bu yalan yar›n yine kendi mahkeme belgelerinde de ortaya ç›kacakt›r. Ancak polisin bak›ﬂ› ﬂudur:
Bugün bask›lar› meﬂrulaﬂt›ral›m da
yar›n nas›lsa unutulur! Hukuka, yasalara karﬂ› hile içinde, durmadan
“yasalar elimizi ba¤l›yor” diyerek
daha dizginsiz bir hukuksuzluk ta-

lep eden polisin çal›ﬂma tarz›n› herkes bilir bu ülkede.
12 Aral›k tarihli nüshas›nda
“DHKP-C üyelerinin, haraç vermeyen iﬂyerini harap edip ‘Ahlaki iﬂletmecilik yapmad›¤› için cezaland›r›ld›’ afiﬂi ast›¤› bildirildi.” diyordu Sabah gazetesi. Kimin “bildirdi¤i” malum olan bu haber yetmemiﬂ
olacak ki, ertesi günü bak›n “haraç”
haberini nas›l veriyor;
“Emniyet yetkilileri, DHKP-C
üyelerinin 18 esnaftan tehditle haraç ald›klar›n› do¤rulad›.
Örgüt üyeleri paray› ‘ahlakl›
toplum’ için ald›klar›n› iddia etti.”
(13 Aral›k Sabah)
Kim ddia ediyor, kim do¤ruluyor; iddia eden, daha do¤rusu o haberini yapt›ran da polis, do¤rulayan
da polis. Yani bozac›-ﬂ›rac› iliﬂkisi
dahi yok. ‘Ahlakl› toplum’ için para
almak! Sadece komik ve polisin
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin yaratt›¤› sempati karﬂ›s›nda ne denli
aciz düﬂtü¤ünün ve nas›l bir karﬂ›
politika geliﬂtirece¤ini bilememesinin ürünü bir ucube. Zaten bu acizlik de¤il midir o bask›nlar› yapt›ran.
Sabah’›n polis kaynakl› yalanlar› bunlarla bitmiyor. Bask›n›n ertesi
günü, operasyonun ne denli hakl›
oldu¤unu ﬂöyle gerekçelendiriyordu
Sabah gazetesi:
“Bask›n yap›lan adreslerde çok
say›da silah, mühimmat ile yasad›ﬂ› örgütle ilgili dergi ve çeﬂitli dökümanlar ele geçirildi.” (8 Aral›k)
Hani nerede o silahlar, mühimmatlar?
Kuyruklu yalan›n böylesine pes!

“Kurtar›lm›ﬂ Bölge” ve
Uyan›k “Uzmanlar”
Birçok haberde “DHKP-C’nin
uyuﬂtucuya, fuhuﬂa karﬂ› mücadeleyi “sempati yaratmak için kulland›¤›” söyleniyor. Bir anlamda anlaﬂ›l›r bir ifade. Elbette ki, her eylemi,
kampanyay› halk› örgütlemek, halkta sempati yaratmak için de¤erlendirir devrimciler. Bundan do¤al bir

Radikal’in rahats›zl›¤›
Bir baﬂka gazete akl›s›ra, devrimcilerin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesi ile dalga geçiyor, küçümsüyor,
sorunu bir “asayiﬂ” sorunu olarak lanse etmeye çal›ﬂ›yor: “‘Devrimci asayiﬂçiler'e operasyonda 80 gözaltı” (Radikal, 9 Aral›k)
Ne yozlaﬂman›n ne de buna karﬂ› mücadelenin bir “asayiﬂ” sorunu olmad›¤›n› akl› baﬂ›nda herkes bilir. Sosyolojik olgulara sadece polis devletinde böyle bak›l›r. Radikal de sahibinin sesi oldu¤u için ayn› zihniyetle
yaklaﬂ›yor olaya. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin tüm biçimleri, devrimci
mücadelenin bir parças›d›r. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye
yaratma kavgam›z›n bir unsurudur. Elbette biz as›l olarak batakl›kla mücadele içindeyiz, ama politik olarak “sinekleri” temizlemeyi de bu mücadeleden ay›rmay›z. Çünkü bu batakl›k, gençlerimizi, k›zlar›m›z›, delikanl›lar›m›z› çürütüyor, içine çekiyor, sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›p mücadele etmeyi düﬂünemez hale getiriyor. Elbette u¤raﬂaca¤›z bunlarla.
Peki Radikal neden rahats›z oluyor bundan? ‹stanbul polisini anl›yoruz,
onlar bu batakl›ktan besleniyor, onlar devrimci demokratik mücadeleye
düﬂman. Peki Radikal ne istiyor? B›rakal›m emekçi mahalleleri o batakl›kta bo¤ulsun, mücadele sesleri yerine çetelerin naralar›, orospular›n fingirdeﬂmeleri mi duyulsun sokaklar›m›zda?
Evet Radikal bunu istiyor. ‹ktidar ve onun ‹stanbul polisi, kimse benim
sistemimi eleﬂtirmeyecek, pislikleri ortaya ç›karmayacak, bu batakl›¤›n
kayna¤›n›n sistem oldu¤unu göstermeyecek diyor. B›rak›n sistem iyidir,
niye karﬂ› ç›k›yorsunuz diyor. Karﬂ› ç›kanlar› da ezmek, yok etmek, terör
demagojisi ile bo¤mak istiyor. Radikal de ayn› sistemin sözcülü¤ünü yap›yor, bu sisteme hangi cepheden olursa olsun karﬂ› ç›kanlar› halk nezdinde
y›pratmaya çal›ﬂ›yor.
Hemen söyleyelim; baﬂaramazs›n›z! Biz hayat›n, halk›n içindeyiz; siz
plazalarda, fildiﬂi kulelerde, Ayd›n Do¤an’›n “bir de soldan sesimiz olsun”
diye kurdu¤u gazetenin sütunlar›nda, sistemin içinde it dalaﬂ›ndas›n›z. Orada it dalaﬂ›na devam edebilirsiniz, ama elinizi, dilinizi halk›n mücadelesinden çekin!
ﬂey olabilir mi? ‹ster düzen muhalifi güçler olsun isterse düzen içi siyasi partiler olsun, ayn› ﬂeyi yaparlar. Fark› ﬂu ki, düzen partileri düzenin çarp›kl›klar›n› de¤iﬂtirme gibi
bir amaçla de¤il, halk›n oyunu alma
amaçl› olarak de¤erlendirirler.
Ancak Hürriyet gazetesi ve polis; devrimcileri karalayay›m, ﬂaibe
yaratay›m derken, polisin yapt›rd›¤›
bu haberlerin de kendi içinde “örgüt
propagandas›” taﬂ›d›¤›n› düﬂünmüﬂ
olacak ki, ﬂöyle bir haber yapma ihtiyac› duymuﬂlar:
“TERÖR ve istihbarat uzmanlar›, DHKP-C’nin göç alan bölgelerde, örgüte eleman ve para kazand›rmak amac›yla uyuﬂturucu ve
fuhuﬂ iﬂi yapt›¤›n› öne sürdü.”
Ne kadar uyan›k bir uzman de¤il
11
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mi? Uzmanl›k Hürriyet’te mi, yoksa
kontrac› uzmanlarda m›, bilemeyiz.
(Ayn› “uzman” gazete gazete dolaﬂm›ﬂ anlaﬂ›lan; Zaman da ay›n ifadelerle verdi kontra haberini) Ancak
bu yalanlara kimseyi inand›ramayacaklar› çok aç›kt›r. Bu batakl›ktan
beslenenlerin kim oldu¤unu herkes
bilir, devletin bütçesine her y›l
uyuﬂturucu ve fuhuﬂtan kaç milyon
dolar giriyor, neden tüm mafya çetelerinde, uyuﬂturucu ve fuhuﬂ iﬂinde polisler ortaya ç›k›yor; bunlar da
iyi bilinir.
Hürriyet’in haberine göre ayn›
“Yetkililer” ﬂunu da eklemiﬂler:
“Örgüt bu y›l yeni eylemler
amaçl›yor. Ancak kurtar›lm›ﬂ bölgelerin oluﬂturulmas›na devlet olarak izin vermeyece¤iz.” (Hürriyet,

Gözalt›lar devam ediyor
Edinilen bilgilere göre, t›pk› 1 Nisan’da oldu¤u gibi, ‹stanbul polisi, haklar ve özgürlükler mücadelesi yürütenleri y›ld›rmak, istedi¤inde gözalt›na almak, tutuklatmak için yine bir
“liste” haz›rlam›ﬂ. En ucuz komplo olan “liste”nin tümüyle polis ürünü oldu¤unu söylemeye bile gerek yoktur. Polis, gözalt› terörünü sürdürebilmek için kullanmaktad›r bu tür yöntemleri. Bask›nlar›n ard›ndan gözalt›lar, ayn› hukuksuzluk çerçevesinde devam etmektedir.
13 Aral›k’ta Gazi Temel Haklar üyesi Orhan Ero¤lu ve Düzali Demir isimli iki kiﬂi gözalt›na al›nd›. Yine Sar›gazi Mahallesi'nde de gece 03:00 s›ralar›nda Temel Haklar Derne¤i’ne giden kiﬂilerin evlerine bask›n düzenleyen jandarmalar; U¤ur Çelik, Eren Ç›lg›n, Deniz,
Orhan, Burhan, Sercan isimli kiﬂileri gözalt›na ald›. Gülsuyu Temel Haklar üyesi Özlem Olgun ve Ali Haydar Do¤an da yolda ve evleri bas›larak gözalt›na al›nd›lar.
8 Aral›k)
Devlet ad›na konuﬂan yetkili ve
hiç bitmeyen “kurtar›lm›ﬂ bölge”
demagojisi. Armutlu’da böyle katliam yapt›lar, Gazi’ye böyle sald›rd›lar. “Kurtar›lm›ﬂ bölge” konusunda ki düﬂüncelerimiz bilinir. Ancak
elbette emekçi mahallelerinde kokuﬂmuﬂ düzenin, onun polisinin ve
mafya çetelerinin otoritesini zay›flatmak istiyoruz. Çünkü bu otorite
halk üzerinde bask› demektir, zulüm demektir, muhalif her türlü düﬂünce ve örgütlenmeye karﬂ› gözalt›lar ve tutuklamalar demektir. Çünkü bu otorite, gençlerimizin batakl›k içine çekilmesine, fuhuﬂun,
uyuﬂturucunun cirit atmas›na hizmet ediyor. Elbette böyle bir otoritenin yerine, halk›n devrimci otoritesini tesis etmek istiyoruz.

Çete, Mafya, Pezevenk
Kurtarma Operasyonu Da
ﬁimdiden Boﬂa Ç›km›ﬂt›r
Polisin, mevcut yetkilerinin yetmedi¤i, daha fazla yetki istedi¤i haberleri yeral›yor yine gazete ve
TV’lerde. Polis bu haberlerle kamuoyu oluﬂturmaya çal›ﬂ›rken, mevcut
yasalar› dahi uygulamaman›n yollar›n› ar›yor, ço¤u zaman fiili olarak
buluyor.
Henüz ö¤renebildi¤imiz kimi
hukuksuzlara de¤indik sadece. Bas›lan kurumlarda insanlara nas›l hakaret ettiklerine, cebir ve ﬂiddet kulland›klar›na yer vermedik.
Polis, baﬂta Temel Haklar Federasyonu ve ona ba¤l› dernekler ol-

Yozlaﬂmaya Hay›r!
‹zmir’de Yamanlar Temel Haklar’›n yürüttü¤ü "Uyuﬂturucuya, Fuhuﬂa ve Yozlaﬂmaya”
karﬂ› kampanya sürüyor. Bu kapsamda, 8 Aral›k günü, Onur Mahallesi'nde evleri tek tek
gezen devrimciler, bildiriler da¤›tarak halkla
yozlaﬂma üzerine konuﬂtular. Halk›n deste¤ini
alan devrimciler, bir yandan da megafonla,
“Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Yozlaﬂmaya Hay›r,
Pislik Yuvalar›n› Tek
Tek Da¤›taca¤›z" gibi
anonslar
yapt›lar.
1500 bildiri da¤›tan
Temel Haklar üyeleri,
halkla yozlaﬂmaya
karﬂ› neler yap›lmas›
gerekti¤i üzerine sohbetler yapt›lar.

mak üzere, tüm demokratik kurumlara, devrimci ve demokratlara
“düﬂman” gözüyle bakar ve kimi zaman kendi yasalar›n› dahi “düﬂman›n› yok etmesinin” önünde engel
olarak görür. Kendisini hem yasa,
hem yarg› hem de yarg›ç yerine
koymay› ister. Ço¤u zaman da koyar. ‹ddianameler hiçbir araﬂt›rma
yap›lmadan polis fezlekelerinden
aktar›l›r ve mahkemeler bunlara dayanarak kararlar verirler. Ki, bu fezlekeler genel olarak yalanlarla, sahte belgelerle, komplolarla, demagojilerle ve biz söylüyorsak öyledir
hamaseti ile doludur. Binlerce örnek
vermek mümkündür bu konuda.
Hukuk mücadelesi de burada
önem kazanmaktad›r. 1 Nisan
komplosuna karﬂ› verdi¤imiz hukuk
mücadelesi ile, polisin sahte belgeler haz›rlad›¤›n›, komploculu¤unu
deﬂifre ettik ve tüm dünyaya yayd›k. Çete, mafya, pezevenk kurtarma operasyonlar› da ayn› akibete
u¤rayacakt›r. Hatta daha bugünden
çökmüﬂtür bu operasyon. “Çelik kap›” demagojisi, terörün üzerini örtememiﬂtir. Ve aç›kça ilan ediyoruz
ki; devrimci demokratik kurumlar›
basarak, talan ederek, insanlar› tutuklayarak; çeteleri, uyuﬂturucu
mafyalar›n›, kad›n tacirlerini, kumarhaneleri kurtaramazs›n›z. Bu
batakl›¤a karﬂ› mücadeleye devam
edece¤iz.

7 ESP’li tutukland›
Ankara’da ‹çiﬂleri Bakanl›¤› önünde eylem yapan ve gözalt›na al›nan 8 ESP’liden 7’si tutukland›. ESP üyeleri, askeri operasyonlar›n durdurulmas› ve ateﬂkese
cevap verilmesi talebi ile Bakanl›k önünde eylem yapm›ﬂt›. Eylemin ard›ndan gözalt›na al›nan ESP’liler, “MLKP’ye üye olduklar›” iddias›yla tutukland›lar. Tutuklamalar 9 Aral›k’ta Yüksel Caddesi’nde protesto edildi. ESP’liler yürüttükleri ”Özgürlük ‹stiyoruz” kampanyas› çerçevesinde düzenledikleri eylemde tutuklamalar› ve
‹stanbul’daki bask›nlar› da protesto ettiler. 8 Aral›k günü ise, dayan›ﬂma amac›yla
Yüksel Caddesi’nde At›l›m Gazetesi’nin sat›ﬂ› yap›ld›. Sat›ﬂa HÖC’ün de oldu¤u DKÖ
temsilcileri destek verdi.

Yürüyüﬂ’le Dayan›ﬂma
Devrimci kurum temsilcileri, dergimizle dayan›ﬂmak ve
bask›nlar› protesto etmek için 12 Aral›k’ta Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan tünele kadar 1 saat sat›ﬂ yapt›lar.
12
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‹ﬂkenceciler, AKP
iktidar›n›n komplocu
polisleri, hakl› ve meﬂru
bir mücadele içinde
olan demokratik kurumlar›n kap›s›na dayand›¤›nda, Gazi’nin,
Okmeydan›’n›n, Nurtepe’nin, Gülsuyu’nun ve
1 May›s Mahallesi’nin
yoksul emekçi ve devrimci halk›, barikatlar›
kurmaya baﬂlad›lar.

necilerin, kerhanecilerin koruyucular›... Gelin
ve görün...
Daha bask›nlar duyulur duyulmaz kuruldu
barikatlar.

Hukuksuzlu¤a
adaletsizli¤e
kapitalizmin
her türlü
pisli¤ine
karﬂ›
direnmek
meﬂrudur

Komplocular, Yürüyüﬂ’ün, Temel Haklar’›n kap›lar›na her
balyoz indiriﬂlerinde,
gecekondu semtlerinin
barikatlar›na bir tu¤la,
bir pazar tezgah› daha
eklendi... Sald›r›n›n büyüklü¤ü ve kapsam› ortaya ç›kt›kça, semtler
kendi barikatlar›n› daha
da büyüttüler... Barikatlarda yanan ateﬂler, birinden ötekine s›çr›yordu. Ki devrimin damgas›n› ve ruhunu taﬂ›yan
gecekondular›n gelene¤inde vard› bu. Oligarﬂinin tüm böl yönet politikalar›na karﬂ›, bölünmemiﬂlerdi, birine sald›r›y› kendisine sald›r› say›yorlard› yine. “Baﬂkalar›ndan size ne,
siz kendinize bak›n” diyen burjuva ideolojisi, onlar›n
beyinlerini ve yüreklerini ele geçirememiﬂti.

Kitlenin üzerine gaz bombalar›yla, panzerlerle sald›ran polis, her yerde büyük bir direniﬂle
karﬂ›laﬂt›. Halk›n direniﬂini
“terör” diye karalamaya çal›ﬂt›
polis ve burjuva
medya.

Demokratik
kurumlar›, evleri
keyfi olarak bas›p talan edenlere karﬂ› yollara
barikatlar kurmak, panzerlerle, gaz bombalar›yla sald›ranlara
karﬂ› molotoflarla direnmek, “terör” mü? Terör, yasal, meﬂru, demokratik derneklere,
yay›n organlar›na ikide bir bask›nlar düzenleyip, komplolar kurmakt›r. Terör, sahte belgelerle bu faaliyetleri
yürüten insanlar› aylarca, y›llarca F Tipi hapishanelerde
tutmakt›r. Terör, semtlerimize “düﬂman topra¤›” gibi
girmektir.
Barikatlarda örgütlenme özgürlü¤üydü savunulan.
Düﬂünce özgürlü¤ünü savunuyordu barikattan molotofu
f›rlatan. Evet evet, beynini burjuvaziye teslim etmiﬂ
olanlar›n, burjuvazinin çizdi¤i çerçeveye hapsolmuﬂ,
ufku o çerçevenin d›ﬂ›na bakamayanlar için anlaﬂ›lmaz
bir ﬂey gibi gelebilir bu; “molotof atarak düﬂünce özgürlü¤ü mü savunulur?” der tatl› su ayd›n›, “barikat
kurmakla örgütlenme özgürlü¤ünün ne ilgisi var” diye
bakar faﬂizme karﬂ› haklar ve özgürlükler mücadelesinin anlam›n› bilmeyen “solcu”... Evet, çok ilgisi var.
E¤er bir ülkede faﬂizm varsa, o ülkede mücadele edenler, yasalar› de¤il, meﬂrulu¤u esas al›rlar. Yasalar de¤iﬂir, dün yasal olan bugün yasaklan›r; ama meﬂru olan,
hep meﬂrudur. Halklar›n sömüren ve zulmedenler karﬂ›s›ndaki direniﬂinin meﬂrulu¤u, barikatlar›n üzerinde
yükseldi¤i meﬂruluk zeminidir. Bu ülke bizimdir. Bu ülkenin sokaklar›, meydanlar› bizimdir. Dolay›s›yla bu ülkenin tüm sokaklar›nda, tüm meydanlar›nda toplant› ve

Temel Haklar, onlar›n haklar ve özgürlükler mücadelesinde bir mevziydi. Yürüyüﬂ, onlar›n sesi solu¤uydu.
TAYAD, onlar›n ac›lar›n›n orta¤›, onurlar›yd›. Öyleyse,
Temel Haklar’a, Yürüyüﬂ’e, TAYAD’a sald›r› tüm bir
halka, tüm bir semte yap›lm›ﬂ say›l›rd›.
Temel Haklar’a niye sald›rd›klar› da belli de¤il miydi? Aylard›r tüm bir halk›, pislik yuvalar›na karﬂ› mücadele için seferber edendi onlar. Genç k›zlar›m›z orospu
olmas›n, delikanl›lar›m›z mafyac› olmas›n diye çaba
harcayanlard›. Temel Haklar’a sald›ranlar, besbelli ki
mafyac›lar›n, batakhanelerin patronlar›n›n yandaﬂ›, adam›yd›lar. Öyleyse, pislik yuvalar›n› savunanlara karﬂ›,
Temel Haklar’› savunmak görevdi, onurdu, sorumluluktu.
Bunun için gecekondu semtlerinin yoksullar› barikat
oldular Temel Haklar’›n önlerinde.
Bunun için gecekondu semtlerinin Cepheliler’i kurdular barikatlar› semtlerinin ana caddelerine. Gelin dediler, gelin pezevenklerin koruyucular›, gelin kumarha13
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gösteri yürüyüﬂü hakk›m›z› kullanmam›z meﬂrudur.
Panzerler üstümüze yürürken, o hakk› barikatlar›n
ard›nda yine kullan›r›z.

halk olmas›nlard›. ‹ﬂte bütün mesele buydu.
Gülsuyu’nda polis de
barikat kurmuﬂtu haklar›
ve özgürlükleri için yürüyen Gülsuyu halk›na karﬂ›. Polisin barikat›na taﬂlar
ya¤d›rd› yaklaﬂ›k 150 kiﬂi.
Bunun üzerine polis kitle
üzerine gaz bombalar› s›kmaya baﬂlad›, ard›ndan da
güruh halinde sald›rd› kitleye. Kitle direndi. Birbiri peﬂi s›ra tam sekiz barikat
kurdu yollara; barikatlar›n ard›nda molotoflarla, sapan
ve taﬂlarla polisle çat›ﬂan kitle gece 23.00'e kadar sürdürdü direniﬂi.

Yokederseniz derneklerimizi, keyfi bask›nlar
düzenlerseniz, o semtlerin
her metrekaresi dernek
olur bize.
Gecekondu semtlerinde barikatlarla direnenler, demokratik kurumlar› istedi¤i zaman öyle keyfilikle basamayacaklar›n› gösterdi polise.
Gazi Temel Haklar Derne¤i’ne de bask›n düzenlemiﬂti polis. Polis henüz içerdeyken derne¤in çevresini
halk kuﬂatt›. Kap›n›n bir an için polisin üzerine kitlenmesi üzerine, iﬂkenceciler paniklediler. Ba¤›r›p ça¤›rarak, terör estirerek bask›n düzenledikleri dernekten bir
an önce ç›kmaya, Türkçesi kaçmaya çal›ﬂ›yorlard› o an.

Gençler, kad›nlar, erkekler vard› aralar›nda. Gençlerin, kad›nlar›n yüzlerinde fularlar vard›. Neden fularlar
vard› yüzlerinde; “terörist” miydiler yoksa; çünkü fularlar› görünce akl›na bu geliyordu burjuvazinin ve küçükburjuvalar›n... Hay›r hay›r, Gülsuyu halk› ve Gülsuyu’ndan devrimciler vard› o fularlar›n arkas›nda. Faﬂizme karﬂ› direniyorlard›. Bunu bildikleri için takm›ﬂlard›
yüzlerine zaten o fularlar›. Yüzleri aç›k çat›ﬂacaklar› zaman da gelecekti elbette, geçmiﬂte de oldu¤u gibi...
Ama onun zaman›n› ve yerini de kendileri belirlerdi.
Faﬂizme karﬂ› direniﬂte öyle olmas› gerekirdi...

Devrimcilerle veya semtteki bas›lan derneklerle ilgisi olmayan insanlar da vard› barikatlarda; biliyorlard› ki
sald›r›ya u¤rayanlar hakl› ve meﬂru; sald›ranlar haks›z
ve gayri-meﬂruydu. Bunun için geldiler barikatlara. Barikatlarda cüret vard›. Barikatlar korkunun eﬂi¤inin aﬂ›ld›¤› yerlerdi.
Halk›n dayan›ﬂmas› vard› barikatlarda. Solun dayan›ﬂmas› vard›. Reformistler d›ﬂ›nda, devrimci bir ruh taﬂ›yanlar, kurulan barikatlara uzak kalmad›lar.

Gülsuyu’nda kurulan barikatlar› aﬂamayan polisler,
coplar›n› barikatlar›n arkas›nda b›rakarak saat 24.00 civar›nda tamamen meydandan çekildiler. Saat 00.30 civar›nda Cepheliler Heykel Meydan›'na gelerek burada
tekrar barikat kurarak meydana bir pankart ast›lar. ﬁöyle yaz›yordu as›lan pankartta: "Hesaplaﬂma Günü Korkunç Olacak / Cephe Güçleri"

Her direniﬂe, her barikata sald›rd› katliamc›lar. Sadece dernekleri basmak için 3000 polisin görevlendirildi¤ini yaz›yordu gazeteler. Semt karakollar›ndan kat›lan,
destek için gelenlerle birlikte kimbilir say›lar› kaça ulaﬂ›yordu. Anlaﬂ›lan “sefer” büyüktü... Ama sald›rd›klar›
her yerde, bir direniﬂ buldular karﬂ›lar›nda. Barikatlar›
da¤›tt›lar, biraz sonra yenileri kuruldu... Beﬂ saatten fazla sürdü Okmeydan› barikatlar›ndaki direniﬂ... Gazi halk› ise, yollar› molotoflarla tutuﬂturduktan sonra, kortej
halinde Gazi Karakolu’na do¤ru yürümeye baﬂlad›...
Gazi Ayaklanmas›’n›n kâbusuyla ürperdi katliamc›lar...
1 May›s’ta bir protesto gösterisi olarak baﬂlam›ﬂt› direniﬂ; eyleme polis sald›r›nca barikat kurarak karﬂ›l›k verdi devrimciler... Birçok yerde “kademeli”ydi barikatlar.
Yoksul sokaklar›n direnme gelene¤i ve tecrübesi vard›
çünkü barikatlarda.

Tarihsel bir kehanet yaz›l›yd› asl›nda pankartta.
1848’de Marks’›n Manifesto’da yazd›¤› kehanetti o. Bir
hesaplaﬂma olacakt› hiç kuﬂkusuz. O hesaplaﬂmada
ezenlerle ezilenler, sömürenlerle sömürülenler, burjuvaziyle proleterler, emperyalizmle halklar karﬂ› karﬂ›ya
gelecekti. Uyuﬂturucuyla, kumarla, fuhuﬂla halk› çürütenler ve zehirleyenler ve onlar›n hamili¤ine soyunanlar
da hesap verecekti iﬂte o günde. Ve pankart› yazan Cepheli militanlar›n dedi¤i gibi hiç kuﬂkusuz ve kaç›n›lmaz
olarak “korkunç” olacakt› hesaplaﬂma. Biny›llar›n hesab›n› içeren bir hesaplaﬂman›n daha yumuﬂak geçmesini
beklemek mümkün de¤ildi ne yaz›k ki...

Barikatlar›n oldu¤u yerler, yozlaﬂt›rma politikalar›n›n “öncelikli hedefi” olan yerlerdi. Ayn› zamanda yozlaﬂmaya karﬂ› eylemlerin, mücadelenin de geliﬂti¤i yerlerdi. ‹ﬂte bunun için barlarla, pavyonlarla, kumarhanelerle yozlaﬂt›rmak istiyorlard› Okmeydan›’n›, Gazi’yi,
Gülsuyu’nu, 1 May›s Mahallesi’ni ve ötekileri.

AKP’nin polisinin demokratik, yasal, meﬂru mücadele yürüten derneklere karﬂ› geliﬂtirdi¤i operasyonun
gecekondu semtlerinde kurulan barikatlarla cevaplanmas›, demokratik mücadele bilincinde ulaﬂ›lan noktay›
ifade etmektedir. Polisin keyfi bask›nlar› ve terörü karﬂ›s›nda, demokratik kurumlar›n› direniﬂsiz terkedenlerin
bu pratikten ö¤renecekleri çok ﬂey var. Faﬂizmin kuﬂatmas› alt›nda kurulan barikatlar, haklar ve özgürlükler
mücadelesini, meﬂruluk bilincini ö¤retiyor.

Serseri olsunlard›, fahiﬂe olsunlard›, pezevenk olsunlard›, kumarbaz olsunlard›, uyuﬂturucu ba¤›ml›s› olsunlard›, ne olurlarsa olsunlard› ama barikatlar kuran bir
14
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Polis “Yetkiye” Doymuyor
B›rak›n istedikleri gibi as›p kessin, iﬂkence yap›p katletsinler!
Bugünlerde yine gazeteler polisin “yetki istedi¤i” haberleriyle dolmaya baﬂlad›. Yine bu iste¤in paralelinde, polisin asl›nda nas›l yetkilerinin k›s›tland›¤›na dair ›smarlama
haberler piyasay› kaplad›. Bu tür
haberlerde örnek verilen “suçlar”
toplumu etkileyecek türden seçilir
ki, polise hak verilsin. Örne¤in, ›smarlama haberlerde popüler olan,
bir uyuﬂturucu tacirinin telefonlar›n›n “yetkisizlik” nedeniyle nas›l
dinlenemedi¤i ve adam›n kaçt›¤›!
Polis dizilerinde de, örne¤in Arka Sokaklar isimli dizide, tecavüzcülerin “polis taraf›ndan yakalan›p
yarg› taraf›ndan b›rak›lmas›” hikayelerinin anlat›lmas›, polisin yetkisinden yak›nmas› tesadüf olmas›
gerek.
*
Polisin, “suç ve suçlularla mücadelesinde yeni TCK ve CMK’n›n
elini ba¤lad›¤›n›” savunarak haz›rlad›¤› ve siyasi parti liderlerine ve
Meclis’teki komisyonlara sundu¤u
raporda, daha ne yetkiler istedi¤inin
baﬂl›klar›na bakal›m:
Parmak izi kay›tlar›n›n daha rahat al›nabilmesi, arﬂivlenmesi, kelepçe kullan›m›n›n yaﬂ s›n›r› tan›nmadan geniﬂletilmesi, arama yapman›n kolaylaﬂt›r›lmas›, oto h›rs›z-

Köleci kafa!
Afrikal› s›¤›nmac›lar, Helsinki
Yurttaﬂlar Derne¤i'ne baﬂvurarak,
gözalt›ndayken kendilerine “köle
muamelesi” yap›ld›¤›n›, zorla çal›ﬂt›r›ld›klar›n›, bariyer taﬂ›y›p temizlik yapt›klar›n› söylediler.
Beklendi¤i üzere, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
yaz›l› aç›klamada, Sultanahmet ve
Ayasofya çevresinde bariyer yerleﬂtirme ve toplama iﬂinin, ücreti Eminönü Polis Hizmetlerini Destekleme

l›¤›na verilen cezalar›n artt›r›lmas›...
Yani, demokrasicilik oyununun
dökülen makyajlar›n›n yenilenmesi
aﬂamas›nda elinden kaybetti¤i kimi
yetkileri fazlas›yla geri istiyor demek durumu tan›mlamaya yeterlidir
san›r›z.
Peki gerçekten polisin eli kolu
ba¤l› m›d›r? E¤er sözkonusu olan
vurguncular, soyguncular, hortumcularsa, do¤rudur elleri kollar› ba¤lan›verir birden! Ama ne demokratik eylemlere karﬂ›, ne emekçilerin
hak arama mücadelelerinde, ne de 7
Aral›k’ta oldu¤u gibi, devrimci kurumlara karﬂ› ellerinin kollar›n›n
ba¤l› oldu¤unu görmedik.
Yasal, demokratik kurumlar›
basmak için yalanlarla, sahte belgelerle savc›l›klara, hakimlere baﬂvuru yap›p “bask›n izinleri” almas›n›n
önünde en küçük bir engel var m›d›r? Ya da gecekondu mahallelerinde sokakta bir gencimizi yere yat›r›p gözalt›na al›rken hiç “eli kolu
ba¤l›” polise benziyor mu?
Örne¤in Ozan Yay›nc›l›k’› bas›yor, tam 70 polis içeride, 4 saat sonra arama karar› getiriliyor. Peki ortada “gecikmesinde sak›ncal› bir
durum” mu vard› ki, resmi belgesini dahi almadan bir yay›n kurumunu bas›yor? Peki böyle yapt› diye,
Derne¤i taraf›ndan karﬂ›lanarak
özel bir nakliye ﬂirketine, temizlik
hizmetlerinin de Eminönü Belediyesi'ne yapt›r›ld›¤› ifade edildi.
Söyledi¤inde ﬂöyle bir “do¤ruluk” vard› polisin. Evet bir nakliye
ﬂirketi ile anlaﬂ›lm›ﬂ; sadece kamyon için. Bariyerleri taﬂ›yanlar, kaçak göçmen diye gözalt›na al›nan
Afrikal›lar. Üstelik Akﬂam Gazetesi,
bu durumu resimlerle belgeledi.
Gözalt›ndaki mültecilerden çal›ﬂt›rmak için beyazlar› de¤il, zencileri seçmiﬂ olmas› da, habere iliﬂkin
15
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yasad›ﬂ› davranmaktan, yani kendi yasalar›n› çi¤nemekten bir soruﬂturma, ceza m› söz konusu oluyor; ona da hay›r!
Devrimci demokratik
mücadeleye karﬂ›, halk›n hak
arama mücadelesine karﬂ› ister yasalar izin versin, isterse vermesin,
fiili olarak her türlü yetki ile donat›lm›ﬂt›r polis. Arama, dinleme, fiﬂleme, sald›r›, darp, cebir, iﬂkence...
Polis, hem kolluk gücü, hem
yarg›, hem infaz kurumu olmak istemektedir. Durmadan “yetki isterim yetki” ç›¤l›klar› atmas›n›n alt›nda “biz yönetelim” iste¤i vard›r.
Oligarﬂi içindeki it dalaﬂ›nda da bu
istek sadece polis teﬂkilat›nda de¤il,
bütün kurumlarda had safhaya ç›kar. TSK bir yandan, M‹T öte yandan, polis bu yandan durmadan yetkilerinin art›r›lmas›n› isterler. ‹sterler ki, halk›n hiçbir hakk›, hukuku
olmas›n, asal›m, keselim, vurup k›ral›m, istedi¤imiz gibi yönetelim.
Peki daha fazla yetki ile donat›ld›klar›nda, kapkaç›, fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu, h›rs›zl›¤› m› önleyecekler?
Ya da ﬂu önünde el pençe divan durduklar› zenginlerin “kitab›na uydurulmuﬂ” soygunlar›n› m› aç›¤a ç›karacaklar? Elbette hay›r! Tüm bunlar›n zaten ya içindeler ya da onay
vermektedirler. Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele edenlere savaﬂ ilan etmeleri dahi, kime hizmet ettiklerinin
ve kime karﬂ› savaﬂt›klar›n›n kan›t›d›r.
bir baﬂka ayr›nt›!
Buyurun
ö¤retin bu polise insan haklar›n›, yasay›,
hukuku, mülteci haklar›n›?
Kafas› köleci,
›rkç›, insan
de¤erinin zerresi yok. Gözalt›na ald›¤› insanlar›n haklar› diye bir kavram› asla tan›m›yor. O kiﬂi, o andan
itibaren polisin kölesi bile olmal›.
Böyle bak›yor!

EMEKÇ‹LER 14 ARALIK’TA ‹ﬁ BIRAKTI
Kamu emekçileri 14 Aral›k’ta ülke genelinde iﬂ b›rakma eylemi yaparak taleplerini hayk›rd›lar, seslerini
iktidara
duyurmaya
çal›ﬂt›lar.
Emekçilere çeﬂitli DKÖ’ler de destek
verdiler.
ANKARA
Üç koldan Ziya Gökalp Caddesi’ne yürüyen yaklaﬂ›k 1500 emekçi
hep bir a¤›zdan “IMF’ye De¤il Emekçiye Bütçe, Genel Grev Genel Direniﬂ” sloganlar›yla alana vard›. Alanda
TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz, Genel-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan› Mahmut Seren, TMMOB Genel Baﬂkan› Mehmet
So¤anc› ve KESK Genel Baﬂkan›
‹.Hakk› Tombul yapt›klar› konuﬂmalarda sa¤l›kta y›k›m program›n›n
durdurulmas›n› istediler.
‹STANBUL
Yaklaﬂ›k 4 bin kamu emekçisi iﬂ
b›rak›p Saraçhane Park›'nda topland›.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Dursun Y›ld›z, 2007 bütçesinin IMF direktifleri do¤rultusunda
haz›rland›¤›n› söyleyerek "IMF ve
Dünya Bankas›'yla yap›lan anlaﬂmalar derhal iptal edilmelidir” dedi.
KESK MYK Üyesi Sevgi Göyçe
emekçileri hiçe sayanlar›n yoksulluktan da sorumlu olduklar›n› dile getirerek F tipi cezaevlerinde devam eden
tecrit uygulamas›n›n da kald›r›lmas›n› istedi. Eyleme sanatç› Nurettin Güleç ve Ferhat Tunç da türküleriyle
destek verdi. E¤itim-Sen kortejinde F
Tipi Hapishaneler ve Tecrit dövizlerle
ve at›lan sloganlarla eylem alan›na
taﬂ›nd›.
DERS‹M
Sanat Soka¤›’nda toplanan emekçilere KESK ad›na aç›klama yapan
Hanefi Pekmezci iktidar›n halk› yoksullaﬂt›rd›¤›n› dile getirerek birleﬂme
ça¤r›s› yapt›. “Kahrolsun ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, IMF Defol Bu Memleket
Bizim” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem
kitlesel oldu.
MALATYA
Malatya Ö¤retmenevi’nden baﬂlayan yürüyüﬂ Soykan Park›’na kadar
sürdü. 1000 emekçinin kat›ld›¤› aç›k-

lamada KESK dönem sözcüsü Hasan
Kald›k konuﬂmas›nda örgütlenme
ça¤r›s› yapt›.
SAMSUN
Kamu emekçileri Samsun’da
alanlardayd›. ﬁube Baﬂkan› KESK
Dönem Sözcüsü Suat Y›ld›z yapt›¤›
konuﬂmada; “KESK olarak, insanca
yaﬂanacak bir ücret, paras›z-nitelikli
kamu hizmeti için bugün hizmet üretmiyoruz” dedi. Çeﬂitli DKÖ ve partilerle HÖC üyelerinin destekledi¤i
eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.
ADANA
ÇÜ Balcal› Hastanesi önünde toplanan sa¤l›k emekçileri iﬂ b›rakt›.
"Hastaneler Halk›nd›r, Sat›lamaz" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde KESK ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dr.
M. Antmen, 2007 bütçesinin halktan
yana bütçe olarak yap›lmas›n› istedi.
ﬁubeler Platformu üyeleri ise,
E¤itim-Sen binas› önünden U¤ur
Mumcu Meydan›'na kadar yürüdüler.
"T‹S ve Grev Hakk›, Çal›ﬂma Yaﬂam›n›n Demokratikleﬂtirilmesi, ‹ﬂ Güvenceli ‹stihdam, ‹nsanca Yaﬂanacak
Bir Ücret, E¤itim ve Sa¤l›¤a Yeterli
Bütçe, Herkese Eﬂit, Paras›z, Ulaﬂ›labilir Nitelikli Kamusal Hizmet” pankartlar›n›n taﬂ›nd›¤› eyleme 600 kiﬂi
kat›ld›.
MERS‹N
Emekçiler, Devlet Hastanesi’nden
AKP ‹l Binas›'na kadar "Herkese Paras›z Eﬂit Nitelikli Kamu Hizmeti
‹çin Yürüyoruz" pankart›yla yürüdü.
"IMF Defol Bu Memleket Bizim,
IMF'nin ‹mam› Kaça Satt›n Vatan›,
Söz Yetki Karar Çal›ﬂanlara, Sa¤l›kta
Y›k›m› Durdural›m" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde Dönem Sözcüsü
Merdan Taﬂ, hükümetin emekçilere
kulak t›kamas›n›n alanlara ç›k›lmas›na neden oldu¤unu ifade etti. Eylem
1000 kiﬂi kat›ld›.
HATAY
Emekçiler Ulus Meydan›'nda taleplerini hayk›rd›. Dönem Sözcüsü
Kas›m Birtek, hükümeti eleﬂtiren
aç›klamalar yaparken BTS ‹skenderun ﬁube üyeleri ile KESK üyeleri de
iﬂ b›rakt›.
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‹ZM‹R
4 bin kamu emekçisi ‹zmir Basmane Meydan›'nda toplanarak “Sa¤l›kta Y›k›m ‹stemiyoruz, 2007 Bütçesi Y›k›md›r” önlükleriyle Büyükﬂehir
Belediyesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti.
“IMF ve Rantiyeye De¤il E¤itime
Bütçe, IMF’nin De¤il Emekçinin Dedi¤i Olacak” dövizleriyle eylem yapan emekçiler ad›na KESK Genel
Sekreteri Abdurrahman Daﬂdemir
taleplerinin dikkate al›nmamas›n›n
eleﬂtirdi.
D‹YARBAKIR
Binlerce kamu emekçisi Diyarbak›r MEB önünde aç›klama yapt›. E¤itim-Sen Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› ‹hsan Babao¤lu, Türkiye’deki e¤itim
sistemini eleﬂtirdi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan kitle Da¤kap› Meydan›'na
do¤ru "Yalana Ranta De¤il E¤itime
Destek" sloganlar›yla yürüdüler.
Gaziantep’teki aç›klamaya 500.
ﬁanl›urfa’dakine 250, Batman,
Muﬂ, Kars, Hakkâri, Sivas,
Zonguldak, Sinop, ‹zmit ve Bitlis'te
de KESK üyeleri iﬂ b›rak›rken, Van,
Mardin ve Kars'taki bas›n aç›klamalar› polis engeliyle karﬂ›laﬂt›.
* KESK’e ba¤l› Yap› Yol-Sen
üyesi emekçi memurlar, köprü ve
otoyol giﬂelerinde yaﬂanan sorunlara
iliﬂkin 13-14 Aral›k tarihlerinde iﬂ
yavaﬂlatma eylemi yapt›.
‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Mersin’de iﬂ yavaﬂlatan emekçiler
taleplerini ﬂöyle özetlediler: Otoyol
ve köprü geçiﬂlerinin ücretsiz olmas›;
otoyol ve köprülerde çal›ﬂan giﬂe
memurlar›n›n
a¤›r
çal›ﬂma
koﬂullar›ndan kaynakl› erken emekli
olabilmelerine olanak sa¤layan fiili
hizmet kapsam›na al›nmas› ve
sa¤l›kl› çal›ﬂma ortam›, ‹nsanca
yaﬂanacak, adil ücret.

Zalimin zulmüne karﬂ› bir
anan›n bedeni bundan 222 gün
önce açl›¤a yatt›, düﬂtü yola. Bu
yol binlerce y›l öncesinden ad› adalet olarak konan ve y›llard›r kanla
canla ete kemi¤e bürünüp bugünlere ulaﬂan bir yol. Tek baﬂ›na bir beden nedir ki diye düﬂünürken birileri, tarihe dönüp bakt›¤›m›zda hakl›n›n önünün hep bu bedenlerin bedel
olarak ödenmesiyle aç›ld›¤›n› görürüz. Pir Sultan tek baﬂ›na bir bedendi ve Bedrettin ve Mahir. O bedenleri ölümsüz k›lan, içindeki inançlar› oldu. Halk denen umman kendisi
için öleni, binlerce y›l öncesinden
bugünlere taﬂ›d› ve taﬂ›yacak.
Firavunlar›n, H›z›r Paﬂalar›n uygulad›klar› iﬂkenceler ve dara¤açlar› bugün daha farkl› ve daha vahﬂi
bir ﬂekilde halklara kan kusturmaya
devam ediyor. Bu zulümleri onlar›n
torunlar› uygularken, Pir Sultanlar’›n, Bedrettinler’in torunlar› da
yine onlara karﬂ› direniﬂteler. Adlar›
U¤ur, Faruk, Canan ve adlar› Gülcan, Behiç, Sevgi oluyor, dara¤açlar›n›n yerinde tecrit var ﬂimdi. O gün
saraylar›na akçeleri doldurmak için
zulmedenler bugün dolarlar› doldurmak, ülkemizi rahatça ya¤malatmak için ayn› zulme devam ediyorlar. Ve dikiliyor bugünün kahramanlar› bu soysuzlu¤un karﬂ›s›na.
Bedii’lerin, Ahmet’lerin, Kemal’lerin topra¤›ndan olanlar, Gülcan’lar tam 222 gündür bedenleriyle; “yok efendiler yok, biz ki bu topraklar ve üzerindekiler için yardan,
anadan, babadan geçmiﬂiz, yok öyle
do¤mam›ﬂ bebenin en güzel yaﬂ›
olan 15’i çalmak, yok öyle yaﬂam›n
bütün güzelliklerine lay›k olanlar›
açl›¤›n, yozlu¤un pençesinde inletmek, yok öyle tecritle bu vahﬂetinizi ilelebet sürdürmek” diyerek yol
al›yorlar. 222 günün her an› boy veren bir filiz ve her sabah daha da güzel açan bir “sar› gül”.
*
Büyük Direniﬂ 7 y›ld›r rotas›nda
bir nehir edas›yla ak›p nice engelleri aﬂt›, ﬂimdi deniz düﬂü o kadar
uzak de¤il. “Ha gayret” misali “adaletsizlik” makam›na ve o koltukta
oturanlara sesimizi daha gür ulaﬂt›r-

UZAK DE⁄‹L
makta
mesele. Duymamazl›ktan gelemeyecekleri gürlükte. Gülcan ﬂimdi
daha da gür hayk›r›yor “tecriti kald›r›n” diye. Üstelik bunu 37 kiloluk
bedeniyle yap›yor. Ve yaln›z de¤il
O. ‹ﬂte “Gülcan Görüro¤lu Yaln›z
De¤ildir” diyen 25-30 kiﬂi henüz
ayr›ld› Direniﬂ Evi’nden. ‹HD’den
gelenleri a¤›rl›yor Gülcan, gözlerinde 48 saat uykusuzlu¤un k›zar›kl›¤›
ve üﬂüyen bedeni yata¤›nda. “Gülcan ablan›n beni biraz daha insanl›¤›mdan utand›rd›¤› resimlerine
bakt›¤›mda, direniﬂe bakt›¤›mda
y›llard›r tecrite karﬂ› mücadelede
yer almama ra¤men sizin direniﬂiniz bir ayna tutuyor ve insanl›¤›m›z› tekrar sorgulat›p, düﬂündürtüyor.
2 çocu¤unuz tecrit alt›nda olmas›n
diye, insanl›¤›n tecrit içinde olmamas› için gerçekleﬂtirdi¤iniz bu direniﬂ karﬂ›s›nda çok fazla bir ﬂey
söyleyemiyorum” diyor ‹HD’den
bir yetkili. Bir önceki ziyaretlerinde
ayakta karﬂ›lam›ﬂt› onlar›.
Onlar, türkülerini Gülcan’›n en
iyi bildi¤i dille, Arapça söylüyorlar.
100. gün etkinli¤inde de yan›m›zdayd›lar. Grup Nidal yeni albümlerinin heyecan›n› Gülcan ile paylaﬂmak için buradalar. Sohbetlerimizin
konusu yozlaﬂma, sanat ve direniﬂ
elbette.
Bugüne kadar h›rs›zl›¤›, ahlâks›zl›¤›, kumar› savunmak ve bu pis
iﬂlerle u¤raﬂmay› suç bilirdik. Ama
öyle de¤ilmiﬂ! Bu düzenin sahipleri, bunlara karﬂ› savaﬂanlara ‘suç iﬂliyorsunuz’ diye sald›rd›lar. Tam
teçhizatl›, savaﬂ donan›ml› kuvvetlerle talan ettiler dernekleri, terör
estirdiler gecekondularda. Savaﬂ›rlar m› böyle emperyalizmle? Süleymaniye’de gördük, uzatt›lar boyunlar› çuvallara. Gülcan TV’den izlerken öfkesi daha da büyüyor harami
düzenine karﬂ›. Alçakl›¤›n dibe vurdu¤u bu bask›nlarla daha da nefret
ediyor bu düzenden.
Hüseyin, ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nin gençlerinden. ‹nﬂaat iﬂçisi.
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Yaz›n s›caktan, k›ﬂ›n ise so¤uktan
tutulamayan inﬂaat demirlerinin nas›rlaﬂt›rd›¤› elleri ile tutuyor Gülcan’›n ellerini. Gözleri de görmekte
zorlan›yor Hüseyin’in. “Devrimcileri bu kadar seviyorum ve direniﬂle
ilgili Gülcan için üzülüyorum. Gözleri görüp de bir ﬂey yapmayanlara
ne demeli?” diye soruyor. 222 gündür gözleri görmeyenler, görmezlikten gelenler var. Cemil Çiçek’in
gözleri bile eminiz utan›yorlard›r
ﬂimdi kendilerinden. O gözlerin sahibinin devekuﬂu misali kafas›n›
gömmüﬂ olmas›ndan hicap duyuyorlar. Ama bir devekuﬂu nas›l ki
ömür boyu kafas›n› kumda tutamazsa, O da görmek, duymak ve tecriti
kald›rmak zorunda kalacak.
Genç bir misafiri daha var ﬂimdi
Gülcan’›n. Burcu, liseli. Direniﬂten
herkes kendine göre dersler ç›kart›rken O da yaﬂ›t› olmas›ndan dolay›
Betül ve Müge’nin gözlerinden bak›yor direniﬂe. “Geçen ablay› ziyarette Betül ve Müge de vard›. Betül
annesiyle üniversiteyi kazand›¤› an›
hayal edip konuﬂurken ben içimden
‘ama anneniz göremeyecek’ dedim
ve o an odadan ç›kmak istedim, dayanamad›m” diyor. Genç k›z odadan ç›kt›ktan sonra a¤lamakl› bir
ses tonuyla o k›sac›k görüﬂme zaman›nda yaﬂad›¤› bu karmaﬂ›k duygular› paylaﬂ›yor bizimle.
Üst üste iki ziyaret sonras›nda
takati kalm›yor Gülcan’›n, üﬂüyor
bedeni so¤uk olmamas›na ra¤men.
Yata¤›ndan kalkmak istiyor, incecik

parmaklar› yata¤›n ç›k›nt›s›n› ﬂöyle
bir kavr›yor, saniye bile sürmeyen
bir kalkma giriﬂimi baﬂar›s›z oluyor.
‹natç›, biliyoruz yeniden deneyecek. Birkaç saniye sonra tekrar deniyor ve zorlanarak do¤ruluyor.
Hafta sonlar› Direniﬂ Evi’ndeki
destek açl›k grevcilerin üniversiteli
gençler olmas› art›k al›ﬂ›lan bir durum haline geliyor. Bu hafta Ya¤mur ﬁahin ve Özge Ad›güzel var.
Ya¤mur her hafta sonu burada. Gülcan’› ancak beﬂ dakika görebilmenin buruklu¤unu yaﬂarken, burada
olman›n onurunu duyuyorlar.
Kimisi iﬂyerini komﬂusuna, küçük çocu¤una emanet edip gelmiﬂ,
kimisi de dükkan›n› kapatarak gelmiﬂ. Gülcan’›n eriyen her hücresinin yank›s›n›n ilk hissedildi¤i yerden, ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nden 7 esnaf direniﬂ evinde. Ço¤u ilk kez geliyor. Bu yüzden biraz da geciken
bir ziyaret olmas›ndan kaynakl› ço¤u susuyor.
Mahalleden 65 yaﬂ›nda bir ana,
yan›nda k›z› ve 2 torunuyla ziyaret
sonras› Gülcan, tan›d›¤› ﬂehitlerle
paylaﬂ›mlar›n› anlat›yor. ﬁehitlerle
ilgili konuﬂtu¤unda, saatin, sa¤l›¤›n›n hiçbir önemi yoktur Gülcan
için. ‹ﬂte yine yüzünde ayn› ayd›nl›k
ve coﬂkuyla konuﬂuyor. O, ayd›nl›k
yar›nlar için can verenlere bu kadar
ba¤l›yken ﬂehitlerin yak›nlar› da
O’nu yaln›z b›rakm›yorlar. Son birkaç günün telefon kay›tlar›na bakt›¤›m›zda Fatma Koyup›nar’›n abisinin, U¤ur Türkmen’in abisi ve ablas›n›n, Feride Harman’›n annesinin
arad›¤›n› görüyoruz.
*
Günler ilerlerken umut yüklü
bulutlar misali, bir ana yüre¤i 222
gündür ç›rp›n›p duruyor yar›nlar›m›z›n F Tipleri’nde tecritle karart›lmamas› için. Zamane H›z›r Paﬂa’lar›na karﬂ› direnenlerin, hücrelerde
“hiç”leﬂtirilmesine karﬂ› direniyor
bu yürek. Pir Sultan’›n, Mahirler’in
soyundan olman›n verdi¤i güç ve
asaletle direniyor. “Bu halk için
bin can›m olsa hepsi feda” diyenlerin izinden yürüyor Gülcan. Ve O
u¤runa ölünecekler, eksi¤i ve gedi-

‹HD’den Direniﬂ Evi Önünde Aç›klama
Ölüm orucunun 220. gününde Direniﬂ Evi’ne
gelen Adana ‹HD ﬁubesi üyeleri, ‘‹nsan Haklar›
Haftas›’ dolay›s›yla ilk eylemlerini Görüro¤lu’na
atfen destek amaçl› yapt›klar›n› belirttiler. ﬁakirpaﬂa Mahallesi ana caddeden Görüro¤lu’nun
evine kadar yürüyüﬂ yapan ‹HD üyesi grup,
“Gülcan Görüro¤lu Yaln›z De¤ildir, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› att›. Direniﬂ
Evi’nin önünde aç›klama yapan Ethem Aç›kal›n,
tecritin kara bir leke oldu¤unu ifade etti. 5 kiﬂilik bir heyet Görüro¤lu ile
görüﬂürken, di¤er ‹HD üyeleri de evin önünde oturma eylemi yapt›lar.
Görüﬂme esnas›nda ‹HD ﬂube Baﬂkan› Hüseyin Göral, “siz onurlu bir
direniﬂ içindesiniz. Biz sizin gibi bir arkadaﬂ›m›zla onur duyuyoruz, gurur
duyuyoruz, ﬂeref duyuyoruz.” diye konuﬂtu. Tecritin iktidar›n utanc› oldu¤unu kaydeden Göral’›n ard›ndan Görüro¤lu da, ziyaret için teﬂekkür ederek, “123., 124., 125. ölümlerin yaﬂanmadan önce bu sorunun aﬂ›lmas›n›
beklediklerini” ifade etti.

Grup Nidal Direniﬂ Evi’nde
Gülcan Görüro¤lu’na destek ziyaretinde bulunan Ferhat Tunç, Ali Ekber Eren, Suavi, Grup
Munzur gibi isimlerden sonra 7 Aral›k günü de,
Arapça müzikleriyle bilinen Grup Nidal Direniﬂ
Evi’ndeydi. Grup üyelerinden Umut Gökçe, Tar›k Can ve Özcan Kul, ziyaretlerinde Gülcan’a
desteklerini ifade ettiler.

Umudumuz Hiçbir Zaman Bitmeyecek
Destek açl›k grevlerine halk›n her kesiminden kat›l›mlar devam ediyor. Bu kez s›ra ö¤rencilerdeydi. Ceyhan Meslek Yüksekokulu ö¤rencileri Ya¤mur ﬁahin ve Özge Ad›güzel 9 Aral›kta bir günlük destek açl›k grevi yapt›lar. Daha önce de destek
açl›k grevi yapan Ya¤mur ﬁahin, “Ablam›n bu direniﬂini sonuna kadar destekliyor, tecriti sonunda hep birlikte kald›raca¤›m›za inan›yorum” derken, Özge Ad›güzel de, “Hiçbir zaman umudumuz tükenmeyecek. Tecriti yenmenin yolu hep birlikte hareket
etmemizde ve gerçekten bunu fiili olarak yapmakla olur. Sonuna kadar tecriti kald›raca¤›z, buna inan›yoruz” dedi.
¤iyle de olsa, umudu yakalam›ﬂ olman›n coﬂkusuyla eriyen bir anan›n
bedenine can taﬂ›yorlar. “Ölüm orucuna baﬂlarken ilk günden bu yana
benim düﬂünmedi¤im tek ﬂey ölüm”
diyen Gülcan’lar›n ve Ona can taﬂ›yanlar›n seslerinden kaçanlar devekuﬂu olmay› vars›n sürdürsün. Biz
“ha gayret” diyerek ve biraz daha
sesimizi yükselterek tecriti kald›raca¤›m›z› biliyoruz.
Zafer gününde çekilecek halay›n
baﬂ›nda Gülcan’›n ve di¤er direniﬂ18
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çilerimizin oldu¤u bir düﬂünce yuma¤› kafam›zda, biraz sonra “tecrite son” demek için yap›lacak bir eyleme yetiﬂmek üzere ayr›l›yoruz Direniﬂ Evi’nden. Ve ad›mlar›m›z›
h›zland›r›yoruz. Biliyoruz ki; ne kadar çok eyleme yetiﬂirsek ve o eylemlerde sesimizi ne kadar gür ç›kar›rsak, biraz önce içimizi sevinçle
kaplayan o düﬂünce bir an önce gerçek olacak. Ad›mlar›m›z giderek
h›zlan›yor, art›k o kadar uzak olmayan hedefe varmak için.

Barikatlar ve Behiç
‘Günler a¤›r günler ölüm haberleriyle geliyor’ demiﬂti Naz›m Usta... A¤›rlaﬂan günlerin eﬂi¤indeyiz.
Günleri a¤›rlaﬂt›ran 3 direniﬂçinin
her geçen günle birlikte ölüme biraz
daha yak›nlaﬂmas›... Behiç, Gülcan
ve Sevgi'nin tecrite karﬂ› tüm inançlar›n› ve fedakârl›klar›n› yüklenerek
yürüdükleri yolun sonlar›na dayanm›ﬂ olmalar›... Günler geçtikçe herkesin öfkesi de art›yor, insanlar›n
isyan duygular› kabar›yor. Son süreçte yaﬂananlar, biraz da bunun sonuçlar› asl›nda.
***
‹stanbul'da devrimci kurumlar›n
bas›ld›¤›n› ve devrimcilerin gözalt›na al›nd›¤›n› ö¤renen gecekondulular, sald›r›lara barikat oldu. Barikatlarda savundu direnme hakk›n›,
barikatlar kurdu kendi de¤erlerini
korumak için. Barikatlar kurdu gelecek mücadelesini sahiplenmek
için. Bu barikatlar halk›n sahiplenmesinin yaratt›¤› bir “refleks”ti asl›nda. Bu “refleksi” kendinden biri
diye gördü¤ü devrimcileri “korumak” ad›na vermiﬂti halk. Bu refleksi ölüm haberleriyle geçen günlerin a¤›rl›¤›yla, hesap sorma özlemiyle vermiﬂti.
Bir süre önce Temel Haklar Federasyonu fuhuﬂa, uyuﬂturucuya,
yozlaﬂmaya karﬂ› bir kampanya
baﬂlatm›ﬂ, kampanya halk nezdinde
de sahiplenilmiﬂti. Ancak halk›n
memnuniyetinin tersine, rahats›z
olanlar da vard›. Ve bu rahats›zl›k
fuhuﬂa, yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya
karﬂ› kampanya çerçevesinde gerçekleﬂtirilen eylemler bahane edilerek devrimcilere operasyon düzenlenerek ayyuka ç›kt›. Neden rahats›z olmuﬂlard›? Çünkü bu kampanya bir irade savaﬂ›n› da beraberinde
getiriyordu. Halk›n de¤erlerine sahip ç›kan iradesini ve bu tür ﬂeylerden rant elde edenlerin iradesini...
Halk› yozlaﬂt›rarak kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂan, içi boﬂ ve örgütsüz hale getirmek istiyorlard›. Kendi iktidarlar›n› sürdürebilmeleri için
gerekliydi bu. Yayd›klar› yozluk on-

lar›n savunduklar› yaﬂam kültürüydü. Özünde iki kültür çat›ﬂ›yor y›llard›r... Bu kampanya bu iki kültürü
karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂti bir kez daha.
Barikatlar› tetikleyen bir di¤er
ruh hali ise Büyük Direniﬂ'in kitlelerdeki etkisiydi. 7 y›ld›r Büyük Direniﬂ'le beraber iki irade çarp›ﬂ›yor... 122 kahraman, halka yönelik
sald›r› politikalar›na ve tecrite barikat olurken, 122 can›n ac›s›yla, öfkesiyle halk da barikat baﬂ›ndayd›.
Büyük Direniﬂ'in görülmeyen etkisinin bir sonucuydu sokaklardaki
barikatlar, sloganlar ve polise f›rlat›lan taﬂlar. Hayat›n direnen damar›
harekete geçirmiﬂti halk›.
Oligarﬂi “eﬂzamanl›” yapm›ﬂt›
bask›nlar›n›, ama hesab› tutmad›.
Hesaba katmad›¤› bir güç ç›kt›. Halk›n gücü, sahiplenmesi ve gecekondular›n öfkesi.
Halk› hesaba katmad›lar, çünkü
y›llard›r halk› birbirinden tecrit ederek, yaln›zlaﬂt›rarak, yaﬂam mücadelesinin zorluklar›yla baﬂbaﬂa b›rakarak gücünü yokedip, d›ﬂar›ya yönelik uygulad›klar› F Tipi tecrit cenderesi içine hapsetmeyi baﬂard›klar›n› düﬂünüyorlard›. Bu cendereyi
k›rmaya çal›ﬂan, halk› örgütleyip
sorunlar›na sahip ç›kmas›n› sa¤layan kurumlara sald›r› da bu tecritin
devam›n› sa¤lamakt› bir anlamda.
‹ﬂte halk›n barikat›, yaﬂam›n›n tecrit
edilmesine, bir cendereye hapsedilmesine karﬂ› da kurulmuﬂtu. Halk
kendi tecritinin duvarlar›n› y›k›yor,
omuz omuza sahiplenebiliyor, çarp›ﬂabiliyor. Devrimcilerin tecrite
karﬂ› 7 y›ld›r verdikleri mücadele,
halk›n kendi tecritinin k›r›lmas›nda
da belirleyici oluyor. 122'lerden,
Behiçler, Gülcanlar, Sevgiler'den
ö¤reniyorlar direnmeyi... Umudunu
kavga kavga büyütmeyi...
Ve Anadolu’nun direniﬂ tarihi yol
gösteriyor Behiçler'e, direniﬂin zafer
yolunu... Behiç ise 252. gününde
yürüyor halk›n gösterdi¤i ve 122 can›n öncülü¤ünü yapt›¤› yolda, halk›n de¤erlerinden gücünü al›yor.
Halk barikatlarda direnirken Be19
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hiç ﬁiﬂli'de direniﬂ ruhunun tüm
coﬂkunlu¤uyla yoluna devam ediyordu... Ve o gün ‹stanbul'da ayn›
direniﬂin havas› solundu. Direniﬂçiye gelebilecek her türlü müdahaleye
halk ﬂimdiden barikat olaca¤› mesaj›n› verdi.
***
250'li günlerine giren Behiç
ad›mlar›n› h›zland›r›yor inançla.
250. gününde yine k›nas›n› yakt›,
k›pk›rm›z›ya kesti k›na, inanc› misali... K›nas›, umut umut kokmakta... Bugün de TAYAD'l›lar, ayd›n
sanatç›lar, tecrite karﬂ› avukatlar
yaln›z b›rakm›yor direniﬂçiyi. Coﬂku ve hüzün birarada, kardeﬂçesine.
Türküler söyleniyor. Sanatç›lar ilk
kez söylemiyor bugün söyledikleri
türküleri ama hiçbir zaman bu kadar
içten, böylesine hissederek söylememiﬂlerdi belkide. Bu duygu atmosferiyle türkülerin yaﬂamla içiçeli¤ini, yaﬂam›n kendisinden do¤du¤unu bir kez daha farkederek söylediler. Behiç sevgiyle bakt› gelece¤e
duyarl› olup da yan›nda olan ve
emek harcayanlara... Belki de geride b›rakacaklar›na bakt› ve belki de
gizlice vedalaﬂarak... Kim tarif edebilir ki o andaki tabloyu...
Behiç yata¤›nda hergün biraz
daha incelen bedeniyle, da¤ da¤ büyüttü¤ü iradesiyle ve yaﬂama tüm
tutkunlu¤uyla Adalet Bakan›'n›n sorunu çözmesini bekliyor.

Sanatç›lar Behiç’in Yan›nda ‘Tecrite Son’ Diyor
Ayd›nlar, sanatç›lar ve avukatlar,
250. gününde Behiç Aﬂc›’y› yaln›z
b›rakmad›lar. Direniﬂ Evi’nde
biraraya gelen çok say›da ayd›n, sanatç› ve hukukçu, ölüm orucu savaﬂç›s› ile birlikte bir etkinlik düzenledi.
Program, Bilgesu Erenus’un konuﬂmas›yla baﬂlad›. Erenus, Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar ad›na, tecritin kalkmas›na dair umudunun bugün daha

da büyüdü¤ünü söyledi. Erenus’tan
sonra söz alan Av. Behiç Aﬂç› da süreci de¤erlendirdikten sonra, ayd›n
ve sanatç›lara yan›nda bulunduklar›
için teﬂekkür etti. Tecrite karﬂ› mücadelede birarada oldukça güçlü olduklar›n› ve olacaklar›n› ifade etti.
Tiyatro Simur Oyuncular›, “Sivrisinek” adl› oyunu ve Naz›m Hikmet’in Yaﬂamaya Dair adl› ﬂiirini te-

Avukatlar Behiç’in Yan›nda ‘Tecrite Son’ Diyor
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
üyesi Avukatlar; 10 Aral›k günü Behiç Aﬂç›’y› ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler. Ziyaret öncesi Direniﬂ Evi’nin önünde aç›klamada
bulunan avukatlar, tecritin kald›r›lmas›n› istediler.
40 avukat›n kat›ld›¤› aç›klamada, ”Behiç Aﬂc› Savunman›n Sesi,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
Behiç Aﬂç› Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. ÇHD ad›na aç›klamay›

okuyan Av. P›nar Akbina, Aﬂc›’n›n
250. günde oldu¤unu hat›rlatarak,
“Bir kez daha meslektaﬂ›m›z›n yan›nda oldu¤umuzu, tecrite karﬂ›
mücadelede 123. ölüme izin vermeyece¤imizi ifade ediyor, cesaretini
ve fedakarl›¤›n› selaml›yoruz” dedi.
Adalet Bakanl›¤›’n›, bu sorunu
tek bildi¤i yolla, yani zor kullanarak
çözmeye kalkmas› konusunda uyaran avukatlar, bugünden sonra Tecrite Karﬂ› Avukatlar’›n, meslektaﬂ›-

m›z›n
yan›nda
tuttu¤u
nöbete
her gün
baﬂka
bir ÇHD
üyesinin
kat›lmas›n›n kararlaﬂt›r›ld›¤›n› kaydettiler.
Tecritin bir an önce kald›r›lmas›n›, ölümlerin durdurulmas›n› isteyen avukatlar, daha sonra Aﬂc›’y›
ziyaret ettiler.

ren avukatlar,
çok say›da
mesleki, demokratik örgütün F Tiplerini eleﬂtirdiklerini belirttiler. Aﬂç›’n›n eylemini hat›rlatan avukatlar, çözüm
için ilk ad›m›n, Adalet Bakanl›¤›’n›n F Tiplerinin “tart›ﬂ›labilirli¤ini” kabul etmesi oldu¤unu belirterek, çözüm önerilerini sundular ve F
Tiplerinin ‘sistem içinde yeniden
yap›land›r›lmas›n›’ istediler.

Adalet Bakanl›¤› ve Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü’ne
seslenen Bursa Barosu avukatlar›,
“Bu vicdani ça¤r›m›z›n karﬂ›l›ks›z
kalmas›, idarenin sorunlar›n çözümüne yönelik müdahil s›fat›n› üzerine almamas› taktirinde ise, idare
hukukunun sorumluluk esaslar› çerçevesinde konunun taraf›m›zca ulusal ve uluslararas› yarg› organlar›
önünde hukuksal tart›ﬂamaya aç›laca¤›n› belirtmek istiyoruz” dediler.

Bursa Barosu da ‘Tecrite Son’ Dedi
Hukukçular cephesinden tecrite
karﬂ› yükselen seslere, Bursa Barosu'na ba¤l› avukatlar da kat›ld›. 11
Aral›k’ta Bursa Adliyesi'nde aç›klama yapan avukatlar, Adalet Bakanl›¤›'na tecrit sorununun çözülmesi
do¤rultusunda ça¤r›da bulundular.
F Tiplerindeki uygulamalar›, infaz rejimi ve tecriti ele alarak eleﬂti-

Ayd›n Sorumlu¤u ve 250 Gün’ün Kitab›
Sabah yazar› Ayﬂe Düzkan, Behiç Aﬂc› ile 15 gün boyunca her gün
gerçekleﬂtirdi¤i bir dizi röportaj› kitap haline getirdi. "Behiç Aﬂc› Kitab›" ad›yla yay›nlanan kitapta, Aﬂc›,
neden böyle bir eyleme baﬂvurdu¤unu, tecritin nas›l ve neden uyguland›¤›n› anlat›yor ve duyars›zl›klar› sorguluyor.

atral bir
ﬂekilde
sunmas›yla süren programda, Tecrite Karﬂ› Avukatlar ad›na
da Av. Nazan Yaman konuﬂtu. Söylenen türkülerle devam eden etkinli¤e
Bilgesu Erenus, Avni Sa¤lam, Hilmi
Yaray›c›, Grup Yorum, Grup K›z›l›rmak, ‹nan Karak›ﬂ, Ercan Ayd›n, Enver Çelik, Nurettin Güleç, Özcan
Yaman kat›ld›.

Sabah gazetesinde de Aﬂç› ile röportaj› yay›nlanan Ayﬂe Düzkan, kitap fikrinin “ölüm orucu yapan bir
insan›n düﬂünce dünyas›n›, baﬂkalar› ile paylaﬂma” amac›yla ortaya
ç›kt›¤›n› söylüyor. (11 Aral›k, Sabah) F Tiplerinde yaﬂananlar›n herkesin sorunu oldu¤unu söyleyen
Düzkan, “Bu ülke birkaç baﬂbaka20
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n›n› hapse atm›ﬂ bir
ülke. Ve bu durum
herkesi ilgilendiriyor. F Tiplerindeki
tecrit hepimizin sorunu” diyor.
Öte yandan Ayﬂe
Düzkan kitab›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan Aﬂc›’y› ziyaret ederek, burada
kitaplar›n› imzalad›.

"Kendi kendime
soruyordum... ben ne
yap›yordum?"
19-22 Aral›k katliam›n› yoldaﬂlar›mdan kimisi d›ﬂar›da, kimisi hapishanelerde karﬂ›lad›, bense çok
farkl› bir ortamda, oligarﬂinin askeriydim o zaman. Kendimi en güçsüz
hissetti¤im bir süreçti o dönem.
27 Kas›m 2000'e kadarki süreçte
tüm eylemlere düzenli bir ﬂekilde
kat›l›yordum. Ailelerimizin Bilgesu
Erenus'un evinde baﬂlatt›klar› açl›k
grevine ziyarete gidiyordum. 27
Kas›m’da yaﬂam›m boyunca yapt›¤›m en büyük yanl›ﬂ› yaparak askere gitmek zorunda kald›m.
Askere gitmiﬂtim ama akl›m hep
gerideydi. ‹mkanlar›m ölçüsünde
takip etmeye çal›ﬂ›yordum. 19 Aral›k operasyonuna kadar böyle geçti
günler. Opereasyonu sabah TV haberlerinde ö¤rendim. Kafam patlayacak gibiydi. "Ne olacakt› ﬂimdi?..
ben ne yap›yordum.. kaç kiﬂi ﬂehit
olmuﬂtu.. Aileler ne yap›yordu?.."
Herkes mutlaka bir ﬂeyler yap›yordu, bunu biliyordum. Bense bulundu¤um çaresizlik içinde k›vran›p
duruyordum. Ö¤leni zor ettim, tekrar haberlerin karﬂ›s›na geçtim; bu
kez televizyon izledi¤imiz gazino
denilen yer oldukça kalabal›kt›. Subaylar, uzmanlar, bir çok üst rütbeli
vard› TV'nin baﬂ›nda. Homurtular
yükseliyordu, kimi seviniyor, kimi
de hiç ses ç›kartm›yordu. ‹çim içimi
yiyordu. Bir ﬂey yapam›yor, söyle-

nenleri duymazl›ktan
geliyordum,
kendimi
TV'ye kilitlemiﬂtim. Subaylar, "iyi
olmuﬂ hapishane de¤il terör yuvas›" vb.
sözler sarfediyorlard›.
Bu söylemler aras›nda suskunlu¤umu
sürdürdüm.. Birkaç arkadaﬂla sohbet etmeye
baﬂlad›k, kendimizi avutuyorduk sadece. "Bas›n
abartm›ﬂt›r, bu kadar ölü olur
mu?" diyorduk. Ama bir yandan da
bütün hapishaneler yan›yor, silah
sesleri geliyordu.
O gece 2-3'e kadar gazinoda haberleri izledim. Bir o kanala, bir bu
kanala dönüp duruyordum. Ta ki
rütbeli gelip elimden kumanday›
alana kadar.
Gece 4'e do¤ru ko¤uﬂa girdim.
Yatam›yordum. Sabah› etti¤imde
ayn› ﬂekilde TV'nin baﬂ›na geçip
haberlere bakmak istedim. O anda
oradaki asker TV'nin yasak oldu¤unu, bir hafta aç›lmayaca¤›n› söyledi. Hemen üst bölü¤ün gazinosuna
gittim. Orada da yasakt›. ﬁimdi daha kötü olmuﬂtum, haberleri ancak
hafta sonu alabilecektim.
19 Aral›k'› iﬂte böyle bir ortamda
karﬂ›lad›m.. Her ölüm haberiyle ben
de öldüm. Askerde olmasayd›m
elimde bir molotofla veya bir taﬂla
çarp›ﬂ›yor olacakt›m... Bu hep bana
a¤›r gelen bir yand›.
Devlet, "bittiler, art›k bellerini
do¤rultamazlar" diyordu. Biz yine
ayaktay›z, yine kavgaday›z. Belki
katlettiler o zaman yoldaﬂlar›m›z›
ama benim gibileri de aya¤a kald›rd› iﬂte o zulüm günleri...
***

"Vicdani rahats›zl›k
duydum"
O zaman askerlik yap›yordum.
Geliﬂmeleri takip etmeye çal›ﬂ›yordum. Her hafta çarﬂ› iznine ç›kt›¤›mda tan›d›¤›m bir kitapç›dan Vatan dergisini al›r, gün boyu onu okur
21
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ve birli¤e geri dönerdim. Baﬂka da
haber alabilme olana¤›m yoktu.
Askerden 10 gün izne gelmiﬂtim
Aral›k ortalar›nda. Ölüm orucu direniﬂi sürüyordu. Do¤rusu izne geldi¤imde açl›k grevi yapan aileleri
ziyaret etmeyi çok istedim ama yüzüm tutmuyordu o direnen insanlar›n yan›na varmaya. Sonuçta askerlik yap›yordum. Bulundu¤um yer
direnenlerin yeri de¤ildi. Bu duygular içimi yiyip bitirmiﬂti günlerce...
‹znin ard›ndan döndüm birli¤e.
Bir sonraki gün operasyon olmuﬂ.
Ben ikinci gününde akﬂam haberlerinde gördüm operasyon görüntülerini. TV'nin kumandas› nöbetçi astsubaylarda olurdu, onlar da haberleri pek açmazlard›. Bir aste¤men
vard›, bu demokrat tak›l›rd›. Bölümde Grup Yorum dinler, kendi de
söylerdi. ‹ﬂte bu aste¤men nöbetçiydi o akﬂam, o açt› haberleri de öyle
ö¤renmiﬂ oldum.
Operasyon sürüyordu hâlâ, direniﬂlerin görüntülerini seyrettik. ‹ﬂte
o an gözlerim dolmuﬂtu. Özellikle
çaresizlikten olur; hiçbir ﬂey yapam›yor ve a¤l›yorsun.
Sabah oldu¤unda tüm gazetelerden okumaya çal›ﬂt›m. O malum haberler... Mahalleyi merak ettim. Cep
telefonu bulup arad›m. Çat›ﬂma, barikat... Mahalleden biraz olsun
haber alm›ﬂt›m. Tüm yapabildi¤im
buydu, fazlas›n› yapam›yordum.
Vicdanen rahats›zl›k duydum günlerce. Yine çarﬂ›dan Vatan dergisi
al›p okuyordum geliﬂmeleri ö¤renebilmek için. Gaziler, sakat b›rak›lanlar, sonra ﬂehitler... Sadece uzaktan bakabiliyordum, ötesi yoktu...
***

Cesetler karﬂ›s›nda
avukat da, savc› da
ﬂaﬂk›n
Savc›yla birlikte tutsaklar›n avukatlar› da otopsiye girmiﬂlerdi.
Otopsiden sonra otopsiye giren avukatlardan biriyle görüﬂmüﬂtüm. Yoldaﬂlar›m›z›n cesetleri tamamen tan›nmaz haldeymiﬂ. Avukat arkadaﬂ,

nerken, önlerinde bir otobüs çevik
polisi duruyor, polisler iner inmez
sald›r›yorlar. Özlem’i yakal›yorlar,
tekme tokat dövüyorlar. Yere düﬂünce, birkaç tekme de yerde vurup
gidiyorlar.
Özlem büroya geldi¤inde, kafagöz, her taraf› kan içinde, saçlar›,
üstübaﬂ› çamura bulanm›ﬂt›. Hepimiz ne oldu diye f›rlad›k. Semiran
(Polat), Özlem'i içeriye götürmeye,
elini yüzünü y›kamaya çal›ﬂ›yordu.
Özlem ise "yok bir ﬂeyim, anlatay›m
giderim sonra" dedi. Dolu dolu
Bu oyuklar, daha sonra yap›lan
duygular yaﬂ›yorduk.
ayr›nt›l› otopside anlaﬂ›ld› ki arkadaﬂlar›m›z›n bedenlerine saplanan
Özlem, çeviklerin sald›r›s›ndan
kurﬂunlar›n, onlar› vuran katiller tasonra
kalkm›ﬂ, otobüs dura¤›na gel***
raf›ndan, geride delil b›rakmamak
miﬂ. Herkes Özlem'e bak›yormuﬂ
Korkunun, gözda¤›n›n
için ç›kar›lmas› sonucu oluﬂmuﬂtu.
do¤all›kla. Durumu öyle kötü görünüyordu ki, yaﬂl› bir amca yan›nda
Profesyonel katiller, oyuklar›n
önünde set olanlar
durmuﬂ arabas›yla, "Gel k›z›m, seni
anlaﬂ›lmamas› için normal b›çak
hastanaye götüreyim, gidece¤in ye19 Aral›k akﬂam›yd›. Özlem
kullanmam›ﬂlard›. Yoksa normal b›re sonra b›rak›r›m, durumun kötü"
(Durakcan), Taksim meydan›nda
ça¤›n kesik izlerinden yapt›klar› kofalan demiﬂ. Özlem ise, "yok amca,
yap›lan gösteri sonras›nda geri dölayca anlaﬂ›labilirdi. O nedenle keben iyiyim sa¤ol. Otosik izi b›rakmayacak kabüsle gidece¤im. Bunu
satura ya da benzeri a¤z›
Özlemler, 19 Aral›k karﬂ›s›nda susmayanlard›...
insanlara anlatmam ladüz olmayan t›rt›kl› kesiz›m. ﬁu an hapishanelerci aletlerle bedenlerde
de katliam yapanlar beni
oyuklar açarak kurﬂunlar›
bu hale getirdi" diye anç›karm›ﬂlard›.
lat›yor... Anlaﬂ›lan Öz***
lem'i hastaneye götürmek isteyen kiﬂi de geliﬂFeda sars›yor...
melerden haberdar biri
olmal› ki, "biliyorum k›Ümraniye Hapishanez›m, ama durumun kötü"
si’ndeki katliamda a¤›r
diye ›srar etse de, Özlem
yaralanan R›za Poyraz ve
otobüse biniyor ve baﬂl›Rotas› çizilmemiﬂ gemiye
baca¤› kesilen bir arkadaﬂ için acil
yor otobüstekilere anlatmaya...
kana ihtiyaç oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Yard›m etmez hiçbir rüzgar
Katliam›, sald›r›y›, kendine sald›K›sa sürede kan bulunuyor. Ancak
ranlar›n kim oldu¤unu, katliam›
Oysa çizildi mi bir kere
ayn› gün R›za'n›n ﬂehit düﬂtü¤ü hayapanlar›... Otobüsten inene kaAs›lmak gerek küreklere
berini de ald›k.
dar da anlatmaya devam ediyor.
Ertesi gün cenaze morgtan al›nOtobüste kendisine yer verenlere,
Dinliyoruz
d›. Yine Gazi Cemevi'nde cenaze
"yok, ben anlataca¤›m, konuﬂaKâh iﬂin zorlu¤unu aﬂarak
y›kand› ve defin için haz›rland›. Ceca¤›m" demiﬂ. Otobüs t›kl›m t›kmevi önünde anma yap›ld›. Kortej
l›m dolu ve herkes, inerken ÖzKâh sevinçten
oluﬂturulup yürüyüﬂe geçildi.
lem'i alk›ﬂlam›ﬂ. "Helal olsun"
ve efkârdan coﬂarak
diyenler de olmuﬂ. Bunlar›, daha
R›za Gazili.. Mahalleden tan›Elimizi
yan›m›zdakinin
sonra ayn› otobüste olan baﬂka
yan çok kiﬂi var. Cenazesi oldukça
bir arkadaﬂ da anlatm›ﬂt›. Ama
kalabal›k... Mezarl›kta 19-22 Araboynuna dolayarak
biz Özlem'den çoktan dinlemiﬂtik
l›k'ta ﬂehit düﬂen tüm arkadaﬂlar›n
Ba¤›r›yoruz
o akﬂam.
özgeçmiﬂlerinin okundu¤u uzunca
"Bu
gemi
zafere
ulaﬂacak"
bir anma töreni yap›l›yor, yumrukO dönem sahiplenmeyi anlalar s›k›l›yor. Hesaplar›n›n sorulacatan bir durum da F Tiplerine yaÖzlem Durakcan
¤›na iliﬂkin and içiliyor.
z›lan kart ve mektuplard›. Burada
özel timlerin ateﬂiyle katledilen arkadaﬂlar›m›z›n otopsilerinde, o güne kadar hiç görmedi¤i, tan›k olmad›¤› bir ﬂey görmüﬂtü. ﬁehidimiz
Mustafa Y›lmaz'›n, Ali Ateﬂ'in,
Cengiz Çal›koparan'›n bedenlerinde
oyuklar vard›. Bu oyuklar›n nas›l ve
hangi silahla oluﬂtu¤unu anlayamam›ﬂlard›. Hatta otopsiye kat›lan savc› da bu tablo karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤a
düﬂmüﬂtü. Kesik yaras› gibi de¤ildi,
kurﬂun ya da ﬂarapnelin açt›¤› yaralara da benzemiyordu.

O esnada bir haber yay›l›yor.
ﬁiﬂli Emniyet müdürlü¤ünde bombal› bir eylem yap›ld›¤› ve iki kiﬂinin öldü¤ü söyleniyor haberde.
ﬁimdi sloganlar çok daha gür at›lmaya baﬂlan›yor. "Yaﬂas›n halk›n
adaleti!", "Katillerden hesap sorduk, soraca¤›z" sloganlar› tekrarlan›yor en içten gelen seslerle. Daha
sonra haberin detay›n› ö¤reniyoruz.
Gültekin Koç, bedenini bomba yap›p patlatm›ﬂ zulmün karargah›nda... Feda eylemi herkesi sars›yor...
Devrimci bir örgütün ilk defa böyle
feda eylemi yapmas›, tabii öteki taraf›n da korkular›n› büyütüyor...

22
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Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde
hemen hemen herkes hapishanelere
mektup, kart yaz›yordu. O dönem
en çok yazan iki kiﬂi Semiran ve
Özlem Durakcan olmuﬂtu. Yaz›yorlar, yazd›r›yorlard›. Örne¤in Özlem,
büroya gelen ziyaretçilere adres,
isim veriyor, "mutlaka yaz›n ha" diye tekrar tekrar tembihliyordu.
Onlar oldu¤u için ne 19 Aral›k
Katliam›, ne yalan ve demagojiler,
ne de F Tipleri, katliamc›lar›n bekledikleri etkiyi yaratamad›. Bu etkinin önünde set olan kahraman ﬂehitlerimizi sayg› ve ba¤l›l›kla an›yorum.
***

“‹çerideki barikat›
d›ﬂar›ya taﬂ›ma karar›
al›yoruz”
O gece geç saatlere kadar oturduk. Hapishanelerde görüﬂmeler kesilmiﬂti. Neler olabilece¤ini, ne yapaca¤›m›z› konuﬂtuk uzun uzun.
Gazi'de polis otobüsünün taranmas›
sonras›nda çevik kuvvetin yürümesi
ve artan polis terörü insanlar üzerinde olumsuz etki yapm›ﬂt›. Halkta
oluﬂan çekingenli¤in k›r›lmas›, psikolojik üstünlü¤ün yeniden ele geçirilmesi için tart›ﬂt›k, sonra da yatt›k.
Kap›n›n k›r›l›rcas›na dövülmesiyle yataklardan f›rlad›k. Hava henüz karanl›kt›. Bask›na u¤rad›k diye düﬂündük. Cam›n kenar›ndan kap›ya bakt›k. "Biziz kirve" deyince
kap›y› açt›k. "Hapishanelere operasyon yap›yorlar" demesiyle d›ﬂar›
f›rlamam›z bir oldu. Hemen mahalleye girdik. Tutsak ailelerinin kimisi haberi al›p haz›rlanm›ﬂt› bile. Tek
tek kap›lar› çal›p herkese haber vermeye baﬂlad›k...
Bir evde televizyona bakt›k bu
arada. Bayrampaﬂa siyah dumanlarla kapl›yd›. Spikerin a¤z›ndan pespaye yalanlar dökülüyordu ve o esnada öldürülüyordu yoldaﬂlar›m›z.
Bir anaya tak›ld› gözüm. Yüzünde ac›n›n binbir rengini gördüm. Ve
a¤layan k›zlar›n›. Tekrar eve girdim. Yine TV'de de¤iﬂik hapishanelerden görüntüler veriyordu.

Diri diri
yak›ld›lar

reklerimiz burkuluyor. Ümraniye
direniyor, Çanakkale direniyor, öfkemiz kab›na s›¤m›yor...
Onbeﬂ kiﬂi bir odaday›z, hepimiz
öfkeliyiz. Bir ﬂey yapmal›y›z, cevab› verilmeli... Herkes önerisini yap›yor, içerideki barikat› d›ﬂar›ya taﬂ›ma karar› al›yoruz.
Görev da¤›l›m›n› yap›yoruz hemen; bir grup molotoflar› haz›rlayacak, bir grup pankart› yazacak, bir
grup barikat malzemesi haz›rlayacak...
Evden birer-ikiﬂer ç›kmaya
baﬂlad›k. Hava kararm›ﬂt›. Haber
‹nanc›ms›n, onurumsun
verdi¤imiz di¤er mahallelerden
gelenlerle birleﬂtik. Mahallenin
Avuçlar›mda k›nal› y›ld›z
giriﬂ taraf›na barikatlar kurulmaGelin can dostlar›m gelin
ya baﬂland›. Pazarc›lar tezgahladü¤ünümüz var
r›n› veriyorlard›. Barikat için göEﬂitli¤e, özgürlü¤e, kardeﬂli¤e
revlendirilenler, çöp konteyn›rlar›n› ve kütükleri getirdiler. Ama
Ölümlere sözümüz var
yetersizdi, o ara bir kamyon gelip
Seyhan Do¤an
yolu kapatt›... O güne kadar hep
edilgen duran, dergi da¤›t›rken
bile insanlarla konuﬂmaktan kaO esnada polis bizim mahalleyi
ç›nan, mahallenin en sakin adamlade kuﬂatmaya baﬂlam›ﬂ, daha sonra
r›ndan biri olan bir abi kamyonun
farkettik. Karar veriliyor, caddeye
ﬂoförüne ba¤›r›p ça¤›rm›ﬂ, "hapisç›k›p yürüyüﬂ yapaca¤›z. Hemen
hanelerde insanlar katlediliyor, sen
hepsi yaﬂl› analar ve k›zlar›ndan
neyin hesab›n› yap›yorsun" diye,
oluﬂan otuz kadar kiﬂi yukar› ç›k›öylece al›p gelmiﬂler koca kamyoyor, biz aﬂa¤›da haber vermeye denu.
vam ediyoruz.
Barikatta 50 kiﬂi kadar vard›k.
Grup ç›kal› bir kaç dakika geçDaha
önce hiç iliﬂkisi olmam›ﬂ veya
meden silah sesleri duyulunca o tamahallede
"serseri" olarak bilinen
rafa koﬂtuk. O s›rada analardan biri
veya bir dönem mücadelede yeralkolumdan tutup içeri çekiyor. Bir
m›ﬂ sonra mücadelenin d›ﬂ›na düﬂmüddet ç›km›yoruz evden, o esnada
müﬂ olanlara kadar birçok insan baeve gelen biri her soka¤›n baﬂ›nda
rikat›n arkas›ndayd›. Anons yapan
polislerin durdu¤unu söylüyor. Tam
polis ﬂefinin bulundu¤u panzere ilk
bir kuﬂatma.
molotofu at›p cevap veren de o serOnlar›n amac› hiçbir ﬂey yapt›rseri olarak bilinenlerden biriydi.
mamak, biz de yapaca¤›z...
Kamyonu yakmamak için çöp
Esnaflar› gezmekle iﬂe baﬂl›yokonteyn›rlar›n› öne do¤ru itip moloruz. Birço¤u kendili¤inden açmatoflad›k. Bir taraftan da sloganlar
m›ﬂ, açanlar da ça¤r›m›zla hemen
at›yorduk. Panzer gelip kamyona
kapat›yorlar. Polisler gidip evlerinvurdu. Kamyon yana do¤ru savrulden ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂlar. Buna
du, arkas›ndan aç›lan yoldan polisra¤men polisin tehditlerine ald›rmaler araçlar›yla dald›lar. Ellerimizde
y›p açmam›ﬂ esnaflar.
kalan son taﬂlar› ve molotoflar› atarak ara sokaklara do¤ru çekildik
O ara yine bir eve girdik, TV'de
sloganlar›m›zla: "Kahramanlar Ölyine operasyon görüntüleri. Fidan'›
mez Halk Yenilmez!"
gösteriyor, alevler içinde y›kan›yor
-sonFidan... Ölü say›s› aç›klan›yor. Yü23
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19-22 ARALIK KAT‹LLER‹NDEN
HESAP SORULMALI!
Katlettiler; her ﬂey resmi prosedür içinde gerçekleﬂti. Operasyonun
tüm aﬂamalar› “emir komuta” zinciri içindeydi. Politik karar› alanlar
belliydi, yasama kim, yürütme kim,
belliydi... Emri veren belliydi, alan
belliydi. Kaç bin asker ve polis gönderilmiﬂti 19 Aral›k sabah› hapishanelere, kaç bin kurﬂun, kaç bin bomba gönderilmiﬂti, hepsi tek tek kay›tl›yd› resmi belgelerde.
Adlar› ve ünvanlar› belli resmi personelin, adetleri
ve nitelikleri belli kurﬂunlar› ve bombalar›yla katledildik. Belliydi say›m›z;
28’imiz öldük 19-22 Aral›k’ta...
Fakat...
Fakat her ﬂey bu kadar
resmiyken ve her ﬂey bu
kadar belliyken; faili meçhul kald› katillerimiz.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
katledilmiﬂti 28 tutsa¤›n onikisi. Ve
alt›s› diri diri yak›lm›ﬂt›. “Bayrampaﬂa Katliam› Davas›” aç›ld›.
Ümraniye Hapishanesi’nde katledilmiﬂti 28 tutsa¤›n beﬂi. “Ümraniye Davas›” yaz›ld› dosyalardan
birinin kapa¤›na da.
Ve 28 tutsaktan dördünün katledildi¤i Çanakkale Hapishanesi’nde 19 Aral›k’ta yaﬂananlara dair
de bir dava aç›ld›.
Fakat...
Fakat her ﬂey bu kadar belliyken
ve ölen bizken, bizi de, yani katledilenleri de yarg›lamaya kalkt›lar.
Çifter çifter aç›ld› dosyalar. Bir dosya, katledenler içindi, bir dosya tutsaklar için..
Katledenler için aç›lan davalar,
göstermelikti, zorunluluktand›, m›zra¤› çuvala s›¤d›ramad›klar›ndand›..
Bu, ilk kez olmuyordu. Devlet, kendi emir komuta zinciri içinde katliamlar gerçekleﬂtiren memurlar›n›,
ilk kez “san›k” sandalyesine oturtmak zorunda kalm›yordu. Faﬂist
devletin yarg›s›, tecrübeliydi bu ko-

nuda. Tecrübeliydi iﬂkencecileri, infazc›lar›, katliamc›lar› “beraat” ettirmekte. Hukukun de¤il, Susurluk’un hizmetindeki savc›lar ve yarg›çlar, devleti nice kanl› ve kirli iﬂlerin sorumlulu¤undan kurtarm›ﬂlar,
nice kan dökücülük, mahkeme salonlar›nda aklanm›ﬂt›.
M›zra¤› çuvala s›¤d›rman›n zor
oldu¤u durumlarda –ki 19-22 Aral›k

gardiyanlar›n "biz olay an›nda orada yoktuk, bir ﬂey yapmad›k, olayla
ilgili bir ﬂey bilmiyoruz” ifadeleri,
klasikti, ezberletilmiﬂti. Ümraniye
Katliam› davas›nda oldu¤u gibi, komutanlar›, “Tek Tip ‹fade”leri haz›rlay›p katillerin eline tutuﬂturuyor,
hapishane müdürleri gardiyanlar›n
ifadelerini ayarl›yor... Ezberletilmiﬂ
ifadeler durmaks›z›n tekrarlan›rken
hakimlerin gerçe¤i aç›¤a ç›kartacak
tek bir soru sormad›¤› mahkemelerde adalet ç›kabilir mi?
Bayrampaﬂa Katliam› davas›nda
ancak, 5 y›l sonra 'keﬂif' karar› al›nd›. Düﬂünebiliyor musunuz? Hukuk
penceresinden bakarsan›z düﬂünemezsiniz, ama “Buras› Türkiye” diye düﬂünürseniz o zaman anlaﬂ›l›r.
Katleden devletin, katliamdan sa¤
kurtulanlara dava açt›¤› bir ülkedir
Türkiye.

davamız
mahşere
kalmaz!
katliam› devlet için öyleydi art›k–
katilleri “zaman aﬂ›m›”yla kurtarmakta da tecrübeliydiler.
Ama bu sefer iﬂi baﬂtan halletmiﬂlerdi büyük ölçüde. “Kurtar›lmas›” gerekenler zaten büyük ölçüde san›k sandalyesine oturtulmam›ﬂlard›. En tepedeki sorumlular
yoktu. Onlar›n alt›ndaki emreden,
talimat verenler de yoktu... Orta düzeydeki sorumlular bile yoktu... Askerler ve gardiyanlard› san›klar›n
ço¤u; zurnan›n son deli¤inden sorulabilir miydi bu büyük vahﬂet senfonisinin hesab›...
Duruﬂmaya kat›lan askerlerin,
24
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Bir katliam olay›nda
adaletin tecellisi için, keﬂif gibi en baﬂta ve tart›ﬂmas›z yap›lmas› gereken
bir iﬂin 5 y›l boyunca yap›lmamas›, katliamc›lar›n üzerine “yarg›”n›n inﬂa etti¤i koruma kalkan›n›n tu¤lalar›ndan sadece biridir.

19-22 Aral›k Katliam›’n›n emsali olacak
dava çoktur Türkiye’nin
“ba¤›ms›z” denilen ancak faﬂizme
tam ba¤›ml› olan yarg›s›nda. Buca
Hapishanesi, Diyarbak›r Hapishanesi, Ulucanlar Hapishanesi Katliamlar›’na dair aç›lan davalar, katliamlar›n nas›l meﬂrulaﬂt›r›l›p katliamc›lar›n akland›¤›na örnektir. Bayrampaﬂa, Ümraniye, Çanakkale davalar›nda sergilenen ayn› oyundur.

Ne yaz›k ki katliam, mahkemelerde sürdürülmektedir. Katliamc›lar› aklama u¤runa, savc›lar ve yarg›çlar, hukuk ve adalet katliamc›s› olmaktad›rlar. Bu davalar; katliamc›lar› aklamak için akla gelebilecek her yolun denendi¤i davalar

olarak geçiyor hukuk tarihine. Adaletin yerine getirilmesi için katledilenlerin avukatlar›n›n sundu¤u neredeyse tüm talepler reddediliyor.
“Adil Yarg›lama”, katilleri tutuklamakla baﬂlar. Ve 28 kiﬂinin
katledildi¤i, 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤› bir olayda bile, tek bir tutuklu yoktur. Asl›nda tek baﬂ›na bu da
her ﬂeyi göstermeye yetiyor.
Bu arada eskaza, bir savc›, bir
hakim, gerçe¤in ucunun görünmesine yolaçarsa, hukukun zerresini o
davada uygulamaya kalkarsa ve
adaletten sözederse, o zaman baﬂ›na
gelmedik kalmaz. O zaman sürgünlerden sürgün be¤enir o savc› ya da
yarg›ç. Bayrampaﬂa Katliam› davas›na hakim dayanmad› bu yüzden
bugüne kadar. Bazen davadan sadece yar›m saat önce görev tebli¤ edilen hakimler girdi duruﬂmaya. Bazen bir sonraki duruﬂmaya kadar
emekli olacak olan hakimler... Halen onuncu hakim devralm›ﬂ durumda davay›.
Çünkü m›zra¤› çuvala sokman›n
en güç oldu¤u dava Bayrampaﬂa davas›. Öyle bir dava ki, diri diri yak›lan alt› kad›n›n kömürleﬂmiﬂ bedenlerinden yükselen yan›k insan eti
kokusu doldurmaktad›r her duruﬂmada mahkeme salonunu. Y›llarca
keﬂiften kaçsalar da, kurﬂunlar›n sadece d›ﬂar›dan içeriye s›k›ld›¤›n›
gösteren bilirkiﬂi raporlar›n› dikkate
almasalar da, mahkeme salonundaki o kokudan kaçam›yor kimse.
Kimse kaçam›yor “diri diri yakt›lar” gerçe¤inden.
Genelkurmay ve operasyona kat›lan di¤er askeri birlikler, mahkemelerin istedi¤i hiçbir belgeyi, bilgiyi, tabii en baﬂta da katliam operasyonunu yürüten personelin kimliklerini göndermediler bugüne kadar. Cezaevi müdürlükleri bile alt›
y›ld›r “görev da¤›l›m listesi”ni göndermiyorlar mahkemelere.
Bu kadar da de¤il; dosyalar karmakar›ﬂ›k edilmiﬂ durumda. Tutsaklar›n gardiyan, gardiyanlar›n tutsak
gösterildi¤i kaostan adalet ç›kabilir
mi?... Devletin memuru için, e¤er ki
iﬂkence yapm›ﬂ, dayak atm›ﬂ, “terö-

ristleri” katletmiﬂ ise, kal›n bir koruma kalkan› inﬂa edilmiﬂtir. Daha
do¤rusu kalkan üstüne kalkan vard›r. Savc›lar, operasyonun gerçek
sorumlular› hakk›nda soruﬂturma
bile açmaz... Genelkurmay operasyona kat›lanlar›n listesini göndermez... Yarg›çlar, davalar› sündürdükçe sündürür... Eskaza Eyüp Savc›s› Cafer Koman gibi gerçekleri
aç›¤a ç›karmaya yönelen bir hukukçu ç›karsa da solu¤u sürgünde al›r...
Durun daha baﬂka kalkanlar da var;
‹stanbul Valili¤i’nin yarg›lama izni
vermemesi gibi mesela...
Kim koruyor bugün katliamc›lar›?
Tabii ki iktidarda kim varsa o!
Yani AKP!
Adalet Bakanl›¤›, bu vahﬂetin
üstünü örtmeye çal›ﬂanlar›n baﬂ›nda
gelmektedir.
Hukuk, katliamlar›n üzerine örtülecek bir perdedir AKP için.
Esas›nda, daha 19 Aral›k’›n ertesinde Baﬂbakan, bakanlar ve tüm di¤er yetkili katliamc›lar taraf›ndan
yap›lan aç›klamalar, yarg›n›n s›n›rlar›n› da çizmiﬂtir.
“Teröre büyük darbe vuruldu”
aç›klamalar›, “terörle mücadele”
ad›na ne yap›l›rsa beraat ettirilmesi
gerekti¤ini bilen mahkemelere, 1922 Aral›k Katliam›’na iliﬂkin nas›l
bir iﬂlem yapacaklar› konusunda verilmiﬂ bir talimatt› ayn› zamanda.
Talimat›n uygulanmas›n› sürdürdü
AKP hükümeti.
19-22 Aral›k Katliam›’n›n ‹stanbul’daki bölümünün komutan›, ‹stanbul ‹l Jandarma Alay Komutan›
Albay Halil ‹brahim Tüysüz’dü.
Gazeteciler, katliam›n hemen ertesindeki günlerden birinde Albay
Tüysüz’ü Eyüp Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Özcan ﬁen’i ‘ziyaret’i s›ras›nda yakalad›lar. Böyle bir durumda normal bir gazetecinin soraca¤›
soruyu sordular, “temaslar›n›n mahiyeti” konusunda bilgi rica ettiler.
Baﬂsavc› ﬁen’in cevab› ﬂöyleydi:
“Her ﬂeye burnunuzu sokuyorsunuz. Baz› konular vard›r ki sizi aﬂar.
Görüﬂmeyi unutsan›z iyi olur...”
Soruﬂturmay› yönetecek savc›25
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Her ﬂey resmiyken, her ﬂey
emir komuta zinciri içindeyken,
emri verenler ve uygulayanlar
apaç›k belliyken; faili meçhul
kald› katillerimiz.
Lakin, faili meçhul b›rak›ld› diye
katliamc›lar, adaletten vazgeçilemezdi.
Vazgeçmediler.
Vazgeçmemenin, katillerin
yakas›na yap›ﬂan elin ad› TAYAD’d›. Eﬂine az rastlan›r bir
sab›r ve kararl›l›kla, her 19
Aral›k davas›nda adalet için
yükselttiler seslerini.

n›n sözleriydi bunlar. Bir bu sözleri
düﬂünün bir de “olay ba¤›ms›z yarg›ya intikal etmiﬂtir” nakarat›n›. Faﬂizmin yarg›s› böyledir. Faﬂizmin
hukukçusu böyledir. Ve do¤al olarak böyle bir yarg›dan, böyle hukukçulardan adalet beklemek mümkün de¤ildir.
“Geciken adalet adalet de¤ildir” denir; bak›n, 19-22 Aral›k Katliam›’n›n üzerinden alt› y›l geçti,
hâlâ katliamc›lar›n yarg›land›¤› bir
dava olmad›¤› gibi, göstermelik,
ikinci, üçüncü derecede faillerin
yarg›land›¤› davalarda da hâlâ bir
“ilerleme” yok. Ama ilerleyecek.
Adalet iste¤i ve mücadelesi ilerleyecek. Bizim davam›z belki baﬂka
divana kalacak. Ama bu divan,
mahﬂerde de¤il, bu dünyada kurulacak yine. Bu divan, halk›n divan›
olacak. Orada sorguya çekilecek,
orada hesap verecek 19 Aral›k’›n
sorumlular›. O hesaptan kimse kaçamayacak.
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Merhaba! Direniﬂimizin coﬂkusuyla kucakl›yorum herkesi. Umar›m herkes iyidir. Biz hepimiz gayet
iyiyiz. Sevgi de öyle. Asl›nda Sevgi
hepimizden iyi demeliyim. Açl›¤›n›n
200'lü günlerine ve zay›fl›¤›na ra¤men... Zira direncin gücü en çok
onda somutlan›yor ﬂimdi.
Sana, direncin bu gücü karﬂ›s›nda [içeriden, idareden bir olaydan] sözetmek istiyorum biraz.
[Sansür], gerçe¤i her gün, her an,
her saniye yaﬂanan› reddetmekle
baﬂl›yor. Bu yok sayma genel bir politika tabii ki ve tecrit politikas›n›n
bir uzant›s› durumunda. Ve öyle elle
tutulur, öyle somut ki... Biliyor musun, bizim buralarda son zamanlarda
pek revaçta olan bir sözcük var;
"sözde"...
Ne olacak, hepi topu bir sözcük
diyebilirsin. Ama öyle de¤il, tecritteki yaﬂamlar için bir sözcükten daha

T E C R ‹ T Va r !
HABE

ulaﬂ›p yay›nlanm›ﬂt›r. Ama, hay›r!
Onlar "sözde"dirler, gerçek de¤illerdir yani... ‹ﬂte böyle...

RLER

çok ﬂey ifade ediyor. Sizlerin d›ﬂar›da rahatl›kla herhangi bir bayiden
al›p okuyabildi¤iniz dergilerden baz›lar› –daha do¤rusu baz› dergilerin
pek çok say›s›– bize yasak. Neden
mi? Zira yasaklanan ve bize veril-

Tecrit, senin yapt›¤›n, senin yaﬂad›¤›n herﬂeyi –bu küçük örnekle oldu¤u gibi bizzat tecritin kendisini– reddetme, sana ait olan her ﬂeyi yok sayma ve giderek sana ait olan, savundu¤un, düﬂündü¤ün, yapt›¤›n, yaﬂad›¤›n
her ﬂeyden vazgeçme-vazgeçirme
mant›¤› üzerine oturmuﬂtur. Yani sen,
sen olmaktan vazgeçmelisin.
"Peki ne olmal›s›n" dersen.... Tecrit uygulay›c›lar›n›n ve savunucular›n›n iste¤i o ki, "görmeyen, duymayan, konuﬂmayan, hissetmeyen, sormayan,
cevaplamayan.... yani sözde
yaﬂayan, özde yaﬂamayan" olmal›s›n..... ‹ﬂte bu yüzden özde yaﬂamay› seçiyoruz biz.

‘Sözde’
meyen dergiler, kitaplar nedense hep
"sözde" tecrite karﬂ› ölüm orucunu
övüyor ve özendiriyor... "Sözde"
tecrite karﬂ› bunlar› yapt›¤› yetmiyormuﬂ gibi, "sözde" mektuplar,
"sözde" röportajlar, "sözde" ﬂiirler,
"sözde" yaz›lar yay›nl›yor. Belki o
mektuplar›n, röportajlar›n her sat›r›n› biliyorsundur, zira bizzat kendin
yazm›ﬂs›nd›r ve her nas›lsa yerine

Tempo da Yasakl›lar
Aras›na Girdi!

(karalanm›ﬂ...) Bu diyorum ki,
herkes kendi tecritini k›rd›¤› oranda,
daha çok yaﬂam›n içinde olacak ve
a¤›z dolusu "yaﬂad›m" diyebilecektir... Bunun için yap›lacak tek ﬂey
var: (karalanm›ﬂ...)
Filiz Gencer, 4 Aral›k 2006
Uﬂak Hapishanesi

Tecritin Oldu¤u Yerde
Sald›r› ve Keyfilik Var!

“Sosyalist yay›nlar›n yüzünü göremiyoruz. Örne¤in Yürüyüﬂ
dergisinin yaklaﬂ›k olarak son k›rk say›s›ndan hiçbirini alamad›k. Sak›ncal› bulunuyor ve verilmiyor. Di¤er sosyalist yay›nlar da öyle. Sadece sosyalist yay›nlar m›? Mesela son olarak
Tempo dergisi de sak›ncal›lar aras›nda yerald›.”
"E¤itim Birimi"nin 04.12.2006 tarih, 2006/50 No’lu karar›nda
ﬂöyle diyor:
.... Yürüyüﬂ Dergisi’nin 79-80. say›lar›, 30 Kas›m 2006 tarihli Tempo Dergisi, Ülkemizde Gençlik Gelecektir Dergisi’nin 7 ve 8. say›lar› sak›ncal› bulundu. ... Tempo adl› derginin 20-21-22-23-24. sayfalar›nda "ﬁiﬂli'de bir ölüm evi" baﬂl›kl› yaz›da ölüm oruçlar› ve açl›k grevlerinin övüldü¤ü, ölüm orucu sonucu ölenlerin
yüceltildi¤i, Ceza ‹nfaz Kurumu hakk›nda
as›ls›z haberlerin yerald›¤› ve F Tipi Ceza
‹nfaz Kurumlar›'n›n fiziki yap›s› ile ilgili
bilgilerin verildi¤i... gerekçesi ile sak›ncal›
bulunarak verilmedi."
6 Aral›k 2006, Kenan Günyel,
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
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“... Yeni getirilen arkadaﬂlar›n oldu¤unu
yazm›ﬂt›m. Yeni arkadaﬂlar› tek tutuyorlard›.
Slogan nedeniyle kap›lar› günde birkaç saat aç›k
kal›yordu. Yaklaﬂ›k 1 ay sürdü bu durum. ...
Yeni arkadaﬂlar›n hepsi giriﬂte sald›r›lara
u¤ram›ﬂ, ciddi darbeler alm›ﬂlard›. Örne¤in Cem
Özcan adl› arkadaﬂ görüﬂ sonras› tek tutuldu¤u
hücrede de sald›r›lara u¤ram›ﬂ. 4 gün kap›lar› hiç
aç›lmam›ﬂ, en temel ihtiyaçlar› bile karﬂ›lanmam›ﬂt›. Yo¤un sald›r›, bask›lar sonucu psikolojisi bozulan, tekli hücrede kalan arkadaﬂ›n yeri
de¤iﬂtikten sonra intihar teﬂebbüsüyle sonuçlanm›ﬂ. Hastanenin sevki sonucu Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastanesi'nde kontrol alt›nda tutulup 1
ay sonra geri getirilmiﬂtir... Kullanmas› için
uyuﬂturucu nitelikte 8 adet ilaç yaz›lm›ﬂ, tedavisinin bu koﬂullarda sürdürülmesi istenmiﬂtir...
Cem Özcan ne ilkti, ne de son olacak..”
Serdar Karaçelik
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi

g ençlik
Ankara’da Faﬂist Terör T›rman›yor
Ankara’da son süreçte yo¤unlaﬂan faﬂist sald›r›lara bir yenisi daha eklendi.
Geçti¤imiz günlerde Gazi Üniversitesi ve
DTCF’de sald›r›lar yaﬂanm›ﬂt›. 8 Aral›k’ta bunlara bir yenisi daha eklendi. Polisin yard›m› ile rahatça silahl›, sopal›, b›çakl› ﬂekilde dolaﬂan,
kampüslere girebilen faﬂistler; devrimci, demokrat ve yurtsever ö¤rencilerin üzerine ateﬂ açt›.
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yaﬂanan sald›r› sonras›, ateﬂ açan faﬂistler devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan yakalan›p dövülerek cezaland›r›ld›.
Sald›r›lar› protesto eden yaklaﬂ›k 150 ö¤renci, Cebeci Kampüsü’nden
toplu ç›k›ﬂ yaparak Yüksel Caddesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti. DTCF’den gelen 200 kiﬂilik grup da Cebeci’de olan sald›r›y› protesto etmek ve arkadaﬂlar›na destek olmak için yürüyüﬂe geçtiler. 2 grup bir süre sonra Kolej’de
birleﬂerek Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t›’n›n önüne geldiler.
“Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Ankara Faﬂizme Mezar Olacak, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› at›lan eylemde, ö¤renciler sald›r›lara karﬂ› mücadele edeceklerini
söylediler. Gençlik daha sonra TAYAD’l›lar›n eylemine kat›ld›.

Çanakkale’de protesto: Sald›r›lar mücadelemizi engelleyemez
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) devrimci, demokrat
ve yurtsever ö¤rencilere yönelik faﬂist sald›r›lar 8 Aral›k’ta protesto edildi.
Cumhuriyet Meydan›'nda biraraya gelen ö¤rencilere sendika ve DKÖ’ler
de destek verirken, ö¤renciler ad›na aç›klamay› yapan Seda Aktepe, son süreçte yaﬂanan faﬂist sald›r›lar hakk›nda bilgi vererek, son olarak geçen hafta okulun yurt çevresinde 9 ö¤rencinin eli sopal› bir grup taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›n› belirtti.
“Bir ö¤renci arkadaﬂ›m›z yurt kap›s›ndaki bir odaya kapat›larak kendilerini 'reis' olarak tan›tan çeteciler taraf›ndan b›çakla tehdit edilip feci ﬂekilde
dövülmüﬂtür. Yine ayn› saatlerde 3'ü bayan 8 ö¤renci yurda giderken 15 kiﬂilik sopal› bir grubun sald›r›s›na u¤ram›ﬂ ve içlerinden baz›lar› a¤›r yaralanm›ﬂt›r” diyen Aktepe “hiçbir barbar sald›r› bizi demokratik-bilimsel e¤itim
mücadelemizden al›koyamayacakt›r” ﬂeklinde konuﬂtu. Aç›klamada “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" slogan› at›ld›.

YÖK Üniversiteleri; Bilimde Sonuncu,
Soruﬂturma Teröründe Birinci!
Dünya üniversiteleri aras›nda bilimsel s›ralamaya giremeyen, ilk beﬂyüz
aras›nda dahi yer alamayan, bilimsel makale yoksunu YÖK’çü rektörler, soruﬂturmalar sözkonusu olunca, birbirleriyle yar›ﬂ›yorlar.
Kars Kafkas Üniversitesi E¤itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i
2. s›n›f ö¤rencisi Burcu Kaçmaz hakk›nda, dekanl›k taraf›ndan soruﬂturma
aç›ld›. Soruﬂturma gerekçesi olarak, Burcu Kaçmaz’›n 21 Ekim günü TAYAD'›n tecrit konulu bildirilerini da¤›tmas› gösterildi. Bildiri da¤›t›m›nda
dört arkadaﬂ› ile birlikte gözalt›na al›nan Kaçmaz’›n polisin okula verdi¤i
liste sonucunda soruﬂturman›n aç›lm›ﬂ olmas› ise, polis-idare iﬂbirli¤inin
son örne¤i oldu.
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Uﬂak Gençlik Derne¤i:
Mücadeleye Devam!
Uﬂak Gençlik Derne¤i üyeleri, 7
Aral›k’ta dernek binas›nda düzenledikleri bas›n toplant›s› ile, derne¤e
yap›lan sald›r›y› protesto ettiler.
5 Aral›k günü Uﬂak Gençlik Derne¤i’ne, içeride kimsenin bulunmad›¤› bir saatte taﬂl› sopal› sald›r› düzenlenmiﬂ, camlar› k›r›lm›ﬂt›.
Yap›lan aç›klamada, Uﬂak’ta 3
senedir demokratik mücadele verdiklerini söyleyen dernek üyeleri,
“Ülkede ve dünyadaki haks›zl›klara
karﬂ› duyarl›, ö¤renci, iﬂçi, köylü,
devrimci, demokrat gençler olarak
zulme, yoksullu¤a, emperyalist sald›r›lara ve ülkemizdeki iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele etmekteyiz” dediler.
Faaliyetlerinden örnekler veren
Uﬂak Gençlik Dernekliler, sald›r›y›
k›nayarak, “yine bildiklerimizin,
söylediklerimizin arkas›nda duraca¤›z. Haklar ve özgürlükler mücadelemize, son olarak baﬂlayan ‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ kampanyam›za devam edece¤iz” dediler.

Faﬂistler YTÜ’de de Sald›rd›
Faﬂist sald›r›lar›n yaﬂand›¤› yerlerden biri de YTÜ ö¤rencileriydi.
YTÜ Beﬂiktaﬂ Kampüsü'nün içinde
sat›rla, b›çakla dolaﬂan 40 faﬂist
devrimci demokrat ö¤rencilere
sald›rd›. Bunun üzerine 13 Aral›k’ta
60 demokrat ö¤renci bas›n aç›klamas› yaparak sald›r›lar› k›nad›.
Faﬂistlerin okuldan ç›kan anti faﬂist
ö¤rencileri taciz etti¤i haberi üzerine
toplanarak faﬂistleri Barbaros
Bulvar›na kadar kovalad›

Artvin Gençlik Derne¤i
‹lk Etkinli¤ini Yapt›
Geçti¤imiz hafta kuruluﬂunu tamamlayan Artvin Gençlik Derne¤i,
dernek binas›nda bir etkinlik gerçekleﬂtirdi. 10 Aral›k günü biraraya gelen gençler, derne¤in aç›l›ﬂ nedenleri, amaçlar›n›, Artvin'de yap›lacak
kampanyalar ve çal›ﬂmalar› konuﬂtular. Etkinlik, coﬂkulu türküler ve
marﬂlarla devam etti.

Yoksullara 2. s›n›f sa¤l›k
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,
Zonguldak’ta bir hastaneyi ziyaret
ediyor... Hastalar›n yatt›¤› odalar›n
kimilerinin kap›s›nda “2. s›n›f hasta” yaz›l› tabelalar as›l›.
Kameralar karﬂ›s›nda, olmaz
böyle bir ﬂey, tüm hastalar, tüm halk
birinci s›n›ft›r bizim için diyerek k›z›yor bakan, o s›rada tabelalar kameralardan kaç›r›larak kald›r›l›yor.
“2. s›n›f hasta”...
Yani yoksullar, emekliler, memurlar, köylüler, iﬂçiler, iﬂsizler...
Peki milyonlar “2. s›n›f” ise, “1.
s›n›f hasta” kim? Bir avuç zengin,
yani canlar› de¤erli olanlar, bizden
çald›klar› ile, sömürdükleri al›nterimizle sefahat içinde yaﬂayanlar.
Bir hastane müdürünün iﬂgüzarl›¤› m› o tabelalar? Yoksa sa¤l›ktaki
ticarileﬂmenin ulaﬂt›¤› boyutun, s›n›f farkl›l›klar›n› halk›n surat›na
çarpan ars›zl›¤› m›?
Herﬂeyden önce Sa¤l›k Bakan›
yalan söylemektedir. Çünkü, o tabelalar›n as›lmas›n› sa¤layan politikalar› onlar belirliyorlar. ‹nsana de¤er
vermeyen, sa¤l›¤› “kârl› bir sektör”
olarak gören sistemi onlar yürütüyorlar. Üstelik IMF patentli “sa¤l›k
reformu” ile, bu konuda daha perva-

s›z ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Akda¤’›n hükümetinin yoksullara, emekçilere, onlar›n sa¤l›¤›na bak›ﬂ›n› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’nda da görmek mümkündür. Hani ﬂu “herkes
sigortal› olacak” diye pazarlanan
yasa! Yasaya göre, çal›ﬂanlardan tedavi giderleri için katk› pay› al›nacak. Profesör ve doçent doktorlar
taraf›ndan tedavi edilmek isteyenler, ayr›ca para ödeyecek. Ek para
ödemeyenlere “pratisyen” hekim!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na sa¤l›kta s›n›rlamalar getirmesi konusunda
geniﬂ yetkiler veren yasaya göre,
borcu olan Ba¤-Kur'lular ile eﬂ ve
çocuklar›, hangi koﬂullarda olursa
olsun sa¤l›k hizmetinden yararlanamayacaklar. Sözleﬂmeli sa¤l›k kurumlar›na gidenler “otelcilik hizmeti” ile “ö¤retim üyesi fark›” ad› alt›nda ek ödeme yapacak.
Yoksullar›n hiçbir zaman zenginle ayn› sa¤l›k hizmetinden yararlanamad›klar› “yeni” bir durum de¤ildir elbette. Kapitalist sömürü sisteminin “do¤as›”n›n sonucudur.
Soygun sisteminden beslenenler,
yani kan›m›z› emen, iliklerimize
kadar sömürüp kasalar›n› dolduranlar Amerika’da, Avrupa’da ya da
büyük kentlerin
lüks hastanelerinde al›rlar bu
hizmeti. YoksulE¤itimin, sa¤l›¤›n ticari bir alan de¤il, tüm halk›n
lar ise saatlerce,
hakk› oldu¤u ve herkesin ücretsiz yararland›¤› sosyabazen günlerce
list Küba, her iki alanda da dayan›ﬂman›n en güzel örkuyruklarda bekneklerini sergiliyor. Chavez yönetimindeki Venezueller, birçoklar› ise
la’n›n sa¤l›k sistemini yeniden inﬂaa eden ve onbinlerhastane yüzü bile
ce yoksul Venezuellal›’y› ücretsiz tedavi eden Küba,
göremeden ölür
ﬂimdi de Nikaragua'da cehalete karﬂ› mücadele etmek
giderler.
için harekete geçiyor.

Cehalete Karﬂ› Sosyalizm!

Küba, Sandinist Daniel Ortega’n›n seçimleri kazanmas›n›n ard›ndan, bu ülkenin Atlantik k›y›s›nda yaﬂayan Misquio ve Mayangna yerli halklar›na program
deste¤iyle kendi dillerinde okuma yazma ö¤retecek.
2007'den itibaren Ortega hükümetinin de destekleyece¤i kampanya, A¤ustos 2008'e kadar Nikaragua topraklar›nda okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmamas›n› amaçl›yor. Nikaragua Ulusal ‹statistik Enstitüsü, bir
milyondan fazla kiﬂinin okuma yazma bilmedi¤ini aç›klarken UNESCO bu oran›n %35 oldu¤unu belirtiyor.

Tüm bunlar
bu ülkenin gerçekleridir, her
gün ﬂurada burada defalarca yaﬂanmaya devam
etmektedir.
Ancak, hasta
odas› kap›lar›na
28
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“2. s›n›f hasta” tabelalar› asmak yeni bir durumdur, paras› olan›n
daha iyi sa¤l›k hizmeti
alaca¤›n›, daha uzman
hekimlere muayene olaca¤›n› yasalarda ilan etmek “yeni” bir durumdur.
AKP hükümeti aleni
ﬂekilde bu ülke halk›n›n ezici ço¤unlu¤una “siz ikinci s›n›fs›n›z ve
s›n›f›n›za uygun sa¤l›k hizmeti alacaks›n›z” diyor. Sistemin anayasas›nda yaz›l› olan “her vatandaﬂ›n
eﬂit oldu¤u” söyleminin ucuz bir
yalandan ibaret oldu¤unu daha aç›k
hale getiriyor.

Herkese eﬂit sa¤l›k hizmeti
için tek alternatif sosyalizm
Geçti¤imiz y›l Gaziosmanpaﬂa’da bir ilkokul müdürünün ö¤rencileri ayn› mant›kla tasnifleyerek
ayr› s›n›flara yerleﬂtirmesi, “sert
eleﬂtirilere” neden olmuﬂtu. Eﬂitlikten, adaletten, e¤itimin herkes için
hak oldu¤undan dem vurulmuﬂtu.
“Okul müdürünün iﬂgüzarl›¤›n›”
eleﬂtiren burjuva medya; o cüreti ve
bak›ﬂ aç›s›n› nereden ald›¤›n› ise asla sorgulamam›ﬂlard›. Bugün sa¤l›k
alan›nda ki bu “paran kadar sa¤l›k” uygulamas›n› ise b›rak›n eleﬂtirmeyi övdüler, pazarlad›lar. Çünkü, IMF böyle istiyordu, kapitalist
piyasa ekonomisi bunu gerektiriyordu, “özel hastaneler” için rant
alan› açmak gerekiyordu.
Yönetenler biz yoksullara,
emekçilere “s›n›f›n›z› bilin” diyorlar, “eﬂitlik” laflar›n›n yalan oldu¤unu anlat›yorlar. Evet, s›n›f›m›z›
bilmeliyiz ve bir avuç asala¤›n, burjuva s›n›f›n›n iktidar›n› alaﬂa¤› ederek sa¤l›ktan e¤itime hakk›m›z olan
hizmetlere eﬂit ﬂekilde ulaﬂabilece¤imiz bir sistemi kurmal›y›z.
O sistemin ad› sosyalizmdir.
Sadece eﬂitlik, adalet, özgürlük
ve ba¤›ms›zl›k için de¤il, ayn› zamanda “insanca bir yaﬂam” için,
sa¤l›kl› bir toplum için de sosyalizm tek alternatifimizdir.

Açlar›n Ülkesinde
“Lüks Konferans›”

Devletin resmi istatistik
kurumu TÜ‹K, 2004 y›l›nda nüfusun yüzde 25.6's›n›n, bir baﬂka deyiﬂle 18
milyon insan›n yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤›n›
söylüyordu. IMF politikalar› ile artan yoksulluk ve iﬂsizli¤e paralel bu
oran da yükseldi. Dünya Bankas›
verilerine göre; nüfusumuzun yüzde
20'si günlük 2.15 dolarl›k yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor. 4.30 dolarl›k yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar›n oran› ise yüzde 58’i buluyor. Yine TÜ‹K, 1 milyon insan›m›z›n resmi olarak AÇ oldu¤unu söylüyor.
Geçen hafta bas›nda yer alan bir
haber ise, Türkiye’nin bir baﬂka yüzünü gösteriyordu.
“Lükste yükselen trend ‹stanbul”
vb. baﬂl›klarla duyurulan haberi,
burjuva bas›n “ülke ad›na övünç
kayna¤›” olarak sundu. Onlara göre,
hepimiz sevinmeliydik!
Haber ﬂu: International Herald
Tribune gazetesi moda ve lüks temalar›n›n iﬂlendi¤i “Luxury -Lüks06 Konferans›”n› ‹stanbul'da yapt›.
Dünyan›n lüks mal satan firmalar›
Türkiye'ye geldiler, “kalbur üstü”
tabakan›n davetli oldu¤u defilelerle
lüks mallar›n› tan›tt›lar. Ö¤rendik
ki, “Jartiyerler göz doldurmuﬂ, defile sonras› davetliler geç saatlere
kadar e¤lenmiﬂler...”
'Lüks Konferans›'n›n konuﬂmac›lar›ndan biri olan François-Henri
Pinault ﬂöyle demiﬂ: “Türkiye, Çin
ve Rusya gibi ülkelerde lükse olan
talep çok etkileyici. Bu ülkelerde
lüksün büyüme h›z› çok yüksek."
Yine bir baﬂka heberde ise ﬂu
bilgi veriliyordu: Lüks oto sat›ﬂ›
yüzde 37 artt›, bu y›lki Ferrari sat›ﬂ›
24'e ulaﬂt›.
Yoksullar ve açlar milyonlarla
ifade edildi¤i için bu konferanslar
yap›labiliyor, o ürünleri sat›n alacak
bir asalak s›n›f› yoksullar›n s›rt›na
basarak büyüyor. ‹nsani geliﬂmiﬂlik
seviyesi, dünyan›n 177 ülkesi aras›nda ancak 92. olan Türkiye’de 21
tane dolar milyarderi oldu¤unu da
bu haberlere eklerseniz; emeklilerin

defilelerin yolunu tuttukça,
bu ülkeyi yönetenler a¤›zlar›ndan köpükler saçarak
“gecekondulara ac›may›n”
talimatlar› verip y›k›yorlar
evlerimizi. Emekçilerin bir
ayl›k maaﬂlar›yla jartiyer giyen aﬂiftelerin yaﬂamlar› Tv ekranlar›ndan
balland›ra balland›ra anlat›l›rken,
bir milyon insan aç yat›yor her batan güneﬂin ard›ndan.
Rusya, Çin ve Türkiye... Ortak
yanlar›, kitlelerin h›zla yoksullaﬂt›¤›, bir avuç burjuvan›n da ayn› h›zla büyüdü¤ü bir süreci yaﬂ›yor olmalar›. Rusya; açl›¤›n, yoksullu¤un
ve iﬂsizli¤in ne oldu¤unun bilinmedi¤i sosyalizmi y›k›p, özelleﬂtirme
talan›yla asalak bir burjuva s›n›f›n›
yaratt›. E¤itim, sa¤l›k, konut, ulaﬂ›m gibi en temel haklar paral› hale
gelirken, halka ait zenginlikler ﬂimdi bir az›nl›¤›n eline geçmiﬂ durumda. Çin ise, “sosyalizm” maskesi alt›nda ayn› yolu izliyor. Kapitalist
sistem içinde “büyüyen” Çin’de
emek sömürüsünün en azg›n biçimleri uygulan›yor. Kapitalizm kendi
burjuva s›n›f›n› yarat›rken, Pekin
sokaklar›nda emekçilerin gösterilerini ordu gücüyle bast›rmak için yeni düzenlemeler yap›yor. Türkiye
ise, özelleﬂtirme soygununun son
y›llar›n en üst boyuta ç›kt›¤›, halk
kitlelerinin, emekçilerin en örgütsüz
oldu¤u, yozlaﬂman›n dibe vurdu¤u
süreci yaﬂ›yor.

neden art›k ilaç alamaz duruma geldiklerini, neden sokaklarda dilenen
çocuklar›n her geçen gün artt›¤›n›,
adeta “kadermiﬂ” gibi gösterilen iﬂsizli¤in neden gerilemedi¤ini, neden açl›k s›n›r› alt›nda asgari ücret
dayat›ld›¤›n›, tüm bunlar› daha aç›k
görürsünüz.
Bir milyon insan›n açl›¤› pahas›na bu lüks! 40 milyona yak›n insan›n yoksullu¤u ile sa¤lan›yor bu sefahat! Bunun için medya araçlar› ile
tüketim kültürünü pompal›yorlar.
Bu yüzden sokak baﬂlar›nda hain
pusularda katlediliyor sömürü düzenini de¤iﬂtirmek isteyen devrimciler. Ve bu nedenle bas›l›p talan ediliyor yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadele
eden kurumlar. Biliyorlar ki, yozlaﬂmaya teslim olmayan halk, yoksullu¤a karﬂ› isyana durur.
Yoksullu¤umuz artt›kça buna
paralel olarak lüks tüketimin ç›lg›nca art›yor olmas› dahi, “bu de¤irmenin suyunun” nereden geldi¤inin
aç›k bir kan›t›d›r. Ve halk›n suskunlu¤unu gördükçe, polisleri, yasalar›,
mahkemeleri ve ordular› ile örgütlenmesini engelledikçe, örgütlü
olanlar› da¤›tt›kça, bu ç›lg›nl›¤› gizleme gere¤i dahi duymuyorlar. Bask› araçlar›na
ve halk›n yozlaﬂt›rma bata¤›nda kaybolAnkara Büyükﬂehir ve Çankaya belediyelerinin bask›mas›na güve- lar›n› protesto eden At›k Ka¤›t ‹ﬂçileri, 11 Aral›k günü Yükniyorlar. Yeni sel Caddesi'nde eylem yapt›. Eylemde konuﬂan Ali Menyetme burju- dillio¤lu, kimi zaman fiziki müdahalelere varan sald›r›lar olvalar ve tekel- du¤unu belirterek, Büyükﬂehir Belediyesi Bülteni'nde 'kaci burjuvalar çak çöp avc›lar›' olarak tan›mlanmalar›na itiraz ederek,
ya¤malad›k- “Bizler zorunlu kald›¤›m›z için çöpleri kar›ﬂt›r›yoruz. Yoklar› ormanla- sullu¤un ve d›ﬂlanm›ﬂl›¤›n bize dar›n ortas›nda yatt›¤›, yozlaﬂman›n ve mafyatik
ki villalar›n- iliﬂkilerin d›ﬂ›nda kalmak için bu iﬂi
dan, bo¤az›n yap›yoruz... Çöplerden geçinen
insanlar› sorgulamak yerine, ink›y›s›ndaki
sanlar› çöpten geçinmeye mahyal›lar›ndan kûm eden sistemi sorgulay›n.” deç›k›p
lüks di. ‘Gözyaﬂ› Kalmad›, ﬁimdi ‹syan
konferansla- Var, Gökçek Elini Çöpümüzden
r›n, balolar›n, Çek’ sloganlar› at›ld›.

‘Gözyaﬂ› kalmad› ﬂimdi isyan var!’

29
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sa Liman›’n›n da ticarete aç›lmas›n› sa¤las›n,
biz de bir deniz, bir de
hava liman›m›z› Rum
uçak ve gemilerine açal›m.”
Rum yönetimi ve Yunanistan Türkiye’nin bu
Avrupa Birli¤i (AB) ile
Türkiye aras›ndaki iliﬂkiler, son on gün içinde son
derece tart›ﬂmal›, sorunlu
bir dönemeçten geçti. Bu
sürecin sonunda ortaya ç›kan durumun tan›mlanmas› konusunda rivayetler
muhtelif olmakla birlikte
aç›k olan ﬂu ki; “Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci”, hem Avrupa emperyalizmi, hem oligarﬂi aç›s›ndan daha
yavaﬂlat›lm›ﬂ bir sürece sokuldu.

rin gözden geçirilmesine kadar yand›... AKP’nin “bu imza K›br›s’› tan›ma anlam›na gelmiyor” aç›klamas›n›n yalan oldu¤u ortaya ç›kt›.
ﬁimdi AB’nin Türkiye’yi “cezaland›rma” gerekçesi de, AKP’nin o zaman att›¤› imzan›n gereklerini yerine getirmemiﬂ olmas›d›r.
Tabii iﬂin bir de AB boyutu var. AB sözcüleri,
“Türkiye yükümlülüklerini
yerine getirmedi” derken
kastettikleri sadece limanlar›n Rum yönetimine aç›lmas›d›r. Ya öteki konulardaki yükümlülükler?
Dikkat edin, bu geçen
sürede ülkemizde geçmiﬂ
faﬂist yasalara rahmet okutan TMY, TCK, C‹K gibi
bask› ve zulüm yasalar› ç›kar›ld›, DGM’ler, aleni bir aldatmayla, “kör gözüm parma¤›na” dercesine ACM’lere dönüﬂtürüldü; tecrit katliam› sürüyor... AB bunlar›n
hiçbiri üzerinden k›yameti koparm›yor. Bunlar› gündeme bile getirmiyor...

Karşılıklı
Oyunlar...
Oyalamalar

Geliﬂmeleri izleyememiﬂ okurlar›m›z için k›saca özetleyelim;
Avrupa Birli¤i Komisyonu, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine
getirmedi¤ini belirterek, Türkiye ile
müzakerelerde 8 baﬂl›¤› açmama,
aç›lacak baﬂl›klar› da sonland›rmama ﬂeklinde bir öneri haz›rlad›.
Bu geliﬂmeyi Riga’daki NATO
Zirvesi’nde ö¤renen Tayyip Erdo¤an hiç düﬂünmeden, “Kesinlikle
kabul edilemez” dedi.
Türkiye’ye döndü¤ünde ise, tavr›n› “Karar› büyütmemek gerekir,
çok da kötü de¤il” diye yumuﬂatt›.
Ard›ndan Merkel-Chirac buluﬂmas›nda, “Ek protokol yükümlülü¤ünü yerine getirmeyip Rumlar’a
limanlar›n› açmayan Türkiye’ye 1824 ay süre verme” görüﬂü benimsendi.
AKP hükümeti, AB propagandas›n›n revaçta oldu¤u dönemde, emperyalist liderlere sözler vermiﬂ, onlar› yerine getirmeyince de emperyalizm taraf›ndan cezaland›r›l›yordu. AKP durumu kurtarmak için 7
Aral›k’ta “beklenmedik” bir öneri
yapt›:
“Rumlar, Ercan Havaliman›’n›n
uluslararas› hava trafi¤ine, Mago-

teklifini an›nda reddettiler. Daha
sonra AB D›ﬂiﬂleri Bakanlar› toplant›s›nda da zaten öneri kabul görmedi. AB Komisyon u’nun önerdi¤i
8 baﬂl›¤› ask›ya alma önerisi karar
haline getirildi.

AKP suçüstü yakaland›;
AB as›l yüzünü gösterdi
Hat›rlanaca¤› gibi geçen y›l›n
Temmuz-A¤ustos’unda AKP hükümeti Gümrük Birli¤i Ek Protokolü'nü imzalam›ﬂ, bunun ard›ndan,
“bu imzan›n K›br›s’› tan›ma anlam›na gelip gelmedi¤i” tart›ﬂmalar›
baﬂlam›ﬂt›.
Emperyalistlerin iste¤i üzerine
imzay› basan AKP; protokolün ard›ndan K›br›s'› tan›mad›¤›n› deklarasyonla aç›klayarak durumu kurtarmaya çal›ﬂm›ﬂt›. At›lan imza,
aç›k ki K›br›s Rum yönetimini tan›ma imzas›yd›. Kendi geliﬂtirdikleri
ﬂovenizmin kendilerine yönelmesinden duyduklar› korku ile, yalan
söylüyordu AKP. O zaman dergimizde ﬂöyle demiﬂtik: “Tüm demagojileri bir yana b›rak›n, uluslararas› hukuk aç›s›ndan da bunun ad›
‘defakto tan›ma’d›r... Tan›m›yoruz
deklerasyonu yalan›n belgesinden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.” (Yürüyüﬂ, 7
A¤ustos 2005, say›: 12)
Yalanc›n›n mumu, müzakerele30
17 Aral›k 2006 / 83

E¤er ç›karlar› gerektirirse onu da
yapar; geçmiﬂte yapt›¤› gibi. Ancak
ﬂimdi kendisi TMY’nin, TCK’nin,
C‹K’in benzerlerini ç›kar›rken, bunu yapmas› inand›r›c› olamazd› elbette. Bu nedenle, Türkiye’nin üyelik sürecini “yavaﬂlatma” politikas›
için limanlar›n aç›lmas› meselesini
gerekçe yapt› ve müzakere baﬂl›klar›n›n bir k›sm›n› ask›ya ald›.

‹çteki “tren kazas›”
AB üyeli¤i, bilindi¤i gibi, ayn›
zamanda iç politikan›n da temel çat›ﬂma alanlar›ndan biridir. AKP’nin
bir liman ve havaalan›n› Rumlar’a
açma önerisi, Genelkurmay ve
Cumhurbaﬂkan›’n›n tepkisiyle karﬂ›land›.
Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t tepkisini ﬂu sözlerle dile getiriyordu: “Kimse bu konuda bir ﬂey
söylemedi. Görüﬂ sorulmad›. Bugüne kadar bizim resmi görüﬂümüz
devletin resmi görüﬂüydü. Bize göre
bu aç›l›m, devletin resmi görüﬂünden sapma anlam›na gelmektedir.

Büyükan›t, bu sözlerinin ne anlama geldi¤inin fark›na varm›ﬂ olacak ki, devam›nda “biz sadece
TSK’n›n görüﬂünü bildiriyoruz.
Türkiye'yi yöneten kiﬂi ben de¤ilim.” diye ekleme ihtiyac› duymuﬂtu. Oysa söyledi¤i aç›kt›r.
Siyasi iktidar›n politikalar› “resmi görüﬂ”ten “sapma” olarak nitelendiriliyorsa; “resmi görüﬂ” dedikleri politikalar› “siyasi iktidar”
belirlemiyorsa, kim belirliyor?
Bu sorunun cevab› ayn› zamanda “bu ülkeyi kim yönetiyor” sorusunun da cevab›d›r.
Genelkurmay, benim politikam
“devlet politikas›d›r” diyerek, bu
ülkeyi ben yönetiyorum diyordu.
Ama karﬂ›s›nda AKP de¤il, asl›nda
AB emperyalizmi vard›. Bu yüzden
sesini fazla da yükseltemezdi...
Dahas›, Genelkurmay ve Sezer’in “bizim haberimiz yok” deyiﬂlerinin alt›nda yatan gerçek ﬂuydu
ki, y›llard›r üzerinden ﬂovenist politikalar yapt›klar› K›br›s konusunda,
emperyalizmin istedi¤i ad›mlar› atman›n sorumlulu¤unu üzerlerinden
atmaya çal›ﬂ›yorlar. Sezer de,
Genelkurmay da Gümrük Birli¤i,
ve daha sonra da Gümrük Birli¤i Ek
Protokolu imzalan›rken, bu ülkede
de¤iller miydi, bu imzalar›n ne
anlama geldi¤ini bilmiyorlar m›yd›?
Hem emperyalizme boyun e¤iyor,
hem de “ulusalc›l›k” demagojileriyle zevahiri kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar.

AB iliﬂkisi, ilkeler de¤il,
ç›karlar iliﬂkisidir
Bu durum bir “tren kazas›” m›
de¤il mi diye tart›ﬂ›l›yor. Bize göre,
AB üyeli¤inin kendisi zaten bir kaza... Ama düzenin kendi içindeki
süreç aç›s›ndan da aç›k ki ortada
“normal” hatt›nda ve “normal” h›zla ilerleyemeyen bir tren var. AKP
ve ya¤danl›klar› her ne kadar “tren
kazas› yok, yolumuza devam ediyoruz” deseler de ortada bir anormallik oldu¤u aç›kt›r.
Türkiye, AB emperyalistlerinin
hemen içlerine alabilecekleri bir ülke de¤ildir. Türkiye’nin nüfusundan
ABD ile iliﬂkilerine, müslüman bir

ülke olmas›ndan Ortado¤u’daki yerine kadar pekçok unsur, Türkiye’yi
di¤er AB üyelerinden farkl›laﬂt›rmaktad›r. Bu nedenle de Türkiye’nin üyelik süreci, öteki ülkelerden farkl›l›klar arzetmektedir.
Bizim daha önce de söyledi¤imiz gibi, bu iliﬂki kopar›lmayacak,
ancak normal bir prosedür de izlenmeyecektir. Avrupa emperyalist tekellerinin ihtiyaçlar›, ABD’nin ve

AB’nin “teröre karﬂ› mücadele”
stratejisinin do¤urdu¤u koﬂullar, islamc›l›¤a ve “yabanc›lara” karﬂ› geliﬂtirilen politikalar, Türkiye faﬂizminin ihtiyaçlar›; bütün bunlar Türkiye-AB iliﬂkilerini etkileyen unsurlard›r. Bunlardaki her de¤iﬂiklik,
Türkiye-AB iliﬂkilerini de etkileyecektir. Tekellerin ç›karlar›n›n sözkonusu oldu¤u yerde ise, daha önce
verilmiﬂ sözlerin, niyetlerin hiçbir
önemi yoktur.
ketlerinin
ﬂubelerinin
say›s› 105’e
ulaﬂm›ﬂ durumda.
3-) K›br›s ekonomisinin üçüncü
aya¤› da KUMAR! KKTC'de ﬂu anda 25 adet kumarhane aç›k faaliyet
gösteriyor. Cirolar› yüzlerce milyon
dolarlarla ifade ediliyor.
‹ﬂte durum bu. “Afrika gazetesi
adadaki tabloyu “‹ﬂte ekonominin
üç temeli: Casino-bet-gece kulübü”
diye özetliyor.” (Aktaran Erdal ﬁafak, Sabah, 12 Aral›k 2006)
‹lginç de¤il mi; islamc›, muhafazakâr AKP iktidar› döneminde
KKTC’de fuhuﬂ, kumar, alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor ve Tayyip, KKTC’de milli geliri, fuhuﬂla, kumarla 5 bin dolardan 10 bin dolara ç›karm›ﬂ olmakla övünüyor.
Acaba Yaﬂar Büyükan›t’ta y›llard›r iﬂgal alt›nda tuttuklar›, K›br›s
halk›na ra¤men yönettikleri K›br›s
ekonomisinin bu durumuyla övünüyor mudur? Kesin övünüyordur o
da.
De¤ilse, KKTC’nin ekonomisini
bu hale getiren eski Genelkurmay
Baﬂkanlar›’n›, Denktaﬂlar’›, Talatlar› eleﬂtirirdi ve biz de duyard›k...
‹ﬂte üzerinde f›rt›nalar kopar›lan
K›br›s gerçe¤i bu. Oras› bir rant kap›s›... Bu ranttan generallerden tutun
burjuva politikac›lara, tekelci burjuvalara, mafyac›lara kadar herkes yararlan›yor ve bu yüzden “K›br›s’›
vermeyiz de vermeyiz” kavgas› yap›l›yor...

‹ﬂte üzerinde milliyetçi hamaset edebiyat›n›n
yap›ld›¤›, ﬂovenist f›rt›nalar›n kopar›ld›¤› K›br›s:

Fuhuﬂ ve kumarla ayakta
duran bir devletçik!
“Biz iktidara geldi¤imizde KKTC'de
kiﬂi baﬂ›na milli gelir 5 bin dolard›,
ﬂimdi 10 bin dolara yükseldi.”
Geçen hafta “K›br›s’› satt›n›zsatmad›k” tart›ﬂmalar› aras›nda böyle dedi Tayyip Erdo¤an.
Gerçekten de aç›klanan rakamlar, K›br›s ekonomisinin son dört
y›lda yüzde 50 büyüdü¤ünü gösteriyor. Son dört y›lda; yani, AKP iktidar› döneminde.
Peki bu büyüme nas›l olmuﬂ, nas›l sa¤lanm›ﬂ? ‹ﬂte bu nokta son derece enteresan.
Yeni aç›lan fabrikalar yok K›br›s’ta... Büyük yat›r›mlar yok. Hizmet sektöründe büyük geliﬂmeler
yok. Peki ne var?
1-) K›br›s ekonomisini büyüten
birinci etken, FUHUﬁ sektöründeki
büyüme! KKTC’de yap›lan bir araﬂt›rma Lefkoﬂe’nin “Gece kulüpleri”nde kad›nlar›n zorla ve ﬂiddet alt›nda fuhuﬂta çal›ﬂt›r›ld›klar›n› ortaya koyuyor. Bu araﬂt›rmay›
KKTC’de yay›nlanan Afrika gazetesi “Pezevenkler'in memleketi!”
manﬂetiyle yay›nlad›. Durum bu kadar yüz k›zart›c›d›r. “Çak›l taﬂ› vermeyiz” edebiyat› yap›lan K›br›s’›n
durumu budur.
2-) Büyümenin bir di¤er etkeni,
K›br›s’ta yay›lan bahis ﬂirketleri.
“Bet ofisleri” ad› verilen bahis ﬂir31
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Kongo köylü birli¤inden Nzuz› Mbembe:

“Afrika’y› Öldüren Avrupa’d›r”
Ülkesinde “Borçlar›n Ödenmesi ‹çin Köylü Birli¤i” isimli kuruluﬂta mücadele eden Kongolu Victor Nzuz› Mbembe ile, Afrika’da
emperyalizmin politikalar›n›, halklar›n direniﬂlerini konuﬂtuk.

Emperyalistlerin gözü
madenlerimizde
Afrika’da emperyalist sald›rganl›k nas›l ﬂekilleniyor? Mücadele
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
V.N. Mbembe: Kongo’da seçimler oldu, güya demokratik bir
hükümet geldi ama asl›nda bu hükümet demokratik bir hükümet de¤ildi, uluslararas› komite taraf›ndan
bize empoze edilmiﬂ bir hükümetti.
Bizim ülkemizde bir sürü de¤erli
madenler var; kobalt, uranyum, bak›r... ormanlar var, yani esas uluslararas› toplulu¤un gözü onlarda, onlar› elde edip halk› sefalet içinde yaﬂatmak istiyorlar. Yani ülkenin yar›s› güvensiz bir durumda yaﬂarken
zaten seçimler yap›lamaz. Kongo’ya s›n›r› olan ülkelerde de -Ruganda, Burundi, Uganda, Sudan- bir
sürü problemler var, bunlarla olan
s›n›rlarda da güvenli bir durum yok.

Afrika’da insanlar ölüyor
Ülkemizde 18 bin Birleﬂmiﬂ
Milletler, 2 bin de Avrupa Birli¤i'nin askeri var. Bunlar hep kendi
ç›karlar›n›, Avrupa'n›n ç›karlar›n›
savunmak için buradalar. Bir ülkenin demokrasisi yabanc› güçlerle
sa¤lanamaz, ülkenin demokrasisini

ülkenin kendi insanlar› yapar, güvenli¤ini de kendi ordusu sa¤lar.
Gelip de yabanc› ordular o ülkenin
güvenli¤ini sa¤layamaz. Savaﬂta 4
milyon insan öldü, yani neredeyse
Lübnan gibi bir durum var ama Birleﬂmiﬂ Milletler'in ordusu bunla ilgilenmiyor hiç. Ben konferansta
(Beyrut Direniﬂ Konferans›-BN-)
konuﬂmamda da dedi¤im gibi, Afrika'da da durum çok kötü; Somali
yok oldu. Çünkü Somali'de Amerikan ordusu vard› ve ﬂimdi Somali
yok art›k. Emperyalizm milyonlarca insan öldürdü Somali'de, ama
kimse bunu tart›ﬂm›yor. ﬁimdi Çad
ve Fil Diﬂi de tehlike alt›nda, ikiye
bölünmüﬂ durumda ve oray› da Sudan kontrol ediyor, bir sürü ﬂey yap›yor. Esas olarak herkesin ilgisinin
sebebi buradaki madenlere sahip olmakt›r. Afrika'n›n bir sürü do¤al
kayna¤› olmas›na ra¤men yoksulluk
içinde yaﬂ›yor, bu kabul edilemez
bir ﬂey. Yani sosyal hareket olarak
da Dünya Sosyal Formu gelecek y›l
Kenya'n›n baﬂkenti Nayrobi’de düzenlenecek. Bu f›rsatla bir sürü sosyal harketin Afrika'ya gelip görmesini diliyoruz. Herkes Afrika'n›n
yoksullu¤undan fakirli¤inden bahsediyor, Afrika'n›n maden zenginlikleri, kültürel zenginlik de var,
onu da görürler. Ve buna ra¤men
neden fakir oldu¤umuzu anlat›r›z
onlara.

Afrika hem ABD’ye hem
AB’ye karﬂ› direniyoruz
Konferansta sert tart›ﬂmalara

Frans›z polisinin suçu belgelendi
Fransa'da bir y›l önce yaﬂanan
göçmen isyanlar›na iliﬂkin haz›rlanan bir rapor, Frans›z polisinin cinayetini gözler önüne serdi. ‹syan›n
baﬂlamas›na neden olan olaya iliﬂkin polis iç istihbarat› taraf›ndan
haz›rlanan raporda, Frans›z polisinin “sorumlulu¤u” kabul edildi.

Raporda,
gençlerin tehlikede oldu¤u bilinmesine karﬂ›n
polis taraf›ndan kovaland›¤› kaydedildi. Rapor, “Polisler gençleri takip etmiyordu” diyen ‹çiﬂleri Bakan› Sarkozy'nin suçunu örtbas etmek
için yalan söyledi¤ini de ortaya
koydu. Polis, hayat›n› kaybeden
gençleri takip etti¤i iddialar›n› red32
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girdiniz, neye itiraz ediyordunuz?
V. N . M b e m be: Çünkü ben
ülkem ve Afrika
ad›na konuﬂtum.
Afrika'da direniﬂ
var, orada direnen Afrikal›lar
Biz kimseden al›n ﬂu
var ve bu Afrikadar paray› diye
kal›lar
hem
“cömertlik”
istemiAmerikan emyoruz.
Biz
Afrika'da
peryalizmine
hem Avrupa em- kendi kaynaklar›m›z›
adil bir ﬂekilde satperyalizmine
karﬂ› direniyor- mak istiyoruz, adalet
lar. Mesela bu- istiyoruz, kendi ülkerada hep Ameri- mize sahip olmak ve
kan emperyalizkendi liderlerimizi
minden bahsediözgür irademizle
liyor, ama Avruseçmek istiyoruz.
pa emperyalizminden söz eden
yok Afrika'y› öldüren Avrupa emperyalizmidir esas olarak. Amerikan emperyalizmine karﬂ› rekabet
içindeler. Bu h›rsla zulmünü de pervas›zlaﬂt›r›yor. Afrika’y› yok eden
AB emperyalizmidir as›l olarak.
Bunlar›n hem askerleri var, hem
de Afrika'y› soyuyorlar. Güya insanlar Avrupa'ya gitmesin diye Senegal'de s›n›rlar› koruyan birlikler
var. Böyle ﬂey olur mu? Biz kimseden cömertlik istemiyoruz, al›n ﬂu
kadar paray› diye. Biz kendi kaynaklar›m›z› adil bir ﬂekilde satmak
istiyoruz, biz adalet istiyoruz. Afrika'da kendi ülkemize sahip olmak
ve kendi liderlerimizi kendi özgür
irademizle seçmek istiyoruz.
Güçlerimizi birleﬂtiremezsek zafer kazanamay›z. Nas›l çok uluslu
ﬂirketler birleﬂiyor, biz de onlara
karﬂ› birleﬂmeliyiz.
detti¤i için ölenlerin yak›nlar› dava açam›yordu.
Bouna Traoret ve
Zyed Benna isimli Afrikal› gençler polisten kaçarken elektrik trafosunda yanarak ölmüﬂ, Türk
Muhittin Altun ise a¤›r
yaralanarak 4 gün komada kalm›ﬂt›.

Binlerce ‘Faili Meçhul’den Biri,
Taylan Özgür Cinayeti TBMM’de
Bundan tam 37 y›l önce, 23 Eylül 1969 tarihinde Beyaz›t Meydan›’nda
herkesin içinde katledildi. Bir polis yakalanarak yarg›land›, ancak herkes biliyordu ki, as›l sorumlular ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂ›yorlard›.
1968 gençlik hareketinin önderlerinden Taylan Özgür davas›, 37 y›l sonra yeniden gündeme geldi. SHP Milletvekili Mustafa Sayar’›n giriﬂimi ile,
Meclis Araﬂt›rmas› için gerekli 20 milletvekili imzas› bulundu. Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde dosya yeniden aç›lacak.
Taylan Özgür cinayeti, bu ülkede iﬂlenen binlerce “faili meçhulden” biridir. Failleri belli olan bu cinayetlerin akibetleri biliniyor. Taylan Özgür cinayeti de, TBMM’nin asla ayd›nlatmayaca¤› bir karanl›kt›r.
Ablas› Hale Özgür K›y›c›’n›n y›llard›r kardeﬂinin katilinin bulunmas›
için verdi¤i mücadele dahi bunun bariz örne¤idir.
K›y›c›’n›n, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›'na “olay›n ayd›nlat›lmas›” için yapt›¤› baﬂvuruya y›llard›r cevap dahi verilmemiﬂtir. Daha önce de iki kez
TBMM'ye baﬂvurdu, ancak 20 milletvekili bulunamad›, CHP araﬂt›rma
önergesi vermekten kaç›nd›. Çünkü onlar da biliyorlard› Taylan’›n katillerinin kim oldu¤unu.

Katili General Oldu!
Olay›n ard›ndan y›llar sonra Emekli Yarbay Talat Turhan, cinayeti bir üste¤menin iﬂledi¤ini ve o kiﬂinin de daha sonra general oldu¤unu aç›klad›. Bu
aç›klama görmezden gelindi, Turhan’›n, “can güvenli¤i olmad›¤›” gerekçesiyle bu kiﬂinin ismini aç›klayamamas› karﬂ›s›nda, itirafç›lar› korumaya alan
devlet, “can güvenli¤ini biz sa¤layaca¤›z, adalete yard›m et!” demedi.
Genelkurmay’›n bilgisi d›ﬂ›nda bu ülkede hiçbir kontrgerilla cinayetlerinin, faili meçhullerin olmayaca¤›, yaﬂanan binlerce örnekle bilinmektedir.
Ola ki TBMM komisyon kurulmas›na karar verir de, “araﬂt›rma” baﬂlat›labilirse, bu araﬂt›rman›n gelip dayanaca¤› “duvar›n” neresi oldu¤u da bugünden bellidir.

Altunbaﬂ Davas›: ‹ﬂkencecilere
en a¤›r ceza verilmeli

Katil müteahhitlere de
‘zaman aﬂ›m›’
‹ﬂkence ve infaz davalar›nda
suçlular› kurtarma arac› olan “zaman aﬂ›m›”, 17 A¤ustos depreminde yüzlerce insan›m›z›n ölümüne neden olan müteahhitler
içinde “can simidi” oluyor.
Milliyet’in haberine göre; “Yalova'da inﬂa ettikleri 218 daire,
Marmara depreminde 316 kiﬂiye
mezar olan Yüksel ‹nﬂaat'›n sahipleri cezadan kurtuldu. Di¤er
müteahhitler de zaman aﬂ›m› için
gün say›yor.” Daha önce de Kocaeli ve Sakarya’da aç›lan 1350
davan›n 1315’i müteahhitlerin lehine sonuçlanm›ﬂt›.
Bu sistemin yarg›s›n›n kimden
yana, kime karﬂ› oldu¤unun bir
örne¤i daha. Katiller, iﬂkenceciler, soyguncular ve vurguncular›
koruyan yarg›, halka gelince “aslan” kesilir. Deprem gibi bir olayda dahi bu niteli¤inden taviz vermiyor. Öfkenin dorukta oldu¤u
günlerde Veli Göçer’i ön plana
at›p, as›l büyüklerin üzerini örttüler, ﬂimdi birer birer akl›yorlar.
Bu arada, Yüksel ‹nﬂaat'›n sahibi Güven Sazak ve ortaklar›n›n,
MHP’li olduklar›n› ve 12 Eylül öncesinden bugüne, “devlete hizmet” ettiklerini de hat›rlatal›m.

hakimi de bir anda gözden ç›kararak “tarafs›zl›¤›n› yitirdi¤ini” iddia ettiler.
Savc› Günay Serap Yüksel, iﬂkenceci ‹brahim Dedeo¤lu, Hasan Cavit Orhan, Süleyman Sinkil ve Sadi Çayl›’n›n Birtan Altunbaﬂ’› döverek öldürdüklerinin aç›k oldu¤unu ifade ederek, san›klar›n ayr› ayr› ve ceza indiriminden yararlanmayacak ﬂekilde cezaland›r›lmalar› yönünde mütalaa verdi. ‹ﬂkencecilerin tutuklanmalar› talebini bir kez daha reddeden mahkeme, duruﬂmay› 22
Aral›k tarihine erteledi.
16 y›ld›r süren, Türkiye’nin “en uzun” iﬂkence davas›nda katillerin peﬂini b›rakmayan Ankara Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i, bir kez daha duruﬂma ç›k›ﬂ›nda
yapt›¤› aç›klamada, 16 y›ll›k adaletsizli¤e dikkat çekti. Adliye önünde Mehmet Y›lmaz taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “Birtan Altunbaﬂ’›n katillerinin peﬂini b›rakmayaca¤›z” denildi. “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n” pankart› taﬂ›nan aç›klamada, “Birtan
Altunbaﬂ Ölümsüzdür, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi DEV-GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ’›n 1991'de iﬂkenceyle öldürülmesi davas›na 8 Aral›k’ta Ankara 2. ACM'de devam edildi.
Bir önceki duruﬂmada talepleri reddedilmesine karﬂ›n, san›k avukatlar›, dönemin
polis ﬂefi ve DGM savc›lar›ndan Ülkü Coﬂkun, Ali Kalkan, Hasan Özdemir ve Nuh Mete Yüksel’i de duruﬂmaya getirerek dinletmek istediler. Altunbaﬂ’›n avukatlar›ndan Oya Ayd›n, söz konusu kiﬂilerin gözalt› ve sorgudan haberdar ve kat›lan olduklar›n› kaydederek, “tan›k”
olarak dinlenmesine itiraz ederken, hakim, “zaman aﬂ›m›”na yönelik bu talebi bir kez daha reddetti. Bunun
üzerine, reddi hâkim talebinde bulunan iﬂkenceci avukatlar›, davan›n baﬂ›ndan bu yana iﬂkencecileri koruyan
33
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e mek
D‹SK: Asgari Ücret = Kaç Simit?
D‹SK, ‘Say›n Baﬂbakan Asgari Ücret = Kaç Simit? Bizi Muhtaç Ettiniz
Kuru Simide!’ slogan›yla asgari ücret
konusunda kampanya baﬂlatt›. Kampanyada, bas›n aç›klamalar›, bölgelerde eylemler, organize sanayi bölgelerinde yürüyüﬂ ve bildiri da¤›t›m›, salon toplant›lar›, gazete ilanlar› gibi etkinlikler yeral›yor. 13 Aral›k’ta Kad›köy ‹skele Meydan›’nda ve di¤er bölgelerde düzenlenen
bas›n aç›klamalar› ile baﬂlayan kampanyada, ayn› gün ve ertesi günü organize sanayi bölgelerinde yürüyüﬂler yap›l›p bildiriler da¤›t›ld›.
D‹SK’in talepleri ﬂu ﬂekilde:
◆ Asgari ücret, iﬂçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak biçimde, insan onuruna yak›ﬂan bir düzeyde tespit edilmelidir. ◆
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iﬂçilerin a¤›rl›¤› art›r›larak demokratikleﬂtirilmeli, emek örgütlerinin kat›l›m› konusundaki s›n›rland›rmalar kald›r›lmal›d›r. ◆ Görüﬂmeler kamuoyuna aç›k hale getirilmeli, anlaﬂmazl›k durumunda iﬂçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler
oluﬂturulmal›d›r. ◆ Asgari ücret net olarak belirlenmeli, asgari ücret üzerinden al›nan vergiler kald›r›lmal›d›r. ◆ Bölgesel asgari ücret uygulamas› yolundaki giriﬂimlerden uzak durulmal›d›r. ◆ Asgari ücret, gelir da¤›l›m›n›
düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almal›d›r. ◆
Evlerde yap›lan iﬂler için de asgari ücret uygulamas›na gidilmelidir.

Emekliler Meydanlarda
Emekli-Sen üyeleri, emeklilerin sorun ve taleplerini dile getirmek amac›yla 12 Aral›k’ta eylemler düzenlediler.
Ankara’da Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü
önünden Maliye Bakanl›¤›’na yürüyen emekliler
ad›na burada aç›klamada bulunan, Emekli-Sen
Genel Baﬂkan› Veli Beysülen, hükümetin emekliler aleyhine düzenlemeler
yapt›¤›n› ifade etti. Eylemlerin sürece¤i belirtildi.
‹stanbul’da ise defterdarl›k önünde toplanan emekliler, taleplerini dile
getiren dövizler taﬂ›d›lar. “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› atan
D‹SK/Emekli-Sen üyeleri at›na aç›klama yapan Ali Bektaﬂ, birçok haklar›n›n gasbedildi¤ini ifade etti.
Emekliler, ‹zmir’de de taleplerini hayk›rd›lar.

IMF önünde protesto
KESK üyeleri, 2007 bütçesine
iliﬂkin kampanya kapsam›nda, 12
Aral›k’ta IMF’nin Türkiye Temsilcili¤i önündeydiler.
Bütçeyi ve IMF’yi, IMF binas›
önünde protesto eden KESK’liler,
“IMF Defol, Bu Ülke, Bu Halk Sat›l›k De¤il” sloganlar› atarken, KESK
Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul,
emek örgütlerine ve halk›n taleplerine kulaklar›n› t›kayan iktidar›n,
bütçenin her aﬂamas›nda IMF’nin
onay›n› almak zorunda kald›¤›n› ifade etti. Tombul, bu bütçenin ö¤rencileri müﬂteri, okullar› iﬂyeri, hükümeti iﬂletmeci, IMF’yi de patron
yapt›¤›n› kaydetti. Halktan yana bir
bütçe için öncelikle IMF ve Dünya
Bankas› programlar›n›n reddedilmesi gerekti¤ini belirten Tombul,
“‹nsanca yaﬂam için 14 Aral›k’ta
hizmet üretmiyoruz” dedi.
Eyleme, KESK’e ba¤l› sendikalar ile TMMOB ve TTB yöneticileri
kat›ld›lar.

BAT‹S’ten K›dem
Tazminat› Eylemi
Bursa’da Ba¤›ms›z Tekstil ‹ﬂçileri Sendikas› (BAT‹S) üyeleri, 10
Aral›k’ta “K›dem Tazminatlar› ve
Vergi ‹adeleri” ile ilgili olarak yürüyüﬂ düzenledi. 150 kiﬂi “Ranta De¤il Halka Bütçe, ‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” sloganlar› ile Merinos’tan Osmangazi Metro ‹stasyonu’na kadar yürüdü. Burada
aç›klama yapan BAT‹S Genel Baﬂkan› Metin Burak, AKP hükümetinin
vergi iadeleri ve k›dem tazminatlar›
ile ilgili ald›¤› kararlar› eleﬂtirildi.

ciddi bir düﬂüﬂ yaﬂanan fabrikada çal›ﬂan iﬂçiler, bu karar›n ard›ndan AKP il baﬂkanl›¤›na yürüdüler.
Petrol-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, “Hükümet ‹stifa” sloganlar›yla yapt›klar› yürüyüﬂ boyunca polisin barikatlar›n› aﬂarak AKP’ye ulaﬂt›lar. Sendika yetkilileri il baﬂkan›na taleplerini iletirken, patronla bir görüﬂme yap›laca¤› bilgisi verildi. ‹ﬂçiler, fabrikan›n üretime devam etmemesi
durumunda “14 Aral›k’ta kendimizi fabrikaya kapat›r›z”
dediler.

‹GSAﬁ iﬂçisi AKP’yi protesto etti
Özelleﬂtirilerek Y›ld›z Entegre patronuna peﬂkeﬂ çekilen ‹GSAﬁ’ta çal›ﬂan iﬂçiler, ﬂimdi de iﬂsizlikle karﬂ›
karﬂ›ya. Kocaeli’nde kurulu bulunan üre fabrikas›n›
alan Fehmi Y›ld›z, kapatma karar› ald›¤›n› duyurarak 14
Aral›k’ta 217 iﬂçinin iﬂten ç›kar›laca¤›n› iletti.
Özelleﬂtirmenin ard›ndan sendikal› iﬂçi say›s›nda da
34
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Bas›nda Behiç Aﬂc› ve tecrit

◆ Behiç Aﬂç›
(Ece TEMELKURAN, 13 Aral›k, Milliyet)
Birbirinin ölümüne ‘Oh!’ çeken
bir ülkede yaﬂamak, düﬂünün bir
abiler, darbeyle ilgili de¤il midir?
Avukat Behiç Aﬂç› ölüm orucunun
250. günündeyken, sadece, iki taraf›
kilitli bir hapishane koridorunda üç
kap›n›n aç›l›p dokuz siyasi mahkûmun konuﬂabilmesi için ölürken
Adalet Bakan›'n›n bir dakikal›¤›na
randevu vermemesi, bizim buna
susmam›z, düﬂünün bir, darbeyi sürdürüyor oldu¤umuz anlam›na gelmez mi? O örgütü sevmiyoruz, ölüm
orucuna karﬂ›y›z, amenna! Ve fakat
biz kimin, neyin taraf›nday›z? Özgürlü¤ün de¤il miydi güzel abiler?

s›"na seyirci kalmam›z› gerektirmiyor bu eleﬂtiri.
... ‹stenen, üç ko¤uﬂun gün içinde bir araya gelmesine izin vermek.
... Haydi buna yanaﬂm›yorsunuz.
Avukat Aﬂç›'y› dinlemeye neden yanaﬂm›yorsunuz? Niye kendiniz gitmiyor veya yetkili bir temsilcinizi
gönderip ölümle yaﬂam aras›ndaki o
ince çizgide seyreden bir insan› hayata döndürmeyi denemiyorsunuz.
Bu kadar zor mu, bir insan› ölüm
yolundan döndürmek.
Sadece kendi ma¤durluklar›n›z›
görmeyin, herkesinkini görün ki,
kendi ma¤durlu¤unuzu anlatt›¤›n›zda insanlar samimiyetinize daha
fazla inans›n.

◆ Ölü avukatlar›

◆ Bir avukat neden

neye koyarlar?

ölmeye yatar?

(Ergun BABAHAN, 13 Aral›k, Sabah)
Çevre kirlili¤i veya bal›k çiftliklerinin sahiplerinin kurban› olan yunuslar, ceset torbas›na konup taﬂ›n›yormuﬂ. Yunus ölülerinin gazete haberlerine konu oldu¤u ama ölmek
üzere olan bir avukat›n ad›ndan söz
edilmedi¤i bir ülkede yaﬂ›yoruz.
... Ölüm orucuna yatanlar›n›n
ad›n› kimse anm›yor.
Mankenleri, gecede 150 bin dolar karﬂ›l›¤› patronuyla yatanlar›,
Petrus ﬂaraplar›n› okuyabiliyoruz
gazetelerde ama bir insan›n mücadelesinin sat›r›na rastlam›yoruz.
Adlar› an›lm›yor. Müvekkillerinin
hakk›n› savunmak için böyle bir
oruca giriﬂen Avukat Behiç Aﬂç›'n›n
ad› haydi haydi an›lm›yor.
‹nsanlar›n belirli bir inanç için
ölüme yönlendirilmesi yanl›ﬂ. ...
Bütün bunlar tamam. Ancak bir
avukat›n, baﬂka çaresi kalmad›¤›,
genç insanlar kuca¤›nda birer ikiﬂer
öldü¤ü için hayattan umudu kesip
ölüm orucuna giriﬂmesi, Adalet
A¤ao¤lu'nun o güzel roman›n›n isminde oldu¤u gibi, "ölmeye yatma-

(Mehmet ALTAN, 12 Aral›k, Star)
... Ve Behiç Aﬂç› ölüme çok yaklaﬂt›. ‹stenilen ne? Üç kap›, üç kilit
formülü...
... So¤ukkanl› bak›ﬂlar›m›z alt›nda birinin göz göre göre, biz hiç ald›rmad›¤›m›z için ölmesi bana taammüden cinayet gibi geliyor.
Ben buna ortak olmak istemiyorum. Ve, onu dinleyelim diyorum.
‹steklerini bir gözden geçirelim.
Ölümü göze alan birini kurtarabilmek için bu kadarc›k bir çaba
göstermek çok mu?

◆ 123. ölümü durdural›m
(Yalç›n Ergündo¤an, 8 Aral›k, Birgün)
Av. Behiç Aﬂç› da 5 Nisan 2006

tarihinde baﬂlatt›¤› "ölüm orucu"nu
hala sürdürüyor... Toplum bu kadar
duyars›zlaﬂt› m›? Adalet Bakan› bu
kadar insani bir ça¤r›ya kulaklar›n›
hep kapal› m› tutacak? 122 kiﬂi ölmüﬂ, hiçbir ﬂey de¤il. 123.sü de ölsün, ‘v›z gelir’ mi diyecek? Behiç
Aﬂç›, art›k bir insan›n direnme s›n›rlar›n›n son noktalar›nda. Kararl› eylemi 250. gününe geldi. Dile kolay..

◆ F Tipi utanç
(Hasip KAPLAN, 14 Aral›k T. Demokrasi)
... Eylemi onaylar veya onaylamazs›n›z, ayr› bir konu. Bir avukat
hukuki olarak yapabileceklerimin
hepsini yapt›m, baﬂka yapaca¤›m
ﬂey kalmad› deyip F Tipi sorununa
dikkat çekmek için açl›k grevine
baﬂl›yorsa, F Tipi'ni protesto edenler linç girﬂimi ile karﬂ›laﬂ›yorsa,
bunlar›n üzerinde binlerce kez düﬂünmek laz›m. Sivil toplumun, insan haklar› kuruluﬂlar›n›n, Barolar›n birçok siyasi partinin uyar›lar›
da etkili olamad›. AKP Hükümeti,
Adalet Bakan›, ana muhalefet partisi CHP sa¤›r duvar oldular. ... 'Üç
Kap› Üç Kilit' formülüyle bir ad›m
at›labilirdi.
Yüzlerce insan›n ölüm oruçlar›nda öldü¤ü bir ülkede TÜS‹AD'›n,
TOBB'un, medyan›n suskunlu¤u
utanç vericidir. Meclis'te 12 Eylül
iﬂkencelerinden geçen milletvekillerinin suskunlu¤u dehﬂet vericidir.
.. Herkes daha fazla duyarl› olmak zorunda. Avukat Behiç Aﬂç›
açl›k grevinde 256. güne girerken
en baﬂta meslektaﬂlar›, örgütü ‹stanbul Barosu olaya çok daha etkili
müdahil olmal›d›r. Sonuç al›nam›yorsa avukatlar cüppeleriyle Ankara'ya yürüyebilmelidir. Barolar Birli¤i ses vermelidir.

Hayat Epik Tiyatrosu Mustafa Bilgin / Cumhuriyet
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taﬂ›maktan yoruldu” dedi.
Adana’da 11 Aral›k’ta ‹nönü Park›'nda toplanan TAYAD'l›lar, tecritin kald›r›lmas›n› isteyerek oturma eylemi
yapt›lar. Aç›klamay› okuyan
Mehmet B›ld›rc›n, 3 çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu ile Behiç Aﬂc›'n›n ölüm s›n›r›na da-

‘TECR‹TE SON’ SES‹ BÜYÜYOR
TAYAD'l› Aileler birçok kentte
düzenledikleri eylemlerle tecriti
halk kitlelerine anlat›rken, çeﬂitli
kurumlar da “Tecrite Son” diyerek
seslerini yükseltmeye baﬂlad›lar.
Sultanahmet Park›’nda tutsak
mektuplar› okuyan, oturma eylemi
yapan TAYAD’l›lar, bu haftadan itibaren eylemlerini Galatasaray’a taﬂ›d›lar. 10 Aral›k’ta Galatasaray
Postanesi önünde toplanan TAYAD’l›lar, ‘Tecrite Son’ pankart› ile
ölüm orucu direniﬂçilerinin foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. TAYAD’l›lar ad›na aç›klamada bulunan Mehmet
Güvel, üç kiﬂinin daha ölüme yaklaﬂt›¤›n› hat›rlatt›. ‹stanbul’da demokratik kurumlara yönelik bask›nlar› da k›nayan Güvel’in konuﬂmas›n›n ard›ndan, Bolu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan Mehmet Kulaks›z’›n gönderdi¤i mektup okundu.
Ankara’da TAYAD’l›lar meﬂaleli eylemlerine devam ettiler. Yüksel Caddesi Mithatpaﬂa giriﬂinde
toplanan TAYAD’l›lara, faﬂist sald›r›lar› protesto eden ö¤renciler de
destek verdi. Meﬂalelerle yürüyüﬂe
geçen 80 kadar TAYAD’l›ya yol boyunca kat›l›m oldu. ‹nsan Haklar›
An›t›’na geldiklerinde ö¤rencilerin
alk›ﬂlar› ile karﬂ›lanan TAYAD’l›lar›n say›s› 450’yi bulmuﬂtu. Burada
aç›klama yapan Ayﬂe Arapgirli, “Biz
7 y›ld›r direniyoruz. 122 kere öldük.
Evlatlar›m›z›n bedenleri gün gün
erirken bir o kadar da büyüyorlar”
diye konuﬂtu. ‹steklerinin insanca
koﬂullar oldu¤unu kaydeden Arapgirli, “Bizim evlatlar›m›za art›k zulüm etmesinler. Bize art›k zulüm etmesinler. Bizim kollar›m›z 122 tabut

yand›klar›n› söyledi. ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’ slogan› atan
TAYAD'l›lar 1 saat oturma eylemi
yapt›lar.
Elaz›¤’da her Pazar yap›lan
oturma eylemi, 10 Aral›k’ta da sürdü. ‘F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son’ pankart› aç›lan eylemde aç›klamay› yapan Efkan›l Atasever, “Bu
ç›rp›n›ﬂlar boﬂunad›r, sizin için tüm
sokaklar ç›kmazd›r. Tek bir ç›kar
yolunuz kald› tecriti kald›racaks›n›z!” diye konuﬂtu. Aç›klama sonras›, dergimizle dayan›ﬂma amaçl›,
Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›. Polisin provokatif ve engelleme amaçl› giriﬂimlerine karﬂ›n devam eden tan›t›mda, 30 dergi halka ulaﬂt›r›l›rd›.
‹zmir’de 44. haftaya giren oturma eyleminde, AKP iktidar›n›n 123.
can› istedi¤i kaydedilerek, kan ﬂiﬂesi at›ld›. 9 Aral›k’ta Kemeralt› giriﬂindeki eylemde direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›yan TAYAD’l›lar, Forbes’te yaﬂanan sald›r›lara da de¤indiler. Aç›klamay› okuyan Ufuk
Bahçeli, bugün her kesimin karﬂ› oldu¤u tecrit zulmünün tek uygulay›c›s›n›n hükümet ve Adalet Bakan›
oldu¤unu kaydederek, “AKP daha
ne istiyor; 123. ölümü mü? Kan›m›z› m›?” diye sordu ve meydana,
bir ﬂiﬂe temsili kan› f›rlatarak, “O
halde al›n size kan!” dedi. ‹stanbul’da ki bask›nlar›n da k›nand›¤›
eyleme ESP de destek verirken, Kocaeli F Tipi Hapishanesi’nden R›za
Kartal’dan gelen mektup okundu.
Buca-Forbes'te 200 gündür tecriti anlatan ve iki kez sald›r›ya u¤ramalar›na, sürekli taciz edilmelerine
karﬂ›n bu kararl›l›klar›ndan taviz
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vermeyen TAYAD’l›lar, 9 Aral›k’ta
200. gün etkinli¤i yapt›lar. Özgür
tutsaklar›n mesaj›n›n okundu¤u, halaylar›n çekildi¤i, gün boyunca halka, 200 güne nas›l gelindi¤inin anlat›ld›¤› etkinlikte k›na da yak›ld›.
TAYAD’l›lar, 1 Aral›k'tan itibaren, bir hafta boyunca sürekli fiziki
sald›r›, talan ve gözalt›lara maruz
kalm›ﬂlar, her sald›r› sonras› yeniden ‘Tecrite Son’ pankart ve dövizlerini, onurlar›m›z dedikleri direniﬂçilerin resimlerini asarak, eylemlerine devam etmiﬂlerdi.
Mersin’de ise, 43. haftada da
Taﬂ Bina önünde tecriti anlatmaya
devam eden TAYAD'l›lar, temsili
hücre içinden tutsak mektubu okudular. 11 Aral›k günü düzenlenen
oturma eyleminde ‘Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar’ yaz›l› ve direniﬂçilerin resimleri olan pankart
aç›ld›, dövizler taﬂ›nd›. Hasan Biber’in konuﬂmas›n›n ard›ndan Mehmet Kulaks›z’›n mektubu okundu.
Tecrite son hayk›r›ﬂ›n›n yükseldi¤i yerlerden biri de Malatya oldu.
HÖC’lüler her Pazar oldu¤u gibi,
10 Aral›k’ta da AKP il binas› önündeydi. “122 ‹nsan Öldü Daha Kaç
‹nsan Ölecek" diye soran ve “F Tipi
Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› açan HÖC’lüler, "Behiç Aﬂc›,
Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz
Onurumuzdur” sloganlar› att›lar.
Aç›klamay› yapan Nurcan Hanbayat, ‹stanbul’daki bask›nlara de¤indikten sonra, “Analar›n evlatlar›n
yürekleri da¤lanmaya devam ediyor. Tecrit sürüyor, ölüm orucu direniﬂi devam ediyor. Bakanl›k tarihin
en büyük insanl›k suçunu iﬂlemeye
devam ediyor.” dedi. Hanbayat iktidar tecrit politikas›nda ne kadar kararl›ysa, kendilerinin de 123. tabutun ç›kmamas› için o kadar ›srarl›
ve kararl› oluklar›n› kaydetti.

1 May›s Mahallesi: Polis
‘tecrite son’ eylemine
sald›rd›, bir evi y›kt›!
Oligarﬂik iktidar onlarca demokratik kurumu basarak, yozlaﬂmaya
ve tecrite karﬂ› mücadeleyi engelle-

meye çal›ﬂ›rken,
1 May›s Mahallesi’nde de gösteriye sald›rd›.
10 Aral›k günü, tecrit iﬂkencesini protesto
etmek ve ölüm
orucu direniﬂçilerini desteklemek amac›yla meﬂaleli
yürüyüﬂ düzenleyen, Anadolu Temel Haklar üyeleri polisin sald›r›s›na u¤rad›. Karakol dura¤›ndan baﬂlayan yürüyüﬂte, ölüm orucu direniﬂçilerinin foto¤raflar›n›n bulundu¤u “Tecrite Son” yaz›l› pankart taﬂ›nd› ve tecriti protesto eden, direniﬂi destekleyen sloganlar at›ld›. 1
May›s Mahallesi merkezine kadar
yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan burada
bir aç›klama yap›larak tecritin kald›r›lmas› istendi.
Mustafa Kemal Güzelleﬂtirme
Derne¤i, M.K. Kültür Sanat Derne¤i, May›sta Yaﬂam Kooperatifi,
Partizan, DHP ve ESP’nin de destek
verdi¤i eylemin ard›ndan, kitle
Anadolu Temel Haklar’›n bulundu¤u soka¤›n baﬂ›na geldi¤inde da¤›lmak istedi. Ancak bu s›rada polis
kitlenin içinde bulunan bir kiﬂiyi
gözalt›na almak istedi.
Polisin bu keyfi tutumuna karﬂ›l›k, kitle bu kiﬂiyi sahiplenerek, polisin gözalt›na almas›na izin vermedi. Bunun üzerine tahammülsüzleﬂen polis, halk›n üzerine z›rhl› araçlar sürdü. Kitle taﬂlarla direniﬂe geçti. Üç saat boyunca ara sokaklarda
süren çat›ﬂmada polis çok say›da
gaz bombas›, plastik mermi kulland› ve z›rhl› araçlar› insanlar›n üzerine sürdü ve göstericileri ezmek isterken bir gecekondu duvar›na çarparak evin salon bölümüne girdi.
Olaylar boyunca z›rhl› araçlar›n
çarpmas› ve ezmesi sonucunda 4 kiﬂi ve plastik mermilerden 2 kiﬂi yaralan›rken, mahalle sakinleri gazdan etkilendi. Y›k›lan gecekondu
ise, devrimci dayan›ﬂma ile tüm kurumlar, esnaflar ve halk ile beraber
sahiplenilip onar›ld›.
Evi y›k›lan Zöhre K›l›nç, polise
tepki göstererek ﬂöyle diyordu: “Biz

zaten zor geçinen insanlar›z, bunu
nas›l tamir ederiz. Duvar›m›z y›k›ld›¤› halde, polis bana ‘içeri gir o.
ç…’ diye küfür ediyor, d›ﬂar› ç›kam›yoruz gazdan. Ne yapaca¤›m›z›
ﬂaﬂ›rd›k.” Mahalle esnaf› ise polisin
iﬂyerlerinin camlar›n› k›rd›¤›n›, bu
ﬂekilde eylemcilerle mahalle sakinlerini karﬂ› karﬂ›ya getirmek istedi¤ini söyledi. Öte yandan, bir çocu¤un baca¤›n›n da panzer çarpmas›
sonucu k›r›ld›¤› bildirildi.

‹stanbul ve Antalya
Barolar›: Tecriti kalkmal›
‹stanbul Barosu, 12 Aral›k günü
yapt›¤› aç›klama ile, ''Tecrit bir insan haklar› ihlalidir, asla kabul edilemez'' dedi ve bir an önce kald›r›lmas› için bakanl›¤a ça¤r› yapt›. 6
y›ld›r F Tipi cezaevlerinde, tutuklu
ve hükümlüleri en do¤al gereksinimlerinden uzaklaﬂt›ran bir özel
model uyguland›¤›n› kaydeden ‹stanbul Barosu, tecritin sonuçlar›na
de¤indi. Sorunlar›n ayn› boyutta
sürdü¤ü kaydedilen aç›klamada
ﬂöyle denildi:
Sorun bugün ayn› boyutuyla devam ediyor. Yaﬂamlar kaybediliyor,
yeni rahats›zl›klar sürüyor ve art›k
gelinen noktan›n ciddiyetinin kavranmas› için avukatlar ölüm orucuna yat›yor.
Ceza muhakemesinin de¤iﬂtirilen hükümleri ile savunma ve adil
yarg›lanma hakk› ile adalete eriﬂim
giderek olanaks›z k›l›n›yor. Tecrit
bir insan haklar› ihlalidir, asla kabul edilemez. Tecrite maruz b›rak›lan kiﬂinin tutuklu veya hükümlü olmas› da bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. En
k›sa zamanda tecrite son verilmeli
ve ölümler durdurulmal›d›r.''
Antalya E¤itim-Sen ﬁubesi’nde
düzenlenen bilgilendirme toplant›s›nda ise tecritin kald›r›lmas› istendi. 7 Aral›k günü yerel bas›n›n köﬂe
yazarlar›n›n davet edildi¤i toplant›ya, Antalya Barosu ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baﬂkan› Münip Ermiﬂ,
TAYAD’l› Mehmet Ali U¤urlu ve
tecriti yaﬂayan Züleyha Kurt kat›ld›.
Av. Münip Ermiﬂ F Tipi hapishanelerin hukuki ve insani olarak neden
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Forbes’te sald›r› alt›nda 200. gün

uygulanamayaca¤›n› anlatarak, Aﬂc›’ya ziyaretini aktard›. Tecritin çözülemez bir sorun olmad›¤›n› söyleyen Ermiﬂ, Ankara Barosu’nun talepler metnini de bas›na sundu.

ÖDP: Üç kap›, üç kilit
aç›ls›n, Behiç Aﬂc› yaﬂas›n
Behiç Aﬂc›’ya destek vermek ve
tecritin kald›r›lmas› için 8 Aral›k
akﬂam› biraraya gelen ÖDP ‹stanbul
‹l Örgütü üyeleri, ‹stiklal Caddesi’nde mumlarla yürüdü. ‘Üç kap›,
üç kilit aç›ls›n, Behiç Aﬂc› yaﬂas›n’
pankart› arkas›nda 200 kiﬂi, Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Postanesi’ne kadar tecrit karﬂ›t› sloganlar att›. Burada bas›n aç›klamas›n› okuyan ‹l Baﬂkan› Sinan Tutal,
Temel Haklar’a yönelik bask›nlar›
da k›nayarak, bask›nlar›n Av. Behiç
Aﬂc› ile ilgili oluﬂan duyarl›l›¤› terörize etme amaçl› oldu¤unu söyledi. Tutal, 3 kap› ve 3 kilidin aç›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Öte yandan ESP üyeleri de Ankara’da 13 Aral›k’ta Adalet Bakanl›¤› ek binas›na kendilerini zincirleyerek “Üç Kap› Üç Kilit Aç›ls›n”
pankart› açt›lar. ‹ki ESP üyesi yaka
paça gözalt›na al›nd›.

Bakan yine görüﬂmedi!
‹HD: Üç kap›y› aç›n!
‹nsan Haklar› Derne¤i, Mazlum-Der, Uluslararas› Af Örgütü,
Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i Temsilcileri, 8 Aral›k’ta Adalet Bakanl›¤› önünde çözüm ça¤r›s› yapt›lar.
Cemil Çiçek ile görüﬂmek üzere gelen temsilciler, yine muhatap bulamad›lar. Ç›k›ﬂta aç›klama yapan
‹HD Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ,
Adalet Bakan›'n›n insan haklar›na
ay›racak vakti olmad›¤›n›, görüﬂmekten kaç›nd›¤›n› belirterek, “Ba-

kan Türkiye'nin
insan haklar› sorunlar›n› görüﬂmek için davet
edene kadar bir
daha gelmeyece¤iz” dedi. F Tipi cezaevlerindeki 3
kap›n›n kilidinin aç›lmas›n› sembolize eden 3 tahta anahtar› bakanl›k kap›s›na b›rakan Alataﬂ, “Tecriti sa¤layan 3 kap›d›r. Bu kap›lar›n anahtar›
Adalet Bakan›'n›n elindedir. Acilen 3
kap›y› aç›n, 9 kiﬂi birbirleriyle iletiﬂim kurabilsin. Ölüm orucunu bu
yolla sona erdirin” diye konuﬂtu.
Adana’da da ‹HD Cezaevi Komisyonu üyeleri, 8 Aral›k’ta ‹nönü
Park›’nda yapt›klar› eylemle “Tecrit
Zulmüne Son” dediler.

E¤itim-Sen: Üç kap› aç›ls›n
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, 12 Aral›k’ta yapt›¤›
yaz›l› aç›klama ile hükümeti çözüm
üretmeye ça¤›rd›. Dinçer, çözüm
merkezinin Adalet Bakanl›¤› oldu¤unu hat›rlatt› ve “üç kap›, üç kilidin aç›labilece¤ini” söyledi.

Avrupa Sol Partisi’nden
Adalet Bakan›na Ça¤r›

Avrupa Parlamentosu’nda
Aﬂc›’ya ‹liﬂkin Konuﬂma

Avrupa ülkelerindeki sosyalist,
‘komünist’, iﬂçi partilerinin kurduklar› Avrupa Sol Partisi, Adalet Bakanl›¤›'na ça¤r› yaparak, “Aﬂc›'n›n
yaﬂam›n› kurtar›n” dedi.
Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye
devletine, Adalet Bakanl›¤›’na ve
Avrupa Parlamentosu Türkiye Temsilci¤i’ne yazd›¤› mektupta, "Türkiye hükümetinin bir an önce harekete geçirmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Aﬂc›'n›n eylemini, “kulland›¤› tüm hukuk yollar›n›n baﬂar›s›z olmas›ndan dolay›"
yapt›¤›n› söyleyen Parti, bir insan›n
de¤erleri için hayat›n› riske atmas›n›n önemli oldu¤unu vurgulad›. Tutuklular›n sorumlulu¤unun Türkiye
devletine ait oldu¤unu vurgulayan
ASP, ça¤r›s›n› ﬂöyle bitirdi:
"Bir avukat›n görevini yaparken
karﬂ›laﬂt›¤› zor koﬂullar›n, Türkiye
devleti taraf›ndan kald›r›lmas› gerekir. Bunun ilk ﬂart›, Behiç Aﬂc›'n›n
yaﬂam›n› kurtarmakt›r."

Uluslararas› Sempozyum Atina’da Yap›l›yor
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (‹PA‹) taraf›ndan bu y›l beﬂincisi
düzenlenecek olan ‘Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu’, 15-18
Aral›k tarihleri aras›nda Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’da Ekonomi Üniversitesi’nde yap›l›yor. Baﬂta, tutsaklara yönelik tecrit uygulamalar› olmak üzere, ülkelere, örgütlere yönelik tecrit, emperyalist sald›r›lar›n ele al›naca¤› sempozyuma, birçok ülkeden çok say›da kurum ve kiﬂi kat›l›yor. Sempozyumun ilk üç
gününde çeﬂitli konularda seminerler yeral›rken, son gün anma, gösteri gibi etkinlikler yer
alacak. Sempozyuma kat›lan heyetlerden baz›lar› ﬂöyle:
Küba Büyükelçili¤i, Mumia Abu-Jamal’›n Uluslararas› Dostlar› Koordinatörü, Av.Sahar
Mahdi (Irak), Saleh Nazzal (Filistin Tutsaklar Bakanl›¤›), K›z›ldereli tutsak Leonard Peltier'nin avukat› Robert Robideau (ABD), Komite! Basta Ya (Almanya), M›s›r Sosyalist Partisi,
Ölüm Cezalar›n›n Kald›r›lmas› ‹çin Teksas Hareketi, ‹rlanda Birlik Komitesi, Khiam ‹ﬂkence
Ma¤durlar› Rehabilitasyon Merkezi (Lübnan), Filistinli Toplum Derne¤i (Avusturya), Baskl›
Tutsaklar Kolektifi KALERA, TMMOB, BES, Temel Haklar Federasyonu, Direniﬂçi Arap Halklar›n Birli¤i, Halk›n Hukuk Bürosu, ‹spanyol Halklar›n Komünist Partisi, Irak Yurtseverler
Birli¤i, CLEA, Anadolu Federasyonu, TAYAD Komite, Anti-Faﬂistler Birli¤i (Almanya), Enternasyonal Forum (Danimarka), Senza Censura (‹talya), S›¤›nmac› ‹ranl› eski siyasi tutsaklar.
Yunanistan’dan: Ortaö¤retim Çal›ﬂanlar›n Federasyonu-OLME, ‹lk Okulu Ö¤retmenleri Federasyonu-DOE, Kamu Çal›ﬂanlar› Konfederasyonu-ADEDY, Atina Barosu, Atina ve Pire Hastane Doktorlar Birli¤i-EINAP, Mahkeme Çal›ﬂanlar› Federasyonu-ODYE, Atina ‹ﬂçi Merkezi,
Balkanlar Dostluk Derne¤i, Banka Çal›ﬂanlar› Sendikalar› Federasyonu-OTOE.
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Avrupa Liberaller ve Demokratlar ‹ttifak Grubu (ALDE) ad›na Marios Matsakis, bir kez daha Avrupa
Parlamentosu baﬂkan›na yönelik
yapt›¤› konuﬂma ile tecrit iﬂkencesine son verilmesini istedi. Direniﬂ
sürecini hat›rlatan Matsakis,
Bay Behiç Aﬂc›’n›n 251 gündür
ölüm orucunu sürdürdü¤ünü hat›rlatarak, ﬂunlar› söyledi: “Say›n Baﬂkan, siz kendiniz, itibar›n›zla, birkaç hafta önce baz› protesto eylemliliklerinde bulundunuz, fakat Türk
yetkilileri inatlaﬂarak duymamazl›ktan gelmeye devam ediyor. Bay
Aﬂc›, ﬂu anda ölüme çok yak›n. Sizden do¤rudan ve acilen Türk Baﬂbakan› ile görüﬂmenizi ve onun Bay
Aﬂc›’n›n durumuyla kiﬂisel olarak
ilgilenmesini, bu Avrupa düﬂünceli
idealistin hayat›n› kurtarmak için
son bir gayret göstermesini, dilemenizi istirham ediyorum.”
Matsakis, daha önce de tecriti
soru önergesi ile AB’ye taﬂ›m›ﬂt›.

CHP’li Çorbac›o¤lu
Aﬂc›’y› Ziyaret Etti
CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbac›o¤lu, Avukat Behiç Aﬂc›’y› 250. gününde
ziyaret ederek görüﬂtü.
Çorbac›o¤lu, tecritin çözülmesi gereken bir sorun oldu¤unu, F Tipi hapishanelerdeki koﬂullar›n daha insani yaﬂanabilir
koﬂullara getirilmesi gerekti¤ini belirtti. 7
y›ld›r süren tecritin insanlar üzerinde fiziki
ve psikolojik olarak hasarlar yaratt›¤›na
de¤inen Çorbac›o¤lu,
meslek odalar›n›n belirtti¤i, bilimsel araﬂt›rmalar›nda ortaya
ç›kard›¤› gibi, tecritin
kald›r›lmas› durumunda bu sa¤l›k sorunlar›n›n ortadan
kalkaca¤›n› belirtti.
Çorbac›o¤lu, Aﬂc› ve
annesiyle bir süre
sohbet etti.

hayat›n
içindeki

teori

Yozlaﬂma
Sorunu
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Dergimizin merkez bürosuyla
birlikte Temel Haklar Dernekleri’nin,
TAYAD’›n polis sald›r›s›na maruz
kald›¤› bir haftay› geride b›rakt›k.
Büromuza ve di¤er demokratik kurumlara yap›lan bask›n›n gerekçesi,
yozlaﬂt›rmaya karﬂ› bir süredir kararl›l›kla yükseltti¤imiz mücadelemizdi. Yozlaﬂt›rmaya karﬂ› tavr›m›z
oligarﬂiyi bu kadar rahats›z etti¤ine
göre, bize düﬂen de rahats›z etmeye
devam etmek olacak. Büromuzun,
demokratik kurumlar›n yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele etti¤imiz gerekçesiyle bas›ld›¤› bir haftada, “Hayat›n
içindeki teori” de elbette yozlaﬂmay› gündemine alacakt›r. Çünkü ﬂu
anda “hayat›n içindeki” sorun budur. Bu sorun etraf›nda sald›r›yor
oligarﬂi... Bu sorun etraf›nda bir saflaﬂma yaﬂan›yor.
Bu bask›n, gözalt› ve tutuklamalarda aç›kça görüyoruz ki, iktidar ve
iktidar›n polisi, fuhuﬂ, kumar ve
uyuﬂturucu tacirlerini koruyan
bir politika içindedir. Peki neden?
Bir ülkenin iktidar›, devleti, polisi,
fuhuﬂu, kumar›, uyuﬂturucuyu neden ve nas›l himaye eder? Bugünkü
sohbetimizin çerçevesi bu olacak.

Mazlum: Kemal arkadaﬂ›n sorusundaki vurguya dikkat çekerek
baﬂlamak istiyorum ben de sözlerime. ‹ktidarlar›n ve devletin kurumlar›n›n, yozlaﬂmay› NEDEN himaye etti¤i kadar NASIL himaye etti¤i de önemli gerçekten. Çünkü, bu
nokta iyi görülmedi¤inde devletin,
burjuvazinin bu sorundaki pay›, rolü de tam anlaﬂ›lamamaktad›r.
Mesela, fuhuﬂu, kumar›, uyuﬂtu-

Yozlaﬂt›rma, kapitalizmin
nesnel sonucu, oligarﬂik
devletin iradi politikas›d›r
rucuyu devletin, burjuvazinin destekledi¤ini kabul etmek istemeyenler cephesinde, meseleyi üç beﬂ polis ﬂefinin mafyac›larla iﬂbirli¤i olarak görme e¤ilimi yayg›nd›r. Olay,
geniﬂ kitleler nezdinde de devlet politikas› olarak de¤il, mafyan›n, polis
teﬂkilat› içindeki “çürük elmalar”›n
iﬂi olarak görülmektedir... Durum
biraz da ﬂuna benzer; infazlarda, kay›plarda, katliamlarda kitleler bunlar›n “devletin en tepesi”nin karar
ve politikalar›yla gerçekleﬂtirildi¤ine inanmakta zorlan›r. Devlet de hesap vermek zorunda kald›¤›nda sorumlulu¤un faturas›n› daha alt düzey yetkililere ç›kararak kendini
d›ﬂta tutar... K›sacas›, uyuﬂturucunun, yozlaﬂman›n, fuhuﬂun yayg›nlaﬂmas›n›n sorumlusu düzendir,
devlettir, falan partidir dedi¤imizde,
insanlar›n “ne yani bizzat Demirel
mi fuhuﬂu yayg›nlaﬂt›r›n dedi?”,
“ne yani Tayyip Erdo¤an m› kumar›n, uyuﬂturucunun yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› istedi?” ﬂeklinde sorular, tereddütler olaca¤› bilinerek, bu meselenin “kiﬂiler” de¤il, oligarﬂinin
politikalar›, düzenin devam› aç›s›ndan böyle ﬂekillendi¤ini ortaya
koyabilmek gerekir.
Tüm sömürücü toplumlarda halk› daha fazla sömürmenin, halk›n
tepkilerini bast›rman›n, halk›n örgütlenmesini ve iktidara yönelik bir
mücadele içine girmesini engellemenin çeﬂitli yollar› vard›r. Egemen
s›n›flar bunun en temel arac› olarak
zora baﬂvuruyor veya baﬂvurma
tehdidini sürekli gündemde tutuyor
olsalar da, zorun yan›nda baﬂka
yöntemler de kullan›lmaktad›r.
Çünkü zor ve ﬂiddet, tek baﬂ›na herhangi bir sömürü düzenini sürdürmeye yetmez.
Ceza yasalar›, karakollar, hapishaneler, düzenin zor ayg›t›n›n kurumlar›d›r. Keza iﬂten ç›karma,
okuldan atma gibi yöntemler de dü39
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zenin “zor” ayg›t›n› tamamlayan
mekanizmalard›r. Ama dedi¤imiz
gibi bütün bunlar yetmez. Zor’un
d›ﬂ›nda, kitleleri düzen s›n›rlar›
içinde tutman›n en önemli baﬂl›ca
arac› ideoloji ve kültürdür. ‹deolojik, ahlâki, kültürel yönlendirmeler,
etkili oldu¤u ölçüde, kitlelerin sisteme bak›ﬂ›n› ve tavr›n› da belirler.
‹deolojik kültürel yönlendirmeyle amaçlanan; sömürü düzeninin
meﬂru ve de¤iﬂtirilemez olarak görülmesini sa¤lamak, sorunlar›n kayna¤›n›n ise sistemden de¤il, kiﬂilerden, ﬂu veya bu gruptan, partiden
kaynakland›¤›na inand›rmak ve insanlar› mücadeleye, örgütlenmeye,
de¤iﬂime karﬂ› inançs›zlaﬂt›rmakt›r...

Kemal: Evet, di¤er boyutlara
da de¤inece¤iz elbette ama sorunun
özü budur; yozlaﬂt›rma politikalar›na baﬂvurulmas›nda burjuvazi aç›s›ndan bütün mesele, halk›, gençlerimizi sistem içinde tutmak, bilinçlenmelerini ve örgütlenmelerini engellemektir; bunun için de uyuﬂturucudan fuhuﬂa, kumara kadar bu
tür pisliklerden faydalanmak istemekte, daha do¤rusu faydalanmaktad›rlar.
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve kumar,
yozlaﬂman›n, kitleleri do¤rudan veya dolayl› etkileyen en yayg›n biçimleridir. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve
kumar, oligarﬂi için iki boyutlu çal›ﬂan mekanizmalard›r. Bir yandan
oligarﬂiye para kazand›r›rlar. Yozlaﬂma boyutland›kça, uyuﬂturucu,
fuhuﬂ ve kumar iﬂinde dönen para,
ülkenin en büyük sektörleriyle yar›ﬂ›r büyüklüklere ulaﬂmaktad›r. ‹kincisi, uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve kumar
batakl›¤›na çekilen topluluklar, düzen aç›s›ndan etkisizleﬂtirilmiﬂ olmaktad›r.Üçüncüsü bunlar yay›ld›kça, toplumsal çözülüﬂ dedi¤imiz olgu da derinleﬂmektedir. San›r›m da-

O

ha önceki bir sohbetimizde de de¤inmiﬂtik; oligarﬂi aç›s›ndan bunlar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla “bir taﬂla
iki kuﬂ” vurulmuﬂ olmaktad›r yani.
(ﬁunu da belirtelim; bu iﬂlerden genellikle “mafya” kazan›r ilk planda.
Ancak mafyan›n kazand›¤› kara para da sonuçta aklanarak veya aklanmadan piyasaya girer; piyasaya giren her para, bir ﬂekilde tekellerin
kasas›na gidiyor demektir... Bu anlamda tüm pis iﬂlerde dönen paralardan TÜS‹AD üyesi, kravatl›,
smokinli tekelci burjuvalar da pay›n› al›r. Keza, yine Susurluk döneminden biliyoruz ki, devlet bütçesinin “örtülü” hesaplamalar›nda da
uyuﬂturucu ticareti özel bir yer tutmaktad›r.)

Mazlum: Yani oligarﬂi aç›s›ndan uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar gibi
iﬂler, “sa¤mal inek” gibi desene.
Ekonomik kâr› var, siyasi kazanc›
var. Bu iﬂten mafyac›lar nasipleniyor, polisler, subaylar nasipleniyor,
kontrgerillac›lar kontra faaliyetlerinin finans›n› buralardan sa¤l›yorlar,
burjuva politikac›lar nasipleniyor,
tekelci burjuvazi nasipleniyor, sonra
gençler uyuﬂturuluyor, halk çürütülüyor, ahlâk, namus ayaklar alt›na
al›n›p halk›n direnme dinamikleri
köreltiliyor... Ki daha da sayabiliriz;
eh, bu kadar iﬂe yarayan bir mekanizmay› büyütmek, yayg›nlaﬂt›rmak,
tabii ki oligarﬂinin iﬂine gelecek...
Çürüyen bir toplum, oligarﬂi aç›s›ndan “tehlikesiz” bir toplumdur.
Tabii burjuvazi de “tam” bir çürüme
istemez. Düzeni sürdürecek kadar
diri bir yan› kalmal›d›r toplumun.
Bu asgari gereklilik d›ﬂ›nda, toplumsal çürümenin derinleﬂtirilmesi,
oligarﬂinin bir politikas›d›r. Bu politika bazen do¤rudan, bazen dolayl›
biçimlerde uygulan›r.. “Yozlaﬂt›rma”n›n oligarﬂinin bir politikas› oldu¤unu gizleyecek arac› kurum ve
kiﬂiler kullan›l›r.
Hat›rlay›n; Susurluk döneminde
Yaﬂar Öz gibi uyuﬂturucu kaçakç›lar› da “biz ne yapt›ysak devlet için
yapt›k” diyordu. Yalan ya da yanl›ﬂ
de¤ildi söyledi¤i. Keza, o dönemde
aç›¤a ç›kan ve içinde polisin,

M‹T’in oldu¤u olaylar›n baﬂrolünde
de kumarhanecilerin oldu¤unu hat›rlamakta yarar var.
Türkiye, dünya uyuﬂturucu ticaretinin ana geçiﬂ noktalar›ndan biri
haline getirildi. Uyuﬂturucunun art›k sadece geçiﬂ güzergah› de¤il,
üretildi¤i bir ülke oldu... Devletin,
oligarﬂinin onay› olmadan bütün
bunlar mümkün mü?.. Kontrgerilla
faaliyetlerinin uyuﬂturucu ticaretiyle finanse edildi¤i ve uyuﬂturucu
kaçakç›l›¤›n›n bizzat panzerlerle,
polis ekipleriyle gerçekleﬂtirildi¤i
art›k bu ülkenin resmi belgelerine
geçmiﬂ gerçeklerdir... Günlük hayat›n içinde de mafyac›l›¤›n nas›l korundu¤una, medya dünyas›nda, sanat alan›nda her türlü yozlaﬂman›n
nas›l teﬂvik edildi¤ine tan›k olmak
mümkündür. Dolay›s›yla ülkemizde
yozlaﬂman›n oligarﬂinin bir politikas› oldu¤unu göstermek için, baﬂka bir çok ülkeye göre daha fazla
kan›t vard›r ortada.

Kemal: Burada biraz daha
yozlaﬂt›rman›n toplumsal boyutlar›na geçebiliriz. Neticede, baﬂta da
belirtti¤imiz gibi, yozlaﬂt›rma sald›r›s›n›n etkili olabilmesi, toplum genelinde bu ahlâki, kültürel düﬂkünleﬂmenin anormal görülmeyece¤i
bir kültürel iklimin oluﬂturulmas›n›
gerektiriyor. Bu anlamda yozlaﬂt›rman›n ideolojik yanlar›na biraz de¤inelim isterseniz. Buyur Özlem.

Özlem: Her egemen düzen,
kendi kültürünü empoze eder. Kapitalizm, bunu kendinden önceki tüm
di¤er toplumlardan daha yayg›n ve
etkili bir biçimde yapar. Kapitalizmde bu, adeta bir dayatma, kuﬂatma biçimine bürünür.
Emperyalizmin, oligarﬂinin kültürel anlamda bir yozlaﬂt›rma politikas› hemen her zaman vard› elbette.
Ama bugünkü durum, yine de geçmiﬂteki herhangi bir dönemle k›yaslanamaz. Teknolojinin, kitle iletiﬂim
araçlar›n›n günümüzdeki geliﬂmiﬂlik düzeyi, düzenin ideolojik ve kültürel sald›r›s›n›/yönlendirmesini
çok daha etkili hale getirmiﬂtir. Bu
araçlar›n art›k ulaﬂamad›¤› yer kal40
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ligarﬂi aç›s›ndan uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar gibi iﬂler, “sa¤mal inek” gibidir.
Ekonomik kâr› var, siyasi kazanc› var. Bu iﬂten mafyac›lar kontrgerillac›lar, burjuva politikac›lar, tekelci burjuvazi nasipleniyor,
sonra gençler uyuﬂturuluyor, halk çürütülüyor, halk›n direnme dinamikleri köreltiliyor... Eh, bu kadar iﬂe yarayan bir mekanizmay› büyütmek, yayg›nlaﬂt›rmak, tabii ki
oligarﬂinin iﬂine gelecek...
mad›¤› gibi, neredeyse günün 24 saati bunlar›n bombard›man›yla karﬂ›
karﬂ›yay›z.
Burjuvazi, e¤itimden hukuka,
kültürden sanata kadar her alanda
kendi anlay›ﬂ›n›, bireycili¤i hakim
k›lmak, kolektivizmi, dayan›ﬂmay›,
paylaﬂ›m› yaﬂamdan, halk›n geleneklerinden söküp atmak için her
yolu denemekte, her arac› kullanmaktad›r. Bu araçlar›n ço¤u “sinsice” iﬂ yapar. Yozlaﬂma bu anlamda
bazen hiç fark›nda bile olunmaks›z›n kap›lardan içeri girmektedir.
Burada burjuvazinin nas›l bir
kültürü empoze etti¤ini uzun uzun
iﬂlememiz gerekmiyor kuﬂkusuz.
Ama yukar›da söyledi¤imi somutlamak aç›s›ndan baz› yanlar›na de¤inebiliriz yine de. Mesela, bu kültürün önemli parçalar›ndan biri “tüketim kültürü”dür. Tüketim kültürü, kapitalizmin “aﬂ›r› kâr”, her durumda “daha fazla, daha fazla kâr”
isteyen özelli¤inin sonucudur. Ama
“tüketim kültürü” sadece bir kâr
olay› de¤ildir.
‹nsanlara, ihtiyac› olup olmad›¤›n› düﬂünmeden daha fazla ve sürekli tüketmeyi empoze eder bu kültür. Baﬂka bir deyiﬂle, tüketmek, bir
amaç haline getirilir. Bu kültür modalar yarat›r, k›sa süre sonra yeni bir
moda daha yarat›p öncekini “modas› geçmiﬂ” ilan eder... Bu böyle sürer gider. “Giysiden tabak-çana¤a,
traﬂ b›ça¤›ndan meﬂrubata, oturdu¤umuz koltuktan diﬂ f›rças›na kadar...” neyi kullanaca¤›m›z›, hangi
renklerin, hangi modellerin daha
“süper” ve kullan›ﬂl› oldu¤unu, ne
kadar süreyle kullanaca¤›m›z› onlar
belirler.
Bunlar› hemen herkes bir biçi-

miyle biliyor, görüyor. Ama ﬂimdi
benim dikkat çekmek istedi¤im, burada asl›nda “moda” deyince, ekonomik anlamda bir sektörden çok,
ideolojik, kültürel bir olgudan sözediyoruz. Evet, moda diye adland›r›lan ve ilk anda da daha çok giyimkuﬂam boyutuyla alg›lanan ﬂey,
ekonomik de¤il, ideolojik, kültürel
bir olgudur.

ald›kça, yozlaﬂma batakl›¤›na sürüklenmeye haz›r hale geliyor;
uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, kumar›, kendini satmay› daha “normal” görmeye baﬂl›yor. Yani bir insan, yaﬂam›n
anlam›n› “daha fazla tüketmek”le
özdeﬂleﬂtirdikçe, daha fazla tüketmek için de her ﬂeyi yapacakt›r. ‹ﬂte
yozlaﬂman›n ideolojik zemini böyle
oluﬂturulmaktad›r.

Moda ve reklam olarak karﬂ›m›za ç›kan olgu, tamamen ideolojik
argümanlarla donat›lm›ﬂt›r. Bu
kompozisyon içinde, güzellik, sevgi, ba¤l›l›k, özgürlük gibi de¤erler,
tamamen maddi nesnelere yöneltilmiﬂ olarak dejenere edilir. Bir insandan önce otomobilini düﬂünmek,
s›radan bir olgu gibi empoze edilir
reklamlardan. ‹lgi çekme, kendini
pazarlama, bencillik, meﬂrulaﬂt›r›l›r.
Cinsellik metalaﬂt›r›l›r. Orada empoze edilen ﬂekillenmeye göre, ça¤daﬂl›k mesela, falan traﬂ b›ça¤›n›
kullanmakt›r; kiﬂi bilmem hangi
ürünü elde etti¤inde “güçlüdür”,
“soylu”dur ya da “dünyan›n en
mutlu insan›”d›r. ﬁunu içiyorsa özgürdür, falan markay› kullan›yorsa
o bir devrimcidir(!)... Bir zaman
sonra ça¤daﬂ, güçlü, soylu, özgür,
ilerici olman›n kriterleri de¤iﬂir. Yeni kavramlar yerleﬂir beyinlere veya
kavramlar yeni anlamlar kazan›r...
Bu böyle böyle kitleleri kendi s›n›f
gerçe¤inden uzaklaﬂt›ran, de¤erlerine yabanc›laﬂt›ran, yaﬂam›n anlam›n› “daha fazla tüketmekle” özdeﬂleﬂtiren sonuçlar yarat›r.

Mazlum: Gerçekten de düzenin benimsetmek istedi¤i herhangi
bir olguyu, ailede, okulda, sokakta,
televizyonda, sinemada... o kadar
s›k ve çok görüyoruz ki, bir ﬂekliyle bu olgu, beyinlere giriyor. Durmaks›z›n ayn› ﬂeyleri görerek, ayn›
ﬂeyleri dinleyerek bunlar kafalarda
do¤allaﬂmaya, özentiler, yozlaﬂma
kan›ksanmaya baﬂl›yor. Sonra da
hiç fark›na bile varmadan tüm bunlar kiﬂilerin yaﬂam›na giriyor. Kiﬂi
bazen bunlar› kendine, kendi halk›na, ülkesine, tarihine ait, onlar›n bir
parças›ym›ﬂ gibi alg›lamaya baﬂl›yor, kendi toplumuna ne kadar yabanc›laﬂt›¤›n›, koptu¤unu bile fark
edemiyor. S›radan, kendi halinde
biriyle konuﬂsan, mesela fuhuﬂa
karﬂ› ç›kacakt›r. Ama iﬂte görüyoruz, televizyonda bir annenin “çocu¤unu iyileﬂtirme” ad›na kendini
150 bin dolara satmas›, normal birﬂeymiﬂ gibi tart›ﬂ›l›yor. ‹ﬂte bu kan›ksamay› sa¤l›yor. ﬁimdi o diziyi
yazan, o diziyi oynatan medya patronu, o dizilere meydan veren iktidarlar, esas›nda fahiﬂeli¤i meﬂrulaﬂt›rma iﬂi görüyor. Bu yan›yla bak›ld›¤›nda Manukyan’›n yapt›¤›ndan
daha zararl› bir iﬂ yap›yor. Manukyan’a “sermayeler” haz›rl›yor...
De¤erler, gelenekler, halk›n içinde egemen olan yasalar gibidir. Ço¤u zaman resmi yasalardan daha
güçlü, daha etkilidir bu gelenekler.
Ama tabii bunlar da donmuﬂ, de¤iﬂmez de¤ildir. Toplumlar sürekli bir
geliﬂim ve de¤iﬂim halindeyken, geleneklerin yüzy›llar boyunca ayn›
kalmas› düﬂünülemez.

ﬁu, hiç unutulmamal› ki, bu nevi
reklamlarda hedef yaln›zca mal satmakla s›n›rl› de¤ildir. Bize asl›nda
mallar›yla birlikte ideolojilerini de
sat›yorlar. Ve insanlar bu ideolojiyi

Ö

zgürlü¤ü böyle kavram›ﬂ bir
genç, her türlü örgütlenmeden, her türlü hiyerarﬂiden kaçacakt›r. Neden örgütsüz oldu¤u soruldu¤unda “ben hiyerarﬂiye karﬂ›y›m da ondan” diye cevap verecektir; Genç, kendini örgütsüzleﬂtirenin
burjuvazi oldu¤unu bile farketmeyecektir bu durumda.

Zaman içinde geçerlili¤ini kaybeden, eskiyen de¤er ve geleneklerin yerlerini baﬂka de¤er ve gelenekler al›r; hayat boﬂluk tan›maz;
41
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bu anlamda da bir kültürel formasyondan uzaklaﬂ›l›rken, onun yerine
bir baﬂka kültür etkin olmaya baﬂlar.
Bilinç bulan›kl›¤› yaratmak, halk›n kendi kültüründe varolan hak bilirlik, adalet, özgürlük, dayan›ﬂma
gibi de¤erleri unutturmak, yeni bir
kültürü yerleﬂtirmenin ön koﬂuludur.
Yerleﬂtirilecek yeni kültür, burjuvazinin bireyci kültürüdür, baﬂka
deyiﬂle kapitalizmin kültürüdür.
Özlem’in örnek verdi¤i tüketim
kültürü ve benzeri iﬂte burada yerine oturuyor, yozlaﬂman›n nesnel zemini haline geliyor. Bu ﬂartland›rma
içine çekilen bireyler, egemen s›n›flar›n her türlü yönlendirmesine aç›k
hale gelmiﬂ olur. Bu da her tür yozlaﬂma, çürüme için bulunmaz bir ortam demektir.
‹nsanlar›n sevgiye, sayg›ya, dayan›ﬂmaya dayal› kültürü yerine, ç›kar›n, bencilli¤in geçer akçe oldu¤u, özgürlük ad›na yozlaﬂman›n hakim k›l›nd›¤› bir anlay›ﬂt›r bu. Bu
kültürün hakim k›l›nd›¤› yerde, b›rak›n baﬂkalar›n›n sorunlar›n›, kendi sorunlar› karﬂ›s›nda bile duyars›zlaﬂm›ﬂ bir kitle oluﬂturulmuﬂ
olur. Ki “yozlaﬂt›rma politikas›”nda da amaç bu zaten.

Özlem: Ben yine ayn› çerçevede devam edeyim. ‹deolojik, kültürel yönlendirmede baﬂar›l› ve etkili
olabilmek için, bas›n yay›n kurumlar› ve sanat›n de¤iﬂik dallar›
da burjuvazinin çok yo¤un biçimde
kulland›¤› araçlar›n baﬂ›nda gelir.
Bu araçlar›n kullan›m›nda, yozlaﬂt›rman›n burjuvazinin politikas› oldu¤unu, devletin bu politikay› teﬂvik etti¤ini de çok somut olarak görebiliriz. “‹nsan›n duygu ve düﬂünce dünyas›n› zenginleﬂtiren, ona yaﬂam› de¤iﬂtirip-dönüﬂtürmede güç
veren, coﬂku veren ve binbir hünerle, emekle yarat›lan sanatsal ürünler”, burjuva ideolojisini empoze
eden bir kulvara sokulmak istenir
öncelikle. Burjuva ideolojisini benimseyen ve öneren, halk›n mücadelesini ve örgütlenmesini karalayan “eserler” ödüllendirilir, teﬂvik
edilir. Sapk›nl›klar› meﬂrulaﬂt›rmak,

Y

cinselli¤i her ﬂeyin önüne ç›karmak
, bireycili¤i yüceltmek pohpohlan›r... Mesela diyelim baz› romanlar
okutulur ›srarl› reklam kampanyalar›yla... Veya diyelim, bir ﬂark›c›
medyan›n tam deste¤i ve kampanyas›yla idolleﬂtirilir. Art›k ﬂark› söylenecekse onlar gibi söylenmeli, onlar gibi giyinilmeli, onlar gibi yürümeli, onlar gibi konuﬂmal›, velhas›l
onlar gibi düﬂünmeli ve yaﬂanmal›d›r. Gençlerin hayali “onlar gibi
olabilmek”tir art›k. Asl›nda yaln›zca gençler de de¤il. Burjuvazinin
vitrininde toplumun her kesimine
hitap edecek yozlaﬂt›r›c› ürünler
mevcuttur... Televizyonlarda hergün
bunlar›n binbir türlü örnekleri görülüyor. Bu alandaki geliﬂmeler de
burjuvazinin yozlaﬂt›rmay› nas›l
destekledi¤inin bir göstergesidir.
Burjuva medyan›n patronlar›,
yöneticileri, yozlaﬂt›rmadaki paylar›n› ve sorumluluklar›n› gizlemek
için “halk bunlar› dinliyor” yalan›na sar›l›rlar genellikle bu durumda.
Sen halk›n ozanlar›n›, halk›n türküsünü söyleyenleri ekranlara ç›karmazsan, ekranlar› da böyleleri dolduracakt›r do¤all›kla. ‹ﬂte burjuvazinin yozlaﬂmaya deste¤idir bu. Keza... Sinemadan müzi¤e, romana,
sanat›n her dal›nda, mucizeler, “astroloji” denen saçmal›klar, cinler,
periler, Hary Potter gibi, Yüzüklerin
Efendisi gibi “metafizik” inançlar›n
beslendi¤i filmler, korkunç reklam
kampanyalar›yla gündeme sokulmakta, izlemeyenin, okumayan›n
adeta “kendini eksik” hissedece¤i
ortamlar yarat›lmaktad›r.

Mazlum: Yozlaﬂma esas olarak burjuvazinin sundu¤u sahte özgürlük anlay›ﬂ›yla ﬂekillenen bir durumdur. Özlem’in de örnek verdi¤i
gibi, özgürlü¤ü kimi marka kullanmakla, kimi s›n›rs›z bir cinsellik yaﬂamakla; kimi bireyleﬂmekle özdeﬂleﬂtirmiﬂtir. Böyle bir genç, hiç fark›nda bile olmaks›z›n kendini yozlaﬂmaya aç›k hale getirmiﬂtir. Özgürlü¤ü böyle kavram›ﬂ bir genç, her
türlü örgütlenmeden, her türlü hiyerarﬂiden kaçacakt›r. Neden örgütsüz
oldu¤u soruldu¤unda “ben hiyerar-

ﬂiye karﬂ›y›m da ondan” diye cevap
verecektir; Genç, kendini örgütsüzleﬂtirenin burjuvazi oldu¤unu bile
farketmeyecektir bu durumda.
Meselelere “bireyci” bir bak›ﬂ
aç›s›ndan bakanlar, ülkemizde neyin nas›l ve neden oldu¤unu da do¤ru tahlil edemeyerek, bu politikalar
karﬂ›s›nda bir direnç noktas› oluﬂturamaz. Bak›n mesela, uyuﬂturucu liselerin önlerinde, barlarda, sokak
köﬂelerinde aç›ktan pazarlan›yor. Ve
ilginçtir, onlarca derne¤i ayn› günde
basmay› bilen polis, onlar› seyrediyor sadece. Ne zaman bir gazete, televizyon bunlar› teﬂhir eden biriki
haber yaparsa, göstermelik bir operasyonla üç beﬂ çocu¤u gözalt›na
al›p ﬂov yap›yorlar... sonra her ﬂey
yine aynen devam ediyor...
Fuhuﬂ ony›llard›r devletin vergi
ald›¤›, resmi izin verdi¤i bir olguydu. Fakat son y›llarda fuhuﬂ “genelevler”i aﬂarak, p›t›rak gibi her yerde ço¤alan barlara, pavyonlara,
otellere, giderek caddelere, meydanlara taﬂm›ﬂ, hatta üniversitelere,
ö¤renci yurtlar›na, ve hatta yetiﬂtirme yurtlar›na uzanm›ﬂ durumdad›r.
Polis-mafya iﬂbirli¤iyle gecekondu
mahallelerinde de kumar, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›r.
Fuhuﬂ sektörü özellikle yoksul ailelerin genç k›zlar›n› içine düﬂüren bir
a¤a dönüﬂmüﬂtür.
Yozlaﬂt›rma politikalar›nda hedef en genel anlamda toplumun tümü olmakla birlikte, yoksul gecekondu semtlerinin bu politikalarda
özel bir yeri vard›r. Neden özel hedef durumunda oldu¤unu biliyoruz
elbette.
Tabii nesnel olarak yozlaﬂma aç›s›ndan gecekondu semtlerinde uygun zeminler vard›r. Bu zemini oluﬂturan en önemli etkenlerden biri
kuﬂkusuz yoksulluktur. Di¤er bir etken ise, göçle gelen halk›n yo¤un bir
kültür çat›ﬂmas›n› yaﬂamakta oluﬂudur. ﬁehirlilik özentileri yayg›nd›r.
‹ﬂte bu ortamda, düzen gecekondu
halk›n› bir yandan yozlaﬂmayla, bir
yandan da gerici ideolojilerle etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Ama tabii ki yozlaﬂt›rma, gericileﬂtirme po42
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ozlaﬂt›rma politikalar›nda hedef en
genel anlamda toplumun tümü olmakla
birlikte, yoksul gecekondu semtlerinin bu
politikalarda özel bir yeri vard›r. Gecekondu halk›n›n devrim mücadelesiyle bütünleﬂmesi düzenin en büyük korkular›ndan biridir. Bu nedenle yozlaﬂt›rma politikalar›nda
özel hedef durumundad›r.

litikalar›, her zaman s›n›fsal çeliﬂkilerin üstüne ç›kamamaktad›r. Yaﬂanan çeliﬂkilerin keskinli¤i sonucunda gecekondu semtleri yine de devrimci dinamiklerin en güçlü ve en
canl› oldu¤u yerler olmaya devam
etmektedir. Gecekondu halk›n›n
devrim mücadelesiyle bütünleﬂmesi
düzenin en büyük korkular›ndan biridir. Bu nedenle yozlaﬂt›rma politikalar›nda özel hedef durumundad›r.
Gecekondu semtlerinin barlar, pavyonlarla doldurulmas› tesadüfi de¤il
tabii ki. Mafya çetelerinin bizzat polis taraf›ndan kurulmas› tesadüfi de¤il. ‹ﬂsiz-güçsüz, lümpen, kendi de¤erlerine yabanc›laﬂm›ﬂ genç delikanl›lar ve k›zlar, parayla, vaatlerle
bu çetelerin ve batakl›¤›n bir parças›
haline getirilmektedir. Devrimcilerin mücadelesi, buna izin vermemek
içindir.

Kemal: K›saca ﬂunu söyleyebiliriz sonuçta; oligarﬂi, halk› güçsüzleﬂtirece¤i, örgütsüzleﬂtirece¤i,
çürütece¤i için kumar›, uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu yayg›nlaﬂt›rmaktad›r.
Düzen, bunlara yönelik göstermelik
polis operasyonlar›yla da gerçek sorumlulu¤unu gizlemeye çal›ﬂmaktad›r. Fakat bizim hiçbir kuﬂkumuz
yoktur yozlaﬂt›rman›n bir devlet politikas› oldu¤undan. Hatta emperyalizmin bir politikas› oldu¤undan.
Bu anlamda yozlaﬂt›rmaya karﬂ›
mücadele, düzene, emperyalizm ve
oligarﬂiye karﬂ› mücadelenin ayr›lmaz bir parças›d›r. Hem ideolojik
olarak, hem kültürel olarak devrim
ve sosyalizm mücadelesini güçlendiren bir mücadeledir. Ço¤u kez
öyle alg›lansa da “konjonktürel” bir
sorun de¤ildir. Bu anlamda da ne
operasyonlar, ne de baﬂka bir ﬂey bu
mücadeleyi durdurmayacakt›r.

yurtd›ﬂ›
Demokrasi Mücadelesi Terörizm De¤ildir
Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› derneklerin bas›lmas›,
federasyon lokalinde 9 Aral›k’ta düzenlenen bas›n toplant›s› ile protesto
edildi. “Almanya ve Türkiye’de devrimci demokrat kurum ve kiﬂilere
yönelik sald›r›lar derhal son bulmal›d›r” diyen, Federasyon Baﬂkan›
Nurhan Erdem, demokrasi mücadelesinin terörizm olmad›¤›n› söyledi.
Almanya’n›n, Türkiye ile ç›kar
iliﬂkileri için demokrasiyi, hak ve
hukuku kurban etmemesi gerekti¤ini belirten Erdem, 28 Kas›m’da Alman polisinin yapt›¤› bask›nlar›n
hiçbir hukuki yan› olmad›¤›n› söyledi. Bask›nlara iliﬂkin bilgi veren
Erdem, Stuttgart Kültür ve Sanat
Evi’nin talan edildi¤ini, dernek yönetiminde olan insanlar›n, derneklere gelip giden demokrat, ilerici onlarca ailenin evlerinin bas›ld›¤›n›
söyledi. Ahmet Düzgün Yüksel, Hasan Subaﬂ›, Devrim Güler ve Kas›m
ay›nda da, tedavi alt›nda bulunan
Mustafa Atalay’›n tutukland›¤› bilgisi verildi.
Sözkonusu kiﬂilerin adresleri bilinmesine ra¤men dernekleri basarak “operasyon” yapman›n Anadolu
Federasyonu’nu kriminalize etmeye
dönük oldu¤unun alt› çizilirken, Subaﬂ› ve Ahmet Düzgün Yüksel’in
insan haklar› ihlallerine karﬂ› mücadele yürüten devrimci ve demokrat
kiﬂiler oldu¤u kaydedildi. Federasyona yönelik bask›lar›n yeni olmad›¤›n›, tatil kamp› yapmalar›na bile
tahammül edilmedi¤ini, “Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
adl› kampanyas›n›n anayasay› koruma örgütünün raporlar›nda yer ald›¤›n› belirten Erdem, “hak istemek
Alman Devleti’ne göre terörle suçlanmak için yeterlidir. Hedeflenen
ayn› zamanda Türkiyeli göçmenlerin haklar› için mücadele eden, Türkiye’de ve dünyada hak ihlallerine
karﬂ› gelen Anadolu Federasyonu’nun da kriminalize edilmesidir”
diye konuﬂtu.
Erdem, Türkiye’de demokratik

kurumlara bask›nlar› da protesto
ederek Alman devleti ile Türkiye
devletinin ayn› zihniyette oldu¤unu
söyledi.

‹tirafç› hukuku
Bask›nlara iliﬂkin bir baﬂka bas›n toplant›s› da ayn› gün Berlin'de
TAYAD Komite ve ‹KAD taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Demokrasi ve
‹nsan Haklar› Evi’ndeki aç›klamada, “Mustafa Atalay ve Hasan Subaﬂ› serbest b›rak›ls›n! Demokrasi mücadelesi terörizm de¤ildir!”
yaz›l› pankart aç›ld›. Türkiye’deki
bask›nlar›n da dile getirildi¤i toplant›da her iki ülkede de egemenlerin hedefinin ezilen halklara gözda¤› ve y›ld›rma oldu¤u anlat›ld›.
TAYAD Komite ad›na yap›lan
konuﬂmada, Bad Bevensen Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görürken 15 Kas›m’da tutuklanan Mustafa Atalay’›n durumuna yer verildi.
Tutuklamalar›n, hem Türkiye hem
de Almanya ad›na ajanl›k ve muhbirlik yapan bir itirafç›n›n ifadelerine dayand›r›ld›¤› belirtilen aç›klamada, Atalay’›n cunta y›llar›nda tutukland›¤› ve toplam 20 y›la yak›n
hapis yatt›¤› ve defalarca iﬂkence
gördü¤ü, bugün de ciddi sa¤l›k sorunlar› bulundu¤u bilgisi verildi.
Federal Savc›l›¤›n, “2003 senesinden beri aran›yor” ifadesinin uydurma oldu¤u belirtilirken, Atalay’›n adresinin belli ve t›bbi iﬂlemleri dolay› sürekli olarak kamu kurumlar›na ve hastanelere gidip gelen biri oldu¤u belirtildi. “Polis,
‘2003 senesinden beri aranan’ Mustafa Atalay’› 15 Kas›m tarihine kadar bir kez dahi evinde aramam›ﬂt›r!” denildi. 50 yaﬂ›nda ki Atalay’›n a¤›r bir kalp ameliyat› geçirdi¤i bilgisi verilen aç›klamada,
Hannover Hapishanesi’nde tek kiﬂilik bir hücreye konuldu¤u ve tek tip
elbise dayatmas› ile tecrit uygulamalar›na maruz b›rak›ld›¤› belirtildi. Alman devletine, “Yalanlara ve
insanl›k d›ﬂ› uygulamalara baﬂvurman›z›n gerçek sebebi nedir, aç›kla43
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y›n?” diye seslenilen aç›klamada,
cevaben ﬂöyle denildi:
“Tutuklanan kiﬂilerin her biri
demokrasi için mücadele eden insanlard›r. Bas›lan her iﬂyeri, kurum
ve ev yine demokrasi mücadelesinde yeralan insanlar›n yerleridir. Bu
insanlar Almanya’da emek sömürüsüne, hak gasplar›na, yabanc› düﬂmanl›¤›na ve ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele eden insanlard›r. Irak’ta, Afganistan’da, Lübnan’da ve Filistin’de
katliamlarla gerçekleﬂtirilen emperyalist ve Siyonist savaﬂlara karﬂ› olan insanlard›r.”
‹KAD ad›na yap›lan konuﬂmada
da, Hasan Subaﬂ›’n›n durumu ele
al›narak, bask›n ve tutuklamalar›n
demokratik mücadeleye yönelik oldu¤unun alt› çizildi.

Protestolar
Bask›nlar, Londra’da “Almanya’
da hukuk var m›?” pankart›n›n aç›ld›¤› ve hukuksuzlu¤u anlatan bildirilerin da¤›t›ld›¤› eylemle protesto
edilirken, ölüm orucu direniﬂini anlatan bildiriler de da¤›t›ld›. Avusturya ve Fransa’daki protestolarda da
Alman devletinin hukuksuzlu¤u
teﬂhir edildi. Avusturya Anadolu Federasyonu 12 Aral›k’ta Alman Konsoloslu¤u önünde ayn› pankartla
birlikte, “Teröristleri yakalamak istiyorsan›z Bush ve Olmert’i tutuklay›n, itirafç›lar ve ajanlar›n ifadeleriyle devrimciler tutuklanamaz” dövizleri taﬂ›d›.

Anayasay› da iﬂkence
ile mi koruyacak?
Almanya Federal Anayasay›
Koruma Teﬂkilat› Baﬂkan› Heinz
Fromm, bir sempozyumda bak›n ne
diyor: “ﬁüphelileri bask› ve iﬂkence yoluyla konuﬂturmak gerekli.”
Anayasas›n›n korunmas›n› bir
iﬂkence savunucusuna emanet eden
bir devletin hukuku hangi temeller
üzerine oturur, bu sorgulanmak zorundad›r!

‘Adalet ‹stiyoruz’ Yürüyüﬂü
Belçika’da DHKC Davas› tutsaklar›na destek eylemleri sürüyor.
10 Aral›k ‹nsan Haklar› Günü’nde
CLEA’n›n ça¤r›s› ile biraraya gelen
300 kiﬂi, adalet için yürüdü.
Brüksel Porte de Hal Park›’nda
toplanan kitle, DHKC tutsaklar›na
uygulanan tecriti anlatan bir sokak
tiyatrosunu izledi ve CLEA Sözcüsü
Daniel Flinker’in davaya ve hapishanelerdeki duruma iliﬂkin verdi¤i
bilgilerin ard›ndan yürüyüﬂe geçti.
Yürüyüﬂte Tutsak Aileleri, “Musa,
Kaya, ﬁükriye, Bahar Terörist De¤iller, Özgürlüklerini ‹stiyoruz”
pankart›, CLEA da “Hapishanelerde
‹ﬂkenceye Hay›r” yaz›l› pankart taﬂ›d›. Ço¤unlukla Belçikal›lar’›n kat›ld›¤› yürüyüﬂte Yeﬂiller Partisi senatörleri, akademisyenler ve sendika
yöneticileri de yerald›lar.
Saint-Gilles Hapishanesi önüne
kadar sloganlarla yap›lan yürüyü-

Diktatör hesap
vermeden öldü
ﬁili’yi 17 y›l boyunca kan denizi
içinde yöneten diktatör Augusto Pinochet, 10 Aral›k günü 91 yaﬂ›nda
öldü. Hakk›nda ‹spanya’da ve ﬁili’de aç›lan çeﬂitli davalar bulunan
diktatör, döktü¤ü kan›n, yaﬂatt›¤›
ac›lar›n hesab›n› vermeden gitti.
Pinochet’in ölümünün ard›ndan
halk sevinç gösterileri yaparken,
Pinochet’in ekonomi politikalar› ile
köﬂeyi dönenler göz yaﬂ› döktüler.
Pinochet, 1973 y›l›nda, sosyalist
Salvador Allende hükümetine karﬂ›
darbe ile iktidara geldi. Darbeye
ABD taraf›ndan verilen destek sonraki y›llarda çok daha aleni olarak
ortaya ç›kt›. S›rt›n› ABD emperyalizmine dayayan diktatör, 3 binden
fazla insan›n ölümüne, onbinlerce
kiﬂinin iﬂkence görmesine ve yak-

ﬂün ard›ndan, konuﬂmalar yap›ld›.
CLEA Sözcüsü Flinker’in ard›ndan sözalan UDEP (Kâ¤›ts›zlar›
Koruma Birli¤i) Sözcüsü, Bahar
Kimyongür’ün kendileriyle uzun
y›llar dayan›ﬂmada oldu¤unu anlatarak, onun için yazd›¤› bir ﬂiiri
okudu. Yeﬂiller Partisi Senatörü
Josy Dubie’nin “Ülkemin adaletinden utan›yorum” sözleri büyük alk›ﬂ toplarken, Dubie’nin 4 tutsa¤›n
ziyaretlerine gidece¤i ve bu konuda
Adalet Bakan›’na bir kez daha soru
yöneltece¤i ö¤renildi.

Tecrit BM’ye taﬂ›n›yor
DHKC tutsaklar›n›n tutukluluk
koﬂullar›na iliﬂkin bir baﬂka etkinlik
ise, 8 Aral›k günü düzenlenen bas›n
toplant›s›yd›. ‹nsan Haklar› Birli¤i
(LDH), Uluslararas› Cezaevi Gözlem Evi (O‹P) ve CLEA taraf›ndan
düzenlenen bas›n toplant›s›nda, kamuoyu Belçika hapishanelerindeki
insanl›k d›ﬂ› uygulamalarla ilgili
bilgilendirildi. Yap›lan konuﬂmalar-

da Musa Aﬂo¤lu’nun 39 gündür açl›k grevinde oldu¤u vurguland›.
LDH Sözcüsü Benoit Van der
Meerschen, bir süre önce bir avukatlar›n›n Behiç Aﬂc› ile ilgili olarak Türkiye’ye gitti¤ini hat›rlatarak,
“Bugün ise ülkemizde benzer sorunlarla karﬂ› karﬂ›yay›z” dedi.
LDH olarak bu hafta BM’ye baﬂvuracaklar›n› belirten sözcü, “baﬂvurulacak hiçbir yolun kalmad›¤›n›”
söyledi. O‹P Baﬂkan› Delphine Paci
ise, Belçika’da tutsaklar›n koﬂullar›n› belirleyen hiçbir hukuki temel
bulunmad›¤›n› ve bu nedenle tüm
uygulamalar›n bir keyfiyetin sonucu oldu¤unu belirtti. CLEA ad›na
sözalan Daniel Flinker de, “DHKC
Davas› tutsaklar›na uygulanan her
türlü özel yöntem ve yasaklar›n tümü Adalet Bakan›’n›n sorumlulu¤unda. Bizzat kendisi kararlar› hapishane idarelerine iletiyor” dedi.
Kaya Saz’›n avukat› Raf Jespers de
sorumlunun Adalet Bakan› Laurette
Onkelinx oldu¤unu belirtti.

laﬂ›k 200 bin kiﬂinin sürgün hayat›
modeline göre; her ﬂey özelleﬂtirilyaﬂamas›na neden oldu. Sola karﬂ›
di, halk›n vergisi yükseltildi ﬂirketbüyük bask› kampanyalar›na imza
lerinki düﬂürüldü. Toplumsal haratt›. Darbenin hemen ardından,
camalar k›s›ld›, nereden buldun diCIA yazıﬂmalarından birinde ﬂöyle
ye sorulmad› h›rs›zlara... Ve sonundeniyordu: “ﬁili ordusuna hakim
da insanlar aç kald›, açl›ktan ölümolan hava, bu fırsatı, komünizmin
ler yaﬂand›. Pinochet dahil rejimin
ülkedeki tüm izlerini silmek için
baﬂ›ndakiler, tekellere hizmet ederkullanacakları yönündedir. Komüken öte yandan büyük yolsuzluklar
nistlere ciddi baskı uygulamayı
yapt›lar, kasaplanlıyorlar.” ABD deste¤inin nelar›n› doldurdenlerinden biriydi bu durum, ama
dular.
tek neden de¤ildi. Yine buna, solun
Ve diktatör
ezilmesine ba¤l› olarak, ülke kayöldü. “Dar›s›
naklar›n›n emperyalistlerce ya¤ma12 Eylül cunlanmas›n›n önünün aç›lmas›yd›.
tac›lar›n›n baﬂ›na” diyenlere
Geçti¤imiz ay ölen Friedman’›n
kendi ad›yla bilinen “model” en
kat›lm›yoruz,
ac›mas›z ﬂekilde ﬁili’de uyguland›.
zira Pinochet
hesap vermeSendikalar›n bast›r›ld›¤›, sol partilerin yasakland›¤› koﬂullarda uyguden gitti.
lanan ‘serbest piyasa’ ekonomisi, sonraki y›llarda da “sivil”
halka zulmetti, aç
hükümetlerce sürdürüldü. ﬁili
b›rakt›; tekelleri ve
ekonomisini çökerten Friedman

ABD’yi memnun etti
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Çeﬂitli üniversitelerde
görevli ö¤retim üyeleri,
son dönemlerde yo¤unlaﬂan
faﬂist sald›r›lar› protesto etmek için Ankara’da bir yürüyüﬂ yapt›lar.
13 Aral›k’ta
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde toplanan Ankara
Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi’nden ö¤retim üyeleri, buradan Yüksel
Caddesi’ne kadar “Ö¤rencime Dokunma” yaz›l›
bir pankart açarak yürüdüler. Yürüyüﬂ boyunca
“Zorbal›k D›ﬂar› Bilim ‹çeri, Üniversitede Sopa
De¤il Söz Konuﬂur” dövizlerini taﬂ›yan ö¤retim
üyelerine ö¤renciler de destek verdi.
Daha sonra Yüksel Caddesi’nde ö¤retim
üyeleri ad›na Siyasal Bilimler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Ayten Alkan bir aç›klama yapt›.
Alkan aç›klamada üniversite d›ﬂ›ndan ve
içinden gerçekleﬂtirilen sald›r›lar› hat›rlatarak,
bu sald›r›larla ö¤rencilerin cangüvenli¤inin yokedildi¤ini belirtti.
Ö¤retim üyelerini de faﬂist sald›r›lara karﬂ›
korumayan polisin, ö¤retim üyelerinin yürüyüﬂüne karﬂ› “yo¤un güvenlik önlemleri” almas›
dikkat çekiciydi. Yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem faﬂist sald›r›lar› lanetleyen sloganlarla
bitirildi.

Ö¤rencime
Dokunma!

R›fat Ilgaz An›s›na...
Halk›n ﬂairlerinden R›fat Ilgaz, 11 Aral›k’ta
Beﬂiktaﬂ Belediyesi Kültür Sanat Platformu'nun
düzenledi¤i 'Ustalara Sayg›' gecesinde an›ld›.
Gecede R›fat Ilgaz'›n o¤lu Ayd›n Ilgaz taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, R›fat Ilgaz’›n en
önemli özelliklerinden biri
ﬂöyle vurguland›: "Bugün gönüllerde, kitaplarda, filmlerde
R›fat Ilgaz varsa halk›n sorunlar›na sahip ç›kt›¤› için
var."
Gecede, R›fat Ilgaz'›n görüntülerini, ﬂiirlerini ve onun
hakk›nda ayd›nlar›n görüﬂlerini içeren bir sinevizyon gösterisi de yap›ld›.

not düﬂüyoruz
✔ Eleﬂtiri Düﬂman› Baﬂbakan
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n gazetecilere açt›¤› dava say›s›
100'ü geçti.
Tayyip Erdo¤an’›n bugüne kadarki gelmiﬂ geçmiﬂ baﬂbakanlar içinde gazetecilere dava açma konusunda “rekora
koﬂtu¤u” belirtiliyor. Hiç kuﬂku yok ki, bu sadece bir “dava açma” rekoru de¤il, eleﬂtirilere tahammülsüzlük, demokrasiden rahats›zl›k rekorudur. Tayyip Erdo¤an’›n tahammülsüzlü¤ü o kadar uç boyutlardad›r ki, Yarg›tay bile
Erdo¤an’›n açt›¤› davalara iliﬂkin verdi¤i kararlarda "kabaday›, sahte laik, maﬂa, din bezirgân›, ipte oynat›lan" gibi nitelemelerinin hakaret say›lmayaca¤›n› belirterek, Tayyip’den “daha hoﬂgörülü” davranmaktad›r...

✔ Topra¤› ve halk› zehirlemek
suçuna “beraat”
Tuzla’da bulunan zehirli variller, bir süre önce günlerce gündemde kalm›ﬂ, çok tart›ﬂ›lm›ﬂt› hat›rlarsan›z. Sonuçta zehirli
varilleri ve torbalar› kimlerin oraya gizlice b›rakt›¤› tesbit
edildi ve haklar›nda dava aç›ld›. Geçen hafta sonuçland› dava. Peki ne oldu dersiniz? Adalet yerini buldu mu?

640 varil ve 2 bin torba zehirli at›¤›, toprak alt›na gizlice
gömerek, topra¤› zehirleyen ve halk›n sa¤l›¤›n› da aç›kça
tehlikeye sokan Ünifar Kimya’n›n yetkilileri ve görevlileri, beraat ettirildiler. Neymiﬂ, TCK’da o zaman böyle bir
suçu cezaland›racak bir madde yokmuﬂ. Yalan! Eski
TCK’da da halk›n sa¤l›¤›n› tehlikeye atmaktan tutun da,
ülke güvenli¤ini tehlikeye atmaya kadar onlarca madde
var... Ki bir ülkenin topra¤›n› bile bile zehirlemek, vatana
ihanete bile sokulur istenirse... Ama AKP iktidar› ve yarg›, belki ekonomik, belki siyasi belki de “tamamen
duygusal” nedenlerle bu halk düﬂmanlar›n› beraat ettirdiler.

✔ Bu da Cemil Çiçek’in
Demokrasi Tahammülsüzlü¤ü
“Adalet Bakanl›¤›, muhalif sese katlanamad›, kendi birli¤ini kurmak için tasar› haz›rlad›.”
Sözkonusu haberden anlaﬂ›l›yor ki, Adalet Bakanl›¤› hâkim
ve savc› s›navlar›nda HSYK'nin belirleyici olmas› için mücadele veren Yarg›ç ve Savc›lar Birli¤i'ni kapatmak
için çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂ.
Bakanl›k bürokratlar›n›n haz›rlad›¤› yeni tasar›ya göre, hakim ve savc›lara, bakanl›k taraf›ndan kurulan birlik d›ﬂ›nda
örgütlenme yasaklanacak.
F Tipi zihniyetinden baﬂka bir ﬂey de beklenemezdi zaten.
E¤er örgütlenme gerekiyorsa, onu da ben kurar›m diyor.
E¤er komünizm gerekiyorsa onu da biz getiririz diyen diktatör kafas› gibi... F Tipleri’ni de böyle yönetiyorlar ya.
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Lübnan Komünist Partisi MK Üyesi Riad Sauma:

Güçlerimizi Birleﬂtirmeliyiz
Beyrut’ta düzenlenen direniﬂ konferans› s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz,
Hizbullah temsilcisi ile röportaj› geçen hafta yay›nlam›ﬂt›k. Bu hafta da
Hizbullah’la birlikte direnen ve çok say›da ﬂehit veren Lübnan Komünist Partisi’nin Merkez Komite üyesi ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Sorumlusu Riad Sauma ile yapt›¤›m›z röportaja yer veriyoruz.

◆ Direniﬂte Hizbullah ile yan
yana savaﬂt›n›z. ﬁimdi de birliktesiniz. Neydi sizi biraraya getiren?
Riad Sauma: Önce biraz Lübnan'›n tarihinden söz edece¤im.
Uluslararas› güçler gelip ülkemizi
iﬂgal ettiler. Direniﬂ Hareketi ad› alt›nda gerilla savaﬂ›na baﬂland›.
Yurtsever bir hareketti. Biz esas
güçtük. Y›llarca savaﬂ›ld› bu isimle.
O zaman kazan›ld› ve ‹srail 10 km
geriye püskürtüldü. Orada kald›lar
ve kukla bir hükümet kurdular. Suha Miﬂal ad›nda bir direniﬂçi komutand›. H›ristiyan Lübnanl›’yd›. Direniﬂin yaln›zca Müslüman ve ﬁii
oldu¤u söylenemez. Bizim tüm kesimlerden üyelerimiz var. O bir kad›nd›. 84’de, Hizbullah hareketi yarat›ld› ve mücadeleye baﬂlad›. O s›ralarda iliﬂkilerimiz pek dostça de¤ildi. Hatta çarp›ﬂmalar da vard›
aram›zda. Ama Falanjistlerle oldu¤u gibi de¤ildi. Kardeﬂçeydi.
1990’da, politik nosyonda Suudi
Arabistan'da, Taif Anlaﬂmas› dayat›ld›. Politik çözüm dendi buna.
A¤ustos sonunda anlaﬂma imzaland›. Suriye; Amerika ve Birleﬂmiﬂ
Milletler ile Arap devletleri taraf›ndan yeniden inﬂa için politik ve askeri güç olarak seçildi. Suriye yeniden yap›lanma ve
Lübnan'›n askeri
ve sivil gücünü ve
kurumlar›n› yeniden oluﬂturmak ve
politik
çözüm
önermek için seçildi. 1990’dan
2005’e kadar süren bu durumda,
Suriyeliler Lübnan'›n politik ve

askeri yöneticisi rolünü oynad›lar.
Bu rolün pozitif bir aﬂamas› var. ‹ç
savaﬂta y›k›lm›ﬂ bir ülkeyi inﬂa etme rolünü üstlendiler. Baﬂka bir
olumlu yönü de, Hizbullah'a askeri
ve politik olarak yard›m ettiler. Ama
bir de olumsuz bir aﬂama var. Bizim
önümüze engel koydular. Yok etmek istediler diyemeyece¤im ama
Komünist Partiyi rolüne devam etmesi için b›rakmad›lar. Bu yüzden
direniﬂ Müslüman ve ﬁii bir görünüﬂ kazand›. Çünkü laikler, H›ristiyanlar ve di¤erleri d›ﬂland›. Bu yüzden, bizim için Suriyelileri d›ﬂar› atmak iyi oldu. Bu s›rada, Amerikal›lar Suudi Arabistan'›n suç ortakl›¤›yla, tamamen onlar›n iste¤ine
ba¤l› bir rejim kurdular. Ne yaz›k
ki, onlarla ayn› politik alanda bulunduk. Yani, Hizbullah'la ayn›
alanda bulunduk. Amerikan-‹srail
bask›s›na karﬂ› olduk, BM’nin ve
Konseyin karar›n›n manipülasyonunda ve iç politikada da Hizbullah’la çok yak›n olduk birçok noktada. Onlarla iliﬂkimizin tarihi bu.

Amerika Türkleri Kullanacak
◆ Zafer sonras› ‘bar›ﬂ gücü’
ad›yla di¤er ülkelerin askerleri geldi, ülkemizin askerleri de var. Türkiye'de buna karﬂ› mücadele ettik,
18 arkadaﬂ›m›z tutukland›. Siz nas›l
de¤erlendiriyorsunuz bu gücü?
Riad Sauma: Tarihi ve stratejik
olarak yaklaﬂmak istiyorum. Tarih
sizinle bizi ayn› imparatorluk içinde
birleﬂtirmiﬂti. Frans›z ve ‹ngiliz emperyalistleri Amerikal›lar’dan önce,
Arap ve Türk halklar› aras›nda ayr›l›k yaratt›lar. Lübnan halk› Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nu reddetti ve Avrupal›lar› istedi. Arap halklar›n›n ve
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Türler’in ortak ç›karlar›n›, Avrupal›lar’›n bu komplosunu anlamad›lar.
Biz tarihsel temelde bu varl›¤a (Osmanl› varl›¤›na) karﬂ› de¤ildik.
Tam tersine Türkler’in Lübnan'la, ‹ran'la, Suriye'yle iyi iliﬂkiler
içinde olmalar›n› istiyoruz. Bu nedenle biz bu bölgeyi yeniden esas
temelinde kurmak istiyoruz. Osmanl› gibi de¤il ama, halklar›n içinde iyi iliﬂkilerle yaﬂad›klar› bölgesel
birlik gibi. ‹yi ekonomik, politik
iliﬂkiler içinde. Türkler’in tarihlerine ve kimliklerine geri dönmelerini
istiyoruz. ‹ﬂbirli¤i yapmal›y›z. Ancak M›s›r ve ‹ran gibi Türkiye de
bölgedeki üç esas güçten biri olarak, ‹ngiltere'nin, Fransa'n›n, ‹talya'n›n ve Almanya'n›n Avrupa içinde oynad›klar› rolü oynam›yorlar.
Peki neden ileri gidilmiyor? Neden
bu bölgede isteklerini dayatabilen
ve bu nedenle de dünya politik arenas›nda sayg› gören, uzun vadeli
statejik ve ileri görüﬂlü davran›ﬂlar
sergilemiyorlar. Bu, bölgedeki tarihi birleﬂmedir. Bu birlik ne Amerikal›lar’›n ne Avrupal›lar’›n ne de ‹sraillilerin hoﬂuna gitmez. Onun için
bunlar Türkiye'deki, ‹ran'daki ve
M›s›r'daki Avrupa yanl›s› güçleri
kullan›yorlar. Ve aram›zdaki ayr›l›¤›
derinleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Bunun
için yoldaﬂlarlay›m ve sizinle birlikteyim. Korkar›m ki, Amerikal›lar
ayr›l›klar› derinleﬂtirmek için Türklerin buradaki varl›¤›n› da kullanacaklar, t›pk› Sünni ﬁii ayr›l›¤› gibi.
Bu bölgenin halklar›n› birbirlerinden uzaklaﬂt›rmak istiyorlar. Ermeniler’i Türkler’e karﬂ›, Kürtler’i
Türkler’e karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar. Araplar da di¤er Araplar’a karﬂ›. Bunlar
hep bat›l›lar›n çirkin oyunlar›. Bütün bunlarda bat›n›n ve NATO'nun
ç›karlar›n› görmeliyiz.
Ben tabi ki rejimlerden sözediyorum halklardan de¤il. Ben de sizin tavr›n›za sayg› duyuyorum ve
bu “bar›ﬂ gücü” konusunda sizin gibi düﬂünüyorum. Bu hükümetinize
karﬂ› ç›k›ﬂ›n›z iyi ama bu pozisyonunuzu bölgede objektif bir tav›r
olarak sunman›z gerekir. “Hay›r”
demek gerekir, “biz güçlerimizi
Amerikan stratejisinde kullanmak

istemiyoruz” demek gerekir. Bölgenin problemlerini çözmek için pozitif müdahaleyle birlikte olman›z gerekir. S›rt›n›z› bölgenin problemlerine dönmemeniz ve bölgenin sorunlar›n› sorgulaman›z gerekir.
Problemlerin size gelmesini beklemeyin. Pozitif ve ilerici güçlerle
bölgedeki problemleri sorgulaman›z gerekir. Bat› güçlerini ve onlar›n
müdahalesini azaltmak için güçlerimizi birleﬂtirmeliyiz. Tarihimizi yeni temeller üzerinden yeniden kurmal›y›z. Avrupa’n›n kap›s›n› çal›yorsunuz, O da size empoze ediyor.
Biz ‹srail sald›r›s›n› durduklar›
sürece bu güce karﬂ› de¤iliz ama iç
iﬂlerimize kar›ﬂ›rlarsa o zaman dur
deriz. Düﬂman kabul eder ve ona
göre davran›r›z BM gücüne.
◆ Türkiye'den söz ettiniz, iki tane Türkiye var... ‹kinci Türkiye'de,
halklar var. Laz, Kürt, Türk, Arap,
Çerkes... Silahl› ve demokratik mücadele veren devrimciler var. Türkiye'nin bu k›sm› sizi destekliyor. Ba¤lar› güçlendirelim diyor. Bunun
köprüsü de devrimciler.
Riad Sauma: Evet iki Lübnan
ve iki Irak var. O Türkiye'nin biri
Siyonist ‹srail'le birlikte. Emperyalizmin Ortado¤u'daki jandarmal›¤›n› üstleniyor. Zaten NATO üyesi.

‹ﬂbirlikçiler ulusal birli¤i
önlemek istiyorlar
◆ Lübnan'daki direniﬂ dünyada
direnenler için büyük bir onur kayna¤› oldu. Burada direniﬂ sürerken
biz ‹srail Konsoloslu¤u önünde
Lübnan bayraklar› taﬂ›yorduk. ﬁimdi zafer sonras›nda durumu sormak
istiyorum. Bir Hizbullah var bir de
Lübnan hükümeti. Bunlar›n aras›ndaki çeliﬂkiler nelerdir?
Riad Sauma: Tarihi olarak
Amerikal›lar ve genel olarak Bat›l›lar iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla buradalar. Tarihte ‹ngilizler’e, Frans›zlar’a
yard›m edenler, onlar›n atalar›yd›.
Bu iﬂbirlikçilerle, Amerikal›lar ve
‹srailliler direniﬂi ve ulusal birli¤i
önlemek istiyorlar. Yani 82’den beri

Ulusal hükümet kurulana
kadar gösteriler sürecek

ABD, halk kitlelerinin sokaklara dökülmesi karﬂ›s›nda, Bat› yanl›s› Sinyora hükümetine deste¤ini
yinelerken, bu deste¤in de bu hü-

kümeti
kurtarmas›n›n
zor oldu¤u görülüyor. Hizbullah
ve di¤er ﬁii partiler, komünistler
ve ço¤u H›ristiyanlardan oluﬂan
Özgür Yurtsever Hareketi taraf›ndan örgütlenen eylemlere, Sünni
partiler de kat›lmaya baﬂlad›lar.
Hükümetin Harriri suikastine
iliﬂkin uluslararas› mahkeme kurulmas› karar› ise, Cumhurbaﬂkan› Emil Lahud taraf›ndan reddedildi. Lahud, daha önce de mecvut
hükümetin meﬂrulu¤unu yitirdi¤ini
ilan etmiﬂti.
Öte yandan, Nasrallah; El Cezire ve El Manar televizyonlar› taraf›ndan canl› yay›nlanan konuﬂmas›nda, ‹srail sald›r›s› s›ras›nda
Sinyora hükümetinin ‹srail hesab›na çal›ﬂt›¤›n› ilan ederek, “Baﬂbakan, Lübnan ordusuna bize gelen
silahlar› engelleme görevi verdi.
Baz› hükümet üyeleri ABD’den ‹srail arac›l›¤›yla Hizbullah’› yoketmesini istedi. Savaﬂ›n as›l sorumlusu bunlard›r.” dedi.
Gösterilerin temel talebi ulusal
bir hükümet kurulmas› olsa da,
ortaya ç›kan ivme, yeni talepleri
de gündeme getirdi. “mezhepçili¤e dayal› sistemin ve yolsuzlu¤un
ortadan kald›r›lmas›, ücretlerin art›r›lmas› ve yoksullar› vuran yeni
verginin geri çekilmesi” gibi talepler bunlardan baz›lar›.

Filistinliler’i destekleyen güçleri
y›kmak istiyorlar. Yeni olumsuzluk,
ilerici ulusal koalisyon yerini de¤iﬂtirdi. Sosyalist Parti ve Hariri yerlerini de¤iﬂtirdiler ve Amerikal›lar’›n
ve ‹srailliler’in dostlar›n›n yan›nda
yerald›lar. Var olan hükümet içinde
‹srail'in eski arkadaﬂlar› ve Amerikal›lar’›n yeni arkadaﬂlar› ve Hizbullah vard›. Hizbullah görüﬂ ayr›l›klar›na karﬂ›n bu koalisyonu kabul
etti. Çünkü Hizbullah; ABD, ‹srail
ve Suudiler Hariri'nin öldürülmesini
kullanacaklar diye, ﬁiiler ve Sunniler ile Hariri yanl›lar› aras›nda iç savaﬂ ç›kar diye korkuyordu. Bu ko-

alisyonu gerginli¤i azaltma için
yapt›. Belli bir baﬂar› da elde etti.
Ama, Hariri, Cumullat ile yap›lan
koalisyon Amerikan'›n etkisi alt›nda, ‹srail sald›r›lar›n› durdurmak
için yap›lan bu koalisyondan Hizbullah'› d›ﬂlad›lar. Hizbullah da
Lübnan tamamen Amerikal›lar’›n
eline düﬂmesin diye di¤er yurtsever
güçlerle yeni bir koalisyon yaratarak hükümete karﬂ› ç›k›yor. ﬁimdiki
program› bu, tarafs›z bir hükümet
kurmak istiyor. Bu hükümetin yeni
bir seçim kanunu olmas› isteniyor.
Eskisinden daha adil olan bir kanun.
Yeni bir parlamentonun, yeni Baﬂ-

Beyrut’ta hükümetin istifas› talebiyle baﬂlayan eylemler ikinci
haftas›nda. Baﬂbakanl›k Saray›
yak›nlar›nda çad›r kurup oturma
eylemi yapan Lübnanl›lar’a seslenen Hizbullah Lideri Seyyid Hasan Nasrallah, ulusal bir hükümet
kuruluncaya kadar muhalefetin
gösterilerinin sürece¤ini söyledi.
Nasrallah, “Teslim olmak yok.
Gerçek bir ulusal birlik hükümeti
talebimizde kararl›y›z” dedi.
Bu arada ﬁii-Sünni çat›ﬂmas›n›n k›ﬂk›rt›lmak istenmesine karﬂ›,
geçti¤imiz Cuma günü her iki
mezhepten Lübnanl›lar birlikte
namaz k›larak “bu oyuna gelmeyecekleri” mesaj› verdi. Hizbullah Lideri de, Arap TV kanallar›na yapt›¤› aç›klamada, “bizim silahlar›m›z sadece ‹srail’e karﬂ› ve
Lübnan’daki hiç kimseye yönelmez. Lübnan’›n ﬁii Müslümanlar›
Sünnilerle bir mezhep çat›ﬂmas›na çekilemeyecek” sözleriyle bu
konudaki tutumunu ortaya koydu.
Pazar günü ise, ikinci kez
meydanlar doldu. Beyrut tarihinin
bu en büyük gösterisine bir milyonu aﬂk›n kiﬂi kat›ld›. Ki, ülke nüfusunun 4 milyon oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, ortaya ç›kan güç daha
net görülecektir.
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kan›n seçilmesi için çal›ﬂ›yor.

‹srail bir daha sald›r›rsa
savaﬂ Lübnan’la s›n›rl› olmaz

leceklerdir. Bu olas›l›k da var.

Emperyalizm çat›ﬂt›r›yor

◆ ‹srail'den yeni bir sald›r› bekliyor musunuz?
Riad Sauma: Bu tehlikeyi
yoketmiﬂ de¤iliz. Belki, çok yak›n
de¤il ama ilk f›rsatta intikam için
sald›racakt›r. Ama böyle bir ﬂey
olursa savaﬂ sadece Lübnan'la s›n›rl› kalmayacak, bölgesel olacak ve
Suriye de d›ﬂ›nda kalamayacak.
Belki Bush iktidardan gitmeden önce, bir savaﬂ ya da zarar verme yapacakt›r. Ya da ﬂöyle yapar, sorun
büyüyünce, Amerikal›lar ateﬂ üzerinde çözüme gideceklerdir, zarar
ve ziyan yüzünden Birleﬂmiﬂ Milletler gibi süper güçler olay›n içine
gireceklerdir. Amerikal›lar da kendi
yenilgilerini göstermeden geri çeki-

◆ Filistin, Irak ve sizin direniﬂiniz herkese moral verdi, BOP'un
hayata geçemeyece¤ini, emperyalizmin yenilebilirli¤ini gösterdi. Direniﬂ kazanmasayd›, Suriye ve ‹ran
kuﬂatmas› daralacakt›.
Riad Sauma: Teﬂekkür ederiz,
duygular›n›z için. Biz bombalamalarda zafer kazand›k ama savaﬂ› kazanmad›k. Bu büyük bir mücadele,
tarihi ve stratejik harekettir. Do¤ru,
tüm dünya ﬂimdi ‹srail’in yenilebilir
oldu¤unu biliyor. Bu Tanr›'n›n iste¤i de¤ildir.
Bu yüzden Amerikal›lar’›n taktiklerini de¤iﬂtireceklerini ve daha
gerçeklere uygun davranacaklar›n›
düﬂünüyorum. Baﬂka giriﬂler arayacaklar. BOP'un yeni versiyonunu

Amerikan terörü

min toplu protestolar› engelleme
amaçl› oldu¤u belirtiliyor.

◆

HAMAS’A TECR‹T KANUNU Tecrit politikas›n›n sadece
hapishanelere ve tutsaklara özgü
olmad›¤› biliniyor. Bu konuda Ortado¤u önemli bir “laboratuvar”
durumunda. Filistin’in seçilmiﬂ hükümetine en kapsaml› ﬂekilde uygulanan emperyalist tecrit, ABD
taraf›ndan “yasa” haline getirildi.
ABD Kongresi, “‹srail'i tan›mad›¤›” ve “ﬂiddetten vazgeçmedi¤i”
sürece Hamas'›n tecrit edilmesini
öngören kanun tasar›s›n› kabul etti.
Kanun, Hamas yönetiminde oldu¤u
sürece Filistinli siyasilere vize yasa¤› öngörüyor.

◆

GUANTANAMO’da yeni
bir iﬂkence merkezi aç›ld›. Burada
bulunan esirler, ayn› askeri üste yap›lan ve ﬂartlar›n daha da ‘a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›’ yeni bir cezaevine naklediliyorlar. Bu yeni cezaevinde tecrit
koﬂullar› daha da a¤›rlaﬂt›r›l›yor.
Buna göre; tutsaklar hücreleri d›ﬂ›nda da biraraya gelemeyecekler
ve tek kiﬂilik havaland›rmalara haftada iki kez yar›mﬂar saat ç›kacaklar. Tam izolasyonu öngören siste-

◆ IRAK’TA KATL‹AM’lar›n
ard› arkas› kesilmiyor. Bir yandan
mezhep çat›ﬂmalar› ile halk›n kan›
dökülürken, öte yandan ABD ordusu silahs›z sivillere bombalar ya¤d›r›yor. ABD ordusunun, Selahaddin kentinin Tartar bölgesinde düzenledi¤i iki ayr› hava operasyonunda, 6’s› çocuk 8’i kad›n 32 sivili katletti. ‹ﬂgalciler, “operasyonun,
El Kaide’ye yönelik oldu¤u ve sald›r›larda 20 direniﬂçi ile 2 kad›n›n
öldürüldü¤ü” aç›klamas› yaparken,
bölge halk›, yerel yetkililer ve Irak
polisi, ölenlerin tümünün sivil oldu¤unu söylediler. ‹ki evin vuruldu¤u katliamda ölenler 9 Aral›k günü topra¤a verilirken, cenaze töreni
ABD karﬂ›t› gösteriye dönüﬂtü.
“Kahrolsun ‹ﬂgalciler, Yaﬂas›n Direniﬂ” sloganlar› at›ld›.

◆ NATO’YA ‹ﬁKENCEC‹
GENERAL ATANDI. Guantanamo Üssü’ndeki iﬂkencelerden sorumlu olan ve eski Savunma Bakan› D. Rumsfeld’in dan›ﬂmanlar›ndan General Bantz J. Craddock,
ödüllendirilerek NATO Merkez
Komutanl›¤›’na atand›.
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dayatmak için yeni taktikler arayacaklar. Gerginli¤i artt›racaklard›r.
Ve Araplar aras›nda, bölgedeki güçler aras›nda çeliﬂkiler yaratacaklard›r. Buradaki Arap halklar› birbirleriyle çat›ﬂarak zay›flayacaklar ve
onlar “biz sorunu çözelim” diye gelecekler.
Nazar'a, El-Fetih ve Hamas aras›nda yapt›klar› budur. Bu çeliﬂkiler
bu gruplar aras›nda vard›. Ama bunlar› derinleﬂtirdiler. Ateﬂe benzin
at›yorlar. Lübnan'da bizle hükümet
aras›nda yapt›klar› gibi, birini di¤erine sald›rt›yor. Irak'ta Kürtler,
ﬁiiler ve Sünniler aras›nda yapt›¤›
gibi, Sudan'da çeﬂitli halklar› birbirine k›rd›rd›¤› gibi, halklar› birbirine k›rd›r›yor. Amerikan oyununa
düﬂmemek için ve zaferi sa¤lamlaﬂt›rmak için, tüm Lübnan halk›n›n
birlik olmas› gerekir.

ABD karﬂ›t› gösteri
Hükümetin ABD ile serbest ticaret anlaﬂmas› planlar›, Güney Kore
halk› taraf›ndan ülkenin dört bir yan›nda protesto ediliyor. 8 Aral›k’ta
ülke genelinde 20 bin kiﬂinin kat›ld›¤› gösterilerde çiftçiler baﬂ› çekiyor. Anlaﬂman›n “geleneksel yaﬂam
tarzlar› için y›k›m getirece¤ini”
söyleyen köylüler ile, “iﬂlerini kaybedeceklerini” belirten iﬂçiler, hükümetin yasaklamas›na ra¤men 9
kentte ABD karﬂ›t› gösteri gerçekleﬂtirdiler.

‹ran’da ö¤renci eylemi
Emperyalizm karﬂ›s›nda “ilerici” bir rol oynamas›na karﬂ›n, ülke
içinde demokratik hareketleri bask›
alt›nda tutan mollalar rejimi, ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi. Tahran Üniversitesi'nde yaklaﬂ›k 2 bin
ö¤renci, özgürlüklerinin k›s›tlanmas›n›, fiﬂlenmeleri protesto ettiler.
Fiﬂlenen kiﬂiler kampüslere al›nmayarak cezaland›r›l›yor. Öte yandan
Ahmedinejat’›n konuﬂma yapt›¤›
s›rada da salonda bulunan bir grup
ö¤renci posterlerini yakarak ‹ran
Cumhurbaﬂkan› için “diktatöre
ölüm” sloganlar› att›.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Kurban
Bayram›’na iliﬂkin haram parayla
kesilen kurban kabul edilir mi?
ﬂeklindeki bir soruyu ﬂöyle cevaplam›ﬂ sitesinde:
”‹badet helâl parayla olur. Bununla birlikte kiﬂi haram parayla kurban kesmiﬂse, bu
da geçerli olur...”

ram üzerine bu ayetleri, sureleri
bilmez mi? Bilir. Haram kurbanla
ilgili verdi¤i cevap iﬂte bu yüzden çok daha vahimdir ya.
Bu tart›ﬂmaya iliﬂkin bir gazetede
yay›nlanan okur mektubu özetliyor belki sorunu. Sözkonusu
okur diyor ki, “Günümüz Müslümanlar› içinde midesinde bir tek
helâl lokma olan çok az oldu¤una göre baﬂka türlü nas›l kurban

sinin kurban› geçerli olabilir?
Hangi yeﬂil sermaye grubunun
kesti¤i kurban geçerli olur? Borsalarda oynayan, mafyayla içli
d›ﬂl› olan hangi tarikat›n kurbanlar›n› kabul edecek Allah?..
Diyanet ne yaps›n bu durumda
de¤il mi? “Ey bu ülkenin müslümanlar›; yüzde 99’unuzun kesti¤i
kurban geçerli de¤ildir” mi desin?
Bunun yerine, tüm islamc›lar›n yapt›¤›n› yap›p,
PRAGMAT‹K davranm›ﬂ
Diyanet ‹ﬂleri de.
Pragmatizm uzun süredir
islamc›l›¤›n ayr›lmaz parças› haline gelmiﬂ durumda.
Müslüman›m desin de,
hacca gitsin, umre yaps›n
da ne olursa olsun, politikas› izliyorlar... Bu pragmatizmle zaman›nda “yeﬂil
kuﬂak” ad›na emperyalizmle ayn›
cepheye yaz›lm›ﬂlard›, sonra
“yeﬂil dolarlar” için holdingleri
meﬂrulaﬂt›rd›lar, ﬂimdi de haram›
helâl sayarak pragmatizmde hiçbir s›n›r tan›mad›klar›n› gösteriyorlar... Ne diyelim, Allah günahlar›n› affetsin!

Haram’a
helâl fetvas›
veren diyanet!

Bu cevap, dini bir yorumun
ötesinde, toplumda yozlaﬂman›n, soygunculu¤un nerelere kadar uzanm›ﬂ oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan
çarp›c›d›r.
Hangi din haram› meﬂrulaﬂt›rabilir? Hangi din harama helâl iﬂlemi yapabilir?.. Kald› ki, islam dini
“harama göz dikeni” bile lanetler, “midesinde bir tek haram
lokma bulunan›n ibadetinin say›lmayaca¤›n›” belirtir.
Peki Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, ha-

‘Yaﬂanabilir Bir
Mahalle ‹çin
Haklar›m›z›
‹stiyoruz’
Ankara’da Dikmen Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin düzenledi¤i "Yaﬂanabilir Bir Mahalle ‹çin Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›
sürüyor.
Bir süredir tek tek mahallelerde evlere giderek halktan
imza toplayarak süren kampanyada; 12 Aral›k'ta imza
stand› aç›ld›. Dikmen ‹lker 1.
Caddede Ali ‹zzet Dura¤›'nda
1 saat aç›lan imza stand› halk
taraf›ndan yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.

kesilecek? Diyanet hakl›.”
E¤er midesinde bir lokma haram
bulunan›n kurban› geçersiz say›lacak olsayd›, bugün hangi AKP
yöneticisinin kurban› geçerli olabilirdi? Arkalar›nda 50’ye yak›n
yolsuzluk dosyas› olan AKP’li
bakanlar›n, Unak›tanlar’›n hangi-

AKM, 15. Y›l›n›
Kutlad›
Avustralya Alevi Kültür
Merkezi, 9 Aral›k’ta 15. Y›l›
vesilesiyle bir kutlama etkinli¤i yapt›.
Çeﬂitli yerel halk sanatç›lar›n›n, sinevizyonlar›n, konuﬂmalar›n ve ﬂiirlerin yerald›¤›
etkinli¤e, Sydney‘de faaliyet
yürüten müzik grubu Grup ‹dil
de kat›ld›. Grup ‹dil'in sahnede
yerini almas›yla coﬂkusunu
tüm salona taﬂ›d›. Grup ‹dil
ad›na konuﬂan Mesut Eröksüz
‹mam Hüseyinler’in Yezid'e
karﬂ› onurlu direniﬂinin, günümüzde zalimin iﬂgallerine, adaletsizliklerine ve tecrit iﬂkencesine karﬂ› mücadele eden insanlar
taraf›ndan
sürdürüldü¤ünü vurgulad›.
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AKP, Y‹MPAﬁ
soygununun üstünü
kapat›yor!
CHP milletvekilleri taraf›ndan Y‹MPAﬁ’la ilgili meclise verilen araﬂt›rma
önergesi, AKP taraf›ndan reddedildi.
AKP hükümetinin ne Adalet Bakanl›¤›, ne ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Almanya’da
hakk›nda arama karar› olan Y‹MPAﬁ’›n
yöneticileri hakk›nda hiçbir iﬂlem yapmazken, soygunun aç›¤a ç›kar›lmas› yönündeki giriﬂimleri de engelliyor.
Geçen hafta TBMM’de yap›lan görüﬂmelerde Y‹MPAﬁ’la ilgili soru önergesinin reddedilmesi bunun son göstergesi oldu. AKP, önergeyi, “yurtd›ﬂ›ndan
para toplayan holdinglerle ilgili daha
önce Meclis araﬂt›rmas› aç›ld›¤›, yeni
bir araﬂt›rmaya ihtiyaç olmad›¤›” gerekçesiyle reddetti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

21 Aral›k
27 Aral›k

27 Aral›k 1990’da ‹stanbul Göztepe’de
DMO’nun bombalanmas› esnas›nda ﬂehit
düﬂtüler.

Fevzi AZIRCI

22 Aral›k 1977’de Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu’nu basan faﬂistleri püskürtmek için kitlenin önünde dövüﬂürken b›çaklanarak katledildi. 1954
K›rklareli do¤umluydu.

Bursa DEV-GENÇ saflar›nda yerald›. 23
Aral›k 1979’da Maraﬂ katliam›n› protesto
etmek için yap›lan bir eylemin güvenli¤ini sa¤larken ç›kan çat›ﬂma
s›ras›nda vurularak ﬂehit düﬂtü. 1957 Nevﬂehir Ürgüp do¤umluydu.

Nadir ÖLMEZ

Ferit, Ordu Fatsa’da do¤du. 1980 öncesi Liseli DEV-GENÇ saflar›nda çal›ﬂt›. 12 Eylül
sonras›nda tutsak düﬂtü. Tahliye olduktan
sonra DEV-GENÇ’in yeniden yarat›lmas› süFerit EL‹UYGUN recine kat›ld›. Zor koﬂullarda yeralt› müca- Hamdi AYGÜL
delesinde yerald›. Daha sonra SDB Ekip sorumlulu¤una getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüﬂhac›köy do¤umluydu. En büyük arzusu SDB üyesi olmakt›. Bu
arzusuna kavuﬂtu. Komutan› Ferit ile birlikte ﬂehit düﬂtü.

KAYIP
1968 do¤umluydu. Devrimci mücadeleye ‹stanbul’da
ö¤renciyken kat›ld›. ‹stanbul’da ilk kurulan ö¤renci derne¤i olan
MÜBYÖD’ün baﬂkanl›¤›n› yapt›. DEV-GENÇ içinde çeﬂitli görevler
üstlendi. ‹stanbul DEV-GENÇ’in sorumlulu¤una atand›. 1992’den
itibaren bir savaﬂç› olarak mücadelesine devam etti. 24 Aral›k
1994’de polis taraf›ndan gözalt›na al›narak kaybedildi.

Elaz›¤, Gaziantep ve Malatya’da görev yapt›. Malatya da¤lar›nda k›r gerilla ekiplerinde
yer ald›. Ayn› ilde anti-faﬂist bir eylem haz›rl›¤› sonras›nda elindeki bomban›n patlamas› sonucu 26 Aral›k 1979’da ﬂehit düﬂtü.
1956 Dersim Mazgirt do¤umluydu.

Zeki ÖZTÜRK

‹smail BAHÇEC‹

19 Aral›k Bayrampaﬂa ﬁehitleri

Yazgülü G. ÖZTÜRK

Yazgülü G. Öztürk, Dersimli ve 28 yaﬂ›ndayd›. 1. Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçisiydi. 1983’te a¤abeyi, 1994’te eﬂi
katledilmiﬂti. 1988’den beri örgütlü olarak Adana’da, Antep’te, ‹stanbul’da kavgan›n içindeydi.
ﬁefinur Tezgel Malatya-Kürecikli’ydi. Çocuklu¤undan
devrimciydi. ‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre mahalli
alanda çal›ﬂt›.
Nilüfer Alcan, Bolu Göynüklü’ydü. 1964 do¤umluydu.
Hapishanelerin önünde tan›d› devrimcileri. Bir tutsak yak›n›, bir TAYAD’l› olarak mücadele etti y›llarca. Sonra baﬂka
alanlarda çeﬂitli görevler üstlendi.

ﬁefinur TEZGEL

Özlem Ercan, Dersimli’ydi, ‹stanbul’da üniversite ö¤rencisiyken TÖDEF içinde mücadeleye kat›ld›. Katliam günü,
bir direniﬂçiyi kurtarmak için kendini alevlerin önüne siper
etti¤i s›rada yak›larak katledildi.
Gülser Tuzcu, Kastamonulu. 34 yaﬂ›ndayd›. 1992’den
beri örgütlü bir devrimciydi. Mahalli alanda sorumluluklar
ald›. 1995 y›l›nda tutsak düﬂtü.
Seyhan Do¤an, Samsun-Havzal›’yd›. 1973 do¤umlu.

DEV-GENÇ’liydi, görev verilen her yerdeydi, tutsakken ölüm orucuna gönüllüydü.

F›rat Tavuk, Ölüm Orucu 1. Ekip direniﬂçisiydi.
Bayrampaﬂa’da bedenini ilk ateﬂleyen oldu. 1971 Manisa
do¤umluydu. ‘94’ten beri kavgadayd›.
Ali Ateﬂ, 1. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 1970’te Adana’da
do¤du, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken
kat›ld› kavgaya.
Aﬂur Korkmaz, Ölüm orucu direniﬂçisiydi. ‘90’dan beri
mücadele içindeydi. Tutsak düﬂmeden önce liseli gençlik’te,
gecekondularda örgütlenme içinde yerald›.
Mustafa Y›lmaz, Fatsal›’yd›. ‹stanbul’da gecekondu direniﬂleri içinde devrimci oldu. Geliﬂti, çeﬂitli sorumluluklar
üstlendi.

Cengiz ÇALIKOPARAN

Cengiz Çal›koparan, ‹stanbul’da do¤du. ‹ﬂportac›yd›
devrimci hareketle tan›ﬂt›¤›nda. Emekçilerin örgütlenmesinde yer ald›. 1996’da 4 tutsa¤›n ﬂehit düﬂtü¤ü Ümraniye
katliam›ndan a¤›r yaral› kurtulmuﬂtu.
Murat Ördekçi Ad›yaman-Besni do¤umlu. ‹stanbul’da bir
elektirik atölyesinde çal›ﬂ›rken, devrimci oldu. 1994’te tutsak düﬂtü.
Murat ÖRDEKÇ‹

Nilüfer ALCAN

Özlem ERCAN

Mustafa YILMAZ

Gülser TUZCU

Seyhan DO⁄AN

F›rat TAVUK

Ali ATEﬁ

Aﬂur KORKMAZ

