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Bu kavga,
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zulümsüz yeni bir dünya için!
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TECR‹T ZULMÜNÜN,
‹ﬁKENCEN‹N, YOKSULLU⁄UN,
YOZLAﬁTIRMANIN
EMPERYAL‹ZMLE
‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹N
HESABINI VERECEK!

Düzkan, “Behiç Aﬂc› Kitab›”n›
Direniﬂ Evi’nde ‹mzalad›

Ayd›n tan›m› yap›l›rken kuﬂkusuz çok
ﬂey söylenebilir. Ayd›n›n “ça¤›n›n tan›¤›”
oldu¤u gerçe¤i ise, kimsenin itiraz edemeyece¤i bir özellik olarak kabul edilir.
Bugünün Türkiyesi’ne tan›k olan ve elbette dünyaya halklar›n penceresinden
bakan bir ayd›n, bir yazar tarihe hangi
notlar› düﬂer? O notlar›n baﬂ s›ralar›nda,
yedi y›ld›r süren Büyük Direniﬂ yer almadan “ça¤a tan›kl›k” edilebilir mi?
Gazeteci Yazar Ayﬂe Düzkan, geçti¤imiz günlerde ç›kan “Behiç Aﬂc› Kitab›”
ile ça¤›na tan›kl›k ediyor, bu ça¤›n direnenlerini, onlardan biri olan Behiç Aﬂc›
üzerinden anlat›yor. Aﬂc› ile günler süren
röportajlar›n yer ald›¤› kitap bu evde yaz›ld› da denilebilir.
Ayﬂe Düzkan, ilk ziyaretinin ard›ndan
düﬂüncesi kafas›nda ﬂekillenen kitab›n
ilk imza gününü de, 24 Aral›k günü, Avukat Behiç Aﬂc›’n›n ad›m ad›m ölüme yü-

rüdü¤ü evde düzenledi.
Neden böyle bir kitap yazma
ihtiyac› duydu¤unu, ilk röportaj
ve ilk ziyaretini aktaran Düzkan,
bir amac›n›n da, kamuoyunda çarp›t›larak tan›t›lan devrimcilerin,
Behiç’in kiﬂili¤inde nas›l insanlar
oldu¤unu tan›tmak olarak aç›kl›yor. Bas›n toplant›s›nda, böyle bir
ülkede herkesin hapishaneye girme ihtimalinin oldu¤unu söyleyen
Ayﬂe Düzkan, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü: “Benim nezdinde bu ülkenin ve bu dünyan›n, daha adil,
daha özgür ve daha eﬂit olmas› için mücadele edenler baﬂkalar›ndan daha k›ymetlidir. Ama sonuç olarak herkesin cezaevine girme riski olan bir ülke, baﬂbakanlar›n› cezaevine atm›ﬂ bir ülke, dolay›s›yla Behiç’in ve di¤er ölüm orucu yürütenlerin F tipi cezaevlerine karﬂ› hepimiz için bir ﬂey yapt›¤›n› düﬂünüyorum.
O yüzden ona teﬂekkür ediyorum.”
Behiç Aﬂc› ise, Ayﬂe Düzkan’›n “son
derece zor bir ﬂeyi üstlendi¤ini” belirterek, “Tecrit, ölüm orucu hepsini anlatmas› gerekti. Küçük bir kitapta bunlar› anlatabilmek biraz daha zordur galiba ama
ben baﬂarabildi¤ini düﬂünüyorum. Bize
ses oldu, içerdeki insanlara bir ses oldu.
Tecrite bir ses oldu, bu nedenle kendisine teﬂekkür ederim” dedi.
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Düzkan
kitaplar›n› imzalarken, Feminist Kad›nlar’›n da oldu¤u 150 kiﬂi etkinli¤e kat›ld›.

CANIM
FEDA
Neydik
ne olduk?
Tüm
Kitapç›larda
19/22 Aral›k 2000 tarihinde yap›lan
hapishaneler katliam›nda, Ümraniye
Hapishanesi’nde yaﬂanan katliam
ve direniﬂ, yaﬂayanlar›n dilinden tarihe bir kay›t olarak düﬂüldü.

‹lkel toplumdan sosyalist topluma;
toplumlar tarihini güncelleyerek, çizgilerin de deste¤iyle anlatan çal›ﬂma, bugünü, içinde yaﬂad›¤›m›z toplumu kavramak için rehber oluyor.



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

● TAYAD’l›lar her Pazar
Galatasaray Meydan›’nda
Tarih: Her Pazar
Yer: Galatasaray Lisesi önü
Saat: 13.00

● ‹KM Sinema Günleri
Her Cuma: 19.00
Her Cumartesi: 18.15,
Her Pazar: 18.15
Sinema günlerinde buluﬂal›m!
Adres: Mahmut ﬁevket Paﬂa
Mahallesi, Mektep Sokak No; 4
Telefon; 253 78 88 - 258 78 81

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Lale ÇOLAK

Yer: Okmeydan› Dü¤ün Salonu
Saat: 18.00

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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

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

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapishanesi’nde devrimci tutsaklara karﬂ› düzenlenen planl› katliam sald›r›s›nda ﬂehit düﬂtüler. Abdülmecit, Orhan ve R›za
sald›r› s›ras›nda ﬂehit düﬂerken Gültekin Beyhan
a¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›ktan sonra 8
Ocak’ta ﬂehit düﬂtü.

7 Ocak 2006’da zorla müdahale iﬂkencesiyle katledilen
ölüm orucu direniﬂçisi Serdar Demirel, direniﬂin 121. ﬂehidiydi.
Serdar, 12. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak baﬂlam›ﬂt›
ölüm orucuna. Açl›¤›n›n 200’lü günlerinde zorla müdahale
politikas›na karﬂ›, direnme hakk›n› savunmak için bedenini
tutuﬂturdu. Revire kald›r›lan Serdar, zorla “t›bbi” müdahaleyle katledildi.

Abdülmecit
SEÇK‹N

Abdülmecit, ‹negöl’de mahalli alan çal›ﬂmalar› ve
milis içinde yerald›. Bursa’da görevler üstlendi. Orhan, bir çat›ﬂma s›ras›nda yaral› olarak tutsak düﬂmüﬂtü. R›za, 1995 baﬂlar›nda örgütlü iliﬂkilere kat›ld›. Lojistik iﬂlerde görev ald›. Gültekin, 1989’da
Ç‹HKAD’da devrimci mücadele ile tan›ﬂt›. Ba¤c›larÇiftlik’te mahalli alanda faaliyetlerde yerald›.

Gültekin
BEYHAN

Serdar Demirel, 3 Eylül 1964 Çank›r› do¤umludur. Yeni Levent Lisesi'nde ö¤renciyken devrimcilerle iç içeydi. Direniﬂlerde, boykotlarda yer ald›... 1989'da örgütlü bir Devrimci
Solcu oldu. Daha sonra Silahl› Devrimci Birlikler’de yerald›.
1991 Haziran’›nda tutsak düﬂtü. Son 5 y›l›n› Sincan F TiSerdar DEM‹REL
pi’nin hücrelerinde geçiren Serdar, 17 y›ll›k devrimci yaﬂam›n› bir feda direniﬂçisi olarak tamamlad›.

● Temel Haklar Federasyonu
Yeni Y›l etkinli¤i

4 Ocak
10 Ocak

Zeynel KARATAﬁ

1975 Sivas do¤umludur. 1996 y›l›nda tutukland›. 19 Aral›k
Katliam›’n› Ümraniye Hapishanesi’nde yaﬂad›. Daha sonra
sevkedildi¤i Kartal Özel Tip’te direniﬂe baﬂlayan Lale Çolak,
ölüm orucundayken, adli t›bb›n karar›yla tahliye edildi¤inde art›k yüzlerce günlük açl›¤›n sonucunda fiziksel olarak
yar› ölü durumdayd›. Tahliye edildikten k›sa süre sonra 8
Ocak 2002’de d›ﬂar›da ﬂehit düﬂtü.
1977 Dersim-Hozat do¤umlu olan Zeynel, ‘90’lar›n baﬂ›nda mücadeleye kat›ld›. Aral›k 2000’de ‹stanbul’da tutsak düﬂtü. Tekirda¤ F Tipi’nde 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde
ölüm orucuna baﬂlad›. Zorla tedavi müdahalesini reddederek direniﬂini sürdürdü. 5 Ocak 2002’de Tekirda¤ F
Tipi’nden Devlet Hastanesi’ne götürülürken ﬂehit düﬂtü.
Direniﬂin 84. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

1992'de
tutuklan›p
Malatya Hapishanesi'ne
götürüldüm.
Daha önce
hapishanede
kalmam›ﬂt›m
ancak duydu¤um baz› isimler vard›. Bunlardan biriydi Serdar Demirel. Adana'daki SDB
faaliyetleriyle sohbetlere konu oluyorlard›.
Birkaç gün sonra iç görüﬂe ç›kaca¤›m›z
söylendi. Serdar'la da orada tan›ﬂt›k. Sar›ﬂ›nd› ve kemerli bir burnu vard›. Karadenizli sand›m önce. Sonra Çank›r›l› oldu¤unu ö¤rendim.
... O bana uzun uzun Adana'y› soruyordu... Hareketli ve espriliydi. Sanki y›llard›r
tan›ﬂ›yor gibiydik ve ben hemen üzerimdeki
çekingenli¤i att›m.
Temsilcimizdi Serdar ve haftada birkaç
gün karﬂ›laﬂma imkan›m›z oluyordu. Yaﬂa-

Orhan ÖZEN

R›za BOYBAﬁ

Abdülmecit Gürcü milliyetinden, Orhan Kürt, R›za Türk milliyetinden ve Gültekin de Azeri milliyetindendi. Halklar›n birli¤i ve kardeﬂli¤i onlar›n kavgas›nda somutlan›yordu.

KAYIP

Ali EFEO⁄LU

Devrimci mücadeleye ö¤renci olarak bulundu¤u ‹stanbul’da kat›ld›.
‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesi ö¤rencisiydi.
DEV-GENÇ’in gerek teorik, gerek
askeri anlamda yetkin kadrolar›ndan biriydi.

5 Ocak 1994’te iﬂkenceciler taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedildi... Daha önce de gözalt›na al›nm›ﬂ ve iﬂkenceciler karﬂ›s›nda ifade vermemiﬂti. Kardeﬂi Ayhan Efeo¤lu da 6 Ekim 1992’de gözalt›na al›n›p kaybedilmiﬂ ve o y›lmaks›z›n mücadeleye devam etmiﬂti.

Onlara dair...
Serdar DEM‹REL
nan s›k›nt›lar› dinler ve hapishane idaresiyle
bunlar›n çözümü yönünde görüﬂürdü.
ﬁu k›sa zaman dilimlerinde canl› sohbetler baﬂlard› hemen. Konuﬂmay› sevdi¤inden
herkese diyecek bir ﬂeyleri olurdu mutlaka.
Hele de tak›lmalar›.
... Hapishanelerin so¤uk yüzüne inen bir
tokatt› sanki Serdar. Neﬂesi, canl›l›¤› ve militanl›¤›yla bizlere örnek olmuﬂ ve tüm arkadaﬂlar›n sevgisini kazanm›ﬂt›.
Hapishane personeli de sayg› duyuyor ve
bunu dile getiriyordu. Kimileri yard›m istiyorlard› ondan; "idare, sizin söylediklerinizi
dikkate al›yor, bizi dinleyen kim oturdu¤umuz yerin cam›n› bile takm›yorlar, sen söylersen belki takarlar"... ‹lgilenir, yol yöntem
sunard› böyle durumlarda.
... Mahkemelerimiz genelde ayn› güne

1952 do¤umluydu.
1970’li y›llar›n sonunda
mücadeleye
kat›ld›. Cunta döneminCemal UÇAN de uzun süre
tutsak kald›. Tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul’da mücadelesini
sürdürürken, yakaland›¤› hastal›k sonucu 10 Ocak 1993’te
aram›zdan ayr›ld›.

denk gelirdi ve marﬂlarla, türkülerle 7-8 kiﬂi DGM'ye do¤ru yol al›rd›k. Temel Cingöz
Davas› diye bilinirdi Serdarlar’›n davas›...
Dost ve düﬂman taraf›ndan yak›ndan izlenirdi. Davalar› sonuçlan›p da Serdar'a müebbet
a¤›r hapis cezas› verilince salon d›ﬂ›ndaki polisler "geçmiﬂ olsun" diyerek birbirleriyle kucaklaﬂm›ﬂlard›. Art›k Serdarlar'›n eli onlara
dokunmayacakt›, öyle düﬂünüyorlard›.
... 13 y›l sonra duydum ki, Fidan ekibi
yürüyüﬂçüleri aras›nda yerini alm›ﬂ Serdar›m›z. Farkl› hapishanelerdeydik ama uzand›m öptüm k›z›l bantl› aln›n›. Coﬂku dolu sat›rlar›yla yürüyüﬂüne ortak etti bizleri.
Birgün duyduk ki, açl›¤›n›n 243. gününde zorla müdahale etmiﬂler ve kalbi atmaz
olmuﬂ....
Y›llar›n› çalmak istediler ama baﬂaramad›lar. Unutturmak istediler u¤runa y›llar›n›
verdi¤i de¤erlerini. Unutturamad›lar.
Menzile vard› Serdar›m›z.

Aln›m›z ak
Baﬂ›m›z dik
Tecrite zulme iﬂkenceye karﬂ› olan herkes, bütün güçler,
AKP iktidar›n›n demagojilerine ve zulmüne karﬂ› “Tecrite
Son!” diyerek aya¤a kalkmal›d›r.
osyalizmin ölümünün ve kapitalizmin ilelebet geçerli tek sistem
oldu¤unun ilan edilmesinin üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi.
Emperyalizmin önünde hiçbir gücün duramayaca¤›n›n teorisinin yap›lmas›n›n üzerinden de çok fazla
zaman geçmedi. Ama ﬂimdi,
2007’ye girerken, bunlar çoktan iflas etmiﬂ iddia ve teoriler çöplü¤ündeki yerlerini ald›lar. 2006 y›l› boyunca, tüm dünyan›n tart›ﬂt›¤›, emperyalizmin “kadr-i mutlak” gücü
de¤il, emperyalizmin bir türlü hükmünü geçiremedi¤i direniﬂler oldu.
rak’ta direniﬂ ad›m ad›m s›k›ﬂt›rd›
ABD’yi. 2006’n›n sonunda, “Irak
Çal›ﬂma Grubu”nda Irak’tan sa¤ salim nas›l ç›kabilirizi tart›ﬂan bir
ABD vard›. Gazze’de, Lübnan’da
sald›ran, kuﬂatan siyonizm, amac›na
ulaﬂamad›. 2006’n›n sonunda Filistin ve Lübnan’daki direniﬂ güçlerinin iradesini kabul etmek zorunda
kalan bir ‹srail vard›. Hiç kesintiye
u¤ratmad›¤›m›z tecrite karﬂ› mücadeleyi yeniden ad›m ad›m büyüttük.
Ve y›llard›r unutulan, unutturulan,

S

I

úçindekiler

gündem d›ﬂ› b›rak›lan tecrit,
2006’n›n ikinci yar›s›nda a¤›r ad›mlarla yeniden gündemin ön s›ralar›na taﬂ›nd›. 2006’n›n sonunda art›k
tecriti gündemine almak zorunda
kalan bir AKP iktidar› var.
iç kuﬂkusuz, emperyalizmin ve
oligarﬂinin a¤›r sald›r›lar› alt›ndayd›k yine. Siyasi, askeri kuﬂatma
sona ermiﬂ de¤il; devrimcilere, tüm
muhalif güçlere karﬂ› 2006 boyunca
da say›s›z komplo, provokasyon
gerçekleﬂtirildi. Bask›lar, cezalar,
iﬂkenceler yine bize yöneltildi. “Terör” demagojisiyle hakl›l›¤›m›z›,
meﬂrulu¤umuzu gölgelemeye çal›ﬂmaktan bir an bile vazgeçmediler.
Halklar› sindirmek ve uyuﬂturmak
için ellerindeki tüm ekonomik, kültürel araçlar› kullanmaktan geri durmad›lar. Bunlar emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n karakteristik
özellikleridir; bu politikalar›nda ﬂaﬂ›r›lacak veya beklenmedik bir yan
da yoktur. Ve zaten tarihi yazan da
bunlar de¤ildir. Tarihin gidiﬂat›n›
belirleyen halklar›n ve halk›n örgütlü güçlerinin bu politikalar karﬂ›s›n-

H

daki tav›rlar›d›r.
mperyalizmin ve oligarﬂinin son
y›llarda ülkelere, halklara ve örgütlere karﬂ› uygulad›¤› tecrit politikas›n›n, geçti¤imiz y›l boyunca daha büyük ölçüde deﬂifre oldu¤unu
söyleyebiliriz. Dünyan›n ilerici,
devrimci, demokrat güçleri, ayd›nlar›, tecrit gerçe¤ini görmekte dünden daha ileri bir noktadad›rlar. Dolay›s›yla bu da kendi alternatifini
üretmekte, halklar uluslararas› planda birlik ve dayan›ﬂma aray›ﬂ› içine
girmektedirler. Bugün için henüz
ﬂekillenmiﬂ somut bir alternatife
ulaﬂ›lamam›ﬂ olsa da, bu aray›ﬂ›n
varl›¤› önemlidir. Tecritin ülkemiz
somutunda da art›k daha aç›k biçimde farkedilmeye baﬂland›¤›n› söyleyebiliriz. Bu bilinçlenme, bu ayd›nlanma, tecriti anlatmak ve parçalamak için ödenen bedellerin boﬂa olmad›¤›n›n da bir baﬂka ifadesidir.

E

alk›m›z› yoksullaﬂt›rmaya devam ettiler 2006 boyunca. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sömürü ve soygun politikalar›, ülkemizin büyük ﬂehirlerinin çevrelerinde
yeni yoksul semtleri oluﬂturdu. Yoksullu¤un ortas›nda ise yozlaﬂman›n
yay›lmas›n› tevﬂik ettiler. Yozlaﬂt›rma, yoksullar› etkisizleﬂtirmenin en
etkili yollar›ndan biriydi çünkü.

H

ulmün, yoksullu¤un, yozlaﬂt›rman›n karﬂ›s›nda sadece devrimciler vard›. Çünkü tüm düzen
güçleri bu politikalar›n ya sahibi, ya
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Geç olmadan!

35

Polis insanlar›n yaﬂam›n› tehdit ediyor
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Tecrit suçtur, kald›r›n!

38

Bir simitlik zam ve kan›m›z› emen 14 aile
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Bas›nda tecrit ve direniﬂ

41

Kapitalist batakl›k: Yolsuzluk batakl›¤›
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Aln›m›z ak baﬂ›m›z dik

19

Tecrit tüm halk›n sorunu
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Yoldaﬂlar, Dostlar›m›z

22

Katliamc›lar› yarg›lay›n

6

‹nkar ve oyalamadan vazgeçin!

24

Teslim alamad›lar!
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AKP hukuktan ne anlad›¤›n› bir kez daha

26

'Bizi yine satmay›n!'
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2. TSF'ye giderken

28

Enfal'de Türkiye oligaﬂisi de suçludur

46

Yurtd›ﬂ›: Belçikal› senatörler DHKC

30

Hayat›n ‹çindeki Teori: 21. Yüzy›l ve

gösteriyor
10

TBMM Baﬂkan› Ar›nç: F Tipleri
insani de¤ildir

11

Avukatlar Meclis'te!

12

Sansür parçaland› tecrit de kalkacak!

Küba Devrimi-1
34

Röportaj: Behiç Aﬂc›, yaﬂam için neyin
do¤ru oldu¤unu anlat›yor

taﬂ›yor
42

Gençlik: Faﬂist sald›r›lar devlet
himayesinde sürüyor

tutsaklar›n› ziyaret etti
47

Dünya: APPO: Bütün iktidar halklara!

48

Bir gece yürüyüﬂü

50

Tarihte bu ay

da seyircisiydi. Emperyalizme boyun e¤miﬂ, biat etmiﬂ düzen partileri, halk›n sorunlar›na “göstermelik”
olarak bile sahip ç›kman›n çok uza¤›ndayd›lar. Bu ba¤›ml›l›k zincirleri
içinde, 2006 boyunca da ABD emperyalizmiyle iliﬂkilerde, Avrupa
emperyalizmiyle iliﬂkilerde ülkemizin tarihine yeni utanç sayfalar› eklendi. Ulusal onursuzluk, “de¤iﬂmez
d›ﬂ politika çizgisi” oldu. Emperyalist tekeller ülkemizde yeni imtiyazlar elde ettiler. Ve bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda da emperyalizme karﬂ› direnen sadece yine devrimciler vard›.
Kendilerini “ulusalc›” olarak adland›ran kesimler ise, anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltmenin öncelikli
bir görev oldu¤u ülkemizde, yanl›ﬂ
kulvarlarda yürüyerek faﬂizmin yede¤i olmaya devam ettiler.
olay›s›yla, denilebilir ki, tecrit,
yoksulluk, yozlaﬂt›rma, emperyalizmle iﬂbirli¤i, geçti¤imiz
y›l boyunca ülkemizin as›l gündemleri oldular. Bizim kavgam›z da iﬂte
bunlara göre ﬂekillendi. Bu kavgada
mevcut güç dengeleri içinde istenilen sonuçlar al›namam›ﬂt›r belki.
Bu sald›r›lar› tümüyle geri püskürtmekte yetersizlikler olmuﬂtur. Fakat, emperyalizmle ve oligarﬂiyle
uzlaﬂmaman›n, tecrite yozlaﬂt›rmaya, hiçbir ﬂart alt›nda boyun e¤memiﬂ olman›n onuruna sahibiz.
2006’y› ard›m›zda b›rak›rken, aln›m›z ak, baﬂ›m›z diktir.

D

ünya halklar›n›n mücadelesi
dümdüz bir çizgide geliﬂmez.
Bir bakm›ﬂs›n›z ileri f›rlam›ﬂt›r ezilen halklar›n direnen ve savaﬂan
güçleri. Bir bakm›ﬂs›n›z zulmün karanl›¤› basm›ﬂt›r ülkeleri... Geniﬂ
kitleler, umutlu olmakla umutsuzluk aras›nda sal›n›p durur. Fakat
devrimciler, bütün bu gel-gitler, bütün bu ilerlemeler ve gerilemeler
aras›nda, ayd›nl›k veya karanl›klar
içinde, umudun meﬂalesini asla söndürmeyenlerdir. Bu anlamdad›r ki,
dünyada ya da ülkemizde karﬂ›-dev-
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rim rüzgarlar›n›n en güçlü esti¤i dönemlerde bile, umudumuzu hiç kaybetmedik. Koﬂullar ne olursa olsun,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgam›z› sürdürdük. Esen
rüzgarlara kap›lmadan kendi do¤ru
bildiklerimizi, inançlar›m›z› ve ideallerimizi savunduk.
abii ki, bu tutarl›l›¤›m›z›n, ideallere ba¤l›l›¤›m›z›n bir bedeli de
vard›. Hiçbir ﬂey yapmayan, hiçbir
ﬂey olamaz. Hiçbir ad›m atmayan,
hiçbir yere varamaz. Dünya ve ülkemiz siyasi tarihi tan›kt›r ki, statükolara ve nesnelli¤e teslim olmak, tükeniﬂtir. Biz statükolar› zorlayarak,
parçalayarak mücadeleyi sürdürüyoruz. Bunu yapt›¤›m›z için elbette
sald›r›lara hedef olaca¤›z, elbette
bedeller ödeyece¤iz. Bundan bir ﬂikayetimiz yok. ‹deallerimize do¤ru
ilerledikçe, devrim yürüyüﬂümüzü
sürdürdükçe, bize ölüm yoktur.

T

n büyük bedeli ödedi¤imiz alanlardan biri de bilindi¤i gibi, tecrite karﬂ› 7 y›ld›r büyük bir kararl›l›kla sürdürdü¤ümüz direniﬂtir.
Evet, bu direniﬂ içinde, direnme
hakk›n› savunabilmek için öldük,
sansürü k›rmak için öldük, gerçekleri ancak ölümlerimizle hayk›rabildik. Bu sorunun yok say›lmas›na
izin vermedik. Bu sabr›n ve kararl›l›¤›n yaratt›¤› bir sonuç olarak tecrite karﬂ› ilerici, demokrat güçler yeniden hareketlendiler. ﬁimdi tecrite
karﬂ› olan tüm güçler, bunu bir aya¤a
kalk›ﬂa
dönüﬂtürmeliyiz;
AKP’nin demagojilerinin karﬂ›s›na
“tecriti kald›r›n” netli¤iyle ç›kmal›,
tecrite karﬂ› mücadeleyi yükseltmeliyiz. Kimin yapabilece¤i ve yapmas› gereken ne varsa, ﬂimdi yapma
zaman›d›r.

E

atliamla çözülmedi, sansürle
çözülmedi, bask› ile çözülmedi,
komplolarla çözülmedi. ﬁu ana kadar bu sorunu yok sayma temelindeki bütün giriﬂimler baﬂar›s›z oldu.
ﬁimdi iktidar bir karar verme arifesindedir. Ya tecrite son vererek bu
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katliam› durduracaklar, ya devam
edecekler. Soyut vaadlerin zaman›
çoktan geçmiﬂtir. Demagojiler zaman›n› doldurmuﬂtur. Geriye ölüm
orucu direniﬂçilerinden Gülcan Görüro¤lu’nun sorusunu sormak kal›yor: “Tecriti kald›rmad›¤›n›z için
ölümüne sebep olaca¤›n›z 123. insan›n katili olmaya haz›r m›s›n›z?”
iz, hayat›n her alan›nda direnmeye, her alanda mücadeleyi
sürdürmeye haz›r›z. 1970’lerin baﬂ›ndan beri, iktidar hedefimizi ve
iddiam›z› güçlendirerek sürdürüyoruz bu mücadeleyi. Tarihin ak›ﬂ›
içinde bir y›l hiç kuﬂkusuz uzun bir
zaman dilimi de¤ildir. Bu kadar k›sa zaman dilimleri içinde kesin genellemeler yapmak, kesin hükümler
ç›karmak mümkün de¤ildir. Ama
zaman›n tümüne bak›p çok ﬂey söylemek mümkündür: Bu kavga, konjonktürel bir kavga de¤ildir; kurtuluﬂa kadar sürecek bir kavgad›r ve
ülkemiz devrimcileri, bu kavgadaki
kararl›l›klar›n›, inançlar›n› geçen
her y›lda yeniden ve yeniden kan›tlam›ﬂlard›r.

B

eni bir y›la girerken, yeryüzünün ve ülkemizin daha yaﬂan›l›r olmas› için kendilerini feda
edenleri akl›m›zdan hiç ç›karmayaca¤›z. En güzel bayramlar, en güzel
y›llar onlar›n hakk›yd›. Ama onlar
biz güzel bayramlar yaﬂayabilelim,
bizim güzel bir gelece¤imiz olsun
diye feda ettiler kendilerini. Bize b›rakt›lar tüm yar›nlar›. Bize b›rakt›lar tüm yeni y›llar›. Bize b›rakt›lar
tüm bayramlar›. Bizim de onlara bir
sözümüz var bilindi¤i gibi; onlara
devrim sözümüz var.

Y

007’yi bu sözü yerine getirmenin coﬂkusu, inanc› ve kararl›l›¤›yla karﬂ›layaca¤›z. Bu sözü yerine
getirmek için hayat›n her alan›nda
daha fazla örgütlenecek, halk›n birli¤ini daha geniﬂ bir ﬂekilde sa¤layacak, daha militanca ve daha bilinçli, daha donan›ml› olarak sürdürece¤iz yürüyüﬂümüzü.
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Tüm okurlarımızın bayramını ve yeni yılını kutluyor; bağımsız bir
ülkede, özgür bir halk olarak yaşayacağımız nice yıllar diliyoruz.
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YOLDAﬁLAR, DOSTLARIMIZ
Bir y›l› daha geride b›rakt›k.
Bu bir y›lda geliﬂen, ilerleyen,
büyüyen, ezilen halklar›n hakl›
mücadelesidir. Dünyan›n her taraf›nda kan›m›z› ak›tt›lar, katlettiler, de¤erlerimize sald›rd›lar, en büyük vahﬂeti uygulad›lar; uygulamaya da devam ediyorlar. Bize, tecriti, zulmü, iﬂgali, sömürüyü, yozlaﬂmay› reva gördüler. Ama bütün bunlar›n karﬂ›s›na ezilen halklar, hakl›l›klar›ndan ald›klar› güçle dikildiler. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin daha k›sa süre
önce yüksek perdeden savunduklar› “demokrasi götürece¤iz,
ezilenleri kurtaraca¤›z” sözlerinin yerini, girdikleri batakl›ktan nas›l kaçacaklar›n›n hesaplar› al›yordu. Stratejistleri, bütün kurumlar› kaçman›n hesaplar›n› yap›yorlard›. Ezilen halklar güçleniyordu. Hakl›yd›lar.
Emperyalistlerin maskesi bir
kez daha düﬂmüﬂtü. ‹ﬂgal, zulüm ve katliamlarla halklar›n
yenilemeyece¤i, yok edilemeyece¤i bir kez daha görülmüﬂtü.
O katliamc› ve iﬂgalci emperyalistlere övgüler dizen, emperyalizmin art›k eski emperyalizm
olmad›¤›n›, de¤iﬂti¤ini, demokratlaﬂt›¤›n› söyleyen hainler,
dönekler ortada yoktu. Sessizdiler. Çünkü halklar konuﬂuyordu. Halklar›n konuﬂtu¤u yerde
sahtekârlar, hainler duramazlard›. Bugün bütün dünyada, haks›zl›¤›n ve zulmün oldu¤u her
yerde halklar birbirlerinden güç
alarak direniyorlar ve emperyalizme meydan okuyorlar. Emperyalistler ﬂaﬂk›nd›r. Halklar›n
elinden nas›l kurtulacaklar›n›n
yollar›n› aramaktad›rlar. Yol

yoktur. Halklar kazanacakt›r.
Bu kesindir. Baﬂka yol yoktur.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, halklar› teslim alabilmek
için iﬂgal, katliam, provokasyon
dahil her yöntemi kullanmaktad›rlar. Bunlar, halk düﬂmanlar›n›n geleneksel yöntemleridir.
Varl›klar› yeryüzünden silinene
kadar bu yöntemlere devam
edeceklerdir. Ülkemizde de
farkl› de¤ildir. Hemen bütün iktidarlar egemenliklerini sürdürebilmek için, demokrasi, hukuk ve adalet dedikleri hemen
her ﬂeyi, istediklerinde bir kenara itmekte ve yok sayabilmektedirler. S›n›f mücadelesinin oldu¤u her yerde böyledirler. Ülkemizdeki AKP iktidar›
da bu yöntemi uygulamaktan
çekinmemiﬂtir.
2006 y›l› ülkemizde tecrite,
zulme, emperyalist iﬂbirlikçili¤e ve yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadele dolu bir y›l olmuﬂtur.
Bütün bu mücadeleler boyunca,
AKP iktidar›, bu mücadeleyi
engellemek için oligarﬂinin geleneksel tüm yöntemlerini uygulam›ﬂt›r. Her türlü iﬂkence,
bask›, tehdit, ﬂantaj ve sahtekârl›¤a baﬂvurmaktan çekinmemiﬂtir. Bu yöntemler oligarﬂinin
büyük korkusunu itiraf etmekten baﬂka bir ﬂey ifade edemez.
Devrimci mücadeleyi gelinen
aﬂamada tehditlerle, bask›larla,
sahtekârl›klarla susturamazlar.
Geriletemezler. Ama bunlara
devam edeceklerdir. Onlar›n
keyfilikleri, adaletsizlikleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Bunlara karﬂ› bütün gücümüzle her
yerde mücadele edecek, maskelerini düﬂürüp gerçek yüzlerini

Kazanan
emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri de¤il,
ezilen halklar olacak.
Biz olaca¤›z. Bu
kaç›n›lmazd›r. Bütün
emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri yeni
y›lda halklardan
daha çok
korkacaklar;
halklar›n mücadelesi
daha çok geliﬂecek.

sergileyece¤iz. AKP iktidar›n›n
hukukla, demokrasi ile, hatta islamc›l›kla hiçbir ilgisi yoktur.
Hemen her ﬂeyiyle ikiyüzlü,
sahtekâr olup emperyalizmin iﬂbirlikçisi, kapitalizmin sözcüsü
bir iktidard›r. ‹slamc›lar›n hiç
de¤ilse tutarl› olmasa da zalime
ve zulme karﬂ› söylemleri vard›r. AKP’nin bunlarla da hiçbir
ilgisi yoktur. Bunun için AKP
oligarﬂinin ve emperyalizmin
ç›karlar›n› koruyan halk düﬂman› bir iktidard›r. Bu iktidara karﬂ› mücadelemiz yeni y›lda da
sürecek, AKP’nin halk düﬂman›
yüzünü ortaya ç›kartacak, yapt›klar›n›n hesab›n› soraca¤›z.
Kazanan emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri de¤il, ezilen halklar olacak. Biz olaca¤›z. Bu kaç›n›lmazd›r. Bütün emperyalistler ve iﬂbirlikçileri yeni y›lda
halklardan daha çok korkacaklar; halklar›n mücadelesi daha
çok geliﬂecek. Mutlaka kazanaca¤›z. Bu duygu ve düﬂüncelerle bütün yoldaﬂlar›m›z›n ve
dostlar›m›z›n yeni y›l›n› kutluyor, baﬂar›lar diliyoruz.

B
“Tecrit
yok”

“O zaten
terörist
avukat›”

“ko¤uﬂ
sistemine
dönmek istiyorlar”

Adalet Bakan› Cemil Çiçek ve
bakanl›k bürokratlar›, geçen hafta F
Tipleriyle ilgili çeﬂitli aç›klamalar
yapt›lar. Bu aç›klamalar›yla her
ﬂeyden önce direniﬂi, tecrite karﬂ›
muhalefeti yok sayma politikas›n›
daha fazla sürdüremeyeceklerini
kabul etmiﬂ oldular. Ama “yok sayma”n›n yerine koyduklar› nedir?
Yerine koyduklar›, 19 Aral›k’›n öncesinde sonras›nda defalarca tekrarlanan demagojilerdir.
Bu demagojiler de Adalet Bakanl›¤›’n› en fazla üç beﬂ gün idare
eder. Ama hemen ard›ndan yine gerçe¤in sorular›yla yüzyüze kal›rlar.
Nitekim böyle oldu.
Adalet Bakanl›¤›’n›n “tecrit
yok” aç›klamalar›, F Tipi hapishaneleri savunan, 7 y›ld›r susan çeﬂitli
kesimler taraf›ndan bile kabul görmedi. TBMM Baﬂkan› Bülent
Ar›nç’tan çeﬂitli köﬂe yazarlar›na
kadar birçok kesim, F Tiplerindeki
tecrite, “insanl›k d›ﬂ›” uygulamalara
dikkat çektiler.

‘Tecrit yok’ demek, her türlü
tart›ﬂmay› baﬂtan kesmektir;
At›lacak ilk ad›m, tecrit
gerçe¤ini kabul etmektir...
Avukat Behiç Aﬂc›’n›n gayet veciz ﬂekilde dile getirdi¤i gibi Adalet
Bakanl›¤› d›ﬂ›nda tecriti savunan
kimse kalmad›. Tüm barolar›n, demokratik kitle örgütlerinin, ayd›nlar›n tecrit karﬂ›s›nda aç›kça saf tuttu¤u noktada, Adalet Bakanl›¤› “diyalo¤a aç›¤›z” söylemiyle eleﬂtirileri
geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek, geçen hafta F Tipi hapishanelere yönelik eleﬂtiri ve
taleplerle ilgili üç sayfal›k resmi bir
aç›klama yapt›. ‹pek, aç›klamada

‹NKAR VE OYALAMADAN VAZGEÇ‹N!

TECR‹T‹ ÇÖZÜN!
‘her türlü öneri ve iﬂbirli¤ine aç›k
olduklar›n›’ söylerken, Cemil Çiçek de konuﬂmas›nda, '‹nfaz sistemiyle ilgili tekliflere aç›¤›z' diyordu. Ancak her ikisinin aç›klamas›nda da “tecrit” inkar edilmektedir.
Tecritin inkar edildi¤i noktada, Çiçek’in ve bürokratlar›n›n “her türlü
öneriye aç›k olma” sözlerinin alt›
boﬂtur. “Tecrit yok” demek, zaten
her türlü tart›ﬂma, öneri ve çözümün
önünü kapatmakt›r.
Adalet Bakanl›¤›, e¤er önerilere, iﬂbirli¤ine aç›ksa, ortada varl›¤›
reddedilemez ﬂekilde duran sorunun
çözümü için bir ﬂey yapacaksa, ataca¤› ilk ad›m, tecrit gerçe¤ini kabul
etmektir. Bu kabul edilmedikçe,
AKP hükümetinin ve Adalet Bakanl›¤›’n›n tüm sözleri boﬂ sözler olarak kalmaya mahkumdur.

Adalet Bakanl›¤›’n›n ‹ddialar›
ve Gerçekler:
‘Eski ko¤uﬂ sistemine dönme
özlemi’ demagojisi:
“F tipi cezaevlerinde 'Üç kap›
üç kilit aç›ls›n' söylemini dile getiren baz› kimse ve çevrelerin bununla eski ko¤uﬂ sistemine dönme özlemi içinde olduklar›, baz›lar›n›n ise
ne anlama geldi¤ini bilmedikleri

de¤erlendirilmektedir.”
“Bu, terör suçu iﬂleyen hükümlü-tutuklular›n bar›nd›r›ld›¤› yüksek
güvenlikli kurumlar›n kap›lar›n›n
aç›k tutulmas›n›n istenmesidir, bu
kabul edilemez.”
Faﬂizmin temsilcisi ve sözcüsü
Kenan ‹pek, faﬂizmin bu hakl› ve
meﬂru talebi böyle de¤erlendirdi¤ini aç›kl›yor.
Adalet Bakan› Çiçek de, 28 Aral›k günkü Vatan’da yay›nlanan röportaj›nda ayn› ucuz aldatmaya baﬂvuruyor ve ﬂunlar› söylüyor:
“‹stenen ’3 kap› 3 anahtar’ formülü tekrar ko¤uﬂ sistemine dönmektir. Spor salonlar›, iﬂ yurtlar›,
kütüphanede biraraya gelmeleri laz›m. Öbür türlüsünde 9 kiﬂi 18 kiﬂi,
36 kiﬂi oluyor. Bu eski ko¤uﬂ düzenidir. Cezaevleri eylem alan› haline
gelecektir...”
Birincisi; tutsaklar›n talebi eski
ko¤uﬂ sistemi de¤ildir. Zaten o “eski
ko¤uﬂ sistemi” de, tutsaklar›n kurdu¤u de¤il, sizin kurdu¤unuz bir sistemdi. 70-80-90 kiﬂilik ko¤uﬂlar, tutsaklar›n talebi de¤il, sizin tutuklulara uygun gördü¤ünüz bir düzendi.
‹kincisi; üç kap› üç kilitin aç›lmas›yla ko¤uﬂ sistemine dönülece¤i, baya¤› bir yaland›r. Bu talebe
karﬂ› ç›kmak için
“36 kiﬂi biraraya
gelmiﬂ olurlar” diye alenen ve zorlama
yalanlara
baﬂvurmalar›, gerçekte Adalet Bakanl›¤›’n›n bu talebe karﬂ› ç›kacak
hakl›, anlaﬂ›labilir
bir gerekçesinin
olmad›¤›n› göstermektedir.
Çeﬂitli barolara
ba¤l› avukatlar,
Ankara’da bu ko-

nuyla ilgili yapt›klar› görüﬂmeler s›ras›nda ﬂöyle demiﬂlerdi: “Bakanl›k
3 kap› 3 kilit formülünün iﬂlemesi halinde eski ko¤uﬂ sistemine dönülece¤ini belirterek toplumu kand›r›yor."
Art›k Adalet Bakanl›¤›, yalanlardan medet ummaktan vazgeçmek
durumundad›r. Hat›rlay›n; 19 Aral›k
sonras›nda “ölüm orucu yok” dediniz ve birkaç hafta da buna toplumu
inand›rd›n›z. Peki sonra?
Sonra yalanc›n›n mumu nereye
kadar yand›?

Tecritin olmad›¤› yalan›na
kendinizden baﬂka ﬂahit
bulamazs›n›z!
“Bu cezaevi kurumlar›nda tecrit
uygulanmamaktad›r. Cezaevlerindeki tüm uygulamalar için her türlü ﬂikâyet ve yarg› yolu aç›kken baz› terör örgütü mensuplar› ölüm orucunu mücadele yolu olarak seçmiﬂtir.”
Böyle diyor Adalet Bakanl›¤›
bürokratlar›. Bakan›n kendisi de hemen her konuﬂmas›na tecriti inkar
ederek baﬂl›yor.
Her f›rsatta çeﬂitli kurumlar›n,
özellikle de Avrupa Birli¤i’nin F
Tiplerini onaylad›¤›n› söyleyen bakanl›k sözcüleri, her nedense tecriti
aç›k bir ﬂekilde eleﬂtiren CPT raporunu hiç anm›yorlar.
Adalet Bakanl›¤›’n›n “tecrit
yok” aç›klamas›na art›k inanan
kimse kalmam›ﬂt›r. Çünkü “tecrit
yoksa, 122 insan nas›l ve niye öldü?” sorusunun cevab› yoktur.
Tecritin olmad›¤›n›n tek tan›¤›,
yine kendileridir. “Kad› ola davac›,
muhsir dahi ﬂahit ol mahkemenin
hükmüne derler mi adalet?”

Hukuk yollar›n›n aç›k
oldu¤unu söylemek de
bir F Tipi yalan›d›r
“Cezaevlerindeki tüm uygulamalar için her türlü ﬂikâyet ve yarg›
yolu aç›kken baz› terör örgütü mensuplar› ölüm orucunu mücadele yolu olarak seçmiﬂtir” diyor Kenan
‹pek.

Tecrit, asl›nda, her türlü ﬂikayet
ve yarg› yolunu da kapatan bir uygulamad›r zaten.
Tutsaklar, karﬂ› karﬂ›ya olduklar›
bask› ve zulümle ilgili hemen hergün dilekçeler, suç duyurular› yazmaktad›rlar. Ama bunlar›n önemli
bir bölümü iﬂleme bile konulmamaktad›r.
Fakat en önemlisi ﬂudur ki; tutsaklar›n bu dilekçelerini verdi¤ine
dair tek bir ﬂahit dahi yoktur. Çünkü
tektirler hücrelerinde. “Suç duyurular›m›z iﬂleme konulmuyor” ﬂikayetini eskaza bir mahkemeye ulaﬂt›rmay› baﬂarsalar bile, o mahkemede
söylediklerini asla ve asla kan›tlayamazlar.
Kald› ki, hem Kenan ‹pek, hem
Cemil Çiçek, çok ucuz demagoji
yap›yorlar. Hem tutsaklar, hem tutsak yak›nlar›, hem de avukatlar, hukuk kuruluﬂlar›, o dedikleri yollar›n
hepsine defalarca baﬂvurdular. Ama
tecrite iliﬂkin o yollardan bugüne
kadar tek bir olumlu sonuç elde
edilmiﬂ de¤ildir.

“Ortak kullan›m alanlar›”ndan
de¤il, “tretman”dan sözedin!
Adalet Bakan› Çiçek, tecritin
kald›r›lmas› talebine “F tiplerinde
ortak kullan›m alanlar›n› art›rmaya
çal›ﬂacaklar›n›” söyleyerek cevap
veriyor. Yukar›da aktard›¤›m›z Vatan Gazetesi’ndeki sözlerinde de
“ortak kullan›m alan›”n› çözüm olarak gösteriyor.
Bu, daha F Tiplerinin aç›lmas›
s›ras›ndaki demagojilerdir. Hat›rlay›n o dönem televizyonlarda yay›nlat›lan “F Tipi reklamlar”da illa ki F
Tiplerindeki yeﬂil saha görüntüleri
yay›nlan›yordu döndürülüp döndürülüp. Sonra kütüphaneler vard›, iﬂlikler vard› vs. vs.
Kimse bunlara “yok” demiyor.
Sorun tüm bunlar›n F Tipi hapishanelerde “tretman” ﬂart›na ba¤lanarak, tecrit ve teslim alman›n bir parças› haline getirilmesidir. Spor salonuna, kütüphaneye ç›kman›n, hatta
kendi hücresinin önündeki havaland›rmaya ç›kman›n bile, dayat›lan
7
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Barolar:
‘Tecrit var’
Adalet Bakanl›¤›’n›n tecritin
varl›¤›n› inkar eden, Behiç Aﬂc›’n›n
“terör suçundan hükümlülerin avukat› oldu¤u” demagojisiyle ölüm
orucunun hakl›-meﬂru talepleri hakk›nda ﬂaibe yaratmaya çal›ﬂan aç›klamalar›na, Diyarbak›r, Sakarya,
Van ve Ayd›n baro baﬂkanlar› tepki
gösterdiler. Baro baﬂkanlar› yapt›klar› aç›klamada, özetle “F Tipi cezaevlerinde tecrit politikas› uygulan›yor. Çözümü, 'üç kap› üç kilit' uygulamas›nda görüyoruz” dediler.
***

Behiç Aﬂc›:
‘Mant›ks›z ve komik bir gerekçe’
"3 kap› 3 kilit önerisinin ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddedilmesi çok
mant›ks›z ve komik bir gerekçe.
Üzerinde biraz daha düﬂünülmüﬂ
bir gerekçe beklerdik... O kadar para ve zaman harcanarak yap›lm›ﬂ
yüksek güvenlikli bu hapishanelerde bütün güvenlik iki kap›ya m› bak›yor? O iki kap› aç›l›nca bütün güvenlik çöküyor mu? E¤er söyledi¤i
buysa, biz bunun üstüne bir ﬂey söylemeyece¤iz art›k. ‹nsanlar› biraraya getirmek konusunda bir çözüm
bulmal›lar. Onlar› bekliyoruz.”
tüm keyfiliklere, onursuzluklara,
aﬂa¤›lanmalara boyun e¤me ﬂart›na
ba¤lanmas›d›r. Tecrit iﬂte böyle hayat bulmaktad›r.
Dolay›s›yla, “ortak alan” demagojisiyle tecritin kald›r›lmas› talebi
karﬂ›lanamaz. Ortak kullan›m alanlar› gösterilip tecrit gizlenemez.

“Önce direniﬂi b›rak›n”
pazarl›¤› ve dayatmas›,
zalimlerin zihniyetidir
“‹nsanlar›n ölüm orucu yoluyla
hayatlar›na son vermelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. ‹nsanlar be¤enmedikleri hususlar› hukuk için-

de kalarak baﬂkaca yollardan da
ortaya koyabilirler.”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek her sat›r› faﬂizmin
zihniyetini yans›tan aç›klamas›n›n
bir yerinde de böyle diyor.
Büyük üzüntü duyuyorlarm›ﬂ.
Cemil Çiçek de üzülüyormuﬂ.
AKP’nin baﬂka yetkilileri de. B›rak
diyorlar, yaﬂam hakk›ndan sözediyorlar.
Kimse, bu saatten sonra “yaﬂam
hakk›n›n kutsall›¤›”ndan sözetmesin. Çünkü inand›r›c› olmaz. Çünkü
o zaman insana sorarlar, 122 insan
ölürken neredeydiniz diye.
TBMM Genel Kurulu'nda 22
Aral›k’taki bütçe görüﬂmelerinde
CHP Antalya Milletvekili Feridun
Balo¤lu, F Tipi hapishanelerdeki
koﬂullar›n de¤iﬂtirilmesi istemiyle
ölüm orucuna yatan Avukat Behiç
Aﬂc›'n›n taleplerini bir soruyla gündeme getirdi.
Cemil Çiçek, Balo¤lu'nun sorusunu cevaplarken, ﬂöyle diyordu:
"‹ster avukat olsun ister baﬂka
bir s›fat› olsun, bu ülkenin herhangi bir insan›n›n bu yolu tercih ederek hayat›n› sonland›rmas›ndan
üzüntü duyar›m. Neticede biz de insan›z. Biz sonuçta bunu gözeten ceza infaz sistemini yerleﬂtirmeye
gayret ettik.
Tecrit anlam›nda hiçbir yolu tercih etmiyoruz ve do¤ru da bulmuyoruz. Devlet her konuya insani aç›dan yaklaﬂmak durumundad›r...”
“Biz de insan›z” diyenler, sorunu çözmek zorundad›r. De¤ilse, insanl›klar› tart›ﬂ›l›r hale gelecektir.
“Yaﬂam hakk›”n›n kutsall›¤›ndan sözedenler, tam bir aymazl›k
ve utanmazl›k içinde “önce ölüm
orucunu b›raks›n, sonra oturup sorunu konuﬂuruz” diyorlar. Bu halka, her türlü hak ve özgürlü¤e tahammülsüz faﬂist bir zihniyetin ifadesidir. Direneni muhatap almamak, direnme hakk›na tahammülsüzlüktür.
E¤er bir sorun varsa, e¤er yanl›ﬂ
bir uygulama varsa, onu düzeltmek
için koﬂul ileri sürmek, asl›nda o yan-

l›ﬂ› düzeltmeye niyeti olmamakt›r.

Sincan L Tipi Hapishanesi
gardiyanlar›ndan Adalet
Bakanl›¤›’na falakal› tekzip
Sadece barolar, direniﬂçiler de¤il, bizzat Adalet Bakanl›¤›’n›n
kendi müdürleri, gardiyanlar› da
Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin yapt›¤› aç›klamalar› tekzip ediyorlar.
Tecrit yok, iﬂkence yok diyen
bakanl›¤a inat, tutsaklar› falakadan
geçiriyorlar.
Associated Press Ajans›’n›n binas›ndan tüm dünyaya tecriti hayk›ran TAYAD’l›lardan bir k›sm› tutuklanm›ﬂt› hat›rlanaca¤› gibi. TAYAD’l› Nadir Ç›nar, Cemal Danac›,
Özgür Karakaya, ‹lker ﬁahin ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤› önünde yap›lan
bir baﬂka eylemden tutuklanan
SGD’li Cenan Altunç’a, slogan att›klar› gerekçesiyle Sincan L Tipi’nde iﬂkence yap›ld›.
19–21 yaﬂlar› aras› olduklar› gerekçesiyle, Sincan Çocuk ve Gençlik Kapal› Cezaevi’nde tutulan
gençler, geçen hafta avukatlar› arac›l›¤›yla u¤rad›klar› sald›r› ve iﬂkenceleri duyurdular.
‹ﬂkenceden geçirilen tutsaklar›n
iﬂkence sald›r›s›n›n ard›ndan da tek
kiﬂilik hücrelere konuldu¤u ö¤renildi.
Tutsaklar, avukatlar›na hücrelerde yatak ve battaniyenin bile olmad›¤›n›, ›s›tma sisteminin çal›ﬂmad›¤›n› belirttiler.
Tutsaklar›n yüzlerinde ve vücutlar›n derin yaralar›n, ödem ve morluklar›n›n oluﬂtu¤u, avukatlar› taraf›ndan da ç›plak gözle tespit edildi.
Av. Özgür Y›lmaz ve Av. Rahﬂan
Aytaç ise, görüﬂmeden sonra yapt›klar› aç›klamada, müvekkillerine
yap›lan iﬂkencenin ç›plak gözle tespit edilecek kadar aç›k oldu¤unu
belirttiler. Müvekkillerin u¤rad›klar› iﬂkence ve sald›r›n›n Burdur Cezaevi’nde yaﬂanan katliam sald›r›s›ndaki görüntüleri and›rd›¤›n› belirten avukatlar, müvekkillerinin
ayak, s›rt ve kalça bölgelerinde derin yaralar›n, morluk ve ﬂiﬂkinlikle8
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Gülcan Görüro¤lu:
“Kamuoyunu aldatmaya
son verin!
Somut bir gerçek olan
tecriti kald›r›n!”
F Tipi hapishanelerde 7 y›ld›r
uygulanan ve 122 can alan tecrit sorununun özellikle son dönemde kamuoyuna yans›mas› ve tart›ﬂ›lmas›
karﬂ›s›nda yetkili makamlar da nihayet bir aç›klama yapt›lar! Kamuoyu tecritin kald›r›lmas› yönünde
çözüme yönelik ad›mlar at›lmas›n›
acil olarak talep ederken hem Adalet Bakan› Çiçek’ten hem de Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek’ten tecriti yok sayan aç›klamalar geldi.
Bu saatten sonra bu makamlarla
tecritin var olup olmad›¤›n› tart›ﬂmayaca¤›m. Bu art›k kara mizaha
girer. Ortada 122 ölüm, 600 sakat
var, aylardan beridir aya¤a kalkan
on binlerce insan var, bu kadar baﬂvuru var ve Adalet Bakan› ç›k›p tecrit yok diyor. Buna asl›nda kendisi
de inanm›yor. Ama tecrit var dedi¤inde 122 ölümden sorumlulu¤unun
da hesab›n› vermesi gerekecek.
Ama ﬂu gerçekli¤i unutuyor
Adalet Bakanl›¤›; ﬂu an 3 ölüm kap›s›nda duruyor. Bakanl›k ne kadar
inkâr etse de binlerce insan, yüzlerce kurum gibi ben, Avukat Behiç
Aﬂc› ve Sevgi Saymaz da tecrit var
ve kald›r›lmal›d›r diyoruz ve bunun
için 200 günü aﬂk›nd›r ölüm orucunday›z. ﬁu an üçümüzden biri her
an 123. ölüm olarak bakan›n karﬂ›s›na ç›kabilir. 122 ölümdeki sorumlulu¤unu tecriti yok sayarak ve yalanlar› çarp›tanlar yeni ölümlerin sorumlusu olduklar›nda iﬂleri daha kolay m› olacak?..
rin gözle görülür durumda oldu¤unu söylediler.
Tutsaklar, falakaya yat›r›lm›ﬂ,
demir ve plastik borularla iﬂkence
edilmiﬂti.
Ve tüm bunlar, Cemil Çiçek’in,
Kenan ‹pek’in “tecrit yok” dedikleri bir hapishanede gerçekleﬂmiﬂtir.

AKP, hukuktan ne anlad›¤›n›
bir kez daha gösteriyor!
Kenan ‹pek, Adalet Bakanl›¤›
ad›na yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyor:
“Haberlere konu olan avukat›n
terör suçundan hükümlü ve tutuklulardan bir k›sm›n›n avukat› oldu¤u,
terör örgütü mensubu olmak ve terör örgütüne yard›m-yatakl›k suçlar› olmak üzere iki ayr› davadan yarg›land›¤› bilinmektedir.”
Peki ne olmuﬂ “biliniyorsa”?!
Ne olmuﬂ “terör suçundan tutuklular›n avukat›” ise?!
Ne olmuﬂ “terör örgütüne yard›m yatakl›ktan yarg›lan›yor” ise?!
Kenan ‹pek, halk›n, ayd›nlar›n,
demokratik kitle örgütlerinin ezici
bir ço¤unlu¤unun Behiç Aﬂc› nezdinde tecrite son verilmesi talebine
kat›lmas› karﬂ›s›nda tahammülsüzdür. 7 y›ld›r F Tipleriyle ilgili sürdürdükleri tüm propaganda ve demagojiler çökmüﬂtür. Bu nedenle
Adalet Bakanl›¤› bürokratlar› adeta
telaﬂ içindedirler.
Telaﬂlar›n›n büyüklü¤ü bu aç›klamadan görülmektedir.
Bir hukukçu, Adalet Bakanl›¤›
gibi “adalet”i temsil etme durumundaki kurum ad›na aç›klama yaparken, hukukun en temel ilkelerini
ayaklar alt›na almaktad›r.
Kenan ‹pek, diyor ki, bak›n sahip ç›kt›¤›n›z, destekledi¤iniz avukat bir “terörist”!!!
Niye?
Çünkü o avukat, “terör suçundan
tutuklu ve hükümlülerin avukatl›¤›n› yap›yor”!
Çünkü o avukat, “teröre yard›m”dan yarg›lan›yor.
Kenan ‹pek ve Adalet Bakanl›¤›’n›n tüm yetkilileri, “terörist”in
davas›n› üstlenmenin, o avukat›n terörist say›lmas›na neden olmayaca¤›n› bilmezler mi?
Adalet Bakanl›¤›’n›n hukukçu-

Terör-terörist demagojisiyle
hakl› bir talep haks›z,
meﬂru bir direniﬂ gayri-meﬂru
gösterilemez!
lar›, herhangi bir kiﬂinin suçlulu¤u
kan›tlan›ncaya, yarg›lanmas› sonuçlan›ncaya kadar “masum” say›laca¤›n› bilmeyecek kadar cahiller mi?
De¤iller elbette.
Bunlar› pek iyi bilirler.
Ama, tüm görkemiyle karﬂ›lar›na dikilen bu hakl› ve meﬂru direniﬂi karalamak için bayatlam›ﬂ, kokmuﬂ “terör” demagojisinden baﬂka
da sar›labilecek bir ﬂey bulamam›ﬂlard›r.
Denize düﬂenin y›lana sar›lmas›
gibi, F Tiplerinin gayri-meﬂrulu¤unda bo¤ulanlar da terör demagojisine sar›l›yorlar.
*
Behiç Aﬂc›’n›n devrimcileri savunan bir avukat olmas›, neyi
gösterir? Neyi de¤iﬂtirir?
“Behiç Aﬂc› terörist avukat›”
demagojisiyle bir sorun yok say›labilir, hakl› bir talep haks›z gösterilebilir mi?..
Adalet Bakanl›¤›’na göre avukatlar, savunduklar› müvekkillerinin niteli¤ine göre kategorilere mi
ayr›l›yor? CMUK gere¤i, devletin
“terör suçu”ndan yarg›lanan san›klar› savunmas› için kendi görevlendirdi¤i avukatlar da “terörist” mi say›lacak peki?
*

Hukukçular, aya¤a
kalk›n; hukuk
çi¤neniyor, hukukçular
terörize ediliyor
Bütün
barolar,
avukatlar,
AKP’nin bu söylemi karﬂ›s›nda
aya¤a kalkmal›d›r. Adalet Bakanl›¤›’n›n en üst düzey yetkililerinden
9
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biri olan Kenan ‹pek, bu söylemle,
devletin kendi verdi¤i avukat› bile
“terörist” olarak görmektedir. Avukatlar girdikleri davalara göre vas›fland›r›lmaktad›r. Suçlu ilan edilmektedir.
Kenan ‹pek’in aç›klamas›ndaki
“terörist avukat›” ve “terörist avukat” söylemi ile AKP, hukuktan,
adaletten yoksun anlay›ﬂ›n› tüm
dünyaya göstermiﬂtir.
AKP ve Adalet Bakanl›¤›, bütün
barolara, avukatlara ne gözle bakt›¤›n›, onlar› nas›l gördü¤ünü göstermiﬂtir.
Devrimcilerin davas›na giren
avukatlar do¤rudan ve tart›ﬂmas›z
terörist! Kazara bir avukat hakk›nda
dava aç›lm›ﬂsa o da kesin olarak terörist!
Bunu söyleyen, bir avukat› terörist olarak lanse eden de Adalet Bakanl›¤›’n›n hukukçular›.
Adaletin böyle bir Adalet Bakanl›¤›’n›n eline teslim edildi¤i bir
ülkede hukukun üstünlü¤ünden sözedilebilir mi?
Hukuk yerlerde sürünüyor.
Bakanl›k, ölümün s›n›r›ndaki bir
avukat› önce “terörist” diye lanse
ediyor, tecrit edilmesini istiyor ve
tüm bunlarla asl›nda o avukat hakk›nda ölüm fetvas› ç›kart›yor.
Bu, AKP iktidar›n›n, Cemil Çiçekler’in hukuktan ve adaletten ne
anlad›¤›n› gösteren iyi bir örnektir.
“Bir avuç terörist ve yandaﬂlar›
tecrit var diyerek ölüm orucunu devam ettiriyor” diye düﬂünen kafa,
tecrit var diyen herkesi “terörist”
veya “terörist yandaﬂ›” ilan ediyor.
Yani bu ülkedeki milyonlarca insan›
temsil eden kitle örgütleri, ayd›nlar,
barolar suçlan›yor.
Bir Adalet Bakanl›¤› düﬂünün ki,
bir avukat›n ölümünü engellemek
bir yana ölümüne fetva ç›kar›yor.
Bir Adalet Bakanl›¤› düﬂünün ki,
binlerce avukat›, onlarca baroyu kaale alm›yor ve tecrit var dedikleri
için onlar› suçluyor.
Tüm hukukçular, böyle bir Adalet Bakanl›¤›’na hukuku ve adaleti
ö¤retmelidir.

Bülent Ar›nç, Behiç Aﬂc›’n›n Annesi ve
çeﬂitli DKÖ’lerin temsilcileriyle görüﬂtü
ral›m
Bülent
Ar›nç sizi arad›
m›?”

TBMM Baﬂkan› Ar›nç:
‘F Tipleri insani de¤ildir’
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç, 7.
y›l›na giren ölüm orucuyla ilgili olarak çeﬂitli kurum ve kiﬂilerle bir görüﬂme yapt›. 26 Aral›k’ta Dolmabahçe Saray›’nda yap›lan görüﬂmeye, ölüm orucunu sürdüren Behiç
Aﬂc›'n›n annesi Fazilet Erdo¤an,
teyzesi Naime Emlik, ‹HD Marmara
Bölge Temsilcisi Do¤an Genç, Özgür-Der Genel Baﬂkan› Hülya ﬁekerci ve Mazlum-Der Genel Baﬂkan
Yard›mc› ﬁinasi Haznedar kat›ld›lar.
Görüﬂmeden önce Bülent Ar›nç
taraf›ndan yap›lan konuﬂmada “F
Tipi hapishanelerindeki tecrit sorununun Türkiye için önemli bir konu
haline geldi¤i” belirtilerek, "Bir
avukat arkadaﬂ›m›z olan Behiç Aﬂç›
266 gündür bir konuya dikkat çekiyor. Duyarl›l›k ve kararl›l›k gösteriyor. Bu duyarl›l›¤›n› toplumun tüm
kesimine ulaﬂt›rmak istiyor. Ama
sa¤l›¤› gittikçe kötüleﬂiyor. Bu nedenle hepimizin bu konuya dikkat
çekmemiz gerekiyor" dedi.
Ar›nç, sözlerinin devam›nda “F
tipi hapishanelerdeki ﬂartlar›n insani ﬂartlar olmaktan ç›kt›¤›n›” vurgulayarak, F Tipleri için ocak ay›n›n
ilk haftas›nda bir heyet oluﬂturacaklar›n›, baz› çal›ﬂmalar baﬂlatacaklar›n› aç›klad›. Ar›nç ayr›ca Behiç Aﬂc›’n›n da art›k ölüm orucu eylemini
b›rakmas›n› isteyerek ﬂunlar› söyledi: "Bu görüﬂmelerin ard›ndan Adalet Bakan› ile görüﬂüp sorunu kendilerine de iletece¤im. Ancak öncelikle Aﬂç› ölüm orucuna son vermeli. Çünkü STK'lar ve kamuoyu da
art›k ölüm oruçlar›n›n son bulmas›n› istiyor.”
Bunun üzerine sözalan Fazilet
Erdo¤an ise tecrit uygulamas› son
bulmad›¤› takdirde o¤lunun eylemini b›rakmayaca¤›n› belirtti.
Toplant›da yeralan Naime Emlik
de, Bülent Ar›nç'a hitaben "Bu sözleri 7 y›ld›r duyuyoruz. Çözüm için
art›k yeni bir ﬂey istiyoruz. Bu bay-

Behiç Aﬂc›:

ramda
art›k a¤layarak
girmek
istemiyoruz" dedi.
Görüﬂme s›ras›nda Mazlum-Der,
Özgür-Der sözcüleri de yapt›klar›
konuﬂmalarla tecrit sorununa dikkat
çekerek bu sorunun çözümünün zorunlulu¤unu vurgulad›lar.
Özgür-Der Genel Baﬂkan› Hülya
ﬁekerci, "Bu mesele sol bir mesele
de¤ildir. ‹nsani bir sorundur. Bu nedenle tecrit kalkmadan, Aﬂc› da
ölüm orucu eylemini b›rakmaz. Bu
konuda bir uzlaﬂma sa¤lanaca¤›na
inan›yorum" diyerek somut ad›m
at›lmas› gerekti¤ine vurgu yapt›.
Bülent Ar›nç ile görüﬂen heyet
daha sonra ﬁiﬂli’deki Direniﬂ Evi’ne
geçti. Burada, Behiç Aﬂc›’ya
Ar›nç’la yap›lan görüﬂme hakk›nda
bilgi veren heyet, daha sonra bas›na
da bilgi verdi.
Mazlum-Der’den ﬁinasi Haznedaro¤lu, Bülent Ar›nç’la görüﬂmelerini aktararak, “F Tipi hapishanelerde yaﬂanan sorunlar›n çözümü
yolunda bir diyalog kanal›n›n aç›lmas› gerekti¤ini ifade ettik. Bu diyalogun bedelinin bu kadar a¤›r olmamas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bu diyalog 122 can› geride b›rakarak sa¤lanmamal›yd›” dedi.
Konuﬂmac›lar, Bülent Ar›nç’›n
böyle bir giriﬂimde bulunmas›ndan
dolay› teﬂekkürlerini sunarken, gazetecilerin
sorular›
üzerine,
Ar›nç’›n “Behiç Aﬂc› önce ölüm
orucunu b›raks›n” sözünün bir ön
koﬂul olmad›¤› yorumunu yapt›lar.
Heyetin gazetecilerin sorular›n›
cevaplamas›n›n ard›ndan Avukat
Behiç Aﬂc› gazetecilerin sorular›n›
cevaplad›.
Gazeteci:
- “Behiç Bey öncelikle ﬂunu so10
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- “Henüz aramad› arayaca¤›n›
söylediler ama
henüz aramad›.”
Gazeteci:
- “Arayacakt›r muhtemelen.
Ne diyeceksiniz yan›t›n›z ne olacak?”
Behiç Aﬂc›:
- “ﬁu an somut bir ﬂey yok Adalet Bakanl›¤›’ndan somut bir ﬂeyini
bekledik. Belki Bülent Bey’den bu
konuda bir yard›m isteriz. Adalet
Bakanl›¤›’ndan somut bir ﬂey önermeleri noktas›nda, tabii Bülent Beyin iyi niyetli bir insan olarak yaklaﬂ›p konuya el atmas›, bu konuyu
çözmek için u¤raﬂaca¤›na sözler
vermesi, çözmek için gayret sarf etmesi güzel bir geliﬂim ve çok önemli. San›r›m somut bir ﬂey de sa¤layabilir bakanl›k cephesinden.”

Cemil Çiçek: ‘Ar›nç’›n
görüﬂmeleri bilgim d›ﬂ›nda’
Bülent Ar›nç’›n F Tiplerine iliﬂkin giriﬂimi ve aç›klamalar›n›n hemen ard›ndan gazetelerde Cemil Çiçek’in bu görüﬂmelerden haberdar
olmad›¤›, görüﬂmeleri de onaylamad›¤› haberleri yay›nland›.
Adalet Bakan› Çiçek: “Görüﬂmeleri yapmadan önce bizden bilgi
alsayd›, daha sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapard›” sözleriyle Ar›nç’›n
F Tiplerine yönelik eleﬂtirilerine dolayl› cevap verirken, Ar›nç’›n ne
yapt›¤›, kiminle ne görüﬂtü¤ü konusunda bilgisi olmad›¤›n› söyledi.
Bülent Ar›nç, AKP iktidar›n›n
ilk döneminde de F Tipleri konusunda duyarl› bir aç›klama yapm›ﬂ,
ancak daha sonra Cemil Çiçek’in
“uyar›”lar› üzerine konuyu takip etmeyi b›rakm›ﬂt›.
Bu kez de benzer bir geliﬂme
olup olmayaca¤›n› görmek için çok
beklemek gerekmeyecek.

Barolar Birli¤i,
Hukuku ve Adaleti
Böyle Savunamaz

Avukatlar Meclis’te!
Tecrite Karﬂ› Avukatlar, 25 Aral›k’ta Ankara’da biraraya gelerek
TBMM’ye gittiler. Ankara Adliyesi
önünde buluﬂan avukatlar, burada
yapt›klar› aç›klamayla gidiﬂlerinin
amac›n› aç›klad›lar. ÇHD Genel
Baﬂkan› Hüseyin Biçen taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi:
“Ölüm Orucu’nun 265. gününde
olan meslektaﬂ›m›z›n sa¤l›¤› ve yaﬂam› kritik evrededir. Yaﬂam ile
ölüm aras›ndaki çizginin inceldi¤i
bu aﬂamada, eylemi ve eylem biçimini tart›ﬂmaktan öte... çözüm üretilmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.”
Ayn› amaçla Behiç Aﬂç› d›ﬂ›nda
da ölüm orucunda olan baﬂka tutuklu ve hükümlülerin oldu¤unu belirten Biçen, bu noktada milletvekillerine de önemli sorumluluklar
düﬂtü¤ünü belirtti.
Sözlerine “Hukukçu s›fat› ile ülkemiz hapishanelerinde uygulanan
infaz modelinin de¤erlendirmesini
yapmak, mevcut sorunlara dikkat
çekmek ve çözüm önerileri getirmenin mesleki olarak bir zorunluluk
oldu¤una inan›yoruz. Uygulamas› 6
y›l› dolduran F Tipi cezaevlerinde
uygulanan modelden kaynakl› 122
insan›n yaﬂam›n› yitirmesine, 123.
ölüme ve bunun meslektaﬂ›m›z olmas›na kay›ts›z kalmam›z söz konusu de¤ildir” diyerek devam eden
Biçen’in konuﬂmas›n›n ard›ndan
yaklaﬂ›k 70 avukat, meclise giderek
milletvekilleriyle görüﬂmelerde bu-

lundu.
‹stanbul Barosu'ndan Kemal Aytaç'›n
baﬂkanl›¤›ndaki
heyet,
TBMM Baﬂkanvekili ‹smail Alptekin ile görüﬂtü. Aytaç tecrit sorununun tüm toplumun gündeminde
oldu¤unu belirterek, konuyu meclisin de gündeme almas› gerekti¤ini
belirtti. Hapishanelerdeki bask›lara
iliﬂkin bir rapor, CD ve iki sayfal›k
mektubu Alptekin'e ileten Aytaç,
tecrit nedeniyle cezaevlerinde 122
insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini, "123
olmas›n” diye çaba harcad›klar›n›
söyledi.
Kendisinin Ar›nç'› temsil etti¤ini
belirten Alptekin, "Meslektaﬂ›m›z,
kardeﬂimiz Behiç Aﬂç›'n›n Türkiye'nin bir sorununu gündeme getirmek istedi¤ini biliyoruz" diyerek,
"Ar›nç'›n konunun üzerinde hassasiyetle durdu¤unu” belirtti.
Avukatlar, bu görüﬂmenin ard›ndan milletvekilleri ile de görüﬂmeler yaparak, tecrit sorununun bir an
önce çözülmesini istediler.
Öte yandan avukatlar›n mecliste
görüﬂtükleri Mehmet Çiçek d›ﬂ›ndaki tüm milletvekillerinden olumlu
tepki ald›klar›, milletvekillerinin
konuyu Adalet Bakan›’na iletme sözü verdikleri ö¤renildi. Mehmet Çiçek’in ise insana sayg›s›z, anti-demokratik ve utanç verici bir tav›rla,
“Önce Behiç Aﬂc› ad›m ats›n, sonra biz” yaklaﬂ›m›n› sergiledi¤i bildirildi.
11
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Tecrite Karﬂ› Avukatlar, Ankara’da ayn› gün Türkiye Barolar Birli¤i (TBB) yöneticileriyle de bir görüﬂme yapt›lar. Avukatlar, TBB yönetimini 'tecrit' ve ölüm oruçlar› konusundaki tav›rs›zl›¤› nedeniyle
eleﬂtirerek, bir an önce harekete
geçmesini istediler. Bu talep karﬂ›s›nda TBB yöneticilerinin cevaplar›
ise, hukuk mesle¤i ve hukukçular
ad›na düﬂündürücüydü.
TBB Genel Sekreteri Güneﬂ
Gürseler ve Sayman Soner Kocabel
ile yap›lan görüﬂmede, Gürseler’in
“En k›sa zamanda etkin bir ad›m
atmak için Yönetim Kurulu'muzu
toplay›p bir karar alaca¤›z. Hükümet kanad›ndaki yumuﬂamay› da
dikkate alarak hep birlikte bir ﬂeyler yapaca¤›z" ﬂeklinde konuﬂmas›
üzerine, avukatlar, geçen sefer geldiklerinde de Barolar Birli¤i’nden
ayn› söylemleri duyduklar›n› belirterek bu kez somut ad›m at›lmas›n› istediler.
Gürseler’in bir gazetecinin tecrit
konusundaki sorusuna verdi¤i cevap, TBB’nin bu konuda nas›l bir
aymazl›k içinde oldu¤unu gözler
önüne seriyordu: Gazeteci “siz hapishanelerde tecrit var diyor musunuz?” diye sormuﬂtu. Gürseler buna
cevap olarak “Biz bunu yönetim kurulumuzca henüz tart›ﬂmad›k” dedi.
Bu ülkenin hapishanelerinde tecrit olup olmad›¤›n› Barolar Birli¤i
bilmeyecek de kim bilecek? 7 y›ld›r, 122 insan öldü¤ü halde, hâlâ bu
konuyu yönetim kurulunuzda görüﬂüp tart›ﬂmam›ﬂsan›z, art›k söylenecek fazla bir ﬂey de yoktur.
Bir hukuk adam›, “bunu tart›ﬂmad›k” demeye bile, utan›r. Utanmal›d›r. Çünkü bu herﬂeyden önce
bir hukuk ay›b›d›r. TBB’nin ay›b›d›r.
TBB; e¤er hukuka sayg›l›ysa,
e¤er tecrit iﬂkencesine karﬂ›ysa,
e¤er ülkemizdeki hukukçular›n
temsilcisi olma sorumlulu¤una sahipse; BU AYIBA B‹R AN ÖNCE
SON VERMEL‹D‹R!

Sansür parçaland›
tecrit de kalkacak!
“Behiç yaﬂamal›s›n... yeterince
sesini duyurdun gazetelere manﬂet
oldun, art›k ölüm orucunu b›rak...”
Böyle diyor kimi demokratik
kitle örgütleri ve CHP’li bir milletvekili; insan, “manﬂet olmak için”
ölüme yatarm›ﬂ gibi... “Söz”ün d›ﬂ›nda at›lm›ﬂ bir ad›m yokken, “yaﬂa” diyorlar Behiç Aﬂc›’ya; yüzlerce
gündür yürüdü¤ü ac›l› yolu boﬂ yerede yürüdün der gibi...
“Somut bir ad›m” diyor Behiç
Aﬂc›, kendisiyle röportaj yapmaya
gelen muhabirlere. “Bakanl›ktan
somut ad›mlar bekliyoruz. Hapishanelerde bir tak›m iyileﬂtirmeler yapaca¤›z diyorlar. Biz iyileﬂtirme laf›n› duyunca tedirgin oluyoruz art›k.
Çünkü bugüne kadar yap›lan her
ﬂey iyileﬂtirme ad›na yap›ld›. 19
Aral›k da bir ‘iyileﬂtirme’ydi. Bakanl›k somut bir formül ortaya koymal›” diyerek ifade ediyor direniﬂinin amac›n›, ölüm orucunu b›rak diyenlere... Tecrit kalkana kadar dememiﬂler miydi yola ç›karken.
“Hukukun ve adaletin yokedildi¤i
bir ülkede yaﬂam hakk› için...” diyordu Behiç. “Analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için” diyordu Gülcan.
Ve Sevgi hapishane duvarlar›n›n ard›ndan hayk›r›yordu umudun sesini,
Özgür Tutsaklar'›n teslim al›namazl›¤›n›n hikayesini.
Ulucanlar Hapishanesi’nde 1921 yaﬂ aras› gençlerin tutuldu¤u bölümde tutuklu bulunan TAYAD’l›lara gardiyanlar›n sald›rd›¤›, falakaya
yat›r›ld›klar› ve öldüresiye dövüldükleri yak›n bir zamanda elimize
ulaﬂan bir haberdi. Tekirda¤ F Tipi
Hapishanesi’nde Cem Özcan isimli
tutsa¤›n iﬂkence yap›larak tek kiﬂilik hücrede günlerce hiçbir ihtiyac›
karﬂ›lanmadan tutulmas› da ayn› ﬂekilde. Aylara ve hatta y›llara varan
görüﬂ, mektup yasaklar›... Tutsaklar›n tedavileri engellenerek katledilmeleri. 19-22 Aral›k Katliam›. Bü-

tün bunlar
bu ülkenin
hapishanelerinde yaﬂand›-yaﬂan›yor. Ve
bu zulüm
karﬂ›s›nda sessiz kalmas› isteniyor Behiçler’den, Sevgiler’den, Gülcanlar’dan... Hay›r! diyor Behiç eriyen bedenine ve ac›lar›na ald›rmadan. 265
günlük açl›¤›na ald›rmadan
gözlerini yan›baﬂ›nda duran
Fatma ve Faruk’tan ay›rmadan
yürüyor...
Direniﬂ Evi’ne girdi¤imizde
Anadolu Ajans› muhabirleriyle
karﬂ›laﬂ›yoruz, Bülent Ar›nç’›n
Behiç Aﬂc›’y› ziyaret edece¤i haberini alm›ﬂlar uzun süredir bekliyorlar. Böyle bir ziyaretin gerçekleﬂmeyece¤ini ö¤renince de Behiç’i ziyaret edip evin foto¤raflar›n› çekip
ayr›l›yorlar. Ar›nç’›n ziyaret edece¤i söylentisi nedeniyle Direniﬂ
Evi’nin telefonlar› hiç susmuyor,
bas›ndan arayanlar oluyor. Direniﬂin gücüyle sansür k›r›ld›kça umutlar da büyüyor. Evi ziyarete gelen
birçok insan›n yüzünde tecritin kalkaca¤› noktas›nda umutsuz olduklar› bir zamanda Büyük Direniﬂ’in
gücünü ve yank›s›n› görmenin mutlulu¤u okunuyor. 7 y›ll›k bir sansür
cehenneminin ard›ndan sabr›n ve
fedakarl›¤›n en görkemli temsilcisi
122 kahraman›n açt›¤› yolda yürünerek büyütüldü direniﬂ. Ve hâlâ ayn› yolda yürüyoruz usanmadan...
Sosyalizm inanc›n›, halklar›n adalet
özlemini, kapitalizmin yozlu¤una,
kirlili¤ine olan öfkemizi hayk›r›yoruz, kararl›l›kla büyüttü¤ümüz Büyük Direniﬂimizle...
Direniﬂ Evi’nin panosunda bir
resim gözümüze çarp›yor. 6 y›l boyunca tekli hücrelerde tutulan, bir
süre önce ayn› havaland›rmay› kullanmaya baﬂlayan Ali Osman Köse
ve Ercan Kartal’›n volta atarken birlikte çekilmiﬂ foto¤raflar›. Behiç, 6
y›ld›r tecritte tutulan, mahkemelerde dilekçe okurken kendi sesini duyamad›¤› için okumas›n› yar›da kesen müvekkillerinin biraraya geldi12
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¤ini ilk ö¤rendi¤inde, “sadece bunun için bile ölmeye de¤er” demiﬂti. Ne mutlu ki halka, bu kadar büyük bir yüre¤e sahip avukatlar› var.
Bu hafta Behiç’le görüﬂme f›rsat›m›z da oluyor. ‹yi görüyoruz
O’nu. Haberleri izlerken bir yandan
da gazetecilerin sorular›n› cevapl›yor. Biz de 19 Aral›k Katliam›’n›
avukatlar cephesinden yaﬂayan biri
olarak k›saca düﬂüncelerini soruyoruz. “Bir yan› içeriye bir yan› d›ﬂar›ya yönelik bir operasyondu. Baﬂar› elde edemediler. Direniﬂin bitece¤ini düﬂündüler ama F Tiplerinde
direniﬂ devam ediyor. 19 Aral›k’›n
bir katliam oldu¤u konusunda kimsenin ﬂüphesi yok. Operasyon sonras› aç›lan davalarda yine hukuk
ayaklar alt›na al›narak, sa¤ kalanlar yarg›lan›yor, bunu görüyoruz.
Ama bütün bunlar çok belirleyici
de¤il. Yani katliam, ödenen bedeller
elbetteki çok önemli ve a¤›r. Ama bu
bedeller sonucunda F Tipleri art›k
birer tehdit olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r.
Tecrit politikas› boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r”
diyor Behiç.
Kendi katliamlar›nda, kendi
vahﬂetlerinde bo¤uluyorlar. Teslim
alam›yorlar tutsaklar› ve katliamlarla korkutam›yorlar halk›. Anadolu
halk› umudunu yaﬂatanlar› yaln›z
b›rakm›yor... Yan›nda çok uzun süre
kalam›yoruz Behiç’in, çabuk yoruluyor. Yan›ndan ayr›ld›ktan sonra
refakatçilerle sohbet ediyoruz. Bu

hafta da birçok ziyaretçisi olmuﬂ
Direniﬂ Evi’nin. Üniversite ö¤rencilerinin ziyaretlerinin yo¤unlaﬂmas›
dikkatimizi çekiyor. 20 Aral›k günü
‹TÜ, YTÜ ve Bilgi Üniversitesi’nde
okuyan ö¤renciler ziyaret etmiﬂler.
21 Aral›k’ta ise ‹TÜ, Mimar Sinan,
Bo¤aziçi ve Galatasaray üniversitelerinde okuyan ö¤renciler gelmiﬂ.
Son süreçte üniversiteler, polis destekli sivil faﬂist sald›r›larla s›k s›k
gündeme geliyor. Gençli¤in faﬂist
sald›r›lara karﬂ› direniﬂi en son Mersin Üniversitesi’nde yaﬂanan çat›ﬂmada somutlanm›ﬂt›. Bütün yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme kampanyalar›na ra¤men gençlik her zaman direnenlerin yan›nda oldu¤unu-olaca¤›n› göstermeye devam ediyor.
Ayd›nlar gazeteciler de Behiç
Aﬂc›’y› hiç yaln›z b›rakm›yorlar. 22
Aral›k günü ‹brahim Karaca ziyaret
etmiﬂ. Yaﬂar Kemal, Arif Damar gibi ayd›nlar›n ziyaretlerinin yan›nda
Ayﬂe Düzkan yazd›¤› kitab›n imza
gününü de Direniﬂ Evi’nde gerçekleﬂtirdi. Ve tabi meslektaﬂlar› hiç
yaln›z b›rakm›yorlar Behiç’i. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ö¤retim üyesi Profesör Nihal Saba
23 Aral›k’ta ziyarete gelmiﬂ, ayn›
gün eski Bart›n Baro Baﬂkan› Av.
Nilgün Saban da desteklerini sunmak için ziyarete gelenler aras›nda.
Ve tabii mecliste görüﬂmeler yapan
avukatlar. Meslektaﬂlar›n› yaﬂatmak
için baﬂlatt›klar› çal›ﬂmada tecritin
kald›r›lmas› için yap›lacak giriﬂimlerde ne kadar güçlü olduklar›n› görüyorlar. Bu hafta bir de açl›k grevcisi var Direniﬂ Evi’nin. Ba¤c›lar’dan, 24 Aral›k’ta 2 günlük açl›k
grevine baﬂlam›ﬂ Hüseyin Mutlu.
Refakatçilerle sohbetin ard›ndan
bir kez daha ayr›l›yoruz Direniﬂ
Evi’nden... Bugün Behiç direniﬂinin
265. gününde. Umutla, inançla, kararl›l›kla yürüyor... Ve ‘Adalet Bakanl›¤› somut bir ad›m atmazsa ben
de ölece¤im’ diyor. 123. ölümü engellemek, Adalet Bakanl›¤›’n› ad›m
atmaya zorlamak bizim eme¤imizle, özverimizle olacakt›r. Behiç’in,
Gülcan’›n, Sevgi’nin ölümlerini engellemek için “Tecrite Son ” hayk›r›ﬂ›n› her yerde yükseltelim.

Bekâro¤lu’ndan Baﬂbakana; Bir insan›n
ölümünü nas›l seyrediyorsunuz?
Eski FP Milletvekili Mehmet Bekâro¤lu, Kiraz Biçiçi ve Mazlum-Der Baﬂkan Yard›mc›s› ﬁinasi Haznedaro¤lu’ndan oluﬂan yeni parti giriﬂimi, eyleminin 262. gününde olan Behiç Aﬂc›’y›
ziyaret etti. ‹ktidara seslenen Mehmet Bekaro¤lu; bir insan›n ölümünü nas›l izleyebiliyorlar, diye sordu.
Kenan ‹pek’in aç›klamas›n› “Tüyler ürpertici” olarak nitelendiren Bekaro¤lu, aç›klamada,
tecritin ve bu sebeple ölen insanlar›n hiç gündeme getirilmeden (Behiç Aﬂc› zaten terör örgütünün avukatl›¤›n› yap›yor)
dendi¤ini kaydetti ve “Sadece bu bile yetkililerin bu ve benzeri olaylara nas›l bakt›klar›n› göstermesi aç›s›ndan son derece önemli bir örnek” dedi.
Bekaro¤lu ﬂöyle devam etti: “‹ktidardaki arkadaﬂlar›ma hat›rlatmak isterim. Onlar›n ﬂimdi ‘terk ettik’ dedikleri dünya görüﬂü, (Bir kiﬂiye yap›lan
haks›zl›k bütün insanlara yap›lan haks›zl›k gibidir) der. Bir kiﬂinin haks›z
bir ﬂekilde öldürülmesinin, bütün insanl›¤›n öldürülmesi oldu¤unu kabul
eden bir ö¤retiden geliyorlar. Nas›l oluyor da bir insan›n ya da insanlar›n
ölümünü seyredebiliyorlar? Bunu anlamak mümkün de¤il.
Say›n Baﬂbakan’a sesleniyorum: Nas›l olur da siz, böyle bir insan›n ölümünü seyredebilirsiniz ve hiçbir ﬂey yapmazs›n›z, sanki böyle bir olay yaﬂanm›yormuﬂ gibi davran›rs›n›z, merak ediyorum. Niçin bütün insanl›¤›n
hayat›n› kurtarm›yorsunuz?”
Bekaro¤lu’na teﬂekkür eden Behiç Aﬂc› ise, “‹nsanlar› biraraya getirmek
konusunda bir çözüm bulmal›lar. Onlar› bekliyoruz” diye konuﬂtu.

BEH‹Ç AﬁCI ONURUMUZDUR!
✔

Behiç Aﬂc›’ya destek olmak için Pendik Temel Haklar üyeleri 24
Aral›k’ta Direniﬂ Evi önünde aç›klama yapt›lar. “Tecrite Son” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde, bas›n metnini okuyan Ali Boyal›, “Adalet Bakan›’na sesleniyoruz; ‘daha kaç insan ölecek, daha kaç insan sakat kalacak’. Bir an önce tecrite son verin” dedi. “Behiç Aﬂc› Onurumuzdur” slogan› atan dernek
üyeleri daha sonra Aﬂc›’y› ziyaret ettiler.

✔ Ayn› gün ayd›n ve sanatç›lar da Direniﬂ Evi’ndeydi. Temel Demirer,
Mehmet Özer, Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Adil Okay, Adnan Sat›c›, Arif Okay,
Özgür Düﬂün Kolektifi Behiç Aﬂc›’ya destek mesajlar› verdiler. “Ayd›nl›k
Sorgular Sempozyumu” kat›l›mc›lar› olarak geldiklerini ve sempozyumda
‘yüz ak›m›z’ dedikleri Behiç Aﬂc›’y› anlatacaklar›n› söylediler.
✔ E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin
Dinçer, Genel Sekreteri Emirali ﬁimﬂek,
E¤itim Sekreteri ‹smail Sa¤d›ç ile KESK
Dönem Sözcüsü Dursun Y›ld›z, direniﬂinin
267. gününde Aﬂc›’y› ziyaret ederek destek
verdiler. E¤itim-Sen yöneticilerinin ard›ndan ise, ‹HD Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ’›n aralar›nda bulundu¤u ‘insan haklar›
savunucular›’ Aﬂc›’y› ziyaret etti.
13
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GEÇ OLMADAN!
123. olmas›n diye bedenlerini
açl›¤a yat›ranlar 123. olma yolunda
yaﬂama sevdal› bir ﬂekilde ölüme
daha da yaklaﬂ›yorlar. Yar›ﬂlar›n en
kahredenine tan›kl›k ediyoruz yüzlerce gündür. Çeliﬂkilerin en yaman›na bak›yor 230 gündür gözlerimiz. Günler ilerliyor Adalet Bakanl›¤›'n›n sinsi suskunlu¤unda.
‹ﬂte; uyanmak, sohbet etmek,
okumak veya çok farkl› ça¤r›ﬂ›mlarla, iﬂlerle baﬂlanabilecek bir günün sabah›na biz akl›m›zda ölüm
gerçekli¤i ve onun biraz daha yaklaﬂt›¤› düﬂüncesiyle uyan›yoruz.
Sessiz olmaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü
Gülcan art›k iki-üç günlük uykusuzluklardan sonra ve art›k ö¤leden
sonralar› uyuyabiliyor.
“Bu 7. aramam ve hiçbirinde
abla ile görüﬂemedim. Acaba art›k
telefonla görüﬂtürülmüyor mu?”
ﬂeklinde ve sitemli bir sesle soruyor
telefonun ucundaki ses. Böyle bir
ﬂeyin olmad›¤›n› ve sa¤l›¤›ndan
kaynakl› ve biraz da tesadüfü oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Telefonu kapat›rken gözlerimiz Gülcan’›n
ald›¤› s›v› miktarlar›n›n not edildi¤i
kâ¤›da tak›l›yor. ‹lk günlerden beri
yaﬂanan bir sorun olan s›v› alamama, bugünlerde iyiden iyiye artt›.
Almas› gereken s›v› miktar›n›n yar›s› bile de¤il çizelgedekiler.
Düﬂlerimiz yar›m kald› so¤uk
betonlu duvarlar ard›nda. Aç›ld›¤›nda yüzlerce çift göz sabah›n kuytu
vaktinde karﬂ›lar›nda gözleri bile
görünmeyen maskelileri gördüler.
Parmaklar tetiklere aral›ks›z bas›yor
ve üzerinde “insan olan yere ve kapal› alanlara kesinlikle at›lamaz”
yazan yüzlerce çeﬂit gaz bombas›n›
kahkahalarla at›yorlard› özgür tutsaklar›n üzerine. Ve ya¤arken üzerlerine kurﬂunlar, bombalar halaya
durdu onlar. 7 y›l oldu 19 Aral›k
vahﬂetine. Tüylerimiz diken diken,
o gün etleri yananlar›n ac›s› yüre¤imizde. O ac›n›n öfkeyle yo¤ruldu¤u
ve öfkesinin üzerine yüzlerce gün-

lük açl›¤›n› ekleyen Gülcan, Evrensel Gazetesi’nden röportaj yapmaya
gelen muhabirin sorular›na cevap
vermeye çal›ﬂ›yor. 19 Aral›k’› soruyor, “hat›rlam›yorum” diyor O. ‹lk
ölüm orucu direniﬂinde zorla müdahaleyle çal›nan haf›zas› hâlâ ihanet
halinde. “‹yi ki de hat›rlam›yorum.”
diyor, “Okuduklar›mdan, anlat›mlardan bu kadar korkunçluk, vahﬂet
nas›l olur diye ﬂaﬂ›r›rken, bir de hat›rlasam neler olur acaba.” Hat›rlanmas› bile bu kadar korkunç olan o
günler bitti mi? Hay›r. O gün insanlar canl› canl› yak›larak katledildi,
bugün de F Tipi hücrelerde canl›
canl› yaﬂayan ölüler haline getirilip,
yok edilmek isteniyorlar. ‹ﬂte bu
vahﬂet ve katliam devam etti¤i için
ölüm orucu da devam ediyor.
Dersim, Elaz›¤ ve Malatya’dan
gelenleri ancak akﬂam saatlerinde
Gülcan’›n odas›na alabiliyoruz. Ço¤unlu¤u genç olan ve ilk kez böyle
bir ﬂey yaﬂayanlar, merakl› ve gurur
dolu gözlerle bak›yorlar Gülcan’a.
Süreyi aﬂ›p 40 dakikaya varan bu
ziyaret getirilen hediyelerle sona
eriyor. Gelenler aras›nda, 10 y›ldan
fazla tecriti yaﬂayan eski bir tutsak
da var. Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinden ﬁengül Akkurt’un ablas› Elif.
Elif odadan ç›kar ç›kmaz dolan gözleri daha fazla dayanam›yor ve gözyaﬂlar›na bo¤uluyor sessiz bir ﬂekilde. K›sa bir süre sonra yeniden ça¤›r›yor Elif’i. Gözyaﬂlar›n› silip
tekrar Gülcan’›n odas›na giriyor
Elif. Kenetlenen elleri sonuna kadar
öylece kal›yor.
Gazete da¤›t›m iﬂinde çal›ﬂan ve
direniﬂin ilk gününden bu yana her
hafta mutlaka ziyarete gelen Gülcan’›n bir konu¤u elinde bir demet
nergis ile geliyor. Mevsimin ilk nergislerini kap›p gelmiﬂ. Toroslar’›n
doruklar›n›n esintisi doluyor bir an
içimize. Ve Gülcan kokuyor nergisler, “Abla geçen geliﬂimde bana
nergislerin ç›k›p ç›kmad›¤›n› sormuﬂtu. Ben de ç›kar ç›kmaz al›p ge14
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lirim demiﬂtim” sözleri heyecanl›
ve bir o kadar da gururla ç›k›yor a¤z›ndan. Ölüme her an yaklaﬂan bir
insan›n son iste¤ini yapmak gibi bir
ﬂey olarak alg›lam›ﬂ getirdi¤i nergisleri. Belki de haks›z de¤il.
“Baﬂar›lar diliyoruz” diyerek Direniﬂ Evi’nden ayr›l›rken, Mersin’den gelen 5 ESP’li, ard›ndan 20
kiﬂilik DHP grubu geliyor. “Tecritin
bu kararl›l›kla kalkaca¤›na olan
inanc›m›zla, sizi destekliyoruz ve
üstümüze düﬂen bir ﬂey varsa haz›r›z” diyor sözcüleri.

Gecekondular›m›z› baﬂ›m›za y›kanlar, Acaristanbullar’› görmezden
geliyor. 7 göbek uzaklar›ndaki akrabalar›n› en iyi yerlerde iﬂe yerleﬂtirenler bizim iﬂsizli¤imizi, açl›¤›m›z› görmezden geliyor. Kendileri
onursuzlu¤un ve iﬂbirlikçili¤in batakl›¤›nda yüze yüze bu kadar ac›ya, gözyaﬂ›na neden olanlar bizi F
Tipi hapishanelerde tecritle teslim
alacaklar›n› san›yorlar. Fakir fukaradan alacaklar› 3 kuruﬂ için bile
gözleri, kulaklar› pür dikkat kesilenler binlerin “Tecrite Son” sesini
duymamaya devam ediyor. Hesaplar› kitaplar› ne olursa olsun tecrit
politikas›n›n iflas etti¤ini en iyi bi-

lenler asl›nda onlar. 7 y›l öncesinin
19 Aral›k’›nda yak›p y›karken ko¤uﬂlar› ve diri diri yakarken içindekileri, çekilen halaylardan biliyorlar
baﬂaramayacaklar›n›. Yüzlerce kez
iﬂkencelerine, bask› ve tutuklamalar›na karﬂ›n, 70 yaﬂ›ndaki analar›m›z›n öfkesinden biliyorlar kazanamayacaklar›n›. Gülcan’›n 37 kiloya
düﬂen ve her geçen gün daha da eriyen bedeninden biliyorlar tecriti ilelebet sürdüremeyeceklerini. Ne kadar direnirsek kârd›r hesab›yla,
böylesine görkemli bir direniﬂe karﬂ› direniyorlar.
Bu dirençlerini k›racak olansa,
d›ﬂar›da yükselen sesi, kulaklar›n›
t›kayamayacaklar› düzeye ç›karmak, birlik olup karﬂ›lar›na dikilmek.
“Tecrite Son” diyen herkes, 7 y›l
önceki o resmi, külleﬂmiﬂ tutsak bedinini bir daha gözünün önünde
canland›rmal›, Gülcan’›n, Behiç’in,
“gözlerden uzak” hücrelerde ölüme
yürüyen Sevgi’nin eriyen bedenlerinin a¤›rl›¤›n› duymal›. Bu sorumlulukla, bu bilinçle dikilmeliyiz, insanl›k suçu iﬂlemeye devam edenlerin karﬂ›s›na.
Geç olmadan hem de!
Onlar› da 122 kahraman›n yan›na u¤urlamadan; sendikalar›, odalar›, tutsak yak›nlar›n›, meslek örgütlerini, hukukçular› k›saca halk› dinlemeyen bir iktidara, bunun o kadar
ucuz olmad›¤›n› göstererek yaﬂatal›m onlar›.

O karede sizler de vars›n›z
Merhaba sevgili Gülcan
Öncelikle seni, sevgili ye¤enlerimiz Betül ve Müge’yi,
refakatçilerini, destek için yan›nda bulunanlar› baﬂta Hac›
ve Ercan olmak üzere hepimiz 7. y›l›m›z›n coﬂkusuyla Fidanlar›m›z’›n, Halillerimiz’in… s›cakl›¤›yla, olanca sevgimizle, özlemimizle, kazanaca¤›m›za olan inanc›m›zla s›ms›k› kucakl›yor, selamlar›m›z› gönderiyoruz. Ayr›ca senin
aln›ndan öpüyor, baﬂar›lar diliyoruz.
Nas›ls›n, neler yap›yorsun? diye sorsam cevab›n mutlaka “nas›l olunmas› gerekiyorsa öyleyim, ne gerekiyorsa yap›yorum” olacakt›r. Evet sevgili Gülcan; ne gerekiyorsa
yap›yorsunuz? Öyle büyük ki yapt›klar›n›z, muhataplar›n›z
“ (….) örgüt propagandas› olur”a kadar gerilemiﬂ durumda.
Art›k kimse F’leri savunam›yor. Burjuva bas›n bile beyaz bayrak çekmiﬂ
durumda. Çok bedel ödedik de¤il mi? Türkiye gerçekli¤imiz herkese, her
ﬂeye ra¤men tek baﬂ›na yürüdük, yürüyoruz. D›ﬂar›da yeni bir komplo tezgahlanm›ﬂ olmal›. Bakal›m kaç kiﬂiyi tutuklatt›racaklar de¤il mi? 7 y›lda
hangi engeller aﬂ›lmad› ki? Fidanlar’›n, Haliller’in … y›ldönümlerindeyiz.
Hepsinin an›lar› önünde bir kez daha sayg›yla e¤iliyor, an›lar›na ba¤l› kalacak, ideallerini gerçekleﬂtirece¤iz diyoruz.
Sevgili Ercan ile biraraya getirilece¤imiz söylendi¤inde ilk akl›ma gelen sizler ve 122’ler oldu. Ercan’la kucaklaﬂmam›zda da hem sizler hem
de 122’ler vard›. Bu gerçek ve di¤er arkadaﬂlar›m›zla kucaklaﬂamayacak
olman›n buruklu¤unu yaﬂad›k. Ama bunun di¤er arkadaﬂlar›m›zla kucaklaﬂmam›za bir ad›m oldu¤unu da biliyorduk. Er geç onlarla da kucaklaﬂacak, buruklu¤u da yok edece¤iz.
Sizlere (sevgili Behiç ve Gülcan’a) Ercan’la çektirdi¤imiz foto¤raftan
gönderiyoruz. O karede görünmeseniz de sizler, tüm canlar›m›z da varlar.
Ve inan›yoruz ki di¤er arkadaﬂlar›m›zla birlikte foto¤raf çektirece¤imiz,
hep birlikte olaca¤›m›z günler gelecek.
Sizleri bu duygu ve düﬂüncelerle bir kez daha s›ms›k› kucakl›yor, selamlar›m›z› gönderiyor, baﬂar›lar diliyoruz. Herkese çok selamlar.

Ali Osman Köse
Edirne F Tipi Hapishanesi

Sevgili Betül ve Müge;
Öncelikle ikinizi de direniﬂimizin coﬂkusuyla kucakl›yorum.
Yürüyüﬂüm Gülcan’la beraber sürüyor ve bu anlamda da onun bir orta¤› olarak
size karﬂ› biraz farkl› duygular besliyorum. Komik gelecek belki ama bazen bir hala gibi hissediyorum kendimi size karﬂ›.
Can›m Müge ve Betül önümüz y›lbaﬂ› ve bayram. Benim umutlar›m ve düﬂlerim
sizlerin gelece¤ine dair. E¤er karanfilleﬂirsem bu kavgada biliyorum ki bu yol sonuna sonsuza kadar yürünecek. Bu aç›dan huzurluyum. Att›¤›m›z her ad›m›n bir anlam› ve de¤eri var. Tarih yerli yerine oturtacakt›r her ﬂeyi. Yok e¤er menzile beraberce var›r da o büyük günü görürsem –ki bir direniﬂçinin amac› zafere ulaﬂmakt›r- o
vakit z›lg›tlarla halaya dururuz de¤il mi?
Bayram›n›z› ve yeni y›l›n›z› kutluyor sizleri s›ms›k› kucakl›yorum.
Kazanaca¤›m›za olan inançla… Sevgi Saymaz
15
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Sevgi Saymaz
(Uﬂak Hapishanesi)
ölüm orucunun
244. gününde

ya ﬁah, Hacer Örgülü iki günlük açl›k grevi yaparken,
eyleme 25 Aral›k’ta
da Hasan Basri kat›ld›. Basri, beﬂ gün
boyunca açl›k grevi
yapaca¤›n› duyurdu.
Samsun’da her

TECR‹T SUÇTUR, KALDIRIN!
Tecrite karﬂ› halk muhalefeti
yükselirken, yedi y›ld›r ‘Tecrite
Son’ diye hayk›ran TAYAD’l›lar
yapt›klar› eylemle, “Tecriti Kald›r›n,
Ölümleri Durdurun” dediler.

TAYAD’l›lar Baﬂbakanl›k
Önünde Eylem Yapt›
TAYAD’l› Aileler 22 Aral›k günü
saat 11.30’da Baﬂbakanl›k binas›
önünde kendilerini zincirlediler.
Üzerlerinde "Tecrite Son" yaz›l› önlükler olan 7 TAYAD'l›, 10 dakika
boyunca “Tecrite Son Verin Ölümleri Durdurun” ﬂeklinde slogan atarken, Baﬂbakanl›k korumalar› müdahale etti ve yaka paça gözalt›na ald›.
Ölüm orucunda olan Avukat Behiç Aﬂc›’n›n annesi Fazilet Erdo¤an,
Nagehan Kurt, Y›ld›z Turan, ölüm
orucu ﬂehitleri Canan ve Zehra Kulaks›z’›n amcas› ‹smail Kulaks›z,
Nadire Kurt, Ekrem Kurtuluﬂ ve Sezai Demirtaﬂ ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.

Samsun ve Bursa’da
Açl›k Grevleri
TAYAD’l› Aileler Samsun’da bir
evde baﬂlatt›klar› süresiz dönüﬂümlü
açl›k grevine devam ediyorlar.
13. Grup olarak 23 Aral›k’ta, 122
karanfilimizden biri olan Özlem
Türk’ün anne ve babas› Ali Türk ve
Nadire Türk üç günlük açl›k grevine
baﬂlarken, onlarla birlikte bir ö¤retmen, bir ö¤renci ve bir doktor da önlüklerini giydiler. Selda Y›lmaz, Rü-

hafta yap›lan oturma eylemine de 24
Aral›k’ta devam edildi. Süleymaniye Geçidi’nde toplanan TAYAD’l›lar, “Tecrite Son” pankart› açarak
bas›n aç›klamas› yapt›lar. Açl›k grevindeki TAYAD’l›lar›n da kat›ld›¤›
eylemde Nadire ve Ali Türk, Özlem
Türk’ün bedeniyle hayk›rd›¤› sesi
sloganlaﬂt›rd›lar.
Bursa’da ise, Gülcan ﬁenol ve
Özgür Orhan, ölüm orucu direniﬂçilerinin sesini Bursa’ya taﬂ›mak için
2 günlük açl›k grevi yapt›lar. Açl›k
grevinin sürece¤i kaydedilirken,
Gülcan ﬁenol, kendisinin de bir anne oldu¤unu hat›rlatarak, Gülcan
Görüro¤lu’na dikkat çekti. Bir fabrikada iﬂçi olarak çal›ﬂan Gülcan ﬁenol, “4 ayd›r ölüm oruçlar›na iliﬂkin
haberleri çok s›k takip ediyorum.
Ben de bir anneyim ve Gülcan Görüro¤lu beni çok etkiledi. Bu büyük
bir direniﬂ ve art›k sessiz kal›nmamas› gerekti¤ini düﬂünüyorum” diye konuﬂtu.

Ümit ‹lter'in mektubunu okuyan
TAYAD'l›lar, 'Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Tecrite Son'
sloganlar› att›lar.
Antakya’da 44.’sü 22 Aral›k günü gerçekleﬂtirilen eylemde “Sevgi
Saymaz Onurumuzdur”, “Behiç Aﬂc› Onurumuzdur”, “Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar›
hayk›r›l›rken, 19 Aral›k Katliam› lanetlendi. Aç›klamay› yapan Niyazi
Harnubo¤lu, eylemde taﬂ›nan kömürleﬂmiﬂ ceset resmini kastederek,
“19–22 Aral›k 2000 yüre¤imizdeki
ac›d›r, içimizdeki öfkedir” diye konuﬂtu.
Tecritin kald›r›lmas›n› isteyen
Harnubo¤lu, Maraﬂ Katliam›’n›n da
y›ldönümü oldu¤unu belirterek,
“Maraﬂ Katliam›’n› yapanlarla 1922 Aral›k hapishaneler katliam›n›
yapanlar ayn› zihniyeti taﬂ›yor” dedi.
Bu arada, Antakya Belediye Park›’nda 205 gündür geceli-gündüzlü
oturma eylemine devam eden TAYAD’l›lar Hatay halk›na tecriti anlat›yorlar.
Elaz›¤’da 23 Aral›k günü Hozat
Garaj›'nda biraraya gelen TAYAD'l›
Aileler, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› açt›lar. Efkan›l
Atasever taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tecrite karﬂ› olanlar›n her geçen gün artt›¤› belirtilerek, Adalet
Bakanl›¤›’n›n direnmekten vazgeç-

Tutsaklar›n Sesi
Meydanlarda
TAYAD’l›lar birçok kentte düzenledikleri oturma eylemlerinde
tutsak mektuplar›n› okuyarak, onlar›n sesini meydanlara taﬂ›maya devam ediyorlar.
‹stanbul’da TAYAD'l› Aileler
her Pazar oldu¤u gibi 24 Aral›k’ta
da Galatasaray Lisesi önünde tutsaklar›n sesine ses olmaya devam
ettiler. Oturma eylemi s›ras›nda
Kand›ra F Tipi'nde tutuklu olan
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HÖC üyeleri, ‹stanbul Esenler’de
yapt›klar› meﬂaleli yürüyüﬂ ile
"Tecrite Son" dediler. 70 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem yar›m saat sürerken, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" sloganlar› hayk›r›ld›.

mesi istendi. Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi esnas›nda Gülcan
Görüro¤lu'nun mektubu okundu.
Mersin TAYAD’l› Aileler,
Taﬂbina önünde 45. haftada düzenledikleri eylemde “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar” yazan pankart›, direniﬂçilerin foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. Hasan Biber’in halka sesleniﬂinin ard›ndan temsili hücre içine
giren Gülbeyaz Karaer, Gülcan Görüro¤lu’nun bakanl›¤›n son yapt›¤›
aç›klamaya cevaben yapt›¤› aç›klamay› okudu.
Adana TAYAD'l›lar da 25 Aral›k
günü ‹nönü Park›’nda tecrite karﬂ›
oturma eylemine devam ettiler. Direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›yan TAYAD’l›lar, temsili hücre içinden halka seslendiler. Aç›klamay› yapan
ﬁemsettin Kalkan, “Sabr›m›z kalmad›. 123. ölümün olmas›n› istemiyoruz. Bu insanl›k d›ﬂ› uygulama art›k son bulsun. Her an yeni bir ölüm
haberi gelebilir” diye konuﬂtu.
Antalya’daki eylem ise, 42. haftas›n› doldurdu. 42. kez 24 Aral›k
günü biraraya gelen TAYAD’l›lar,
K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar›
aç›klamada Adalet Bakanl›¤›’n›n
ölümleri savundu¤unu belirttiler.
Aç›klamay› yapan Ertu¤rul Sa¤lam,
Kenan ‹pek’in aç›klamas›n› hat›rlatarak, tecriti inkar etmenin utanmazl›k oldu¤unu dile getirdi. “Bugüne
kadar tecritin kald›r›lmas› için direnen ve bu direniﬂte ﬂehit düﬂen 122
insan›m›z olmayan bir ﬂey için mi
öldüler?” diye soran Sa¤lam, “Adalet Bakanl›¤›'ndan baﬂka da bu uygulamay› savunan kimse yoktur”
dedi. Aç›klaman›n ard›ndan tecrit
hücrelerindeki Ali Osman Köse’nin
yazd›¤› mektup okundu.
Antalya polisi ise bu hafta da
provokasyon peﬂindeydi. Görevlendirdi¤i provokatör baﬂar›l› olamazken, TAYAD’l›lar megafonla seslenerek provokasyonu teﬂhir ettiler.
Bu arada TAYAD’l›lar, 19-22
Aral›k ﬂehitlerinin an›s›na, 23 Aral›k
günü, yoksul mahallelerde 122 aileye yiyecek yard›m› yapt›lar ve katliam› anlatt›lar.
Artvin Gençlik Derne¤i üyeleri

ÖDP: Tecriti kald›r›n
ÖDP ‹stanbul ‹l Örgütü 27 Aral›k günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda düzenledi¤i meﬂaleli
yürüyüﬂ ile, tecritin kald›r›lmas›n› istedi. 300
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, “Üç Kilit Aç›ls›n Behiç Aﬂc› Yaﬂas›n” pankart› aç›l›rken, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”,
“‹pek, Çiçek Uyuma Analar› A¤latma” dövizleri taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan, ‹stanbul ‹l Baﬂkan› Pertev Aksakal,
Kenan ‹pek’in aç›klamas›n› eleﬂtirerek, “Üç kap› kilitin aç›lmas›n›n güvenlikle de¤il insanl›kla alakas› vard›r” dedi. ÖDP’liler aç›klaman›n ard›ndan
sloganlarla Mis Sokak’a kadar yürüdüler.
Ankara’da ise, ÖDP Yenimahalle ‹lçe Örgütü olarak 19-22 Aral›k Katliam›’n› 20 Aral›k’ta protesto etti. Bat›kent metro son dura¤›nda yap›lan eylemde tecritin kald›r›lmas›n› isteyen ‹lçe Baﬂkan› Erol Ayd›n, Adalet Bakanl›¤›'n› göreve ça¤›rd›. Ayd›n, daha sonra tecritle ilgili yazd›¤› ﬂiirleri okudu.

‹nsan haklar› örgütleri: Tecrite Son Verilmeli
Mazlum-Der, ‹HD, Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i, Uluslararas› AF Örgütü
Türkiye ﬁubesi’nin oluﬂturdu¤u “‹nsan Haklar› Ortak Platformu”, 26 Aral›k
günü Ankara Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t›’nda yapt›¤› aç›klama ile,
tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
Mazlum-Der Genel Baﬂkan› Ayhan Bilgen taraf›ndan okunan aç›klamada, alt› y›ld›r Adalet Bakanl›¤›’n›n insan haklar› kuruluﬂlar›n›n F Tiplerine
iliﬂkin eleﬂtirilerini dikkate almad›¤› ve son süreçte görüﬂme taleplerini sürekli geri çevirdi¤i hat›rlat›ld›. ‹HOP bileﬂenleri, Adalet Bakanl›¤›’n›n vakit
geçirmeksizin tutsaklar›n ortak zaman geçirece¤i sosyalleﬂme zamanlar›na
iliﬂkin yeni bir düzenleme yapmas›n› istediler.
Tecrite son verilmesi istenen eyleme, TAYAD’l›lar da ölüm orucu direniﬂçilerinin resimleri ile kat›ld›lar.

Halkevleri: Tecrit emperyalistlerin politikas›d›r
Halkevleri, 23 Aral›k günü Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar› eylemle tecritin kald›r›lmas›n› istediler. Mustafa Tüm taraf›ndan yap›lan aç›klamada 19 Aral›k Katliam› k›nan›rken, tecritin emperyalist politika oldu¤u
belirtildi. “Behiç Aﬂc› Onurumuzdur! Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur,
Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› at›lan aç›klamaya; KESK Antalya
ﬁubeler Platformu, D‹SK Emekli-Sen, Temel Haklar, TAYAD’l› Aileler,
DHP, EMEP, DTP, ÖDP, SDP ve Devrimci Hareket de destek verdi.
22 Aral›k’ta dernek binas›nda 19-22
Aral›k ﬂehitlerini and›. Sayg› duruﬂu
ile baﬂlayan anmada, “katliam›
unutturmayaca¤›z, hesab›n›n› er ya
da geç soraca¤›z” denildi.

“Katliam›n hesab›n›
sormaya devam edece¤iz”
Esenler Finans Bank ve Ba¤c›lar
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Yap› Kredi Bankas› ﬁubeleri,
DHKC taraf›ndan bombaland›.
Dergimize telefonla yap›lan üstlenmeye göre, 26 Aral›k akﬂam› gerçekleﬂen eylemler, 19-22 Aral›k hapishaneler katliam›n›n hesab›n› sormak için düzenlendi.
Üstlenmede, “hesap sormaya devam edece¤iz” ifadelerine yer verildi.

dan
n
›
bas

✍

Bas›nda Tecrit ve Direniﬂ

◆ AL‹ S‹RMEN: Behiç Aﬂç› Belki
de 2007'yi Görmeyecek... Ölüm cezas›n›n insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu en sonunda toplum da kabul etti... Ama,
tecrit, her gün ufaktan ufa¤a uygulanan bir idamdan baﬂka nedir ki?
Kimse ç›k›p da "Bildi¤in gibi de¤il,
bu kampanyalar›n ard›nda kimler,
hangi örgütler var bir bilsen..." demesin; biliyorum. Arkas›nda kim
olursa olsun, tecrite karﬂ› yürütülen
kampanya hakl›d›r, yöntemlerini
onaylamasan›z da... (22.12.’06,
Cumhuriyet)
◆ DERYA SAZAK: F Tipi cezaevlerindeki koﬂullar› iyileﬂtirmek bu
denli zor mu? Tutuklu ve hükümlülerin haklar›n› savunan avukatlar›n
da hükümetin ve meclisin gerekli
yasal düzenlemeleri yapaca¤›na
olan inançlar›n› kaybedip ‘seslerini
duyurma yolu’ olarak ölmeyi seçmeleri halinde onca y›ld›r yap›lan
reformlar›n geçerlili¤i kal›r m›?
Meclis, F Tipi cezaevlerinde ‘ﬂeffafl›k’ istemeli ve bir araﬂt›rma komisyonu kurulmal›d›r. Guantanamo Yolu'na sapmamal›y›z! (26.12.06 Milliyet)
◆ ECE TEMELKURAN: Ama, bir insan bir koridordaki üç kap›n›n kilidi
aç›k tutulsun diye ölebilir. E¤er
dostlar›, gencecik müvekkilleri o
hücrelerde yaln›zl›ktan dengesini
yitirmiﬂse, yap›lanlar insanlar› insanl›ktan ç›karmay› amaçl›yorsa,
ölebilir. Onaylamayabilirsiniz. Ama
‘biz’, yani bu memlekette yaﬂayan
insanlar, bask›ya verilecek tepkinin
noter memuru de¤iliz. Sözlerimizin,
düﬂündüklerimizin giderek iktidara
benzemesinden kendimizi korumak
mecburiyetindeyiz. Biz, yaﬂam›n
kutsall›¤›ndan ölmekte olana de¤il,
yaﬂayanlara bahsetmeliyiz. Hem de
çok bahsetmeliyiz! (27.12.06 Milliyet)
◆ M. AL‹ B‹RAND: Avukat Behiç
Aﬂc› F Tipi cezaevindeki yaﬂam koﬂullar›n› biraz daha insanileﬂtirmek
için mücadele ediyor. Demokratik
hakk›n› kullan›yor. Baﬂta Adalet Ba-

kanl›¤› olmak üzere, tüm ilgili resmi
yetkililere ve hükümete sesleniyorum. Hayat bu kadar basit de¤ildir.
Her ölüm orucunu engellemek için
de yasalar›n de¤iﬂmesi ﬂart de¤ildir.
Ancak, ayn› yasalar›n içinde mutlaka de¤iﬂebilecek olanlar vard›r. Aﬂc›’n›n durumu giderek kritikleﬂiyor.
Sizler ise hala seyrediyorsunuz.
Böyle hareket etmeye hakk›n›z yoktur. Aﬂc›’ya gideceksiniz, onun isteklerinden hiç de¤ilse bir bölümünü düzeltmeye çal›ﬂacaks›n›z. ‹kna
edeceksiniz. Baﬂka çareniz yoktur.
‘Devlet ﬂantajlara boyun e¤mez’ demeyin. Bu insan› yaﬂat›n. Çözüm
bulun. Zira çözüm var.
◆ HRANT D‹NK: Bir hukuk adam›n› böylesi a¤›r bir yöntemi benimsemeye ve uygulamaya iten çaresizlik
hepimizin utanc› olmal›. Mahkûmlar›n talep ettikleri insani ﬂartlar karﬂ›s›nda Devlet'in bu kadar zorlanmas› ve inatlaﬂmas› kabul edilebilir
bir yaklaﬂ›m olamaz. Adalet Bakan›
bu yaln›zlaﬂt›rman›n ölümden daha
a¤›r bir ceza oldu¤unu, ölümün bir
kere, yaln›zlaﬂman›n ise her saniye
ölüm oldu¤unu anlam›yor mu?
(21.12.06 Birgün)
◆ ORAL ÇALIﬁLAR: Adalet Bakanl›¤›'na ça¤r›da bulunuyorum: F tipi
cezaevlerinde uygulanan tecrit politikas› insan haklar›na ayk›r›d›r. ‹çeridekiler 3 hücredeki üç hükümlü ve
tutuklunun ayn› havaland›rmay›
paylaﬂmas›n› istiyorlar. Böylece tecritleri bir anlamda hafiflemiﬂ olacak.
Neden böyle bir çözüme karﬂ› direniliyor, onu da anlam›yorum...
(26.12.06, Cumhuriyet)
◆ TUNA K‹REM‹TÇ‹: Bu ahval ve
ﬂerait içinde onunkinden daha ‘hakiki’ bir yaz› yaz›lamazm›ﬂ gibi geldi¤inden, Behiç Bey’in “veda” mektubunu paylaﬂmak istedim sizle. Dünya görüﬂümüz ya da Türkiye hayalimiz ne olursa olsun. (26.12.06, Vatan)
◆ GÜLAY GÖKTÜRK: Ey iktidar!
E¤er ça¤daﬂl›k konusunda bir iddian
olsun istiyorsan, titre ve kendine
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gel: F Tiplerinde yaﬂanan zulme art›k son ver. ‹stedikleri ﬂey atla deve
de¤il. Üstelik de kanunsuz da de¤il.
‹ﬂe bak›n ki yetkiler hâlâ Behiç Aﬂc›'ya "Sen ölüm orucunu b›rak, biz
de sorunu çözmeye çal›ﬂal›m" diyorlar. Neden, hiç kimse hiçbir eylem yapmasa bile düzeltmek zorunda oldu¤unuz bir hukuksuzluk için
ﬂartlar koﬂmaya devam ediyorsunuz? Daha önce sorunu çözmek için
y›llarca vaktiniz oldu. Art›k pazarl›¤› b›rak›n, laf› b›rak›n, yapman›z gereken tek ﬂeyi yap›n: Tecriti kald›r›n. (26.12.06, Bugün)

◆ ÇA⁄LAYAN HANDAN: Eyleminin
geldi¤i aﬂamada art›k ölüm tehlikesi
var. Duyarl›l›¤›n oluﬂmas› için yine
illa da ölümün dokunuﬂu gerekti.
Her zaman oldu¤u gibi. Oysa Avukat Behiç Aﬂc› daha baﬂ›ndan beri
çok radikal bir karar vermiﬂti. Do¤rudan sorunun ma¤duru olmad›¤›
halde tecride karﬂ› eylem baﬂlatm›ﬂt›. Ama ölüm s›n›r›na gelmeden eylemi yeterince ses getiremedi.
(26.12.06, Y. Özgür Gündem)
◆ HAYDAR ERGÜLEN: Avukat Behiç Aﬂc›, bugün ölüm orucunun 267.
gününde, di¤er ölüm oruççular› da
günbegün ölüme yaklaﬂ›yor. Aff›n›za s›¤›nm›yorlar, yaln›zca haklar›n›
istiyorlar. F Tipinde insan haysiyetine yak›ﬂ›r bir biçimde cezalar›n›
çekmek için 'tecrit'in kald›r›lmas›n›
istiyorlar. Vicdan sahibi olan herkesin istedi¤i de bu. (26.12.06, Radikal)
◆ FAT‹H YAﬁLI: ‹ktidar, öldürme
ve yaﬂatma kudretinden vazgeçmek
istemiyor... ölenlerin say›s› 120'yi
geçti. Toplumsal muhalefet, Aﬂç›'yla
dayan›ﬂmak için sesini yükseltiyor
ama Adalet Bakan› duymuyor. Hayata Dönüﬂ Operasyonu sürüyor.
(Radikal ‹ki, 24.12.06)
◆ ARDA ‹B‹KO⁄LU: ﬁu anda ölüm
orucunda olan üç kiﬂinin hayatlar›n›
kaybetmemeleri için çözüme yönelik küçük bir söz dahi yeterli olacak.
Fakat cezaevlerinde daha bar›ﬂç›l
bir ortam›n yarat›labilmesi için küçük bir sözden daha fazlas›n›n yap›lmas›n›n gerekti¤i kesin. (Radikal
‹ki, 24.12.06)

5.

Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
y›ld›r Amerika'da tutsak
olan Mumia Abu Jamal'›n
mücadelesini
dünyaya duyurmaya çal›ﬂan Pam Africa, Abu Jamal'›n selamlar›n› getirdi¤ini belirterek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›,
sempozyumun önemine
de¤inerek sürdürdü.
A k ﬂ a m
‘Halklar›n Gelece¤i ve Umudu Konseri’ adl› kültürel etkinlikle biraraya
gelen delegelere hitap eden UTMP
Temsilcisi, bugünün dünyas›nda tecrit politikas›n›n ön plana ç›kt›¤›n›
hat›rlatarak, bu anlamda sempozyumun düzenleniyor olmas›n›n önemine dikkat çekti. Pire Vali Yard›mc›s›n›n delegasyonu selamlad›¤› etkinlikte Pire Saksofon Orkestras›’n›n
ard›ndan sahneye ç›kan, tan›nm›ﬂ
Yunan halk sanatç›s› Mariza Koch,
halklar›n dayan›ﬂmas›n›n önemini
vurgulayan k›sa konuﬂmas›n›n ard›ndan s›cak Ege türküleriyle kitleyi etkiledi. Daha sonra M›s›r, Yunanistan,
Avusturya, ABD, Lübnan ve Danimarka'dan heyetler sempozyumu ve
büyük direniﬂi selamlad›lar. Etkinlik,
Grup Yorum'un marﬂlar›, enternasyonal ﬂark›larla devam etti ve omuz
omuza çekilen halaylarla son buldu.

Tecrit tüm halklar›n sorunu
Uluslararas› Tecritle Mücadele
Platformu (UTMP) taraf›ndan düzenlenen, 5. Uluslararas› Tecrite
Karﬂ› Mücadele Sempozyumu 1518 Aral›k tarihleri aras›nda Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’da yap›ld›.
Atina Ekonomi Fakültesi'nde düzenlenen ve çok say›da ülkeden
30’un üzerinde uluslararas› kurum
ve temsilcilerin kat›ld›¤› sempozyumda dünyan›n dört bir yan›nda
direnen halklar›n sesi yank›land›.
4 gün süren sempozyum program› içerisinde tecritin farkl› boyutlar›n› konu alan toplam dört panel
gerçekleﬂtirildi. Sempozyumun aç›l›ﬂ› UTMP Temsilcisi taraf›ndan yap›l›rken, ilk panel, ‘Siyasi davalar
ve demokratik mücadelenin kriminalize edilmesi’ konusundayd›.
Panelde; Türkiye'den Av. Bark›n
Timtik ve Gençlik Federasyonu
Temsilcisi, ‹talya’daki 270. Maddeye Karﬂ› Kampanyay› Destekleme
Komitesi Temsilcisi, Belçika'dan
CLEA ve Yunanistan'dan Demokratik Birlik Temsilcileri konuﬂmac›
olarak yer ald›lar.

Emperyalizmin kara listeleri ve
tecriti meﬂrulaﬂt›rmas›na karﬂ›
mücadele etmeliyiz
Av. Bark›n T‹MT‹K, konuﬂmas›nda siyasi davalarda esas problemin insanlar› felsefi, politik düﬂünce ve inançlar›ndan dolay› terörist
olarak etiketlenmesinden ve her türlü muamelenin reva görülmesinden
kaynakland›¤›n› belirtti. 1 Nisan
2004 tarihinde, aralar›nda yasal derneklerin, dergilerin, kültür merkezlerinin ve hatta hukuk bürosunun da
oldu¤u, haklar ve özgürlükler mücadelesi veren kurumlar›n nas›l kriminalize edildi¤ini örnek verdi. Bunun bir benzerinin daha 7 Aral›k
2006’da gerçekleﬂtirildi¤ini belirterek bu tarz polis operasyonlar›n›n
demokrasi mücadelesini engellemeye yönelik adli al›ﬂkanl›k haline getirildi¤ini vurgulad›. Demokrasi

mücadelesinin
ancak meﬂruluk
bilinciyle geliﬂtirilece¤ini söyleyerek konuﬂmas›n› tamamlad›.
Gençlik Federasyonu'ndan
Günay Da¤ ise,
gençli¤in mücadelesinde tecritin
nas›l uyguland›¤›ndan sözetti ve
gençli¤in sindirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›,
bask›lar›n artt›¤›n› ancak tecritin
gençli¤in mücadelesini engelleyemeyece¤ini vurgulad›.
Belçika'dan CLEA ad›na toplant›ya kat›lan Michael Boirean, sadece Belçika'da de¤il Avrupa'n›n baﬂka ülkelerinde de mücadele yürütmek istediklerini söyledi. Boirean,
“Biz tecrite karﬂ›y›z. Tutsaklar tecrit koﬂullar›nda onur k›r›c› davran›ﬂlarla karﬂ› karﬂ›yalar. ‹llegal örgüt
insanlar› bile olsalar bu tür uygulamalara maruz kalmamal›lar” dedi.
‹talya'dan, 270. maddeye karﬂ› kampanyan›n "haz›rl›k komitesi" ad›na
konuﬂan Marcellino De Santis ise,
emperyalizmin kara listeler ve medya ile tecriti ve bask›y› meﬂrulaﬂt›r d›klar›n›, devrimci faaliyetleri kriminalize ettiklerini belirterek, “Bu
durum da bütün özgürlükleri k›s›tl›yor. Bask bölgesinde, Türkiye'de,
Belçika'da, Avrupa'da uygulan›yor.
‹talya muhaliflere terörist damgas›
vuruyor” dedi. F Tipi hapishanelerin AB standartlar›na uygun olmamas›na karﬂ›n, AB'nin destekledi¤ini kaydeden De Santis, “bu bask›lara karﬂ› merkezi olarak mücadele
vermeliyiz” diye konuﬂtu. Ürdün’den kat›lan, Arap Direniﬂçileri Birli¤i Yetkilisi Hisham Bustani, emperyalizmin iﬂkenceyi, kara listeleri, tecriti kabul ettirmeye çal›ﬂt›¤›n›
belirterek, “Hay›r bizler kara listelere giren örgütlere yard›m etmemiz
gerekiyor. Uluslararas› mücadeleyi
geniﬂletmemiz gerekiyor” dedi. 25
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Tecrit emperyalizmin politikas›
Sempozyumun ikinci gününde
"Siyasi tutsaklara yönelik tecrit”
baﬂl›kl› oturumda TAYAD'dan Melek Akgün, BES ad›na Dursun Do¤an, TMMOB üyesi Mehmet Göçebe ve HHB'den Av. Bark›n Timtik
kat›ld›. Tecrit ve F Tipi hapishaneler
konulu seminerde F Tipi hapishaneler anlat›l›rken, Göçebe ve Do¤an
yaﬂam›n di¤er alanlar›nda tecritin
nas›l yans›d›¤›n› ele ald›lar.
Mumia Abu Jamal’le ilgili kampanya yürüten Pam Africa, tecritin
sadece hapishanelerde olmad›¤›n›,
dünyan›n her yerinde emperyalistlerin bu politikay› uygulad›¤›n› belir-

tirken, “Abu Jamal 25 y›ld›r hapishanede. Neden hala sesi duyuluyor?
Çünkü sizler vars›n›z, çünkü direnenler duyuyorlar. Düﬂmanlar biraraya geliyorsa, bizim de biraraya
gelmemizi engelleyecek bir ﬂey yoktur. Halklar yumruk gibi birleﬂmeli”
diye konuﬂtu. Kübal› 5'lerin, Khiam
Rehabilitasyon Merkezi Temsilcisi’nin, Ürdünlü tutsaklar ad›na yap›lan
konuﬂmalar›n, ‹ranl› sürgün devrimci Mina Zarin'in, Teksas'ta idam cezas›na karﬂ› mücadele edenlerin, Almanya'da Naziler’in tekrar örgütlenmesine karﬂ› mücadele edenlerin,
Atina Barosu'nun... oturumda sözalan tüm konuklar›n vurgulad›¤› temel nokta, tecritin emperyalizmin
ciddi bir politikas› oldu¤u ve bunu
dünyan›n her yerinde, hemen her
alanda uygulad›¤› ve buna karﬂ› birlikte mücadele edilmesi gerekti¤i
üzerineydi.
Oturum aradan sonra Küba ve
Venezuella büyükelçilerinin, “teröre karﬂ› savaﬂ” yalan› ve emperyalizme karﬂ› direniﬂe de¤indikleri konuﬂmalar› ile devam etti. Behiç Aﬂc› ve Gülcan Görüro¤lu da, çeﬂitli
dillere çevrilmiﬂ mesajlar› ile kat›l›mc›lar› selamlad›lar.

Hapishanelerde açl›k grevleri
Önceki sempozyumlarda oldu¤u
gibi, bu y›l da dünyan›n çeﬂitli hapishanelerinden tutsaklar, Türkiyeli
devrimcilerle ve sempozyumla dayan›ﬂmak, tecriti protesto etmek
için üç günlük açl›k grevleri yapt›lar. Sempozyuma ulaﬂabilen bilgilere göre, açl›k grevine kat›lan tutsaklar›n mesajlar› okundu.
Uluslararas› açl›k grevine kat›lan tutsaklar›n isimleri söyle: ‹sviçre’den; Marco Camenisch, Erdo¤an
Elmas. Belçika’dan; Bahar Kimyongür, Musa Aso¤lu, ﬁükriye
Akar. Almanya’dan; ‹lhan Yelkuvan
ve ‹rfan Çayo¤lu, Rainer Dittrich,
Murat B. Ali A., Salih G., Ahmet B.
ABD’den; Sara Jane Olson, Muenda, Howard Guidry. ‹talya’dan; Benedetta Galante, Silvia Guerini, Federico Bonamici, Constantino Ragusa. Fransa’dan; George ‹brahim
Abdallah ve Jean-Marc Rouillan.

Musa Aso¤lu, ABD'den Devrimci E¤itimi ‹çin Birleﬂik Panterler
(P.U.R.E) davas› tutsa¤› Muenda ve
K›z›lderili tutsak Leonard Peltier,
Filistin Eski Tutsak Bakanl›¤› Temsilcisi Saleh Nazzal, Avustralya’dan
Demokratik Sosyalist Perspektif,
‹talya’dan ASP'nin destek mesajlar›n›n okundu¤u bu bölümde, Yunanistan’dan Sinaspismos ve Avrupa
Sol Partisi ad›na Angelos Madadakis tecrite karﬂ› bir konuﬂma yapt›.
‹srail devletinin Lübnan sald›r›s›yla
ilgili ‘Yeni Ortado¤u’ adl› belgesel
öfkeyi daha da art›r›rken, ‹talya’dan
Dr. Paola Cecchi ve Güney Afrika'da 20 y›l tutsakl›k yaﬂayan Alexander Moumbaris de söz alarak,
tecrit deneyimlerini aktard›lar.

Anti-emperyalist bir cephe
yaratmal›y›z
Akﬂam saatlerinde baﬂlayan
"Küresel savaﬂa karﬂ› direniﬂ ve
Büyük Ortado¤u Projesi’nin iflas›” baﬂl›kl› seminere, Lübnan'dan
KH‹AM Temsilcisi Mohammed Safa ile Türkiye'den Haklar ve Özgürlükler Cephesi ad›na Yasemin Karada¤ kat›ld›.
Safa, direnmenin bir insan hakk›
oldu¤unu belirterek baﬂlad› konuﬂmas›na. Lübnan'da yaﬂananlar› buna örnek gösteren Safa, “Biz emperyalizme karﬂ› tüm halklar› destekliyoruz” dedi. Yasemin Karada¤ ise,
emperyalizmin vahﬂetinin Lübnan’da görüldü¤ünü hat›rlatarak,
“bu görüntüleri Irak'ta, Filistin'de
yaﬂad›k, Türkiye'de yaﬂ›yoruz. Emperyalizmin listesinde daha Suriye,
‹ran, Kuzey Kore var. S›rada tüm
direnenler var. ABD, AB emperyalistleri, tüm politikalar›yla, dünya
halklar›na boyun e¤dirmeye çal›ﬂ›yorlar” dedi. Bu amaçla, ‘teröre
karﬂ› savaﬂ’ ad›na iﬂgaller, katliamlar, iﬂkenceler, Guantanamolar ve F
Tiplerinin, terör yasalar›n›n, kara
listelerin, tecrit politikas›n›n uyguland›¤›n› kaydeden Karada¤, tecritin hayat›n her alan›nda oldu¤unu
belirtti ve devamla ﬂunlar› söyledi:
“Biz diyoruz ki; devrimci, demokrat, anti-emperyalist, vatansever, ›slamc› tüm örgütler hep birlikte hal20
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Sempozyuma
birçok ülkeden kurum
ve kiﬂiler
kat›ld›:
Küba ve Venezuella’n›n Atina Büyükelçilikleri,
YUNAN‹STAN’DAN; Savaﬂ Karﬂ›t› Hareket, Atina Barosu Anayasal Haklar Komitesi, Halklar›n Özgürlü¤ü
ve Dayan›ﬂmas› Demokratik Birli¤i, Filistinli Toplum
Derne¤i. ABD’den; Pam Africa (Free the Move 9),
Ramona Africa, Ölüm Cezas›n› Kald›r›lmas› ‹çin Teksas Hareketi, ‹rlandal› Birlik Komite. ALMANYA’DAN;
Komite Basta Ya, Anadolu Federasyonu, TAYAD Komite, Nazi Rejimi Taraf›ndan Takip Edilenlerin Derne¤i- Anti-Faﬂistlerin Birli¤i, Prison’s Dialogue. BULGAR‹STAN’DAN 23 Eylül Hareketi. ‹TALYA’DAN: 270.
Maddeye Karﬂ› Kampanya Destek Komitesi, Senza
Censura. AVUSTURYA’DAN; Filistinli Toplum Derne¤i.
ORTADO⁄U’DAN; M›s›r Sosyalist Partisi, Siyonist
Hapishanelerdeki Tutsaklar Komitesi-Ürdün, Direniﬂçi Arap Halklar›n Birli¤i-Ürdün, Khiam ‹ﬂkence Ma¤durlar›n›n Rehabilitasyon Merkezi-Lübnan. TÜRK‹YE’DEN: TAYAD, Gençlik Federasyonu, TMMOB, BES,
HÖC, HHB. ‹SPANYA’DAN: PCPE - ‹spanyol Halklar›n
Komünist Partisi. BELÇ‹KA’DAN: ‹fade ve Örgütlenme
Özgürlü¤ü Komitesi-CLEA. DAN‹MARKA’DAN Enternasyonal Forum. FRANSA’DAN Alexander Moumbaris (Güney Afrika'da eski siyasi tutsak).
Filistinli, Irakl› kat›l›mc›lar, iﬂgalcilerin engellemeleri nedeniyle kat›lamazken, Yunanistan ve çeﬂitli ülkelerden çok say›da sendika, parti, demokratik
kitle örgütü destek mesajlar› yay›nlad›lar.
Yunan sol örgütleri ve sendikalar›n, meslek örgütlerinin büyük deste¤i dikkat çekti. Bunlardan baz›lar ﬂu ﬂekilde: Türkiye’deki Politik Tutuklularla Dayan›ﬂma Komitesi, OLME, DOE, SFEA, ODYE, PAME,
SDYA, POSYP, POEM Sol Birlik Partisi, Yeni Sol Ak›m,
EKKE, KOE, DEA, OKDE, Stop The War, Antiwar International Movement-Greece, Din Adamlar›n›n Mücadele Hareketi, ADEDY, DSA, Balkan Kardeﬂli¤i Birli¤i,
EKA, Ba¤›ms›z Müdahale, Yunan ﬁairler Derne¤i, Avrupa Filistinli Emekçiler Birli¤i, DFLP, Halk›n Yolu,
Halk›n Birli¤i, Pire Valili¤i, Avrupa Sol Partisi.
k›n birli¤ini savunmal›y›z, ancak
bunu söz olmaktan ç›kar›p somut
bir örgütlenmeye dökmeliyiz, örgütlülük güçtür. Emperyalizme karﬂ›
dünya genelinde anti-emperyalist
bir cephe yaratmal›y›z.”
Halklar›n direnme gücüne de
vurgu yapan HÖC Temsilcisi, “güçlü olan emperyalizm de¤il, direnen

halklard›r. Silahlanm›ﬂ Irak, Filistin, Lübnan halk› bu gerçe¤i bir kez
daha ispatl›yor” diye konuﬂtu.
‹kinci gün emperyalizmin bask›,
katliam, iﬂgal ve tecrit politikalar›na
karﬂ› birlikte hareket etmek gerekti¤i düﬂüncesi ile sonuçland›.

Birlikte mücadele vurgusu
Üçüncü güne, Atina'da bir gezi
program› ile baﬂland›. Atina'n›n tarihi, kültürel yerleri hep birlikte gezilerek ortak de¤erlere birlikte sahip
ç›k›ld›¤› mesaj› verildi.
Sempozyumun bir baﬂka semineri ise, “ABD'nin 'Teröre Karﬂ› Savaﬂ› ve Avrupa'da Sosyal ve Siyasi
Haklar›n Gelece¤i” idi. Ürdün'den
Direniﬂçi Arap Halklar›n ‹ttifak›
ad›na Hisham Bustani, M›s›rl› Sosyalistler Partisi Temsilcisi Arap Loutfi, ‹spanya Halklar›n Komünist
Partisi - PCPE, Bulgaristan'dan 23
Eylül Hareketi, Anadolu Federasyonu ve Danimarka'dan Enternasyonal
Forum Temsilcileri konuﬂtu.
Ard›ndan, hapishanelerle ilgili
neler yap›laca¤›na dair bir çal›ﬂma
grubu oluﬂtu ve kendi içinde tart›ﬂarak kararlar ald›lar. Sonuç deklerasyonunda da yeralan bu kararlar aras›nda bir site kurulmas›, ortak mail
grubunun oluﬂmas› gibi kararlar
var. Kübal› 5'ler ve Teksas'ta yaﬂananlar›n anlat›ld›¤› sinevizyon gösteriminden sonra sonuç deklerasyonu tart›ﬂmaya aç›ld›. Bu oturumda
ise tecrit ve iﬂkenceye karﬂ› birlikte
mücadele edilmesi, emperyalizmin
iﬂgaline, sald›r›lar›na karﬂ› ortak
mücadele ve bu konuda ortak bir örgütlenme yarat›lmas› için çaba gösterilmesi konular› ele al›nd›. Canl›
tart›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› oturumda,
sonuç deklerasyonu ﬂekillendi.
Sempozyum, Yunanistan Albaylar Cuntas› döneminde iﬂkence merkezi olan, EAT isimli müzede anma
ve bas›n toplant›s› yap›larak bitirildi. Ayn› saatlerde baz› uluslararas›
delegeler de, Yunan milletvekilleriyle görüﬂmeler yapt›lar.
Beﬂincisi düzenlenen tecrit sempozyumu, halklar aras›ndaki dayan›ﬂman›n geliﬂmesini sa¤larken,

SONUÇ B‹LD‹RGES‹
1) Emperyalizme, tecrite karﬂ› mücadele eden tüm
siyasi tutsaklar› destekliyoruz. Tecrite, iﬂkenceye
gizli tutuklamalara karﬂ› her yerde ve özellikle Siyonist
‹srail’de, Arap ülkelerinde Abu Garip’de, Guantanamo’da, Bagram ve
Türkiye’de, güçlerimizi birleﬂtirece¤iz. Bugün, 10.000 siyasi tutsak, ‹srail hapishanelerindedir. (Filistinli, Ürdünlü, Lübnanl›, Suriyeli ve M›s›rl›.)
Mumia Abu Jamal, Move 9 Hareketi, Leonard Peltier, Güney ve Kuzey
Amerika’da tüm siyasi tutsaklarla dayan›ﬂma içinde olacak ayr›ca 5
kahraman Kübal›’n›n özgürlük kampanyas›n› destekleyece¤iz. Tecritin
mimar› olan Avrupa’daki tecrite ve tutuklular› da¤›tma politikalar›na karﬂ› verilen mücadele ile dayan›ﬂmam›z devam edecektir. (Almanya, ‹talya, Belçika, Bask, ‹rlanda, Yunanistan...) Türkiye’de F tipi hücrelere karﬂ› yürütülen mücadelede bugüne kadar 122 insan hayat›n› ölüm orucu
direniﬂinde kaybetti. 600’den fazla politik tutuklu sakat kald›. Avukat
Behiç Aﬂc›, iki çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu, siyasi tutsak Sevgi Saymaz’›n sa¤l›k durumlar› çok kritik bir noktaya geldi. Durumlar›n›n aciliyeti nedeniyle tecrite karﬂ› taleplerinin hemen yerine getirilmesini istiyoruz.

2) Sözde anti-terör yasas› ve kara liste meﬂru de¤ildir ve kabul edilemez.
Ayn› zamanda tecrit edilmiﬂ ve terörist ilan edilmiﬂ, tüm anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-faﬂist güç ve gruplar›n mücadelelerini destekliyoruz. Ayr›ca bu gruplar›n mahkemeleriyle ilgili delegasyon çal›ﬂmalar›
yapma karar› al›nm›ﬂt›r. ‹lk olarak Danimarka ve Belçika’da görülen ve
di¤er ülkelerde de görülmeye baﬂlanan anti-terör yasalar›ndan yarg›lanan kiﬂileri destekleme, mahkemelerine kat›lma karar› al›yoruz.

3) Emperyalizmin sald›r›da bulundu¤u, iﬂgal alt›nda olan, örne¤in Küba,
Venezuella, Irak, Filistin, Lübnan ve Afganistan’la dayan›ﬂma içinde olaca¤›z. Büyük Ortado¤u Projesi ad›na yürütülen ve artan sald›r›lara ve iﬂgallere karﬂ› dayatt›klar› yeni dünya düzenine karﬂ› mücadele edenlerle
dayan›ﬂmam›z sürecek.
Irak, Filistin ve Lübnan halklar›n›n direniﬂini, belirtilen eylem takvimini destekliyoruz: 12 Temmuz, LÜBNAN direniﬂi ile dayan›ﬂma günü. 20 Eylül
F‹L‹ST‹N direniﬂi ile dayan›ﬂma günü. 20 Mart IRAK direniﬂi ve tüm Ortado¤u halklar› ile dayan›ﬂma günü.

4) Bir internet sitesi aç›lmas› zorunludur. Bu, bütün dünyadaki politik tutuklular ve örgütlenmeleri aras›nda birlik ve ortak hareket etmeyi sa¤lamak için gereklidir. Hangi ülkede bulunursak bulunal›m dünyan›n hangi
ülkesinde bask› varsa, direniﬂi aram›zda koordine edebilmeliyiz.

5) Uluslararas› alanda siyasi tutsaklarla mektuplaﬂma kampanyas›n› destekleyece¤iz. Farkl› ülkelerdeki tutsaklar›n birbirleriyle mektuplaﬂmalar›n› organize edip, gerekti¤inde çeviri iﬂlemlerini de üstlenece¤iz.
Emperyalizm, tecriti halklara karﬂ› önemli bir silah olarak kullanmaktad›r.
Bunun sonucu olarak anti-emperyalist cephe yaratmak, emperyalizmin
sald›rganl›¤›na ve insanl›k suçlar›na karﬂ› ayn› cephede birleﬂmeyi destekliyoruz.

dünyan›n de¤iﬂik ülkelerinden direnenlerin birbirlerinin sorunlar›n› ve
mücadelesini dinledi¤i, deneyimlerini aktard›¤›, dayan›ﬂman›n önemine vurgu yapt›¤› ve mutlaka birlikte
mücadele edilmesi gerekti¤i vurgular›n›n öne ç›kt›¤› bir sempozyum
oldu. Bu yan›yla baﬂar›l› geçen
21
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sempozyum dört günün ard›ndan s›cak kucaklaﬂmalara sahne oldu.
Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Sempozyum’un ilki 2003 y›l›nda ‹talya'da, ikinci ve üçüncüsü 2004 y›l›nda Hollanda ve Berlin'de ve son
olarak Paris'te 16-19 Aral›k 2005 tarihlerinde gerçekleﬂtirilmiﬂti.

Bayrampaﬂa davas›nda ‘arabulucular’ tan›k

Katliamc›lar› yarg›lay›n!
19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa’da gerçekleﬂtirilen katliam operasyonunun davas›na 25 Aral›k’ta
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruﬂmaya; alt› kad›n›n diri diri yak›lmas›na tan›k
olan tutsaklardan Nursel Demirdö¤ücü, Münevver Köz, Gülizar Özpolat, Mesude Pehlivan ile Erkan
Erdem kat›ld›lar. Ayd›nlar›n tan›k
olarak dinlenmesine karar veren
mahkeme davay› 30 Mart 2007 tarihine erteledi.
Katliam›n yedinci y›l›nda meydanlarda katillerin yarg›lanmas› talebi hayk›r›l›rken, bu dava halk›n
nas›l adaletsiz b›rak›ld›¤›n›n en somut örne¤i olarak sürüyor. Çünkü
bu davada, katliamc›lar de¤il katledilenler yarg›lan›yor. Devletin valisi, katliam› gerçekleﬂtiren özel timler hakk›nda dava aç›lmas›na dahi
izin vermezken, katliam karar›n›
alan siyasi ve askeri sorumlular›n

adlar› bile an›lm›yor.

Yanm›ﬂ et kokusu bu salonda
Çok say›da TAYAD’l›n›n da izledi¤i duruﬂmada “san›k” s›fat›yla
ifadesi al›nan Nursel Demirdö¤ücü,
katliam boyunca jandarma kameras›n›n kay›t yapt›¤›n› hat›rlatarak, bu
görüntülerin eksiksiz izlenmesi durumunda gerçeklerin görülece¤ini
söyledi. Demirdö¤ücü, “O görüntüleri izledi¤inizde nas›l bir katliam
yap›ld›¤›n› kendinizde göreceksiniz.
Katliamda 10 çeﬂitten fazla bomba
kullan›ld›. Üzerinde 'kapal› ortamlarda kullanmay›n' yazan bombalar›n etkisini göreceksiniz. Yine e¤er
silinmediyse bombay› atanlar›n
kahkaha seslerini duyacaks›n›z" diye konuﬂtu.
"Cezaevi yönetimine silahla toplu isyan" ve "kamu mal›na zarar
vermek" suçlamas› ile yarg›lanan
di¤er “san›klar” da operasyona dair

tan›kl›klar›n›
anlat›rken, “bu
dava insanl›¤›n yarg›land›¤› bir davad›r.
O gün biz orada 6 arkadaﬂ›m›z›n yan›k et
kokular›n› ald›k. Bu kokuyu unutmam›z mümkün de¤il. Bugün bu
salon da ayn› kokuyla dolu” dediler.
Mahkeme, avukatlar›n baﬂ›ndan
beri talebi olan “daha büyük bir duruﬂma salonunda yap›lmas›” iste¤ini
kabul edip karara ba¤larken, “operasyonun zorunlu olup olmad›¤›”n›
araﬂt›rmak için de, 19 Aral›k’tan önce tutsaklarla görüﬂen “arabulucu”
heyette yeralan; Tuncay Dikmen,
Mehmet Bekaro¤lu, Kamer Genç,
Mihraç Akdo¤an, Avukat Yücel Sayman, Kaya Tuncer, Metin Bakkalc›,
Yaﬂar Kemal, Zülfü Livaneli, Can
Dündar ve Oral Çal›ﬂlar'›n tan›k olarak dinlenmesine karar verdi.
Hat›rlanaca¤› gibi Mehmet Bekaro¤lu çeﬂitli kereler, devletin operasyona meﬂruluk yaratmak için
kendilerini kulland›¤›n› söylemiﬂti.

Dersim’de bask›lar sürüyor

Birtan Altunbaﬂ Davas›

‹ﬂkence devlet politikas›d›r
Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi DEV-GENÇ’li
Birtan Altunbaﬂ'›n gözalt›nda iﬂkenceyle katledilmesi ile ilgili davaya 22 Aral›k günü Ankara 2. ACM’de
devam edildi. Mahkeme, san›k polislerin avukatlar›n›n reddi hâkim talebini, davay› uzatmaya yönelik
oldu¤unu gerekçe göstererek reddetti. Dava ise 29
Ocak 2007 tarihine ertelendi.
16 y›ld›r zamanaﬂ›m› için bütün yollar›n kullan›ld›¤› davada, reddi hâkim talebini de bu amaçla gündeme getiren iﬂkencecilerin ayn› amaçla gündeme
getirdikleri bir baﬂka yöntem ise, davaya etkisi olmayan tan›k dinletme talebiydi. Zamanaﬂ›m›na yönelik
kararlar› iyice deﬂifre olan mahkeme, bu talebi de
geri çevirirken, her duruﬂmada oldu¤u gibi bu duruﬂmada da Ankara Temel Haklar üyeleri “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” dediler. Duruﬂma
sonras› adliye önünde aç›klamada bulunan dernek
üyeleri, iﬂkencenin devlet politikas› oldu¤unu belirttiler. Birtan’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klamada,
“Birtan Altunbaﬂ Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

Dersim HÖC Temsilcili¤i, geçti¤imiz hafta yaﬂanan
tutuklamalarla ilgili olarak 24 Aral›k’ta düzenledi¤i bas›n
toplant›s› ile, hak ve özgürlükler mücadelesi sürdürenler
üzerindeki bask›lar› protesto etti.
Dersim Temel Haklar’da düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan Cemal Duta¤ac›, dernek yönetici ve üyeleri
Elif Akkurt ile Ayten Anlaﬂ’›n polisin yönlendirmesi ile
bir itirafç›n›n ifadesi gerekçe gösterilerek tutukland›¤›n›,
Dersim’in köylerinde de Efendi Güneﬂ, ‹nal Bak›r, Mehmet Koç ve Mehmet Yeﬂil’in de itirafç› ifadesi üzerine tutukland›klar›n› söyledi. Dersim Temel Haklar’›n meﬂru
mücadelesini hazmedemeyen polisin komplolar›yla yasal
dernek çal›ﬂanlar›n› tutuklayarak haklar ve özgürlükler
mücadelesini bitirmeye çal›ﬂt›¤›n› vurgulayan Duta¤ac›,
“Bask›lar, tutuklamalar bizleri y›ld›ramayacakt›r. Tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz” dedi. Aç›klamaya DHP de destek verdi.
Bu arada itirafç› ‹smail Geren’in ifadeleri gerekçe gösterilerek, Özcan Duta¤ac› da 23 Aral›k’ta gözalt›na al›narak tutukland›. Oligarﬂinin ordusunun da Hozat ve Çemiﬂgezek k›rsal›nda hava destekli olarak DHKC gerillalar›na yönelik operasyon baﬂlatt›¤› ö¤renildi.
22
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Linç giriﬂiminde bulunanlara beraat karar›

Linç Giriﬂimine Yarg› Onay›
Trabzon'da 6 Nisan 2005'te 'Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun'
baﬂl›kl› bildiri da¤›t›rken beﬂ TAYAD’l›n›n linç giriﬂimine kat›ld›klar› gerekçesi ile haklar›nda dava
aç›lan 11 kiﬂi de beraat ettirildi.
26 Aral›k’ta Erzurum’da görülen
davada, “suçun kan›tlanamad›¤›”
gerekçesiyle 11 kiﬂi hakk›nda beraat karar› veren mahkeme, 'görevli
memura hakaret, mukavemet', 'müessir fiil' ve 'izinsiz gösteri yürüyüﬂü yapmak' suçlamalar›ndan iki ila
dört buçuk y›l aras›nda hapsi istenen TAYAD'l›lardan Zeynep Erdu¤rul, Nurgül Acar, Emra Bak›r ve ‹hsan Özdil’e de beraat karar› verdi.
Mahkeme, Çetin Güven’i, görevli
polisler Mustafa Baﬂ ve Hakan
Iﬂ›k'a “Faﬂist polisler, cezaevindeki
devrimcileri öldürdüler” diye hakaret etti¤i gerekçesiyle sekiz ay hapis
ve 900 YTL para cezas›na mahkûm
etti. Mahkeme, cezan›n ertelenmesini uygun görmedi.

Baﬂtan Belli Karar
Bu davan›n sonucu, daha linç giriﬂiminin yaﬂand›¤› gün belli olmuﬂtu. Linç giriﬂiminin ard›ndan, AKP
hükümetinden kentin vali ve emni-

Pendik Temel
Haklar’a Sald›r›
Polis yönlendirmesinde
hareket eden faﬂistler, demokratik kurumlar› hedef
al›yorlar. Pendik Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'ne 16 Aral›k gecesi taﬂl› sald›r›da bulunuldu. Sald›r› sonucunda derne¤in
camlar› k›r›l›rken, ayn› gün
akﬂam saatlerinde de, 15 kiﬂilik faﬂist güruh Karanfiller
Kültür Merkezi'nin önünde,
kültür merkezi çal›ﬂanlar›n›
taciz etmeye çal›ﬂt›.

yet müdürüne kadar yap›lan aç›klamalar, linç giriﬂimini aç›kça savunmuﬂ, onaylam›ﬂt›. Mahkemenin linç
giriﬂimine maruz kalanlar› tutuklayarak, linci örgütleyenlere iliﬂkin
hiçbir giriﬂimde bulunmamas›, linç
politikas›n›n yarg› aya¤›n›n tutumunu yans›tan çarp›c› bir örnekti. Ortaya ç›kan tepkiler sonucu TAYAD
üyelerini serbest b›rakmak durumunda kalan mahkemenin, san›k
sandalyesine oturttu¤u 11 kiﬂi de,
ayn› bask›lar sonucu yarg›land›lar.
Do¤rudan lince kat›lm›ﬂ olsalar dahi, as›l olarak örgütleyen, yönlendiren olmayan bu 11 kiﬂi için verilen
beraat karar›, bir anlam›yla linç giriﬂimine verilen onay niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Türkiye yarg›s›, bu ülkede linç
giriﬂiminde bulunanlar›n nas›l aklan›p paklanacaklar›n›, nas›l korunup
haklar›nda dava dahi aç›lmayaca¤›n› pratik olarak göstermiﬂtir.
‹nfazlar, iﬂkenceler, katliamlar
da ayn› mekanizma içinde sürdürüldü y›llarca. Devlet politika haline
getirdi¤i iﬂkenceyi, infaz› yarg› kararlar› ile aklayarak böyle meﬂrulaﬂt›rd› ve iﬂkencecilere, infazc›lara s›n›rs›z özgürlük tan›d›. ﬁimdi ayn›

MARAﬁ’I UNUTMADIK
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri
Marmara ﬁubeleri, Maraﬂ Katliam›’n›
28. y›ldönümünde unutmad›klar›n›
göstererek, faﬂizme karﬂ› öfkelerini
hayk›rd›lar. 24 Aral›k günü Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen
PSAKD’liler, “Dün Maraﬂ’ta Bugün
Sivas’ta Çözüm Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂta, F Tipi Cezaevleri Uygulamas›na
Son, 19 Aral›k Cezaevleri Katliam›n›n
Sorumlular› Yarg›lans›n ve Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi ve Cezaevleri Katliamlar›n› Unutma” dövizlerini taﬂ›d›lar.
Aç›klamay› okuyan Erdal Y›ld›r›m,
katliamlar› önlemenin en do¤ru yo23
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politika linç
güruhu için
uygulan›yor.
Lince topyekûn sahip ç›kan, destekleyen ve lince
maruz kalanlar› suçlayan oligarﬂi, yarg› karar›yla bir ad›m daha atm›ﬂ oldu.

Sorumlu AKP’dir
6 Nisan 2005 tarihinde tecrite
karﬂ› bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar,
polisin örgütledi¤i faﬂist güruhun
linç giriﬂimine maruz kald›ktan sonra Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
yapt›¤› aç›klama, aç›k bir ﬂekilde
lincin meﬂrulaﬂt›r›lmas› ve onaylanmas›yd›. ﬁöyle diyordu Erdo¤an:
"Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok
ama çok önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak herkes kendi tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r.”
Nitekim bu aç›klamadan sonra
10 Nisan’da yeniden sald›r›ya u¤rad› TAYAD’l›lar ve daha ülkenin
pekçok yerinde benzeri linç giriﬂimleri sürdü.
Bugün oligarﬂinin yarg›s› da ayn› zihniyetle kararlar vermektedir.
lunun, unutmamak ve toplumun unutmas›n›n önüne geçmek oldu¤unu ifade
etti. Eylemde, “Maraﬂ’› Unutmad›k
Unutmayaca¤›z” slogan› at›ld› ve semah dönüldü.
Ankara’da ise, Maraﬂ Katliam›,
Darbe Karﬂ›t› Platform taraf›ndan
Yüksel Caddesi’nde protesto edildi.
Platform üyeleri daha sonra Baﬂbakan’a mektup göndererek, Maraﬂ katliam›’na
iliﬂkin
kontrgerilla
ba¤lar › n ›
sordular.

‘19-22 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›’

Teslim alamad›lar!

19-22 Aral›k hapishaneler katliam›n›n üzerinden geçen alt› y›l, katliama duyulan öfkeyi azaltmad›.
Bunun en önemli nedenlerinden biri, katliamc›lardan hesap sorulmam›ﬂ olmas›d›r. ﬁimdi, katliam›n yedinci y›l›nda meydanlarda bu talep
hayk›r›lmaya devam ediyor.
◆ ANKARA: HÖC üyeleri, 20
Aral›k’ta Sakarya Caddesi’nden
Abdi ‹pekçi Park›’na kadar yapt›klar› meﬂaleli yürüyüﬂle adalet talebini hayk›rd›lar. “19–22 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›d›r”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Devrimci Tutsaklar Teslim Al›namaz,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaﬂas›n 19 Aral›k Direniﬂimiz,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› at›ld›.
Abdi ‹pekçi Park›’nda aç›klamay› okuyan Ayﬂe Arapgirli, 19 Aral›k
Katliam›’n›n amaçlar›na de¤inerek,
“Ancak bugün art›k rahatl›kla söyleyebiliriz ki bu amaçlar›n› gerçekleﬂtirememiﬂlerdir. 7 y›ld›r kesintisiz
süren Büyük Direniﬂ emperyalistlerin ve oligarﬂinin planlar›n› bozmuﬂtur” dedi. 7 y›l de¤il 70 y›lda
geçse bu iradenin k›r›lamayaca¤›n›,
adalete susam›ﬂl›¤›n dindirilemeyece¤ini kaydeden Arapgirli’nin konuﬂmas›n›n ard›ndan eylem sloganlarla son buldu.
Ankara’daki bir baﬂka etkinlik
ise, 22 Aral›k’ta gerçekleﬂtirildi.
Yüksel Caddesi Mithatpaﬂa giriﬂinde toplanarak ‹nsan Haklar› An›-

düzenlerken, ODTÜ’lüler kampuste
yürüyüﬂ yapt›lar. “19–22 Aral›k
Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart› açarak, “Behiç
Aﬂc› Onurumuzdur, Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganlar› ile süren
yürüyüﬂün ard›ndan, Yurtlar 2. binas›nda bir panel yap›ld›. Katliam görüntülerinnin izlendi¤i panelde, katliam› yaﬂayan Barbaros Y›lmaz,
TAYAD ad›na Semiha Eyilik konuﬂtular. Konuﬂmalar›n ard›ndan,
Behiç Aﬂc›’n›n sesleniﬂi izlendi. Aﬂç›’dan sonra sözalan ÇHD Genel
Baﬂkan› Hüseyin Biçen ise, tecritin
hukuki boyutlar›n› anlatt›.
Ankara’da katliam protestolar›ndan biri de Sincan F Tipi önünde
yap›ld›. ATO, ÇHD, ESP, BDSP gibi oda ve DKÖ’ler F Tipi önünde
aç›klama yaparak, tecritin kald›r›lmas›n› istedi ve katliam› protesto
etti.

t›'n›n önüne kadar yürüyen TAYAD’l›lar, ölüm orucu direniﬂçilerinin resimlerini ve "Diri Diri Yakt›lar" yaz›l› dövizleri taﬂ›d›lar.
Meﬂalelerle karanl›¤› ayd›nlatan
yürüyüﬂte öfkeli sloganlar hayk›r›l›rken, an›t önünde aç›klamay› yapan Bayram ﬁahin, “bir kez daha
28'lerimizin önünde sayg›yla e¤iliyor mücadelelerine sad›k kalaca¤›z diyorum" dedi.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel’in de katliam› yaﬂayan birisi
olarak, Bayrampaﬂa’daki operasyonu anlatt›¤› eyleme Behiç Aﬂc›'n›n
annesi Fazilet Erdo¤an da kat›ld›.
Fazilet Erdo¤an "Ben o¤lumla çok
gurur duyuyorum” diye konuﬂtu.
◆ S‹VAS: Sivas Gençlik Derne¤i
‹dilcan Kültür Merkezi ﬁiir Toplu21 Aral›k günü Hürriyet Meydalu¤u’nun 19-22 Aral›k'› anlatan dinn›’nda yapt›¤› aç›klamayla, katliletisinin ard›ndan sözalan ﬁair Mehamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› istedi.
met Özer de, katliama karﬂ› öfkesiDernek ad›na Erbil Ç›nar’›n yapt›¤›
ni dile getiren bir konuﬂma yapt›.
aç›klamada, tecrite son verilmesi
Özer ard›ndan, analara ve Behiç Aﬂça¤r›s› yeral›rken, “Yaﬂas›n Ölüm
c›’ya yazd›¤› ﬂiirlerini okudu. Özer,
“hâlâ umudumuz var. Bizim için beOrucu Direniﬂimiz, Adalet ‹stiyodenlerini ölüme yat›ran o¤ullar›ruz” sloganlar› at›ld›.
m›z, k›zlar›m›z var." dedi.
◆ MERS‹N: 20 Aral›k’ta, Temel
Haklar’da
düzenlenen panelde
Ayn› gün Ankara E¤itim-Sen 1
19/22 Aral›k Katliam› ve direniﬂi
No’lu ﬁube’de düzenlenen etkinli¤e
tart›ﬂ›ld›. Katliam› Ceyhan Hapiskat›lan Mehmet Özer, Necmettin
hanesi’nde yaﬂayan Recep Gedik ve
Salaz, Abdulkadir Budak, Selma
Murat Türkmen’in konuﬂmac› olaA¤abeyo¤lu, Ayd›n Afacan ayd›nlar
olarak mücadeleyi büyütme◆ MERS‹N: Ümraniye Hapishanesi’nde yoldaﬂlar›n› korunin gerekti¤ini
mak için bedenini tutuﬂturarak zalimin karﬂ›s›na dikilen Ahifade ettiler.
met ‹bili 22 Aral›k’ta Silifke Yeniç›kt› Köyü’nde an›ld›. Jan22 Aral›k’ta, darman›n mezarl›¤› kuﬂatmas›na ve pankart› mezarl›¤a sokTemel
Hak- mamaya çal›ﬂmas›na karﬂ›n, HÖC’lüler ﬂehitlerini anmakta
lar’da verilen kararl› olduklar›n› ortaya
yemekle ‹rfan koydular ve “Ahmet ‹bili
Ortakç› an›l›r- Ölümsüzdür” sloganlar›yla
ken, etkinli¤e mezar baﬂ›na ulaﬂt›lar. ﬁiirleOrtakç›’n›n ak- rin okundu¤u ve marﬂlar›n
rabalar› da ka- söylendi¤i anmada, Ahmet
t›ld›.
‹bili’nin devrimci yaﬂam› anH. Ü. ö¤ren- lat›ld›. Jandarma ise acizli¤icileri Beytepe ni HÖC’lüleri getiren arac›n
Kampüsü'nde ﬂoförünü tehdit edip keyfi
anma etkinli¤i para cezas› keserek gösterdi.
24
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Londra

rak yerald›¤› panelde, katliam›n
amac› ve ortaya konulan direniﬂin
büyüklü¤ü anlat›ld›.
◆ D‹YARBAKIR: 22 Aral›k günü
Ofis Sanat Soka¤›’nda biraya gelen
Gençlik Federasyonu, ESP, DHP ve
YDG’liler “19 Aral›k Katliam›n›
Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z”
pankart› açarak, meﬂalelerle yürüyüﬂe geçtiler. Direniﬂçilerin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, “Devrim
ﬁehitleri Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
ortak aç›klamada 19 Aral›k vahﬂetine dikkat çekilerek, “19 22 Aral›k
Katliam›’n›n gerçek sorumlular›
yarg› önünde hesap vermelidir” denildi.
◆ TRABZON: TAYAD’l› Aileler,
YDG, DPG, Ekim Gençli¤i ve Kald›raç okurlar› taraf›nda 24 Aral›k
günü Trabzon Meydan›’nda yap›lan
aç›klamada, katliam› protesto eden
dövizler ve ‘‹çerde D›ﬂar›da Hücreleri Parçala’ pankart› aç›l›rken, süren direniﬂe dikkat çekildi. Katliam›
unutmad›k, unutturmayaca¤›z diyen
devrimciler, ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’ sloganlar› att›lar.
◆ SAMSUN: Katliam›n 28 ﬂehidi
için, tecrite karﬂ› açl›k grevinin sürdürüldü¤ü evde 23 Aral›k’ta yap›lan
anmada, kahraman ﬂehitler selamland›. Katliam› ve direniﬂi anlatan
konuﬂmalar›n yerald›¤› anmada, Fidan Kalﬂen’in bant takma töreni ve
feda an› canland›r›ld›. Anma, ﬂiirler
ve marﬂlarla sona erdi.
22 Aral›k akﬂam› da, Çiftlik
Caddesi'nde meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Vak›fbank önünde toplanan
HÖC'lüler, "19-22 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›” pankart›
açarak sloganlarla Süleymaniye Geçidi'ne yürüdüler. Yap›lan aç›klamada da, "28'lerimizi katledenlerden
hesap sorulmal›d›r" denildi.
◆ ANTALYA: HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan E¤itim-Sen ﬁubesi’nde
düzenlenen anma etkinli¤inde konuﬂan Selda Bulut, 19-22 Aral›k hapishaneler direniﬂinde hayat›n› kaybedenlerin, bu ülkenin onurunu namusunu ve gelece¤ini temsil etti¤ini söyledi.

◆ ‹STANBUL: Ba¤c›lar HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan Ahmet Kabakl› Caddesi üzerinde yap›lan yürüﬂte '19 Aral›k Katliam›n›n Hesab›
Sorulmal›' pankart› taﬂ›nd›. 28 devrimcinin foto¤raflar› ile birlikte meﬂalelerin yerald›¤› yürüyüﬂe 130 kiﬂi kat›l›rken, Ba¤c›lar halk› yürüyüﬂü alk›ﬂlarla destekledi.
‹stanbul Gençlik Derne¤i üyeleri
ise, 19 Aral›k Katliam›’n› lanetlemek ve kahraman ﬂehitleri anmak
için Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde
bir anma gerçekleﬂtirdiler. 21 Aral›k
günü düzenlenen anmada, 122 ﬂehidin resimleri as›l›rken, "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" pankart›
aç›ld›. 19 Aral›k direniﬂini anlatan
bir tiyatro ve ﬂiirlerle devam eden
anmada, 19Aral›k direniﬂini anlatan
bir konuﬂma yap›ld›.
◆ BURSA: 19 Aral›k ﬂehitleri,
Bursa Temel Haklar Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi’nde ve Gemlik Temel
Haklar’da düzenlenen etkinlikle
an›ld›lar. 24 Aral›k günü ise, HÖC
ve BAT‹S taraf›ndan Büyükﬂehir
Belediyesi önünden meﬂalelerle
A.V.P Tiyatrosu önüne kadar yürüyüﬂ yap›ld›. “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganlar› at›lan yürüyüﬂte, “19-22 Aral›k Katliam›n›n Katilleri Yarg›lans›n” pankart› taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂ sonunda aç›klama yapan,
Serkan ﬁenol, katliam›n tecrit politikas› ile sürdü¤ünü hat›rlatarak,
“Katliam iktidar›n›n ad› bugün
AKP’dir” dedi.
◆ ISPARTA: Gençlik Derne¤i,
DGH ve SDP üyeleri; düzenledikleri etkinlikte ﬂehitleri and›lar. Isparta
Gençlik Derne¤i üyesi P›nar Duman'›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤›
anmada katliam› anlatan film gösterimi ve ﬂiirler, marﬂlar yerald›.
◆ ADANA D‹REN‹ﬁ EV‹: 19-22
Aral›k kahramanlar›n›n an›ld›¤›
yerlerden biri de, onlar›n izinden
yürüyen Gülcan Görüro¤lu’nun direniﬂi sürdürdü¤ü evin önüydü. "1922 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›d›r" pankart›n›n as›l› oldu¤u
ve ﬂehitlerin karanfillerle süslendi¤i
anmada, katliam›n devrimci tutsaklar› ve halk› teslim alamad›¤› kay25
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Katliam›n y›ldönümünde birçok yerde as›lan
pankartlarda “19–22 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›d›r” talebi dile getirildi.
Malatya AKP ‹l Binas›na, Yenibosna’da üç yere,
Mersin merkezinde üç yere, Hopa Meydan›'na,
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi E-5 karayolu üzerinde üst geçide ve Atatürk Park›'n›n karﬂ›s›na,
‹zmir’de; Eskiizmir Mahallesi, Y›k›k Camii Bölgesi, Naldöken Köprüsü’ne ve Bornova Özkanlar Üst Geçidi’ne pankartlar asan HÖC’lüler,
adalet talebini halka taﬂ›d›lar. Ayr›ca Trabzon'da, Samsun’da, Antakya’da yaz›lamalar ve
KTÜ’de kuﬂlamalarla ‘19-22 Aral›k Katillerinden Hesap Sorulmal›’ ﬂiar› dile getirildi.
Yurtd›ﬂ›nda as›lan pankartlarda ise, Avrupa
Birli¤i’nin sorumlulu¤u teﬂhir edildi. Fransa’n›n
baﬂkenti Paris’te, ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da, Almanya’n›n Köln ve Stuttgart ﬂehirlerinde “19 Aral›k Katliam›ndan, 122 ölümden AB
de Sorumludur. Tecriti Kald›r›n" yaz›l› pankartlar as›ld›. Belçika’da BAHKEM’de düzenlenen
etkinlikle de ﬂehitler selamland›.
dedildi. “19 Aral›k'ta gözünü k›rpmadan can›n› ortaya koyan 28'lere
ve ayn› mücadelede bugüne kadar
kaybedilen 122 insana tecriti kald›rma gibi bir borcumuz var” denilen
konuﬂmada, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› olduklar› için katledilen 28
devrimci marﬂlar ve ﬂiirlerle an›ld›.
21 Aral›k günü de, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’da, 19 Aral›k konulu bir
panel düzenlendi. Katliam› Ceyhan
Hapishanesi’nde yaﬂayan Recep Gedik, operasyonu ve Halil Önder’in
feda eylemini anlatt›.
◆ ÇANAKKALE: Devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan düzenlenen
anma etkinli¤inde, Biga Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi müzik ekibi Grup
Gündo¤du dinleti verirken, KESK
Eski Baﬂkan› Sami Evren de yapt›¤›
konuﬂmada, direniﬂi sürdürenler
önünde sayg›yla e¤ildi¤ini söyledi.

‹ﬂbirlikçili¤in çaresiz sesleniﬂi:

hedeflere” saAmerihip oldu¤unu
ka’da Irak Çaileri sürüyor: Bu
l›ﬂma
Gru“ortak hedefler”
bu’nun haz›rise ﬂöyle s›ralalad›¤› rapor,
n›yor: “OrtadoKuzey Irak’ta¤u halklar›n›n
ki Kürtler’de
ortak ç›karlar›n› gözeten, dederin bir hayal k›r›kl›¤› yaratmokrasi, insan haklar›, adalet,
m›ﬂ bulunuyor.
istikrar.”
Eski Cumhuriyetçi D›ﬂiﬂleri
Bakan› James Baker ve DeBu mektubu kaleme alan
mokrat Partili Milletvekili Lee
parlamento, görülüyor ki, yerHamilton baﬂkanl›¤›nda haz›ryüzünün bugüne kadar yüzlerlanan rapor, esas olarak
cesine tan›k oldu¤u herhangi
ABD’nin Irak batakl›¤›ndan
bir iﬂbirlikçi yönetimin baﬂvurnas›l kurtulaca¤›na, Irak’taki
du¤u demagojilere baﬂvurup,
sorunlar›n nas›l çözülece¤ine
ABD emperyalizminin bölgedair seçenekleri tart›ﬂmak üzedeki varl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmaya
re haz›rland›.
devam
ediyor.
Satarlar...
Barzani ve Talabani, rapoABD Ortado¤u halklar›n›n
Hiç gözünüzün yaﬂ›na bakmazlar...
ru reddettiklerini aç›klarken,
Emperyalizmin kitab›nda vefa, dostluk ortak ç›karlar›n› gözetiyorçeﬂitli kurumlar da ABD’ye
muﬂ... Demokrasiyi, insan hakyoktur; sadece ç›karlar vard›r.
mektuplar yaz›p aç›klamalar
Ç›karlar› gerektirdi¤inde, kendi adam- lar›n›, adaleti savunuyormuﬂ...
yapt›lar. Bu mektuplar›n, aç›klar›n› da, müttefiklerini de harcamakta Art›k çocuklar›n bile inanmad›lamalar›n içeri¤i ise burjuva
¤›, akl› baﬂ›nda hiç kimsenin
bir dakika bile tereddüt etmezler.
bas›nda ﬂöyle özetleniyordu:
tekrar etmedi¤i bu demagojiler,
Dünya halklar›n›n ne kadar kan›n›n
“Kürt Lider Bush’a yazd›; BiKürt milliyetçili¤inin Kuzey
döküldü¤ü, ne kadar ac› çektikleri,
zi yine satmay›n..” (22 Aral›k
Irak’ta içine düﬂtükleri batakl›hiç umurlar›nda de¤ildir.
2006, Sabah)
¤›n ifadesidir. Evet, Irak’ta baE¤er ç›karlar› sözkonusu de¤ilse,
takl›kta olan yaln›z ABD de¤il.
Evet, Barzani de biliyor ki;
halklar›n ulusal haklar› da umurlar›nda ABD, iﬂgal bata¤›ndaysa, KDP
20. yüzy›l boyunca defalarca
ve KYB de iﬂbirlikçilik batade¤ildir.
sat›ld›lar. ‹ngiliz emperyaliz¤›ndad›r.
Emperyalizmin ne oldu¤unu unutarak
mi taraf›ndan, ABD taraf›ndan
sat›ld›lar. Bu “sat›lma”lar›n
at›lan her ad›m, yeni bir trajediye
“ABD-Kürt dostlu¤u”
bedelini Kürt halk› kan›yla
do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›md›r...
diye bir ﬂey var m›?
ödedi her seferinde. Ve asl›nda
bu sat›lmalara zemin haz›rlaIrak Çal›ﬂma Grubu’nun raBush’a mektup yazanlardan biri de
yan de hep kendilerinin, yani milliporuna
karﬂ› Kürdistan Özerk YöKürdistan Bölge Parlamentosu idi.
yetçi önderli¤in emperyalizmle
netimi Baﬂbakan› Mesud BarzaBölge Parlamentosu ad›na yaz›lan
yapt›¤› anlaﬂmalard›.
ni'nin o¤lu ve KDP ‹stihbarat Teﬂkimektupta “rapora iliﬂkin kayg›lar”
Emperyalizm ayn› emperyalat›’n›n Baﬂkan› olan Masrur Barbelirtilirken, “Kuzey Irak’taki Kürtlizmdi. Barzani ve Talabani de ayzani, Washington Post Gazetesi’nde
lerin ABD ile stratejik dost, ayn›
n›yd› ve bir kez daha emperyalizmbir yaz› yay›nlad›. (Hat›rlanaca¤›
amaç ve hedeflere sahip oldu¤u”
le anlaﬂarak Kürt halk›n› tarihi bir
gibi, Washington Post, iﬂbirlikçi ülileri sürülüyordu.
trajedinin ortas›na sürüklediler. Bukelerin yöneticilerinin makaleler
Türkiye oligarﬂisinin ony›llard›r
gün ABD bayra¤› alt›nda sahip oluarac›l›¤›yla ABD’ye mesajlar›n›
ABD iﬂbirlikçili¤ini perdelemek
nan haklar, devletleﬂme yolunda at›iletti¤i bir gazetedir. Tayyip Erdoiçin baﬂvurdu¤u “stratejik müttelan ad›mlar, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
¤an da zaman zaman yazm›ﬂt›r sözfik” kavram›n› bu defa, yüzy›ld›r
Kuzey Irak Kürtler’i, ABD iﬂbirlikkonusu gazeteye.)
ezilen, ulusal haklar› gasbedilmiﬂ
çili¤iyle, ulusal kurtuluﬂa de¤il, bir
Masrur Barzani, Washington
trajediye ad›m att›lar.
bir halk›n temsilcilerinin mektubunPost'taki makalesinde Baker-Hamilda görmek üzücü gerçekten.
ton raporunun “kendilerinin baﬂar›ABD’yle stratejik ortakl›k
Kürdistan Bölge Parlamentosu,
lar›n›, rüyalar›n› ve fedakârl›klar›ve ABD’nin hedefleri
yazd›¤› mektupta bununla da kalm›n› görmezden geldi¤ini”, "nihai heIrak Çal›ﬂma Raporu üzerine
defi demokrasiyi y›kmak olanlar›
yor ve ABD’yle Kürtler’in “ortak

‘bizi yine satmayın!’
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destekledi¤ini” ileri sürerek ﬂöyle
devam ediyor:
"Kürtler bir kez daha sat›l›yor.
ABD yönetimi Baker-Hamilton'un
önerilerini uygularsa Kürtler
Irak'›n komﬂular›n›n ç›karlar›n› korumak ad›na kurban edilmiﬂ olacaklar.''
“Baker Hamilton raporundaki
tavsiyeler, Irak’›n sorunlar›n› çözmek yerine, çözümsüzlü¤ü dayatmaktad›r. Biz Kürtler, bu rapora
karﬂ› oldu¤umuzu bilmenizi istiyoruz. Bu rapor Amerikan-Kürt dostlu¤unu zedeler...” (Aktaran: 26 Aral›k 2006, Milliyet)
‹ﬂbirlikçili¤in ruh halini oldu¤u
gibi ortaya koyan bir mektup bu.
Irak’›n iﬂgalinin baﬂ›ndan beri “Kuzey Irak’ta tek bir ABD askerinin ölmemesi”yle övünen, “Kürtler’in
ABD ile yan yana savaﬂt›klar›n›”
bir meziyet olarak ortaya koyan bu
ruh hali, zavall› ve aciz ve ihanet
içindeki bir ruh halidir.
ABD’yle yanyana savaﬂt›k diyor; kime karﬂ› savaﬂ›yorsunuz?
Sünnisi, ﬁiisi, Süryanisiyle, Arap’›,

Fars’›, Türkmen’i, Kürt’üyle tüm
Irak halklar›na karﬂ› savaﬂ›yorsunuz? Böyle bir övünç, tarihte kime
bir yarar getirmiﬂ ki, Kuzey Irak
Kürtleri’ne getirsin?

Emperyalizmin nesine
güveniyordunuz?
ABD icazetiyle baz› “ulusal haklar›na” kavuﬂup bölgede iktidarlar›n› pekiﬂtiren Kürt milliyetçi liderlik, baﬂka halklar›n katledilmesi
üzerine yapt›klar› pazarl›¤›n bozulmas›ndan korkuyor.
Gerçek ﬂu ki; ABD’nin Kürt
milliyetçili¤iyle ittifak›, baﬂka halklar›n kan›n›n dökülmesi ve baﬂka
halklara boyun e¤dirilmesi üzerine
kurulmuﬂ bir ittifakt›r. O halde,
ABD, ayn› türde bir ittifak›, baﬂkalar›yla Kürtler’e karﬂ› da yapabilir.
Bu, budur. Halklara karﬂ› emperyalizmi tercih edenler, emperyalizmin
her türlü tehdit, komplo ve bask›s›
karﬂ›s›nda kendini daha baﬂtan yaln›zl›¤a ve çaresizli¤e mahkum etmiﬂ demektir.
Emperyalizm, dün neden ve na-

s›l satt›ysa Kürt halk›n›, bugün de
ayn› nedenlerle ve ayn› biçimde satabilir. Çünkü emperyalizmde herhangi bir de¤iﬂme yoktur.
Ortado¤u halklar›n›n kan›n› döken bir emperyalist gücü, müttefik,
dost, stratejik ortak diye adland›ranlar, tüm Ortado¤u halklar›n›n lanetini kazanacaklard›r, bu kaç›n›lmazd›r. Peki bunun karﬂ›l›¤›nda
ABD’nin dostlu¤unu mu kazanacaklar? Hay›r. Çünkü o dostlu¤un
hiçbir garantisi, güvencesi yoktur.
O dostluk bugün veya yar›n bitecek,
ama üzerlerindeki lanet kalacakt›r.
Kürtler’in as›l düﬂünmesi, kayg›lanmas› gereken budur. Emperyalizmin kendi ç›karlar› vard›r; dün öyleydi, bugün de öyledir. Yar›n da
öyle olacakt›r. Halklar ad›na politika yapan herkes, emperyalizmi iyi
tan›mak zorundad›r. Tan›mazsa, tan›mazl›ktan gelirse, kendi halk›n›n
katili de olur, düﬂman› da... Kuzey
Irak’taki Kürt kurumlar› ve partileri, ABD’yle iliﬂkilerini düzeltmeye
çal›ﬂmak yerine, Ortado¤u halklar›yla iliﬂkilerini düzeltmeye çal›ﬂmal›d›rlar.

Efendinin Aﬂa¤›lamas›, ‹ﬂbirlikçili¤in Alçalmas›
Irak’ta bir cumhurbaﬂkan› var; bir hükümet var;
baﬂbakan› ve bakanlar› da olan... “Irak ordusu”, polisi
bile var... Ve hatta seçimler bile yap›ld›... Peki egemenlik kimde Irak’ta!
‹ﬂte size bu sorunun cevab› olan iki olay:
Olay bir: Irak Cumhurbaﬂkan› Talabani’nin davetlisi olarak Irak’a gelen iki ‹ranl› diplomat, ABD’li askerler taraf›ndan tutukland›.
Talabani, GÜYA ba¤›ms›z Irak devletinin cumhurbaﬂkan›... Evet, “güya” sözcü¤ünün tam “cuk” oturaca¤› bir durum sözkonusu. Koskoca Cumhurbaﬂkan›’n›n
davet etti¤i iki diplomat, Amerikan askerleri taraf›ndan
tutuklan›yor ve iﬂgalciler o kadar pervas›z ki, bilgi verme gere¤i bile duymuyorlar. Tutuklama sebebini bile
aç›klam›yor. ‹ﬂbirlikçi Talabani o kadar onursuz ki,
böyle bir aﬂa¤›lama karﬂ›s›nda bile bir tav›r alam›yor.
Talabani, yard›mc›s›na, bu durumdan “ne kadar
üzüntü duydu¤unu, mutsuz oldu¤unu” aç›klatt›r›yor.
Yaz›k. Tüm Ortado¤u’yu yak›p y›kan iﬂgalcilerin, Talabani’nin mutlulu¤unu önemseyece¤ini san›yor anlaﬂ›lan!

Olay iki: 24 Aral›k günü, Irak'taki
‹ngiliz askerleri, Basra’daki bir karakola, resmen Irak polisinin görevli
oldu¤u ve Irak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
yönetti¤i bir karakola bask›n düzenlediler.
‹ngiliz iﬂgal güçleri, güya karakolda
bulunan 178 tutuklunun polisler taraf›ndan öldürülebilece¤i istihbarat›n› alm›ﬂlard›...
‹ngiliz ordu sözcüsü, karakolda bask›n yap›lan “ünitenin da¤›t›laca¤›n›, binan›n y›k›m›na baﬂland›¤›n›”
aç›klad›. Bask›nda yüzlerce polis de gözalt›na al›nd›.
Sözkonusu bask›nda da iﬂgalciler, Irak hükümetine,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na herhangi bir bilgi verme gere¤i ve
ihtiyac› duymam›ﬂlard›.
Bütün bunlardan sonra IRAK’TA K‹M EGEMEN? sorusunun cevab› ortada de¤il mi? ‹ﬂgal
alt›ndaki bir ülkede, egemenli¤in iﬂgalcide olmas› ve
ülkedeki her türlü resmi kurumun “kukla” olmas›,
yüzy›llardan beri hiç de¤iﬂmemiﬂ bir gerçek de¤il mi!
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Küçük-Burjuva ve Oligarﬂik Diktatörlüklerin ‹nkar, ‹mha, Asimilasyon ittifak›

Enfal’de Türkiye Oligarﬂisi De Suçludur
Saddam'›n yarg›land›¤› davada, geçen hafta Kürt halk›na karﬂ› Saddam yönetimi taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen Enfal Katliam›
görüﬂülüyordu. Baﬂsavc› El Farun, katliama iliﬂkin belgeleri
sunarken s›ra bir belgeye geldi¤inde mikrofonu kapatt›.
Baﬂsavc›n›n, "Bu Irak ve
Türkiye iliﬂkilerini ilgilendiriyor,
o yüzden mikrofonu kapat›yorum'' diyerek ses sistemini kapatmas› aç›k bir sansürdü. Mikrofon kapat›ld›¤› için bas›n sözkonusu belgenin içeri¤ini ö¤renemedi.
Türkiye oligarﬂisinin 1988 boyunca sürdürülen bu katliamda bir
rolü vard› ama neydi?.. Savc›n›n
okumad›¤› belgede ne yaz›yordu?
Savc›n›n sansürüne ra¤men, belgenin niteli¤i ö¤renilmiﬂti sonuçta.
Birincisi; baﬂsavc› taraf›ndan sunulan askeri belgelerden birinde
Irakl› subaylara "Türk taraf›yla daha önce göçmenleri sürme konusunda imzalanan bir protokol çerçevesinde iﬂbirli¤i yapma emri'' verildi¤i öne sürülüyor;
Dönemin Irak Genelkurmay
Baﬂkan› Abdülkerim Faysal'›n imzas›n› taﬂ›yan, Türkiye ve Irak aras›nda yap›lan bir anlaﬂmadan sözediliyordu.

AKP’nin ve medyan›n
s›¤›na¤›: ‹nkar!
AKP hükümetinin D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, bu iddialar› kendisine soran gazetecilere, "Konuyu
araﬂt›raca¤›m. Sizden ald›¤›m bilgiye göre demeç vermem. Bir yanl›ﬂl›k
olmal›. Aksine biz onlar›n yan›nda
yerald›k. Türkiye onlara yard›mc›
oldu, kabul etti'' cevab›n› verdi.
Peki gerçek Gül’ün dedi¤i gibi
miydi? Türkiye onlar›n -yani Kuzey
Irak’taki Kürtler’in- yan›nda m› yeralm›ﬂt›?
Asl›nda bu sorunun cevab›n›

katledildi¤i Halepçe Katliam› da
esas olarak bu
operasyonun bir
parças›d›r. 1988
y›l› boyunca sürdürülen
imha
operasyonunda
katledilenlerin
say›s›n›n 180 bin
civar›nda oldu¤u
belirtilmektedir.

Ölüm
orucunda
ﬂehit düﬂen Nilüfer Alcan
ve Murat
Özdemir, o zaman Kürt halk›n›n yan›na koﬂan Özgür-Der
heyetinin içindeydiler...
suçluluk telaﬂ› içindeki burjuva
medya verdi o gün.
Daha, mahkemede sansürlenen
belgenin ne oldu¤u aç›klanmam›ﬂken, “savunma” haberleri koydular
servise...
Sabah Gazetesi “Baﬂsavc›dan
çirkin iddia” diyordu 22 Aral›k’ta.
Ertesi gün Milliyet “Saddam’›n
katliam teklifine hay›r” baﬂl›¤›yla
bir haber yapt›.
Oligarﬂinin suçunu örtbas etmek
için hemen durumdan vazife ç›karm›ﬂt› burjuva medya. (Yaln›z Cumhuriyet Gazetesi “Türkiye Enfal'de
katliama ortak oldu” iddias›n› baﬂl›¤a ç›karan bir haber yapm›ﬂt›.)

Katliamdan kaçan
Kürtler’i Türkiye nas›l
“kucaklad›?
Enfal Katliam›, Saddam yönetiminin 1988 y›l› boyunca Kürt halk›na karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i topyekün
bir imha operasyonunun ad›d›r.
5 bin Kürt’ün kimyasal gazlarla
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‹mha operasyonunun belli bir aﬂamas›nda, Kürt
halk› onbinlerce kiﬂilik kitleler halinde Saddam zulmünden kaçmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bunlar›n bir k›sm› Türkiye s›n›rlar›na kadar geldi.
O tarihte önce Türkiye oligarﬂisi
s›n›rlar› açmad›. Irak askerleri, oligarﬂi s›n›r› aç›ncaya kadar s›n›ra yak›n bölgede s›k›ﬂan Kürt halk›n›
katletmeye devam etti.
Kürt yoksullar›na günlerce s›n›r
aç›lmad›¤› için, havadan ABD helikopterleri arac›l›¤›yla at›lan erzak
sand›klar› onlarca Kürt’ün ezilerek
ölmesine neden olurken bile s›n›r
buna ra¤men aç›lmam›ﬂt›r.
Sonra, Özal yönetimi emperyalistlerle pazarl›k yaparak “kiﬂi baﬂ›na” belli bir para verilmesi karﬂ›l›¤›nda katliamdan kaçan Kürtler’i
kamplara yerleﬂtirmeyi kabul etti.
Bu kamplar, tam bir toplama
kamp› ﬂeklinde yap›ld›. Do¤ru dürüst yiyecek verilmedi, Kürt yoksullar›na kampta her ﬂey yasakland›... Oligarﬂinin tarihi Kürt düﬂmanl›¤› Irak Kürtleri’ne karﬂ› da geçerliydi tabii...
K›sacas›, diyece¤imiz odur ki,
oligarﬂinin o katliam karﬂ›s›nda
“Kürtler’e yard›mc› olmak” iddias›n›n da gerçekli¤i yoktur. Katliam›
durdurmak, önlemek için oligarﬂi
k›l›n› bile k›p›rdatmam›ﬂt›r. (Ki o
dönem emperyalizm de ayn› ﬂekilde
katliamlar› önlemek için hemen hiç-

komﬂumuz (Irak), 50 y›l kendilerine karﬂ› savaﬂanlar› bir harekatla
yok etti. ‹stesek onlar› ayn› ﬂekilde
yok edebiliriz.”
Kastetti¤i harekat, Enfal ve Halepçe’ydi...
Saddam davas›n›n savc›s› sansürledi ama, Irak ve Türkiye aras›nda Kürt hareketlerini bast›rma konusunda ony›llard›r onlarca anlaﬂma imzaland›¤› bir s›r de¤ildir. Keza, bu anlaﬂmalara ço¤unlukla ‹ran
ve bir dönemden sonra Suriye de
dahildir.
Türkiye, ‹ran, Irak ve Suriye
(yani Kürt halk›n›n yurdunun birer
parças›n› ilhak etmiﬂ bu ülkeler)
aras›nda çok çeﬂitli çeliﬂkiler olsa
da, Kürtler’i ezme ve sindirme konusunda genellikle ittifak içinde olmuﬂlard›r.
Bu ittifak›n tarihi 20. yüzy›l›n
baﬂlar›na kadar uzan›r. Mesela
1926'da Türkiye, ‹ngiltere ve Irak
aras›nda Türkiye ve Irak Kürdistan›'ndaki Kürt mücadelesine karﬂ›
güçleri birleﬂtirmek için imzalanan
anlaﬂma bunlardan biridir. Ayn› y›l

benzer bir anlaﬂma da Türkiye-‹ran
aras›nda imzaland›. 1955'te ‹ran,
Irak, Türkiye, Pakistan ve ‹ngiltere
ile ABD'nin kat›l›m›yla kurulan
Ba¤dat Pakt› da, ‹ran, Irak, Türkiye taraf›ndan “Kürt halk›na karﬂ› bir
ittifaka dönüﬂtürülmüﬂtür. ‹ran, Irak
ve Türkiye aras›nda Kürt ulusal mücadelesine karﬂ› kurulan bu ittifak,
baz› kesintiler d›ﬂ›nda bugüne kadar
süregelmiﬂ bir ittifakt›r.
Bu ittifak çerçevesinde Kürt ulusal güçlerine karﬂ› defalarca ortak
askeri operasyonlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Milliyetçi Kürt güçlerini birbirine karﬂ› kullanmaktan da geri
durmayan bu ülkeler, bir süre sonra
aralar›ndaki çeliﬂkileri bir yana b›rak›p, kulland›klar› güçleri de birlikte katletmiﬂlerdir. ‹ran, Irak ve
Türkiye, Kürt ulusal güçlerine karﬂ›
onlar› iki veya üç taraftan birden s›k›ﬂt›rmaya dayanan siyasi, askeri
operasyonlar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Dolay›s›yla, Irak Baﬂsavc›s› El Farun’un sansürledi¤i belgede ne yazd›¤›n› biliyoruz biz. O belgede yaz›lanlar›n karﬂ›l›¤›, Kürt halk›na yönelik katliamlar tarihindedir.

J‹TEM Sar›gazi’de Provokasyon Peﬂinde

k›ld›¤›n›, oligarﬂinin güvenlik güçlerinin komploculu¤unu, provokatörlü¤ünü bilen herkes tahmin eder.
Jandarma ve J‹TEM provokasyonlarla Sar›gazi’de haklar ve özgürlükler mücadelesini yoketmek
istiyor. HÖC’lüler ise, “Hiçbir provokatif gayri meﬂru yöntemle demokratik mücadelemizin engellenmesine izin vermeyecek, bu komplolar› boﬂa ç›karaca¤›z” diyerek kararl›l›¤›n› ortaya koyuyor.

bir giriﬂimde bulunmam›ﬂt›r.) Kaç›p
Türkiye s›n›r›nda toplaﬂan ve sonra
da kamplara doldurulan Kürt yoksullar›n›n foto¤raflar›, görüntüleri
hâlâ haf›zalar›m›zdad›r.

‹lhakç› ülkelerin Kürtler’e
karﬂ› ittifak›
Bir kere ﬂunu net olarak koyal›m
ortaya. Oligarﬂik yönetimin Kürt
politikalar›n›n Saddam yönetiminden hiçbir fark› yoktur. Bugün Saddam’›n yarg›land›¤› tüm suçlar›n
benzerleri, ülkemizi yöneten oligarﬂik diktatörlük taraf›ndan da iﬂlenmiﬂ suçlard›r.
Oligarﬂinin Enfal Katliam›’na
nas›l bakt›¤›n› da biliyoruz. Emekli
Korgeneral Altay Tokat, bu katliam
operasyonunun ard›ndan 13 A¤ustos 1989 tarihli Milliyet’teki aç›klamas›nda aynen ﬂöyle diyordu:
“Devlet ‹stanbul'da uygulad›¤›
kanunu burada aynen uyguluyor.
Benim sistemimde olsa çok k›sa
sürede bunlar› yok edebiliriz. Sistemim uyguland›¤› takdirde de¤il
insan, ot bitmez.... Güney'deki

Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta,
devrimci kurumlara yap›lan sald›r›lar› Sar›gazi'de protesto etmek isteyen devrimci-demokrat kurumlar J‹TEM ve jandarman›n vahﬂi sald›r›s›na u¤ram›ﬂt›. Demokratik hakk›n›
kullanmak isteyenlere yönelik sald›r›da onlarca insan sokak ortas›nda
linç edilircesine dövüldü, ard›ndan
da robocoplu jandarma timleri ﬂuursuz bir ﬂekilde yürütülüp, ‘Her ﬁey
Vatan ‹çin’ sloganlar› ile halka gözda¤› verilmeye çal›ﬂ›ld›.
Halk›n sald›r›ya tepki göstermesi
üzerine daha da pervas›zlaﬂan jandarma, resmen s›k›yönetim baﬂlatt›.
Demokrasi Caddesi’nin, sokaklar›n
giriﬂlerine, Sar›gazi'nin belirli noktalar›na y›¤›naklar yapan jandarma,
arama ad› alt›nda halk› taciz ediyor.
Jandarma ve J‹TEM aç›k ki, halk› sindirmeye, devrimci-demokrat

kurumlar› etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Bunun için bask›, gözda¤›, provokasyon, tutuklama her yola baﬂvuruyor.
Sald›r›n›n ard›ndan, 23 Aral›k
gecesi duvarlara prokovatif yaz›lar
yaz›lmas› da bunun bir parças›.
“P‹Ç TUNCEL‹LER" ve "P‹SL‹K
TUNCEL‹LER" yaz›lar›n› kimin
yazd›¤› tart›ﬂ›l›rken, 24 Aral›k gece
yar›s›, provokatörlerin kim oldu¤unu Sar›gazi halk› gözleriyle gördü.
Jandarma ekipleri duvarlara Dersim
halk›na yönelik adice, "O...Ç...."lar›
türü yaz›lar› yaz›yorlard›. Ayn› Jandarma grubu AKPINAR Market’in
yan›nda bulunan "DHKP-C" yaz›s›n›n oldu¤u tabelay› da söküp, Sar›gazi Temel Haklar binas›n›n önüne
b›rakt›lar. Tüm bunlar halk›n gözü
önünde yaﬂan›rken, o tabelan›n neden yasal bir derne¤in önüne b›ra29
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Yürüyüﬂ gecekondularda
Dergimizin 84. say›s›n›n tan›t›m
ve toplu sat›ﬂ›, Alibeyköy ve Yenibosna’da gerçekleﬂtirildi. Alibeyköy Pazar Pazar›’nda ve Cengiz Topel Caddesi’nde 20’ye yak›n okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›mda, iki saat
içinde 86 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Yenibosna Zafer Mahallesi’nde ise, 17
okurumuz 66 Yürüyüﬂ Dergisi’ni
emekçi halkla buluﬂturdu.

hayat›n
içindeki

teori

21. Yüzy›l ve
Küba Devrimi - 1
Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Yeni bir y›l›n arifesinde yap›yoruz
bu sohbeti. Ve siz okurlar›m›z ya bir
yeni y›l kutlamas›n›n öncesinde, ya
da yeni y›l› kutlad›¤›n›z›n ertesinde
okuyacaks›n›z bu yaz›y›. Kimi
okurlar›m›z da yeni y›la, okuyarak
girecek muhtemelen. Ve iﬂte “hayat›n içindeki teori” ekibi olarak biz
de yeni y›la en uygun düﬂen bir konuyu seçtik bugünkü sohbetimiz
için. Konumuza giriﬂi Özlem arkadaﬂ›m›z yapacak ﬂimdi.

Özlem: Evet, her y›lbaﬂ›, Küba
Devrimi'nin y›ldönümü demektir
ayn› zamanda. Tarihte gelmiﬂ geçmiﬂ y›lbaﬂ› kutlamalar›n›n hiçbirisi
1959'da Küba'da yap›lan yeni y›l
kutlamas› kadar görkemli olmasa
gerek..
Küba halk›, 1958'i, ‘59'a ba¤layan y›lbaﬂ›n›, havai fiﬂekleriyle de¤il, silah tarakalar› alt›nda karﬂ›lad›.
Sokaklar›na, meydanlar›na ﬂampanyalar›n de¤il, halk›n ve halk düﬂmanlar›n›n kan›n›n döküldü¤ü bir
ülkeydi o gün Küba. Zafer saati gelip çatm›ﬂt›. Saatler, art›k o büyük
an›n tiktaklar›yla ilerliyordu. Zaferle, yeni y›l, ayn› anda gelip vurmuﬂtu iﬂte kap›y›. Ertesi gün Kübal›lar
ve yüre¤i, kula¤› Küba’da olanlar,
“hoﬂgeldin yeni y›l, hoﬂgeldin devrim” diye uyand›lar...
O y›lbaﬂ›nda umut bir f›rt›na olmuﬂ dolaﬂ›yordu Küba’y›. Ama Küba halk›n›n umudu, o gün için düzenlenen büyük piyango çekiliﬂlerinden kaynaklanm›yordu. Onlar
umudu da¤larda, meydanlarda kendi elleriyle büyütmüﬂlerdi.
Tarihin gördü¤ü en büyük “ikra-

Dünya halklar›n›n en
mutlu y›lbaﬂ›s›:
1959 Kübas›
miye”lerden biri vurmuﬂtu o gün
Küba halk›na. Fakat bu “ikramiye”yi
kazanmak için iﬂi ﬂansa b›rakmam›ﬂt› Kübal›lar. Küba’n›n yoksullar›
ABD iﬂbirlikçisi Batista diktatörlü¤ünü y›kmak için canla baﬂla savaﬂm›ﬂt›. ‹ﬂte bu savaﬂ›n sonucuydu yeni y›lda kendilerine ve dünya halklar›na arma¤an ettikleri bu devrim.
Özcesi, iﬂte bu koﬂullarda, 1
Ocak 1959'da Küba halk› Batista
diktatörlü¤ünü y›karak karﬂ›lad› yeni y›l›. Bundan daha güzel bir yeni
y›l kutlamas› olabilir miydi? Ya
bundan daha güzel bir yeni y›l arma¤an›... Tüm yüzy›llar boyunca
yeryüzüne sunulmuﬂ en güzel y›lbaﬂ› arma¤an›d›r Küba Devrimi.
Ben bu k›sa giriﬂi, Türkiye halklar› olarak, 21. Yüzy›l fazla ilerlemeden kendimize ve dünyaya böyle
bir arma¤an› sunabilme dile¤iyle
bitirmek istiyorum.

Kemal: Bilindi¤i gibi, dünya
20. Yüzy›l boyunca onlarca devrime tan›kl›k etti. (20. Yüzy›l, Lenin’in tan›mlamas›yla “emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›”yd›.) ‹ﬂte bu devrimlerden üçü,
birer dönüm noktas›, kendi içinde
stratejik bir bütünlü¤e sahip devrimler olarak öne ç›kt›lar, simgeleﬂtiler: Sovyet devrimi, Çin Devrimi
ve Küba Devrimi’ydi bunlar.
Sovyet Devrimi, ilk proleter
devrim ve sosyalizmin ilk inﬂas›
olarak, ayr› bir yere sahipti. Çin
Devrimi ise, emperyalist iﬂgal alt›ndaki bir ülkede gerilla savaﬂ›n› temel alan bir stratejinin zaferi olarak
halklar›n mücadelesinde yol aç›c›
oldu. Küba Devrimi ise, emperyalizmin aç›k iﬂgalinin olmad›¤› bir
ülkede yine gerilla savaﬂ›yla, ama
Çin’den farkl› olarak öncü savaﬂ›yla yeni bir stratejik ﬂekillenmeyi
gösterdi... Üç devrimin herbiri bir
30
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bunal›m dönemine denk düﬂmekte,
o bunal›m dönemlerine özgü devrim stratejilerini ifade etmektedirler. Küba, emperyalizmin 3. bunal›m döneminin ilk devrim zaferidir.
Küba Devrimi’yle bir yeni-sömürgede ilk kez devrim gerçekleﬂmiﬂ
oldu.
Küba Devrimi, 20. Yüzy›l›n en
parlak devrimlerinden biriydi. Parlakl›¤› ölçüsünde sarst›, tart›ﬂt›rd›.
Peki 21. Yüzy›lda ne anlam taﬂ›yor
Küba devrimi? Baﬂka bir ﬂekilde
ﬂöyle de sorabiliriz: Dünya halklar›
çok mu uzak böylesi zaferlere? Ne
diyorsun Mazlum arkadaﬂ?

Mazlum: Asl›nda iyi bir tart›ﬂma. Solun çeﬂitli kesimlerinin bile
devrimlere, devrimlerin olabilirli¤ine inanc›n› kaybetti¤i bir dünyada
yaﬂad›¤›m›za göre, bunu tart›ﬂmak
gerek. Kemal arkadaﬂ›m›z›n biraz
önce de belirtti¤i gibi, Küba Devrimi 1960’lar›n, ‘70’lerin en önemli
tart›ﬂma konular›ndan biriydi.
“Küba bir istisna m›?” diye tart›ﬂ›l›rd› örne¤in. Fakat bu, devrimin
hangi yoldan gerçekleﬂtirilece¤ine
dair bir tart›ﬂmayd›. Baﬂka bir deyiﬂle “devrim içi” bir tart›ﬂmayd›.
Bugün ise tart›ﬂma, karﬂ›-devrim
rüzgarlar›yla birlikte, “Küba gibi
bir devrim olabilir mi?” tart›ﬂmas›na dönüﬂtürülmüﬂtür baz› kesimlerde. Benim k›sa cevab›m, Küba gibi
devrimler elbette olabilir ve muhakkak olacak!
Peki nas›l bu kadar kesin konuﬂabiliyoruz? Küba Devrimi’ni bildi¤imiz ölçüde, Küba’da devrimi zorunlu k›lan nesnel nedenleri, Küba’da devrimin gerçekleﬂmesini
sa¤layan subjektif faktörleri bildi¤imiz ölçüde bu kadar kesin konuﬂabiliyoruz. O nesnel zorunluluklar,
hâlâ geçerlili¤ini korudu¤u gibi,
subjektif faktörler de yarat›lmaz de-

K

¤ildir.
Bu arada ﬂunu da belirteyim.
Solda da, burjuvazi cephesinde de
Küba Devrimi’ni bir “istisna” olarak görme yaklaﬂ›m› veya öyle gösterme propagandas› uzun y›llar geçerli olmuﬂtur.
Mesela, 1960’lar›n sonunda Proleter Devrimci Ayd›nl›k’tan bir örnek verelim: “Evet Küba'da devrim
olmuﬂtur ama bu dar deneyci bir
anlay›ﬂ›n tesadüfi sonucudur... Gerek Küba hakim s›n›flar›n›n ve gerekse Amerikan emperyalizminin
uykuda olmas›ndan gelen koﬂullarda Küba tecrübesi baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r.” (H. Berktay, P. Devrimci
Ayd›nl›k, Say›:16, s: 326-327)
Yani deniyor ki, e¤er ABD emperyalizmi uyan›k davransayd›, Küba Devrimi olmazd›!
Asl›nda bu hem gerçekleﬂen
devrimi kendi teorilerini uygun bulmayan sol gruplar›n baﬂvurdu¤u bir
söylemdir, hem de halklar›n gücünü
küçümseyen burjuvazinin söylemi.
Nikaragua Devrimi’nden tutun da
‹ran Devrimi’ne kadar, hepsi için
gazetelerde, çeﬂitli kitaplarda benzer ﬂeyler okumuﬂsunuzdur mutlaka. Neymiﬂ efendim, CIA ﬂunlar›
zaman›nda tesbit edememiﬂ, ABD
yönetimine do¤ru bilgi vermemiﬂ,
bu yüzden devrimler önlenememiﬂ... Bu propagandalarla yap›lan,
halklar›n normal koﬂullarda emperyalizme karﬂ› bir zafer kazanamayaca¤› düﬂüncesinin kitlelerin kafas›na yerleﬂtirilmek istenmesidir. Bu
tür yaklaﬂ›mlara, “analizlere” itibar
etmemeliyiz hiçbir zaman. Bunlar
tarihin gidiﬂat› üzerindeki “etkenler” olabilir en fazla, ama tarihi belirleyen unsurlar olamazlar.
Halklar›n devrim yapacak güçleri, ak›llar› yoktur, ancak CIA’n›n
hatas› sonucu iktidar olabilirler...
ﬂeklindeki burjuva tez, zaten prati¤e
de uymuyor; devrimini yapm›ﬂ ülkelerin hemen hepsinde yaﬂanan
odur ki, emperyalizm devrimleri
engelleyebilmek için son an›na kadar her türlü ekonomik, askeri, siyasi gayreti sarfetmiﬂtir. Bu arada CIA
da baz› hatalar yapt›ysa ne yapal›m,

iyi olmuﬂ halklar aç›s›ndan, ama
CIA’ya o hatalar› yapt›ran da zaten
halk›n ve devrimin gücüdür... Evet,
emperyalizmin ülkeleri gizli veya
aç›k iﬂgal alt›nda bulundurdu¤u, iﬂbirlikçi iktidarlar arac›l›¤›yla ülkelerin yeralt› ve yerüstü zenginliklerine el koydu¤u, kukla yönetimler
arac›l›¤›yla yönetti¤i ve demokrasicilik oyununun yürürlükte oldu¤u
ülkelerde devrim, Küba gibi, hâlâ
kurtuluﬂun tek ve zorunlu yoludur.
Halklar da Rusya’da, Çin’de, Bulgaristan’da, Yugoslavya’da, Arnavutluk’ta, Küba’da, Nikaragua’da
oldu¤u gibi devrimleri yapabilecek
o potansiyel güce sahiptirler. Halklar›n bu gücü kaybetti¤ine dair, siyasal, sosyolojik bir kan›t var m›,
yok!

Özlem: Küba Devrimi’nin 21.
Yüzy›lda nas›l bir anlam taﬂ›d›¤›n›,
21. Yüzy›l›n dünyas›nda devrim
yapmak isteyen devrimcilere ne ö¤retti¤ini görmek için Küba Devrimin
temel özelliklerine bakal›m önce.
Che, bir yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“Devrimimizin L. Amerika'da cisimleﬂtirdi¤i örnekle, bütün ﬂablon
teorilerinin de¤erini hiçe indiren
ö¤retisiyle kararl›, halk›n destekledi¤i, ölümden korkmayan küçük bir
grup adam›n disiplinli ve düzenli
ordu karﬂ›s›na ç›kabilece¤ini ve onu
yenebilece¤ini kan›tlad›k. Bu temel
derstir." (Askeri Yaz›lar)
Bu “temel ders”, dünya ve ülkemiz solunda birçok farkl› yoruma
tabi tutulmuﬂ bir derstir. Bu temel
ders, yanl›ﬂ yorumland›¤›nda fokoculu¤un kayna¤› da olabilmiﬂtir...
Küba Devrimi, 12 kiﬂi ve 9 tüfekle yarat›lan bir zaferdir de diyebiliriz. Çünkü 82 kiﬂilik gerilla grubu, Küba topraklar›na ayak bast›klar› anda sald›r›ya u¤ram›ﬂlar ve geriye iﬂte bunlar kalm›ﬂt›r: 12 kiﬂi ve
9 tüfek!

üba, emperyalizmin 3. Bunal›m
Dönemi’nin ilk devrim zaferidir. Küba
Devrimi, 20. Yüzy›l›n en parlak devrimlerinden biriydi. Parlakl›¤› ölçüsünde sarst›, tart›ﬂt›rd›. Peki 21. Yüzy›lda ne anlam
taﬂ›yor Küba devrimi? Baﬂka bir ﬂekilde
ﬂöyle de sorabiliriz: Dünya halklar› çok
mu uzak böylesi zaferlere?

la savaﬂ› baﬂlad›. 1959 baﬂ›nda gerilla ordusu Havana’ya girdi. Peki
bundan ne sonuç ç›kar?
“Küçük bir grup, ve bir de Sierra Maestra’yla 3 y›lda devrim” diye bir modeli teorileﬂtiremeyiz elbette. Marksist-Leninistler bunu
hiçbir zaman da böyle ele almam›ﬂlard›r.
ﬁabloncu olmayaca¤›z, bu aç›k.
Ama devrimciler ﬂablonculu¤a ne
kadar karﬂ›ysalar, deneycili¤e, agnostizme de o kadar karﬂ›d›rlar.
ﬁablonculukla, deneycilik ve agnostizm (bilinemezcilik) birbirine o
kadar uzak de¤illerdir asl›nda.
ﬁabloncu, özgünlü¤ü yok say›p,
evrensel olan› abart›r; deneyci ise,
evrensel olan› yok say›p, özgünlü¤ü
abart›r... ve devrimler ona hep “istisna” olarak görünmeye baﬂlar.
Marksizm-Leninizm’in evrensel
tezlerinden, 3. bunal›m dönemi devrimlerinin karakteristik özelliklerinden ö¤renmesini bilmeyenler, tecrübeyi ve teoriyi küçümseyen dar kafal›lard›r. Devrim süreçleri, her dönemin kendi iliﬂki ve çeliﬂkilerinin
damgas›n› taﬂ›rken, hemen hepsi
de¤iﬂmeyen evrensel baz› özellikleri de içerir.
Küba istisna m›? sorusuna bakarsak tekrar. Evet diyor Che ve
ﬂöyle özetliyor bu durumu:

Fakat, 12 kiﬂi, iktidar perspektifine sahiptir. 9 tüfek, stratejik
olarak do¤ru yerde yerleﬂmiﬂtir.

"Kendine özgü etkenlerin Küba
Devrimi'ne belirleyici özellikler kazand›rd›¤›n› kabul ediyoruz. Tüm
devrimlerin özel etkenlere ba¤l› oldu¤u aç›kça ortaya konmuﬂ bir gerçektir" diyor ve devam ediyor:

Küba’ya ç›kan gerillalar Sierra
Maestra’ya ulaﬂt›klar›nda iﬂte güçleri bu kadard›. 1956 sonunda geril-

"Fakat devrimlerin hiçbir toplumun çi¤neyemeyece¤i baz› yasalara
uydu¤u da daha az do¤ru de¤ildir."
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Küba’da Devrim -1
Kemal: Bu konuda ﬂunu da belirtmek gerekir: ﬁablonlaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›lan tüm devrimler, asl›nda
kendileri ﬂablonculu¤un bir eleﬂtirisidir; her devrim, ﬂablonculu¤a vurulmuﬂ bir darbedir. Çünkü mutlaka
kendi özgünlü¤ü içinde ulaﬂm›ﬂt›r
zafere. Henüz tarih, araya karbon
ka¤›d› konulmuﬂ gibi birbirinin ayn› iki devrime tan›k olmam›ﬂt›r.
Küba da ﬂablonculu¤a yöneltilmiﬂ en etkili eleﬂtirilerden biridir.
Gerek Sovyetik modelin, gerekse
de Çin modelinin mutlaklaﬂt›r›lmas›na karﬂ› yarat›c› bir anlay›ﬂla gerçekleﬂtirilmiﬂtir Küba’da devrim.
Küba’dan Nikaragua’ya kadar 3.
Bunal›m dönemi devrimlerinin birbirine benzer yanlar› çoktur, ama
farkl› yanlar› da en az benzerlikleri
kadard›r.

Mazlum: Küba devrimcilerinin “ﬂabloncu” olmad›¤› gibi, Küba
Devrimi’nin de bir “ﬂablon” olmad›¤›n› ve ﬂablon olarak görülemeyece¤ini bu ﬂekilde ortaya koyduktan
sonra, Küba Devrimi’nin baz› temel
özelliklerine geçebiliriz.
Küba Devrimi, 3. Bunal›m dönemine özgü özelliklerinden de önce,
devrimin, ayn› anlamda söylüyorum, Marksizm-Leninizm’in evrensel tezlerini de kan›tlayan bir
devrimdir do¤al olarak. Bunlar›n
baﬂ›nda da devrimde zorun rolü
konusundaki tez gelir. O tez bir kez
daha kan›tlanm›ﬂt›r Küba’yla.
Buna ﬂundan dolay› dikkat çekiyorum. Bugün oldu¤u gibi, o zaman
da “silahl› mücadelenin” temel
strateji olamayaca¤›n› savunanlar,
art›k zor yerine baﬂka yöntemlerin
gündemde oldu¤unu söyleyenler
vard›. “Emperyalizmin art›k de¤iﬂ-

ﬁ ablonlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan tüm

devrimler, asl›nda kendileri ﬂablonculu¤un bir eleﬂtirisidir; her devrim, ﬂablonculu¤a vurulmuﬂ bir darbedir. Çünkü
mutlaka kendi özgünlü¤ü içinde ulaﬂm›ﬂt›r zafere. Henüz tarih, araya karbon
ka¤›d› konulmuﬂ gibi birbirinin ayn› iki
devrime tan›k olmam›ﬂt›r.

1933... ABD emperyalizminin iﬂbirlikçisi diktatör Machado, bir genel
grev sonucu devrildi.
1934... ABD’nin deste¤iyle Fulgencio Batista'n›n yönetti¤i bir hükümet
darbesi gerçekleﬂtirildi.
1940... ‘33'ten beri kukla hükümetler
arac›l›¤›yla ülkeyi yöneten Batista
do¤rudan iktidara geldi.
1952... 1944’te yetkilerini Grau San
Martin'e devretmiﬂ olan Batista, yeniden darbe yapt›.
26 Temmuz 1953... Fidel Castro önderli¤inde oluﬂturulan bir ﬂehir gerilla birli¤i Moncado K›ﬂlas›’na bask›n
yapt›. Bask›nda savaﬂç›lar›n ço¤u
katledildi ya da tutsak düﬂtü. Fidel de
tutsak düﬂenlerin aras›ndayd›. Ancak
Moncado etkileri sonraki y›llarda görülecek siyasal bir zafer oldu. Mon-

cado Küba'n›n K›z›ldere'siydi.
1955... Fidel'i de kapsayan bir af ç›kar›ld›.
1955... Aral›k'ta ﬂeker iﬂçileri genel
grev yapt›lar. Ö¤renci eylemleri yay›ld›.
1956... Kas›m’da Santiago'da bir
halk ayaklanmas› gerçekleﬂtirildi.
Ayaklanma bast›r›ld›.
Ayn› dönemde Castro ve yoldaﬂlar›,
Küba’da gerilla savaﬂ›n› baﬂlatmak
için Meksika’da haz›rl›klar›n› sürdürüyorlard›...
2 Aral›k 1956... Castro önderli¤inde
83 savaﬂç› gerilla savaﬂ›n› baﬂlatmak
üzere Granma yat›yla Küba'ya ç›karma yapt›lar. Gerillalar adaya ayak basar basmaz büyük bir sald›r›yla yüzyüze kald›lar. Çat›ﬂmadan az say›da
savaﬂç› sa¤ kurtulabildi... ‹ﬂte büyük
devrim yang›n›n› tüm Küba'ya taﬂ›yacak olan da bu bir avuç adamd›...

ti¤i” teorisi asl›nda, hemen her dönem kendine baﬂka bir sahip bulmuﬂtur. Devrimden ﬂu veya bu biçimde yan çizmek isteyenlerin sar›ld›¤› ilk teorilerden biridir. Ama bu
teorilerin hiçbiri pratikte kan›tlanmam›ﬂ, tam tersine, kan›tlanan emperyalizmin temel özelliklerini de¤iﬂtirmedi¤i ve bask›c›, tahakkümcü niteli¤ini her zaman daha fazla
geliﬂtirdi¤i olmuﬂtur.

ülkelerin hepsinde karakteristik olarak benzer süreçler yaﬂan›yordu.
Latin Amerika ülkeleri, yeni-sömürgecili¤in ilk oluﬂturuldu¤u, ﬂekillendi¤i ülkelerdi.

Her devrimin ebesinin zor oldu¤u tarihsel gerçe¤i, Küba Devrimi’nin de gerçe¤idir. Dahas›, devrimde
volantirizmin artan rolüne de tan›kl›k eder Küba Devrimi. ‹htilalci inisiyatif ve zor, kendini “öncü savaﬂ›”nda somutlam›ﬂt›r Küba’da.

Tarihsel materyalizm, toplumlar›n geliﬂiminde nesnel yasalar›n belirleyici oldu¤unu söyler. Ancak ayn› teorinin gösterdi¤i ikinci nokta,
bu nesnel yasalar›n bilincindeki bir
gücün, toplumlar›n geliﬂimindeki
öznel etkiyi büyütebilece¤idir.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Küba, yeni-sömürge bir ülkedeki ilk
devrimdi. Yani, kapitalizmin çarp›k
bir nitelik taﬂ›d›¤›, emperyalizmin
içsel bir olgu haline geldi¤i, merkezi devlet ayg›t›n›n güçlendirildi¤i,
oligarﬂinin denetiminin artt›¤›, kitlelerin tepkilerinin suni bir denge
içinde nötralize edildi¤i bir ülkede
gerçekleﬂiyordu. Küba Devrimi’nin
dünya çap›ndaki önemi de burada
somutlan›yor zaten.

Revizyonizm ve reformizm, neredeyse tüm bir 20. Yüzy›l boyunca
“ihtilalci inisiyatif”in rolünü görmezden gelmiﬂ, yok saym›ﬂt›r. (Ki
hala da ayn›d›r, hatta bugün dünden
daha sa¤c›, devrime dünden daha
çok uzak oldu¤u için, art›k ihtilalci
inisiyatif bir yana, ihtilalden bile sözetmemektedir.) Devrimin ve sosyalizme geçiﬂin koﬂullar›n›n hep
kendi d›ﬂ›nda olgunlaﬂmas›n› bekleme teorisini savunmuﬂtur.

Emperyalizm tüm ülkeleri yenisömürgeleﬂtirmekle meﬂguldü. Dolay›s›yla, ekonomide, politikada bu

Bizim gibi ülkelerdeki durumu
gözden geçirelim. Derinli¤i zaman
zaman de¤iﬂse de sürekli bir milli
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Küba Devrimi yeni-sömürgelerdeki nisbi refah ve suni denge olgular›yla birlikte, ihtilalci inisiyatifin rolünün artmas› aç›s›ndan da dönüm noktas› olarak kabul edilmesi
gereken devrimlerden biridir.

1

kriz vard›r. Buna ba¤l› olarak halk
üzerindeki ekonomik, siyasi bask›lar›n sonucunda kitlelerin memnuniyetsizli¤i de hemen hemen karakteristik bir olgudur denilebilir.
Ancak bu koﬂullara ra¤men bizim gibi ülkelerde halk kitlelerinin
bask›, sömürü karﬂ›s›nda at›l bir durumda oldu¤unu görürüz. Bu hareketsizli¤in nedenleri, merkezi devlet ayg›t›n›n bask›c› niteli¤i, nisbi
refah gibi bir olgunun varl›¤›, ve çeﬂitli tarihsel, kültürel sebeplerdir.
‹htilalci inisiyatif en baﬂta bu
tabloyu de¤iﬂtirecektir. Ki, Küba’da
olan da budur. Öncünün mücadelesi, Küba’da oldu¤u gibi kitlelerin
dikkatini birkaç aç›dan kendi üzerinde toplar.
Moncado birçok aç›dan bizim
K›z›ldere’yi ça¤r›ﬂt›r›r... Küba Devrimi’nin yolu 1953'te Moncado K›ﬂlas› Bask›n› ile çizilmiﬂtir.
Moncado K›ﬂlas› Bask›n› eylemiyle ABD'nin kuklas› diktatör Batista büyük bir sars›nt›ya u¤rad›.
26 Temmuz Hareketi bu eylemde
fiziki olarak yenilgiye u¤rad› ama
vazgeçmedi. Gerek Moncado’da,
gerekse de ç›karma s›ras›nda u¤ran›lan yenilgiler, Kübal› devrimcilerin "Ya Özgür Vatan, Ya Ölüm" ﬂiar›nda somutlanan iktidar iddias› ve
kararl›l›klar›yla aﬂ›lm›ﬂt›r. CHE'nin
ifadesiyle, "ﬂimdiye kadar oldu¤u
gibi, bundan sonra da her çarp›ﬂmada, düﬂmandan ele geçirdi¤imiz
silahlardan baﬂka silah›m›z olmadan, ac›yla denenmiﬂ halk›n yard›m›ndan baﬂka yard›m görmeden ve
önümüze koydu¤umuz yüce amaçtan baﬂka dayana¤›m›z olmadan,
tek baﬂ›na savaﬂ› sürdürece¤iz."
Dikkat çeken birinci nokta, koskoca bir ordunun sald›r›lar›na ra¤men bu gücün varl›¤›n› korumas›,
sürdürmesidir. ‹kincisi, öncü, sorunlara dair köklü çözümleri, program› ile kitlelerin dikkatini çeker.
Üçüncüsü, bu mücadele ve örgüt,
kitlelere düzen de¤iﬂikli¤inin mümkün oldu¤unu gösterir... Bu, kitlelere kendi güçlerini göstermek, kendilerine güven kazand›rmakt›r.

Küba Devrimi’ni anlamaktan
uzak olanlar, veya bu devrimi bilinçli olarak çarp›tmak, basitleﬂtirmek, küçültmek isteyenler, devrimi
bir avuç gerillan›n iﬂi gibi gösterirler. Tabii olay o kadar basit de¤ildir.
Do¤ru, bu süreçte kilit rol, “bir
avuç gerilla”dad›r. Dünyay› saran
ateﬂteki o k›v›lc›m gerilla hareketiyle yak›lm›ﬂt›r. Ama Küba Devrimi’ni zafere ulaﬂt›ran halkt›r.

Kemal: 1950’lerin Kübas›,
burjuva demokratik devrimini tamamlamam›ﬂ yeni-sömürge bir ülkeydi. Küba, sosyalist devrimin,
devrimci halk iktidar›n›n kurulmas›n› izleyen “kesintisiz” bir devrim
süreci içinde gerçekleﬂece¤ini gösteren bir devrim olmuﬂtur. Bu anlamda “Leninist kesintisiz devrim
teorisinin emperyalizmin 3. bunal›m dönemi koﬂullar›na baﬂar›l› bir
ﬂekilde uygulanmas›d›r.”
Kesintisiz devrim teorisi, emperyalizm döneminde birbirinden farkl› iki devrimin savaﬂ›n›n tek bir süreç içinde verilmesidir.
Devrimin karakteri ve hedefleri
itibariyle böyle ﬂekillenmesi, ittifaklar› da belirler. Devrimin demokratik, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
muhtevas› temelinde, proletarya
köylülük ve küçük-burjuva katmanlarla ittifak yapar. Dolay›s›yla, içinde bulunulan devrim aﬂamas›n› “demokratik devrim”le s›n›rl› tutan veya “önümüzdeki aﬂama sosyalist
devrimdir” diyen iki anlay›ﬂ da en
geniﬂ kesimlerin ittifak›n› sa¤layabilecek bir perspektiften uzakt›r.
Küba Devrimi halk›n en geniﬂ
kesimlerinin birli¤ini sa¤lam›ﬂ bir
devrimdir. 26 Temmuz Hareketi’nin
önderli¤inde devrimin gerçekleﬂtirilmesinin ard›ndan demokratik bir
halk iktidar› kuruldu. Devrime kat›lan çeﬂitli s›n›f ve katmanlar›n temsilcileri de yerald› bu iktidarda. Emperyalist tekellere ba¤›ml›l›¤a, oligarﬂik yönetime son verildi. Tekellerin malvarl›¤› ve büyük topraklar
kamulaﬂt›r›ld›. Bunlar ayn› zamanda
sosyalist devrimin ve inﬂan›n da ilk
ad›mlar›yd›. 26 Temmuz Hareketi,
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Ocak 1959'da Küba halk› Batista
diktatörlü¤ünü y›karak karﬂ›lad› yeni y›l›.
Bundan daha güzel bir yeni y›l kutlamas›
olabilir miydi? Ya bundan daha güzel bir
yeni y›l arma¤an›... Tüm yüzy›llar boyunca yeryüzüne sunulmuﬂ en güzel y›lbaﬂ›
arma¤an›d›r Küba Devrimi. 1 Ocak 1959
Kübas›’nda yaﬂanan mutlulu¤u ülkemizde
de yaﬂayaca¤›z...
sosyalizmin inﬂas›na önderlik yapacak bir örgütlenme yaratmaya yöneldi h›zla. Devrime kat›lan ve halk›n iktidar›yla bütünleﬂen çeﬂitli
devrimci güçler birleﬂirken, Küba
Komünist Partisi yeniden kuruldu.
(Tabii bu Komünist Parti’nin, devrim öncesindeki revizyonist Küba
Komünist Partisi’yle bir iliﬂkisi yoktu. Ki tarih önünde iflas etmiﬂ bulunan bu Komünist Partisi’nin durumuna ve politikalar›na sohbetimizin
ikinci bölümünde de¤inece¤iz...)
ABD’nin burnunun dibinde bir
devrimin yaﬂayamayaca¤›n› düﬂünüyordu birçoklar›. Gerçekten de
ABD bu devrimi yaﬂatmamak için
ekonomik, askeri, siyasi elinden gelen her yöntemi kulland›.
ﬁimdi deniyor ki, ABD ﬂu kadar
hakimdir, AB bu kadar etkilidir, onlara ra¤men bir ﬂey yapmak mümkün de¤ildir. Asl›nda Küba, bu tür
teori ve iddialara da bir cevapt›r.
Hem de yaln›z 47 y›l öncesinde kalm›ﬂ bir cevap de¤il, bugün de tekrar
edilen bir cevapt›r.
Emperyalizmin etkisi, tahakkümü aç›s›ndan elbette derece farkl›l›klar› olsa da, o zaman da devrimini yapan ülkenin yoluna güller serpmiyordu emperyalizm. Küba’n›n ne
zorlu koﬂullar içinde devrimini korudu¤unu, sosyalizmi hangi koﬂullar alt›nda inﬂa etti¤ini hat›rlamak
bile yeter.
Evet de¤erli okurlar›m›z; Küba
üzerine sohbetimizin birinci bölümünü burada bitiriyoruz. Küba’n›n
devrimi hangi koﬂullarda sürdürdü¤üne, Küba Devrimi’nin derslerine
devam edece¤iz. Evet, 1 Ocak 1959
Kübas›’nda yaﬂanan mutlulu¤u ülkemizde de yaﬂama dile¤iyle tüm okurlar›m›z›n yeni y›llar›n› kutluyoruz.

Behiç Aﬂc›, yaﬂam için neyin
do¤ru oldu¤unu anlat›yor
Sempozyuma kat›lan uluslaras› heyetlerle tecrit politikas› üzerine konuﬂtuk. Sorular›m›z›
ç›kararak, röportajlar›m›z›n ilk
bölümüne yer veriyoruz.

Behiç Aﬂc› yaln›z de¤ildir
Mina ZAR‹N: (Almanya’dan
‘Hapishaneler Diyalo¤u’ isimli kuruluﬂ ad›na kat›lan, ‹ranl› sürgün)
Tecrit, tabi ki sadece ﬂimdi de¤il,
geçmiﬂte de vard›. ‘79'larda. ‹ran Irak aras›ndaki savaﬂ bittikten sonra
1980-81'de hapishanelerdeki politik
tutsaklara yönelik iki büyük katliam
oldu. Toplumdaki kad›nlar, iﬂçiler,
de¤iﬂik gruplar... Tecrit, ‹ran ya da
Ortado¤u halklar› ya da Türkiye
için yeni bir olay de¤il.
Öncelikle Türkiye'deki tüm politik tutsaklara ve devrimci yoldaﬂlara selamlar›m› iletmek istiyorum.
Sizin mücadelenizi, bizim mücadelemizden ayr› görmüyoruz. Türkiye'de ve Ortado¤u'nun di¤er yerlerinde verilen mücadeleler aras›nda
bir ayr›m yapm›yoruz. Özellikle
Türkiye düﬂünüldü¤ünde, tecrite
karﬂ› verilen mücadeleyi sonuna kadar destekliyor ve mevcut rejimi de
yapt›klar› nedeniyle eleﬂtiriyoruz.
Ben grubum ad›na, sol politik tutsaklar ad›na ﬂunu söyleyebilirim ki,
Behiç Aﬂc› yaln›z de¤ildir, selamlar›m›z› gönderiyoruz. Belki fiziksel olarak onunla birlikte de¤iliz ama duygular›m›z, düﬂüncelerimiz onunla
birlikte, onun yan›nday›z.
Bu konferanslar vas›tas›yla aram›zda güçlü bir a¤ oluﬂturmal›y›z,
ama önemli olan sadece bu
de¤ildir. ‹ran'da, Türkiye'de,
Güney Amerika'da ve dünyan›n di¤er yerlerinde insanlar›n biraraya gelmesini sa¤lamal›, siyasi rejimlerin uygulad›klar› bu politikaya
karﬂ› birlikte sesimizi yükseltmeliyiz.

Türkiye halk›na selamlar›m›z›
gönderiyorum, özellikle de Türkiyeli annelere. Mümkünse onlara
Azerice seslenmek istiyorum: ‘Çok
selamlar› söylirem hepsi analara, o
insanlara ki oruç ölümde de bizim
yan›m›zdadirler. Ben de bir dane
kad›nam, dokuz sene zindanlardayd›m. Anam çok menim için zehmet
çekti, ben bilirem ki sizler, çok çocuklar›z için zehmet çekirsiz. Men
burada hepsi insanlara, insan insanlara, o insanlar ki beraberiz hepsine
selam getirirem.’

◆

Kardeﬂ olmal›y›z
Pavlos ANTONOPULOS: (Ortaö¤retim Ö¤retmenleri Sendikas›OLME ve Memurlar FederasyonuADEDY yöneticisi / Yunanistan)
Yunanistan’da tecrite iliﬂkin çok
kötü tecrübe var. Politik tutsaklara
karﬂ› a¤›r uygulamalar vard›.
1945'ten 1960'lara kadar birçok insan hapishanelerde öldü ve bunlar
demokratik haklar için mücadele
eden insanlard›. Biz kendimizi Türkiye ve di¤er ülkelerde bu gibi tecrübeleri yaﬂayanlara karﬂ› gerçekten
çok yak›n hissediyoruz. Bir süre önce 17 Kas›m Örgütü üyeleri yakaland›lar ve onlar ﬂu anda hapishanedeler. Yani burada da F Tipi cezaevleri ile ilgili tecrübelerimiz var.
Biz 2000 y›l›ndan beri süren bu
eyleme çok yak›n›z. Avrupa'da
birçok konferans oldu. ‹stanbul'da
bulundum, Behiç Aﬂc› için. Sosyal
forumdan, ilgilenenlerle ve di¤er
insanlarla gittik oraya. Türkiye hapishanelerindeki insanlar›n çok zor
durumda olduklar›n› biliyoruz. F
Tipinden önce de insanlar› öldürüyorlard›, ﬂimdi daha çok öldürüyorlar. F Tiplerindeki ﬂartlar›n çok çok
a¤›r ve iﬂkence oldu¤unu biliyoruz.
Türkiye'de olanlar benim beynimde. Türkiye ve Yunanistan'daki halk,
birlikte olmal›, arkadaﬂ olmal›y›z.
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Behiç Aﬂc› daha fazlas›n› yapamazd› diye düﬂünüyorum. O avukatt› ve tutuklulara yard›m etmek
için çok u¤raﬂt›, baﬂka bir ﬂey yapamayaca¤›n› anlad›. Bu eylem insanca bir eylem, size yaﬂam ve insanlar
için neyin do¤ru oldu¤unu anlat›yor. Biz bunu kald›ramazd›k. Bizim
için çok zor. Bu yüzden oraya gittik.
Burada da Yunanl›lar'›n bilmesi için
u¤raﬂt›k, birçok eylem yapt›k.
Tecrit politikas›, emperyalizmin
insan haklar›na karﬂ› yapt›¤› büyük
bir sald›r›. Birincisi, ön cepheyi
durdurmak istiyorlar. Ön cephe derken mücadele edenleri, sosyal hak
savunucular›n› durdurmak istiyorlar. Bu yüzden Almanya'da F Tipi
hücrelere Bader-Meinhoff'la baﬂlad›lar. Sonra ‹spanya, Fransa birçok
ülke. Guantanamo büyük bir örnek.
Biz inan›yoruz ki öncelikle bu politikaya karﬂ› savaﬂmal› ve tecriti durdurmal›y›z. Çünkü bu iﬂkence. Bunu kullanmalar›na izin veremeyiz.
Türkiye devletine bask› yapmal›y›z, F Tiplerini durdurmal›. Her
zaman Türkiye'de olmal›y›z, sürekli
temsilciler göndermeliyiz. Sonras›nda ise kendi devletimize bask›
yapmal›y›z. Çünkü onlar paralel
yoldalar. E¤er mücadele Yunanistan'da yükselirse ben inan›yorum ki
F Tipleri burada da gündeme gelecek. Benzer politikalar uygulan›yor.
Bir sonraki ad›m hapishanelerde
mücadele etmek. Baz› Türkiyeli
yoldaﬂlar Avusturya, Belçika ve bildi¤im kadar›yla Almanya'da hapishanedeler. Onlar›n özgür b›rak›lmalar› için mücadele etmeliyiz. Burada Türkiyeli bir arkadaﬂ var, Taylan,
geçen sene birkaç ayl›¤›na hapishaneye kondu, büyük bir mücadele
verdik. En az›ndan Taylan ﬂimdi özgür. Devlet dedi ki Taylan'› size verdik çünkü çok bask› yapt›n›z. Bizim için büyük
bir zaferdi.Türkiye'deki
iﬂçiler ve Yunanistan'daki iﬂçiler bizler beraberiz. Mücadelemiz ayn›.
Emperyalizme karﬂ› mücadele politikam›z var ve
bu da bizi güçlü k›lmal›.

7 Aral›k komplosunu böyle kurdular, onlarca
insan› bu ﬂekilde gözalt›na al›p tutukluyorlar
aileme çocu¤uma zarar gelece¤ini
söylediler. Annem çeﬂitli sosyal
yard›mlarla geçimini sa¤l›yor, ifade
vermezsem bu yard›mlar›n kesile-

takdirde ceza alaca¤›m›, 12 y›ldan
aﬂa¤› ç›kamayaca¤›m›, çocu¤umun
bundan dolay› hiçbir ﬂeyden faydalanamayaca¤›n› söylediler. Çok
korktum. Söylediklerini imzalamay› kabul ettim. Avukat›m, HHB’den
Bark›n Timtik’ti. “Avukat›n› de¤iﬂtireceksin barodan avukat ça¤›racaks›n” dediler. ‹stedikleri
belgeyi imzalad›m. Sonra beni arkadaﬂlar›mdan uzak bir yere ald›lar.
‹fademi de¤iﬂtirirsem sonumun Erdo¤an Kaldi gibi olaca¤›n› söylediler. “Kaldi’ye daha fazlas›n› yapm›ﬂt›k. Hala tutuklu olmas›n›n nedeni ifadesini geri almas›” dediler.
Savc›l›kta da ayn› ifadeleri verdim. Bu ifadeler do¤rultusunda
Pembe Özlem Olgun birkaç gün
sonra tutukland›. ﬁu anda bu ifadeye
ba¤l› olarak özgürlü¤ü ve güvenli¤i
risk alt›nda olan baﬂka insanlar da
var. Polisin haz›rlad›¤› komploya istemeyerek de olsa alet oldum. Beni
vicdanen rahats›z ediyor. Üzerimde
ki bask›lar hâlâ devam ediyor. ‹ki
gün önce anneme telefon edip karakola gelmesini yoksa evimizi basacaklar›n› söylediler. Tutuklamalar›n
hepsi komplodur. Buna kendi yaﬂad›klar›mla ﬂahit oldum.”

Polis insanlar›n yaﬂam›n› tehdit ediyor
Temel Haklar Federasyonu’nun
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesini hazmedemeyen polisin 7 Aral›k’ta Temel Haklar Federasyonu ve ba¤l›
dernekler ile dergimize ve Ozan Yay›nc›l›k’a düzenledi¤i bask›nlar›n
nas›l bir hukuksuzluk içinde ﬂekillendi¤ini iki say›d›r anlat›yoruz.
Gözalt›na al›nacaklar listesi haz›rlayan, bunlar› kimi insanlar›n ifadelerinde bir ﬂekilde geçirerek olmayan “kan›tlar” üreten polis, sonraki günlerde de gözalt› ve tutuklatmalarla devam etti. Bunlardan biri
de Gülsuyu Temel Haklar çal›ﬂan›
Pembe Özlem Olgun’du. Olgun’un
nas›l tutukland›¤›, Gülsuyu’ndan
gözalt›na al›nan Deniz Kutlu’nun
anlat›mlar›yla ortaya ç›kt›. Anlatt›klar›, polisin çal›ﬂma yöntemini, insanlar› nas›l tutuklatt›¤›n›, nas›l
komplolar kurdu¤unu da kan›tlayan
çarp›c› bir örnek teﬂkil etmektedir.

‹fade vermezsen ailene,
çocu¤una zarar gelir!
Deniz Kutlu yaﬂad›klar›n› 21
Aral›k’ta Temel Haklar Federasyonu’nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda anlatt›. Temel Haklar Dernekleri’ne yap›lan bask›nlar s›ras›nda
Gülsuyu Temel Haklar’da gözalt›na
al›nd›¤›n› ve o mahallede oturdu¤unu belirten Kutlu, sonras›nda yaﬂad›klar›n› özetle ﬂöyle anlatt›:
“3. güne kadar oraya neden getirildi¤imize dair tek bir kelime söylememiﬂlerdi. 4. katta bulunan sorgu odalar›na götürdüler. 3-4 tane
polis ellerinde bulunan itirafç›lar›n
ifadelerini gösterdiler. “Burada
herkes ifade verir, ifade vermeyen
tutuklan›r” dediler. Benim de ifade
vermek zorunda oldu¤umu, yoksa

Bir ailenin yoksullu¤unu ﬂantaj
arac› olarak kulland›lar.
Bir annenin çocu¤unu elinden
almakla tehdit ettiler.
Bu tehditlerle baﬂka insanlar
üzerine yalan ifadeler imzalatarak tutuklatt›lar.
Polis devleti en pervas›z haliyle
insanlar›n ailelerini, geleceklerini kullanarak, yaﬂamlar›n› tehdit ederek komplolar kuruyor.
ce¤ini, çocu¤umu elimden alacaklar›n› söylediler. Bu ﬂekilde saatlerce
konuﬂup hücreye götürdüler.

Olmayan silah tutuklatma
gerekçesi
Çok korkmuﬂtum. Çocu¤umu ve
ailemi merak ediyordum. Psikolojim bozulmuﬂtu. Ertesi gün beni yine sorgu odas›na götürdüler. Dernek
önündeki resimlerimizi kamera görüntülerini gösterdiler. Derne¤e girip ç›kmak suçmuﬂ, oraya gidenler
örgüt üyesiymiﬂ gibi davran›yorlard›. Bu resimlerin beni tutuklataca¤›n› söylüyorlard›. Resimlerden birini
seçip tekrar gösterdiler. Bu resimde
Pembe Özlem Olgun ve ben vard›k.
“Özlem sana burada silah verdi biliyoruz” dediler. Öyle olmad›¤›n›
söyledim. Resimde de böyle bir
al›ﬂveriﬂ görünmüyordu. Ama ›srarla bana “Biliyoruz Özlem sana silah
verdi” dediler. Üstüme yürüdüler.
‹stedikleri cevaplar› vermeden oradan ç›kamayaca¤›m› söylediler. Özlem’in silah verdi¤ini kabul edersem bana, çocu¤uma, aileme zarar
vermeyeceklerini söylediler. Aksi
35
31 Aral›k 2006 / 85

Her an herkes yaﬂayabilir
Tehdit ediyor, ﬂantaj yap›yor,
komploya alet ediyor, avukat›n› de¤iﬂtirme bask›s› yap›yor, istediklerimizi yapmazsan ﬂu kadar y›l yat›r›r›z diyor... Gayri-meﬂru, hukuk d›ﬂ›
ne ararsan›z var. Peki kim yap›yor
bunlar›, mafya m›, çeteler mi? Hay›r, devletin polisi. Nas›l bir polis
ki, bir anneyi çocu¤uyla tehdit ediyor, yaﬂl› annesinin yoksullu¤unu
kullan›yor. Yasa da, yarg› da kendisi, kim ne kadar hapis yatacak o belirliyor, kim hangi avukat› tutacak o
belirliyor. Belirlediklerini yaﬂama
geçirmek içinse baﬂl›yor tehdite,
bask›ya, ﬂiddete ve zora.
Böyle çal›ﬂ›yor polis bu ülkede.
“Üzerine ifade var” denilerek tutuklanan insanlar, iﬂte böyle tutuklan›yorlar.

YALANCI TANIKLI, YALAN ‹FADEL‹

Tutuklama Terörü Sürüyor
Ozan Yay›nc›l›k, Yürüyüﬂ Dergisi, TAYAD, Temel Haklar Federasyonu ve ‹stanbul’un çeﬂitli mahallelerinde faaliyet yürüten, federasyona ba¤l› Temel Haklar Dernekleri’nin bas›larak onlarca kiﬂinin gözalt›na al›nmas› ve 16 kiﬂinin tutuklanmas›n›n ard›ndan, yeni gözalt›
ve tutuklamalar tam bir teröre dönüﬂerek devam ediyor.

Armutlu’da bask›nlar
yozlaﬂt›rma politikas›n›n
devam›d›r
Uyuﬂturucu satt›¤› gerekçesiyle
bundan bir süre önce Cepheliler’in
cezaland›rd›¤› Kardeﬂler Market’in
sahibinin “ne süper bir insan” oldu¤unu geçen hafta anlatm›ﬂt›k. Market sahibinin ifadesine göre, Cepheliler’in bask›n›ndan önce, 50 kiﬂi taraf›ndan Küçükarmutlu’da dövülüyor ve 50 kiﬂinin birden adeta resimlerini çekerek simalar›n› haf›zas›na kaydediyor.
Ve o beklenen gün geliyor! Polis
resimleri gösteriyor, uyuﬂturucu taciri “evet bu” diyor. Ard›ndan polis
o kiﬂileri gözalt›na al›yor, evlerini
bas›yor ve yarg› “bu kadar insan›
sen nas›l hat›rlars›n, hem de dövülürken teﬂhis edebilirsin” diye sormadan, bunun fiziken mümkün olmad›¤›n› sorgulamadan tutukluyor.
Kardeﬂler Market olay› ile ilgili
olarak son bask›n ve tutuklamalar,
Küçükarmutlu’da yaﬂand›.
25 Aral›k sabah saat 05.30’da 16
eve bask›n düzenleyen polisler 16
kiﬂiyi gözalt›na ald›lar. Ayn› gün, 1
May›s Mahallesi’nde de Hakan ve
Özkan adl› 2 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
‹stanbul ‘Terörle Mücadele’ ﬁubesi'ne ba¤l› polisler ile Çevik Kuvvet ekiplerinin Küçükarmutlu’daki
bask›n›nda, ismini ö¤renebildiklerimiz; Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

¤i Sar›yer ﬁube Baﬂkan› Muammer
ﬁimﬂek ile Mad›mak Özen, Dursun Özen, Ali Yücel, ‹lhan ‹ﬂeri,
Aﬂur Düﬂmez, Meliha Keten,
Yüksel Keten, Serdar Ayy›ld›z,
Cüneyt Ayy›ld›z ve Turan Özen’in
gözalt› gerekçesi, Kardeﬂler Market
sahibinin meﬂhur “teﬂhisi” oldu¤u
ö¤renildi.
Yozlaﬂmaya, fuhuﬂa ve çetelere
sahip ç›kan polisin, devrimci potansiyeli nedeniyle Küçükarmutlu’da
yozlaﬂt›rma politikas›n› yo¤un olarak uygulad›¤›, herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Bask›nlar, bu gerçe¤i
bir kez daha teyid etti.
Gözalt›na al›nanlardan Yüksel
Keten, Turan Özen, Dursun Özen,
‹lhan ‹ﬂeri, Serdar Ayy›ld›z, Cüneyt
Ayy›ld›z, Muammer ﬁimﬂek ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar.

Polisin uyuﬂturucu taciri
tan›¤›n›n gerçek yüzü:
Muammer ﬁimﬂek o gün
‹stanbul’da de¤ildi
Tutuklananlar›n tümüne yöneltilen suçlama, Kardeﬂler Market sahibinin dövülmesi.
Polisin, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin önüne geçebilmek için kullanabilece¤i hiçbir malzemesi olmad›¤›, bu olayda da çok net olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir uyuﬂturucu sat›c›s›n›n teﬂhisine muhtaç hale gelen
polis, bu ülkede hiç kimsenin güvencesinin bulunmad›¤›n› bir kez
daha kan›tlam›ﬂt›r.
Uyuﬂturucu sat›c›s›n›n teﬂhis etti¤i Muammer ﬁimﬂek, dövme olay›n›n yaﬂand›¤› gün, b›rak›n baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü cemevi önünde
böyle bir eyleme kat›lm›ﬂ olmay›, o
gün ‹stanbul’da dahi de¤ildi. Memleketi Tokat’ta bulunuyordu ve buna
tüm Armutlu tan›kt›r. Geçmiﬂte ma36
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halle muhtarl›¤› da yapan ﬁimﬂek’in, olay›n oldu¤u günlerde Tokat’ta bulunmas›, polisin tan›¤›n›n
gerçek yüzünü de ortaya koymaktad›r.
ﬁimdi bu örnek üzerinden düﬂünelim. Bu ülkede muhalif olan, oligarﬂinin politikalar›n› bir ﬂekilde
eleﬂtiren, buna karﬂ› mücadele eden
hiçkimsenin hukuk önünde bir güvencesi olabilir mi? Polis tan›¤›n›
uyduruyor, belgesini düzenliyor,
ifadesini zorla imzalatt›r›yor ve tutuklat›yor. Polisin iste¤i, yarg› taraf›ndan emir kabul edilip sorgusuz
sualsiz uygulan›yor.
Teﬂhis komedisi devam ediyor,
komedi tutuklamaya dönüﬂüyor. Bu
örnek bile, Kardeﬂler Market olay›
nedeniyle oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan
dosyan›n tümüyle çökmesi anlam›na gelir. E¤er bu ülkede b›rak›n hukukun geçerlili¤ini, yasalar dahi uygulan›yorsa, tutuklananlar derhal
serbest b›rak›lmal› ve uyuﬂturucu
sat›c›s› ve yalan ifadelerle tutuklamalara neden olan market sahibi tutuklanmal›d›r. Komployu kuran,
teﬂhis tutanaklar› düzenleyen polislere soruﬂturma aç›lmal›d›r.
Bu arada 1 May›s Mahallesi’nde
gözalt›na al›nanlar›n hukuki durumu da, ayn› hukuksuzluk çerçevesindedir. Sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z gibi, birilerine zorla imzalat›lan
ifadelerle oluﬂturulan meﬂhur “listede” isimleri varm›ﬂ! O listeler nas›l
haz›rlan›yor, kimse için s›r de¤il.

Polisin yalan haberleri
Gözalt›lar›n gerekçesi ve kimlikleri ortada iken, ‹stanbul polisinin
bas›na verdi¤i bilgi, hem yaland›
hem de halk› aldatmaya ve bask›nlar›n gerçek niteli¤ini gizlemeye
yönelikti. Polis bilgisine göre; “Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü ile
‹stihbarat ﬁube Müdürlü¤ü ekiplerinin ortak çal›ﬂmas› sonucu Sar›yer, Maltepe ve Ümraniye'de baz›
yerlere düzenlenen operasyonda
DHKP/C üyesi 3'ü kad›n 10 kiﬂi yakalanm›ﬂt›”. Bu kiﬂiler, “‹stanbul'daki örgüt yap›lanmas›ndan sorumlu ve Gaziosmanpaﬂa, Ba¤c›lar

Küçükarmutlu halk›
bask›nlar› protesto etti
ile Maltepe'de baz› e¤lence yerlerine silahl› bask›n düzenleyerek, haraç isteme olaylar›na kar›ﬂm›ﬂlar”.
Evleri, iﬂleri belli insanlar› sabaha karﬂ› gözalt›na alacaks›n ve bunu
da örgüt operasyonu diye yutturup,
bir de “sorumluluklar” vererek, eylemler yükleyerek kamuoyuna aç›klayacaks›n! Bunun ad› da “terörle
mücadele” olacak, öyle mi?
Zavall›l›k! Haraç, rüﬂvet sicilleri
malum olanlar›n, yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleyi “haraç alma” diye sunmaya çal›ﬂmas› ise, sadece komik.

ba¤›ml›l›¤› ve fuhuﬂ olaylar›n› engellemek devletin güvenlik birimlerinin görevi
iken, Küçükarmutlu ve çevre mahallelerde ne yaz›k ki,
güvenlik birimleri taraf›ndan bu görevin yerine getirilmemesi nedeni ile, sözkonusu olaylar rutin hale gelmiﬂse; yurttaﬂlar›n bu olaylara müdahalesi kaç›n›lmaz
bir hak olacakt›r” dedi.

Bask›nlara Protestolar

HHB: ‹stanbul Polisi
Adli Al›ﬂkanl›klar›ndan
Vazgeçmiyor

Armutlu’da yap›lan bask›nlar
ayn› gün Küçükarmutlu halk› taraf›ndan protesto edildi.
Mahalle halk›ndan 250 kiﬂi yürüyüﬂ yaparak, “Yozlaﬂmaya Geçit
Vermeyece¤iz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›. Otobüs duraklar›na yürüyen Armutlu halk› ad›na
aç›klama yapan ‹brahim Yüceda¤,
evlerin kap›lar›, pencereleri k›r›larak gerçekleﬂtirilen bask›nlar› hat›rlatarak, “insanlar, kad›n-erkek ayr›m› yap›lmaks›z›n, çocuklar›n›n gözleri önünde dövülüyor, itiliyor, hakarete u¤ruyor ve hiçbir gerekçe sunulmaks›z›n zorla gözalt›na al›n›yorlar” dedi. Gözalt›na al›nanlar›n
y›llard›r mahallede yaﬂayan insanlar
oldu¤unu hat›rlatan ve bu ﬂekilde
bask›n yapman›n hukuksuzlu¤una
dikkat çeken Yüceda¤, gözalt›na
al›nanlar›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
de eyleme destek verdi. PSAKD
ad›na Erdal Y›ld›r›m, “yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele edenlerin gözalt›na
al›nmas› düﬂündürücü, bir o kadar
da dikkat çekicidir” dedi. Cemevine kadar yürüyen halk, örgütlü
hareket etme ça¤r›s›nda bulundu.
Gözalt›lar Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Genel Baﬂkan› Kaz›m
Genç taraf›ndan da yap›lan aç›klamayla k›nand›. Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleye destek sunan Genç,
“çeteleﬂme, h›rs›zl›k, uyuﬂturucu

7 Aral›k bask›nlar› ve ard›ndan
süren gözalt›-tutuklama furyas›na
iliﬂkin, 24 Aral›k tarihinde aç›klama
yapan Halk›n Hukuk Bürosu, operasyonlarda polisin uygulad›¤› keyfiyet, hukuksuzluk ve yalanlar› ortaya serdi. Aç›klamada alt› çizilen
noktalar ﬂu ﬂekilde:
1- Hakk›nda arama karar› bulunmayan Ozan Yay›nc›l›k adl› iﬂyerinin kap›lar› k›r›lm›ﬂ bu iﬂyerinin çal›ﬂanlar› hiçbir sebep gösterilmeksizin gözalt›na al›nm›ﬂlard›r.
2- Polisin iddias›na göre hakk›nda arama karar› ç›kart›lan bu yerler
28.08.2006 tarihinden itibaren takip
edilmekte, telefonlar› dinlenmekte,
kap›lar›n›n önlerine kamera yerleﬂtirmek suretiyle izlenmektedirler.
En ince noktas›na kadar arama iﬂlemi yapm›ﬂt›r. Tüm bunlar›n sonucunda ne hikmetse bu kurumlar›n
örgütle irtibatl› olduklar›n› yans›tacak tek bir delil ya da baﬂkaca bir
suç unsuru bulunmam›ﬂt›r.
3- Soruﬂturmas› yürütülen bu
dosyada demokrasi mücadelesi veren ve polislerce iyi tan›nan kiﬂiler
teker teker gözalt›na al›nmaktalar.
Gözalt›na al›nanlara isnat edilen
suçlama somut olarak aç›klanmad›¤› gibi, gözalt›na al›nan her kiﬂiden
r›zas›na bak›lmaks›z›n kan ve k›l
örne¤i al›nmaktad›r. Öyle ki suçlar›n iﬂlendi¤i yerde k›l örne¤i bulundu¤u iddias›yla yap›lan bu iﬂlem
böyle isnatlarla suçlanmayanlara da
uygulanmaktad›r. Kan ve k›l örne37
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¤inin al›nmas›n› gerektirmeyecek
suçlamalarda dahi polisin bu yöntemi kullanmas› kiﬂisel bilgileri arﬂivleme ihtiyac› duydu¤unu göstermektedir.
4- Terörle Mücadele polisinin
operasyonu çerçevesinde 24 Aral›k
tarihi itibariyle gözalt›na al›nan kiﬂi
say›s› 57’dir, bunlar›n 30’u tutuklanm›ﬂt›r. Bu kiﬂilerin tutuklanmas›na tek dayanak baz› kiﬂiler taraf›ndan yap›lan atf› cürüme ve teﬂhis iﬂlemine dayanmaktad›r. Öyle ki teﬂhis iﬂlemi yapanlardan biri sadece
bir kez gördü¤ü 50 kadar kiﬂiyi teﬂhis etmiﬂ ve çeﬂitli suç isnatlar›nda
bulunmuﬂtur. Ki haf›zas› müthiﬂ
meçhul kiﬂi, teﬂhis iﬂleminin bahsetti¤i olaydan 4 ay sonras›nda kendinden emin bir biçimde yapmaktad›r.
Bunun yan›nda polis, gözalt›na ald›¤› kiﬂileri tehdit ederek baz› kiﬂiler
hakk›nda as›ls›z beyan alm›ﬂt›r.
5- Her gün birilerinin gözalt›na
al›nd›¤› bu soruﬂturmada k›s›tlama
karar› nedeniyle dosyada yakalananlar›n aleyhinde bulunan delilleri
de¤erlendirme imkân›m›z bulunmamaktad›r. Hukuka ayk›r› ve sahte
biçimlerde elde edilen delilleri çürütme imkân›m›z dosyan›n gizlenmesi nedeniyle gerçekleﬂememektedir. Haks›z yere gözalt›na al›nan
ve tutuklanan kiﬂileri savunma imkân› dosyan›n gizli olmas› nedeniyle ortadan kalkm›ﬂt›r.
6- Polis geçmiﬂte oldu¤u gibi
bugün de temel haklar ve özgürlükler için mücadele eden ve örgütlenen bu kiﬂilerin, bir örgütle ba¤lant›l› olduklar›n› ve devaml› suç iﬂlediklerini yans›tmaya çal›ﬂmaktad›r.
‹stanbul polisi hukuka ayk›r› ﬂekilde yürüttü¤ü adli al›ﬂkanl›klar›ndan
vazgeçmelidir.

Bir simitlik zam ve
kan›m›z› emen 14 aile
Üç tur yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan, asgari ücret aç›kland›. Hükümet 2007’nin ilk yar›s› için asgari ücrete yüzde 6 yani 22.57 YTL
zam yapt›. Böylece asgari ücret 380
YTL’den, 403 YTL’ye yükseldi.
Bu zamm› günlere böldü¤ümüzde, her gün için 0.77 YTL tutuyor
ki, AKP hükümetinin milyonlarca
emekçiye reva gördü¤ü bu art›ﬂ bir
çay ile bir simite karﬂ›l›k geliyor.
Türk-‹ﬂ, bir sendikan›n yapmas›
gerekeni bir yana b›rak›p, taleplerinin yerine getirilmedi¤inden yak›nd› ve “bu ücreti alana Allah yard›m
etsin” diyerek adeta emekçilerle
alay etti. Patronlar ise, her zaman
oldu¤u gibi, bu komik zamm› bile
fazla buldular. Toplant›lara patronlar› temsilen kat›lan, T‹SK Yönetim
Kurulu üyesi Ali Nafiz Konuk, art›ﬂ›n kendi tekliflerinin üzerinde oldu¤unu belirtti.
Her ﬂeyden önce, hem Türk-‹ﬂ
hem de T‹SK dan›ﬂ›kl› dövüﬂ içinde
emekçileri aldat›yorlar. Türk-‹ﬂ gerçekte iﬂçileri temsil edecek bir tutum sergilemezken “karﬂ› ç›k›yor”
görünüp o masay› meﬂrulaﬂt›r›yor.
T‹SK ise, sefalet ücretini bile “çok
bulduklar›n›” aç›klayarak, emekçilerin bilincini buland›r›yor ve verilenin “patronlara ra¤men” verildi¤i
gibi bir yan›lg› yarat›yor. Böylece
AKP’nin patronlar›n hükümeti oldu¤unun, o masan›n daha baﬂtan
adaletsiz temsiliyetle kuruldu¤unun
üzeri örtülmüﬂ oluyor.

Bir Simide Mahkum Eden
14 Ailenin Düzenidir
Evet, AKP hükümeti; 5.5 milyon
insana (D‹SK rakamlar›), zaten sefalet içinde yaﬂad›klar› yetmiyormuﬂ gibi, bir y›l içinde eriyen gelirlerine karﬂ›l›k, günde bir simit bir
çay neyinize yetmiyor diyor. Bir
günde ancak 12 simit ve 12 bardak

çay alabiliyorlard›, ﬂimdi 13 simit
13 bardak çay alacaklar! Ekonomi
düzeldi masallar›ndan milyonlarca
emekçiye düﬂen bu! Bir simit bir
çay! Onlara açl›¤› reva görenler de
elbette suçlar›n› biliyorlar. Açl›k s›n›r›na dahi yaklaﬂmayan bu asgari
ücretin, milyonlarca emekçiye karﬂ›
iﬂlenmiﬂ bir suç oldu¤unun pekala
fark›nda olan Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu’nun, “gönlümüzden geçen bu de¤il” demagojisine baﬂvurmas› bu
yüzdendi.
Peki soral›m bu iktidara; gönlünüzden geçen daha fazlas› ise, buna
kim engel oluyor?
“Ülke gerçekleri” diyor Baﬂesgio¤lu! Yani piyasalar, borsalar, faizler, tekellerin bitmek bilmeyen daha
fazla kâr h›rs›n›n tatmini...
Biz de biliyoruz o “ülke gerçeklerini”. Asgari ücretin aç›kland›¤›
gün, Forbes Türkiye dergisi, “en
zengin 100 Türk” listesini aç›klad›.
Toplam serveti 45.3 milyar dolar›
bulan bu 100 zengin, sadece 14 aileye, evet yanl›ﬂ duymad›n›z sadece
14 aileye mensup. Yani, 45.3 milyar
dolar 14 ailenin denetiminde. Kim
mi bunlar?
SABANCI A‹LES‹, KOÇ A‹LES‹, ZORLU A‹LES‹, ﬁAHENK
A‹LES‹, TARA A‹LES‹ (Enka),
ECZACIBAﬁI A‹LES‹ ve AKP döneminde baﬂdöndürücü h›zla büyüyen ÜLKER A‹LES‹ diye devam
ediyor liste.
Servetleri 2007 bütçesinin üçte
birinden fazla. Düﬂünün bir yanda
75 milyonluk bir ülkenin bütçesi,
yani milyonlarca halk, öte yanda 14
aile; rakamlar iﬂte bu çarp›kl›¤› ortaya koyuyor.
Asgari ücretliye, asgari yaﬂam
koﬂullar›n› sa¤layacak ücreti dahi
çok gören sömürü düzeni, ayn› süreçte birkaç tekelin kasas›na akan
miktar› büyütüyor. 2005 y›l›nda
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dünyan›n en zenginleri aras›nda 20
Türk bulunurken, bu y›l bu say›
26’ya yükseliyor. Ve sahibinin sesi
medya, “Türklük” ad›na bununla
gurur duymam›z› istiyor. “Düzelen
ekonominin” üç beﬂ sömürücü aileyi ihya etti¤i gerçe¤ini alk›ﬂlamam›z› dayat›yor.
Hal buyken, 5.5 milyon emekçiye bir simit paras›n› “ülke gerçekleri” ile gerekçelendirmek, tekellerin
uﬂa¤› olmakt›r, onlar›n sömürülerini
halka kabul ettirmek için baﬂvurulan alçakça bir demagojidir.

“Kaynak” Nereye Gidiyor;
Bütçe Anlat›yor
Patronlar›n bile, bu parayla asgari düzeyde bir geçimin dahi
mümkün olmad›¤›n›, “uzayl› olsa
geçinemeyece¤ini” kabul etmek durumunda kal›rken, milyonlarca insana 403.03 YTL ile yaﬂam›n› sürdürmesi dayat›lmaktad›r. “Yoksullukla mücadeleyi” dilinden düﬂürmeyen iktidarlar›n halk›n talepleri
karﬂ›s›ndaki gerekçesi ise her zaman ayn› oluyor: “Kaynak yok, olsa vermek istemez miyiz!”
Peki iﬂçiye, memura, asgari ücretliye, köylüye olmayan kaynak,
neye var? Bu soruya birçok örnekle
cevap verebiliriz. Orduya, polise
ayr›lan pay›, emperyalist tekellere
sa¤lanan kolayl›klar›, iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ çekilen K‹T’leri ve
daha pek çok örnek sunabiliriz. Biz
bunun yerine, geçen hafta ba¤lanan

En Sömürücü 10 Zengin
1. Hüsnü Özye¤in (F‹BA) - 3.5 milyar dolar
2. Karamehmet (ÇUKUROVA) - 2.4 milyar dolar
3. ﬁevket Sabanc› (SABANCI) - 2.1 milyar dolar
4. Erol Sabanc› (SABANCI) - 2.1 milyar dolar
5. ﬁar›k Tara (ENKA) - 2 milyar dolar
6. Ahmet Zorlu (VESTEL) - 1.8 milyar dolar
7. Ayd›n Do¤an (DO⁄AN) - 1.6 milyar dolar
8. Turgay Ciner (C‹NER) - 1.5 milyar dolar
9. Semahat Arsel (KOÇ) - 1.4 milyar dolar
10. Rahmi Koç (KOÇ) - 1.4 milyar dolar

2007 bütçesine bakal›m.
“2007 bütçesinin dörtte biri faiz ödemesine gidecek!”
215 milyar YTL ile ba¤lanan
2007 bütçesinin 52.9 milyar YTL’si
yani dörtte biri borç faizlerine gidecek. Dikkat edin, borçlar›n kendisinin ödenmesi de¤il, faizlerinin
ödenmesi. Peki bu kaç›nc› bütçedir
“aslan pay›” hep borç faizlerine ayr›l›r? Sömürgecilik iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesinden, daha yak›c› ﬂekilde
ise IMF ile yap›lan anlaﬂmalardan
bu yana hiç de¤iﬂmeyen gerçektir
bu durum. Borçland›rma emperyalistlerin ülkeleri sömürgeleﬂtirme
araçlar›n›n baﬂ›nda gelir. Ne borç
biter ne de faizleri. ‹liklerine kadar
sömürür tekeller o ülkeyi. Ve o ülkelerin iﬂbirlikçi iktidarlar›, “ne yani borcumuzu inkar m› edelim” diyerek, IMF’nin bu kirli çark›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar.
IMF borçlar›n›n faizlerine, tekellere var, halka yok!
AKP böyle yönetiyor, çarp›k kapitalizm ve sömürgecilik iliﬂkileri
böyle bir alçakl›¤› dayat›yor.

Aç›z, Yoksuluz!
Ama Alternatifimiz Var
Devletin resmi istatistik kurumu
TÜ‹K’in 2005'e iliﬂkin geçen hafta
aç›klanan rakamlar›, hesaplamalarda yap›lan bütün oyunlara ra¤men,
açlar ve yoksullar ülkesi oldu¤umuzu bir kez daha göz önüne sermektedir. Burjuva ve islamc› bas›n›n,
“gelir adaletsizli¤i azald›... Aç ve
yoksullar›n say›s› düﬂtü” gibi baﬂl›klarla verdi¤i araﬂt›rmaya göre;
623 bin kiﬂi resmi olarak AÇ!
14 milyon 681 bin kiﬂi yoksulluk
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor.
Yani, nüfusun beﬂte biri yoksul,
her yüz kiﬂiden biri aç.
Yoksullu¤un istikrarl› bir ﬂekilde
sürdü¤ü kesim ise, beklendi¤i üzere
k›rsal alanda yaﬂayanlar, yani köylüler. IMF ve AB programlar› sonucu tasfiye ile karﬂ› karﬂ›ya kalan k›r
emekçileri aras›nda iﬂsizlik, açl›k
ve yoksulluk giderek artmakta.

Vurgun düzeninin
hal-ü pür melali

TÜ‹K’in en üst gelir
grubu ile en düﬂük gelir
grubu aras›ndaki hesaplamalar›na ise burada hiç
girmiyoruz. Çünkü, en
üst gelir grubuna dahil
yüzde 10’luk dilim, bu
ülkenin en büyük rant›n›
14 ailenin yedi¤i gerçe¤iÇarp›k sistem, kapitalizmin soygun ve sömünin üzerini örtmenin bir
rü çarklar›n›n daha ac›mas›z ve hoyratça iﬂlemearac›d›r. Ç›plak gerçek, sinin de zeminidir. Örne¤in, özelleﬂtirmeler bibir avuç zengin milyonzim gibi ülkelerde, sadece “devletin üretimden
larca insan›n toplam geli- çekilmesi, özel sektöre devir” de¤il, tam bir tarinden kat be kat büyük
lan biçiminde gerçekleﬂir. Tekellere k›sa sürede
bir servetin sahibi durugörülmedik bir sermaye sa¤lar ya da daha önce
ad› duyulmam›ﬂ, iktidar gücünü arkas›na alm›ﬂ
munda.
Öte yandan, TÜ‹K ra- yeni zenginler yarat›r. Rusya’da böyle olmuﬂtur,
kamlar›, gerçe¤i tümüyle Özal döneminden sonra Türkiye’de böyle olmuﬂtur. Kirli çamaﬂ›rlar› dökülen Uzanlar böyle
yans›tmaktan da uzakt›r.
büyüdüler örne¤in.
Açl›k ve yoksullu¤un
Tekeller, sözde “adam gibi kapitalizm” isterçok daha boyutlu oldu¤u
ken, çarp›k kapitalist sistemin kendilerine sunaç›kt›r. Rakamlar›n sodu¤u nimetleri sonuna kadar kullanmay› da ih¤uk diline s›k›ﬂt›r›lan açmal etmezler. O düzen çok daha kolay vergi kal›¤›m›z ve yoksullu¤u- ç›rmalar›n› sa¤lar örne¤in. Ve böyle bir düzende
muz çok daha yak›c› bigenelev patroniçeleri vergi rekortmeni olabildi¤i
çimde yaﬂan›yor Anadogibi, vergi rekortmenleri de tarihin en büyük verlu’da ve kentlerin k›y›la- gi kaçakç›l›¤›n› yapabilirler.
r›nda. Örne¤in, yoksulluÜlkenin en büyük medya tekeli olan ve med¤un ne demek oldu¤una, ya gücünü de kullanarak Petrol Ofisini ‘kelepire’
TÜ‹K rakamlar›ndan de- kapatan Do¤an Holding, vergi kaç›rmak isterken
¤il, Diyarbak›r’dan baka- yakaland›. Son y›llarda vergi rekortmeni olan ve
l›m. Diyarbak›r’da yüz- bu nedenle madalyalar alan Ayd›n Do¤an’›n sayüze yap›lan görüﬂmeler
hibi oldu¤u POAﬁ, kredilerin kur fark›n› yasalara
neticesinde haz›rlanan ayk›r› olarak zarar yazmak suretiyle vergi kaç›r›rken yakaland›. Devlete maliyeti bir y›l için 1.2
bir rapor, bölgedeki büyük sefaleti ç›plak ﬂekil- milyar YTL olan kaça¤a, 2003, 2004 ve 2005 y›llar›n› kapsayan raporlar da eklenince toplam
de gözler önüne sermekvergi kaça¤› yaklaﬂ›k 3 milyar YTL'yi buluyor. Kitedir.
min s›rt›na yüklenece¤i ise malum. Emekçilerin.
Diyarbak›r'›n sadece
Asgari ücretten yüzde 70’in üzerinde vergi alan
iki mahallesinde yap›lan
düzen, bir kalemde tekellere böyle büyük vuraraﬂt›rma, TÜ‹K'in veri- gun imkan› sunuyor. Ve istisnas›z bütün büyük
lerini neredeyse ikiye tekeller bu tür yollara baﬂvuruyorlar.
katl›yor. Kap› kap› dola‹ﬂe bak›n ki, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› raporu
ﬂ›larak yap›lan ve ﬂimdi- tahsilat amac›yla vergi dairelerine yollamas› için
lik iki mahallede 2 bin
8 gün süre kald›¤› s›rada olay›n bas›na yans›ma421 haneyi kapsayan ins› üzerine, rapor yollan›yor. Aksi halde bu kaçak
celeme, günde bir dolar›n
resmen sümen alt› edilmiﬂ olacakt›. Edilmiﬂ
alt›nda, yani kelimenin olanlar›, baﬂka tekellerin yapt›klar›n› var›n siz
gerçek anlam› ile aç, sefil düﬂünün! Vergi rekortmeninin tarihin en büyük
vergi kaça¤›n› yapabildi¤i bir sistem nas›l bir
durumda yaﬂayan insan
vurgun düzenidir, var›n siz hesaplay›n!
say›s›n›n 10 bini geçti¤ini ortaya koyuyor. Onlagöremiyor, neredeyse tamam›na yar›n ne yeﬂil kartlar› var, ne de o gün
k›n› iﬂsiz. Ve tabloyu en ç›plak anlayiyecek yemek bulma garantileri,
yar›s› tedavi gerektirecek düzeyde
tan gerçek ﬂu: Bu mahallelerde en
hasta olmas›na karﬂ›n doktor yüzü
yüksek gelirli s›n›f›na girenler asga-

Vergi Rekortmeni,
En Büyük
Vergi Kaçakç›s›!
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ri ücretliler! Yani asgari ücret alanlar buralarda ‘zengin’ say›l›yor.
Ve birileri, bu ülkede yoksullu¤un azald›¤›ndan sözediyor, utanmasalar beﬂ kiﬂiden birinin yoksul
olmas›n› baﬂar› diye sunacaklar.
Peki soral›m, nas›l azalm›ﬂ bu
yoksulluk? Yeni istihdam m› yarat›lm›ﬂ? Yoksa faﬂist devlet, “sosyal
devlet” oldu, uygulad›¤› sosyal politikalarla refah› art›rd› da, bundan
sadece AKP’li bürokratlar›n yönetti¤i TÜ‹K’in mi haberi oldu? Elbette hay›r; tam tersine iﬂsiz say›s› artt›. Tar›m sektöründe tasfiye süreci
ile birlikte iﬂsizler ordusuna kat›lanlar son birkaç y›l içinde katlanarak
büyüdü.
‹ﬂsizlik azalm›yor, milyonlarca
asgari ücretliye açl›k s›n›r› alt›nda
maaﬂ reva görülüyor, buna karﬂ›n
yoksulluk azal›yormuﬂ!
Yüzbinlerin AÇ, yani g›da yoksunu, yani ekmek bulamad›¤›, pirinç, bulgur alamad›¤›, onlar›n çocuklar›n›n sütün ve etin yüzünü göremedi¤i, ‘haydi k›zlar okula’ kampanyalar›n›n onlar›n k›zlar›n›n ve
o¤ullar›n›n defter, kalem ve çanta
almas›n› sa¤layamad›¤› bir düzen,
neresinden al›rsan›z al›n; halk› sömüren zengini seven bir düzendir!
Tekeller daha da büyüyor, iktidar beslemesi yeni zenginler türüyor birbiri ard›s›ra, vergiler kaç›r›l›yor milyarlarca, IMF borçlar›n›n faizlerine ayr›l›yor kundaktaki bebelerin süt paralar›, piyasalar-borsalar
diye tanr›laﬂt›r›lan sistemin baﬂ›nda
beﬂ on emperyalist tekel oturmuﬂ
hem soyuyor hem ülkeyi yönetiyor,
bir gecede milyon dolarlar› kap›p
götürüyorlar bu topraklardan, yüzbinler açl›kla, milyonlar yoksullukla bo¤uﬂurken, bu ülkeyi yönetenler
her ﬂeyin iyiye gitti¤i yalan›yla
uyutmaya çal›ﬂ›yorlar bizi.
Aldanmayal›m, susmayal›m, bu
sömürü çark›n› sineye çekmeyelim.
Adaletli, insanca yaﬂayabilece¤imiz
bir düzen alternatifimiz var. 14 ailenin de¤il halk›n yönetti¤i ve ülke
zenginliklerini halk›n paylaﬂt›¤› bir
düzen kurmal›y›z. O düzenin ad›,
sosyalizmdir.

Kamu Emekçileri Buluﬂtu
‹stanbul Temel Haklar Memur Komisyonu, 22 Aral›k günü Osmanbey Semiramis
Dü¤ün Salonu'nda "Kamu Emekçileri Buluﬂuyor Gecesi” düzenledi.
300’e yak›n kamu emekçisinin kat›ld›¤›
gecede ilk olarak sözalan ‹brahim Sönmez,
birarada olman›n bu süreçte çok daha
önemli oldu¤unu belirterek, özelde kamu
emekçileri alan›nda genelde ise haklar ve
özgürlükler mücadelesinde ﬂehit düﬂenler
için sayg› duruﬂuna davet etti. ‘Devrimci Memur Hareketi’ imzal› pankart›n
as›ld›¤› salonda, ﬂehit devrimci memurlar›n resimleri de yerald›.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan, BES ‹stanbul 1 No'lu ﬁube Baﬂkan› Ejder Erbulan, "y›lg›nl›k ve umutsuzluk bulutlar›n› da¤›tarak kararl›l›k ve umudu
aﬂ›layan gelene¤in temsilcilerinden merhaba” diyerek baﬂlad› konuﬂmaya.
Kam-Sen, Bem-Sen, Sa¤l›k-Sen'den bugüne taﬂ›nan onurlu mücadelenin
coﬂkusuyla kamu emekçilerini selamlayan Erbulan, kamu emekçilerinin
mücadele tarihini anlatt› ve tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Konuﬂman›n ard›ndan kamu emekçilerinin mücadele tarihini anlatan
slayt gösterimi yap›ld›. Elde edilen haklar›n inanç, kararl›l›k, cüret, ›srar ve
zorluklar karﬂ›s›nda direnilerek kazan›ld›¤›n› anlatan slayt gösterimi büyük
ilgi ile izlendi. Gülcan Görüro¤lu ve Behiç Aﬂc›'n›n geceye gönderdikleri
mesajlar büyük coﬂkuyla karﬂ›lan›rken, direniﬂçiler mesajlar›nda kamu
emekçilerine mücadelelerinde baﬂar›lar diliyorlar ve her sat›r›nda görülmesi mümkün olan bir güven, inanç ve kararl›l›kla sesleniyorlard›.
Nurettin Güleç, Kibar Aslan ve Grup Yorum’un türkü ve marﬂlar›yla kamu emekçilerinin yan›nda yerald›¤› gece, halaylarla son buldu.

MEY ‹ÇK‹’DE D‹REN‹ﬁ
Büyük tantanalarla özelleﬂtirilen TEKEL’in içki bölümünü sat›n alan Amerikan
Texas Pacific Group ﬁirketi, iﬂletmeleri kapat›yor. Özelleﬂtirilirken iﬂçilere beﬂ y›l iﬂ
garantisi verilmesine karﬂ›n soka¤a at›lmakla karﬂ› karﬂ›ya kalan iﬂçiler, fabrikalara kapanarak eyleme baﬂlad›lar.
Önce Mey Aﬁ’ye ard›ndan ABD tekeline
sat›lan fabrikalar için kapatma kararlar› al›n›rken, ‹zmir ve ‹stanbul’daki fabrikalarda,
karara ve iﬂten atmaya karﬂ› fabrikaya kapanan iﬂçiler, fabrikay› terk etmeyeceklerini aç›klad›lar. Beykoz’daki fabrikada eylemin bayramda da sürece¤i belirtilirken, ‹zmir’de de iﬂçiler depolardan mal ç›k›ﬂ›na
izin vermiyorlar.

EMEKL‹-SEN’DEN
BÜTÇE PROTESTOSU
D‹SK Emekli-Sen ‹zmir ﬁubeleri, 2007
bütçesine karﬂ› imza kampanyas› baﬂlatt›.
20 Aral›k’ta Konak YKM önünde aç›klama
yapan emekliler, AKP iktidar›n›n IMF, Dünya
Bankas› ve sermayenin talepleri do¤rultusunda 2007 bütçesinde 7,5 milyon emekliyi
yok sayd›¤›n› belirttiler.
Sendikan›n Karﬂ›yaka ﬁube Baﬂkan› Sevim Kirpiksiz, “Komik zamlarla bizleri ölüme terk eden bu hükümet ﬂimdi de çal›ﬂan
emeklilerin maaﬂlar›ndan yüzde 33.5 kesinti yapacak” dedikten sonra 2007 bütçesinin sermayeye hizmette kusur etmedi¤ini dile getirdi.

D‹SK’in Genel Baﬂkanlar›ndan Abdullah Baﬂtürk ölümünün
15. y›l›nda 21 Aral›k günü Zincirlikuyu’daki mezar› baﬂ›nda
an›ld›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada konuﬂan D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, mücadeleyi yükseltme ça¤r›s› yapt›.

BAﬁTÜRK
ANILDI
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Ankara’da kolon operasyonu; 52
kiﬂi gözalt›na al›nd›... Konya’da organize çete operasyonu;
50 kiﬂi gözalt›na al›nd›... ‹stanbul’da sahte fiﬂ operasyonu: 57
gözalt›... Kars’ta yolsuzluk operasyonu; 24 gözalt›... Siirt'te
'Sanal vurgun' operasyonunda
6 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Bir batakl›k, e¤er kurutulmazsa, durmadan büyür. Önüne
ç›kan her ﬂeyi yutarak yay›l›r.
Batakl›k büyüdükçe çürüme
yo¤unlaﬂ›r; batakl›ktan ç›kan
pis kokular artar... Ülkemizde
yolsuzlu¤un, hortumculu¤un, soygunun durumu iﬂte tam da böyledir.
Hat›rlay›n, daha k›sa bir süre önce
birkaç ayda bir büyük yolsuzluk
operasyonlar› gerçekleﬂtirilir, bunlar bas›n yay›n organlar›nda geniﬂ
yer tutard›... Art›k bu tür operasyonlar günlük hale dönüﬂmüﬂtür.
Bu, polisin iyi çal›ﬂmaya baﬂlamas›ndan de¤il, batakl›¤›n art›k her
yandan taﬂmaya baﬂlamas›ndand›r.
Yaz›m›z›n en baﬂ›nda s›ralad›¤›m›z
operasyonlar›n hepsi bir hafta içinde oldu. Ki, “küçük” çete operasyonlar› dahil de¤ildir bu listeye.
*
Ortaya ç›kan “yolsuzluk” çetelerinin dikkat çekici yanlar›ndan biri
de hepsinde polislerin, bürokratlar›n olmas›d›r. Usulsüzlükleri ve
yolsuzluklar›, h›rs›zlar› ve soyguncular›, önlemek ve yakalamakla
görevli olanlar, bu iﬂin içinde ve
bazen de baﬂ›ndad›rlar. Her soygun organizasyonunda soygun yap›lacak “sektörün” niteli¤ine göre,
polis veya askerler ve ilgili bakanl›klardan, genel müdürlüklerden
“yeter say›da” personel istihdam
edilmiﬂtir.
“Mafya”n›n mant›¤› da ayn› de¤il
midir? Her soygun organizasyonunda mafya-polis-asker-bürokrat-burjuva siyasetçi iﬂbirli-

¤i sözkonusudur. Bu iﬂbirli¤i do¤rudan veya dolayl›d›r, ama mutlaka vard›r.
Devrimcilerin fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, kumara karﬂ› kampanyas›na
bu kesimlerin hepsinin birden karﬂ› ç›kmas› da bunun baﬂka bir kan›t› de¤il miydi zaten?
*
Bak›n mesela, Kars’taki yolsuzluk
operasyonuna iliﬂkin olarak “ﬂehre hakim olan iki aile”den sözediliyor. Asl›nda Anadolu’nun
birçok ﬂehrinde böyle de¤il mi? O

ﬂeyi içeriyor hep: "Suç iﬂlemek
amac›yla örgüt kurmak, ihaleye
fesat kar›ﬂt›rmak, kamu görevlilerine rüﬂvet vermek ve rüﬂvet
almak"....
Alan memnun, veren memnun...
Zaman zaman birbirlerine düﬂüyorlar, has›lat› paylaﬂmakta anlaﬂam›yorlar da soygunlar›n bir k›sm› olsun aç›¤a ç›k›yor.
Operasyonlar, bazen oligarﬂi içi çeliﬂkilerin, bazen bürokrasi içindeki
pay kavgas›n›n sonucudur. Bazen
de halk›n gözünü boyamak, “bak›n soygunlara karﬂ› polisimiz
çal›ﬂ›yor” imaj›n› sürdürmek
için yap›l›yor.
*
H›rs›zl›k, yolsuzluk, sahtekârl›k, sahtecilik, rüﬂvet alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor. H›rs›zl›¤›n az›
ço¤u olmaz. Bir zamanlar
ANAP iktidar› ve belediyeleri için
“çal›yorlar ama iﬂ de yap›yorlar”
denilirdi. Böyle diye diye meﬂrulaﬂt›r›ld› bu namussuzluklar. Böyle
diye diye yayg›nlaﬂt›r›ld› batakl›k
ve bu düﬂünce hakim oldu¤u ölçüde, batakl›k daha geniﬂ kesimleri,
kurumlar› içine çekti... Ankara’daki “naylon fiﬂ” operasyonunda 50
küsur kiﬂi gözalt›na al›n›rken, '55
firma hakk›nda da soruﬂturma” baﬂlat›l›yor... Pisli¤in nas›l yayg›nlaﬂt›¤›na, batakl›¤›n önüne ç›kan› yuttu¤una çarp›c› bir örnektir bu rakam.
Mafyac›lar, bakanl›k müsteﬂarlar›
yanyana... En büyük mafyac›lar,
parti liderleriyle, milletvekilleriyle,
bakanlar›yla içli d›ﬂl›... Çeteler polis ﬂeflerini hamileri yapm›ﬂlar...
Böyle bir düzen, batakl›¤› temizleyebilir mi? Düzen, b›rak›n bunu temizlemeyi, bu pisli¤e karﬂ› mücadele eden devrimcilere karﬂ› bask›
ve terör uygulamakla meﬂgul. ‹hale yolsuzluklar›, soygunlar, kumar,
fuhuﬂ, uyuﬂturucu düzeni sürmeli
ki, düzenden beslenenler avantas›z kalmas›n!
Kavga hayat›n her alan›nda oldu¤u
gibi, bu alanda da sürüyor ve sürecek. Düzenin kendisi bir batakl›k haline dönüﬂmüﬂse, batakl›¤› kurutmak, düzeni de¤iﬂtirmekle ayn› ﬂey haline gelmiﬂtir...

Yolsuzluk
Batakl›¤› Taﬂ›yor
ﬂehirlerin “eﬂraf›” olarak da adland›r›lan üç beﬂ tüccar, tefeci, tekelci, ﬂehirdeki tüm yolsuzluklar›n,
h›rs›zl›klar›n baﬂ›ndad›r. Ama bunlar hiç aç›¤a ç›kmaz; çünkü o eﬂraf tak›m›, ayn› zamanda ﬂehirdeki düzen partilerinin il teﬂkilatlar›n›
da çekip çevirmektedir. O eﬂraf tak›m›, ﬂehrin polis ﬂeflerini, garnizon komutanlar›n›, bürokratlar›n›
da gerekli ﬂekilde “görmektedir”...
Ve soygun sürmektedir.
Kars’taki “Muzaffer Ya¤c›, Naif
Alibeyo¤lu hükümranl›¤›”, olsa
olsa, onlarca vilayetteki soygun
hükümranl›klar›ndan sadece biridir. Ve onlar, oligarﬂinin uzant›lar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
*
Bir Alman atasözü der ki;
“Küçük h›rs›zlar as›l›r, büyük
h›rs›zlar serbest dolaﬂ›r.”
Dolay›s›yla, bu operasyonlarda ortaya ç›kar›lan h›rs›zl›klar›n, yolsuzluklar›n, buzda¤›n›n görünen k›sm›ndan fazla olmad›¤›n› bilmek
gerekir. Büyük h›rs›zlar, iﬂlerine
devam ediyorlar yine ve hâlâ “en
üst” mevkileri iﬂgal etmekteler.
“H›rs›z›n ard›na h›rs›z gönderilmez” der bir baﬂka deyiﬂ de. Ama
bizdeki durum tam da böyledir.
Operasyonlar›n ard›ndan haz›rlanan iddianameler, ﬂu de¤iﬂmez kli41
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gençlik
Gün geçmiyor ki bir üniversitede, bir kentte faﬂistler
ellerinde sat›rlarla gençli¤e
sald›rmas›nlar. Her sald›r›da
senaryo adeta ayn›; faﬂistler
sat›rlar›, sopalar›, silahlar› rahatça okullara sokuyor, polisin
gözü önünde sald›r›yor ve gözalt›na al›nm›yorlar.
Polis, sahneye ç›k›yor
ve
devrimci-demokrat
gençlere sald›r›yor, gözalt›na al›yor, Mersin’de oldu¤u gibi bazen de tutuklat›yor. Devrimci gençlik ise, sald›r›lara direnerek faﬂist teröre boyun
e¤meyece¤ini ortaya koyuyor.

kaçmak zorunda kal›rken, iki
kiﬂi baﬂlar›ndan sat›r darbeleriyle yaraland›. Ayn› saatlerde
üniversiteye yak›n, Görükle
Yerleﬂkesi'nde de bir kiﬂi daha
faﬂistler taraf›ndan dövüldü.
Sald›r›lar›n üzerine 20 Aral›k günü okula toplu giriﬂ yapan yaklaﬂ›k 150 devrimci,
demokrat ö¤renci ö¤le saatlerinde
mediko-sosyal
önünde yapt›klar› aç›klamayla, üniversitelerde artan
bu faﬂist sald›r›lar›n devlet
eliyle, ö¤renci muhalefetini susturmak için organize edildi¤ini söylediler. Ö¤renciler, faﬂistlere hareket
alan› tan›mayacaklar›n› belirttiler.
Eylem, "Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Türkeﬂ'in ‹tleri Y›ld›ramaz
Bizleri' sloganlar›yla yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan son buldu.
Öte yandan, gençli¤in anti-faﬂist
potansiyelini gören polis, harekete
geçmekte gecikmedi. 21 Aral›k günü Edebiyat Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi Cem Toptaﬂ’a muhbirlik teklifinde bulunan polis, karﬂ›l›¤›nda
“ayl›k 400 milyon” ve “bir çok yerden burs” vaadinde bulunurken,
Toptaﬂ bu teklifi reddetti.
AKP’nin polisinin gençli¤in anti-faﬂist mücadelesinden rahats›zl›k
duymas› iﬂin bir yan›. Di¤er yandan, gençlere kiﬂiliksizli¤i dayat›yor. Al paray›, sat arkadaﬂlar›n›;
söylenen bu! Gençlerimiz iﬂte bu
kültüre karﬂ› da mücadele ediyorlar.
Konya’da ise, 22 Aral›k akﬂam›
Zafer Meydan›'nda kar maskeli bir
grup, Selçuk Üniversitesi E¤itim
Fakültesi'nde okuyan 3 ö¤renciyi
demir sopalarla yaralad›. Emre Özbuﬂcu, Mehmet Ekin ve Yunus Küçüky›ld›z isimli ö¤rencilere pusu
kuran maskeli faﬂistlerin ülkü ocaklar›ndan olduklar› belirtilirken, ö¤renciler vücutlar›n›n de¤iﬂik yerlerinden yaraland›lar.

Faﬂist Sald›r›lar Devlet
Himayesinde Sürüyor

Sat›rl› Faﬂist “Ma¤dur” Oldu
Anti-faﬂist Gençler Tutukland›
Mersin’de geçen hafta yaﬂanan
faﬂist sald›r›lar gençli¤in direniﬂi ile
karﬂ›laﬂm›ﬂ ve bir gün önce kendilerine sald›ran bir faﬂisti 20 Aral›k'ta
yakalayan ö¤renciler, faﬂisti cezaland›rm›ﬂlar ve elindeki “rambo b›ça¤›” ile birlikte polise teslim etmiﬂlerdi. Bu olay›n ard›ndan okula
giren polisin hedefi yine solcu ö¤renciler olmuﬂ ve 65 kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂt›.
Gözalt›na al›nan 65 kiﬂi 21 Aral›k günü mahkemeye ç›kar›ld› ve
12’si “Memura mukavemet, 2911
say›l› kanunu ihlal etmek, kamu
mal›na zarar vermek, ö¤renimi engellemek”ten tutukland›lar. Tutuklananlar aras›nda, Mersin Gençlik
Derne¤i üyesi Tar›k Güler de bulunuyor. Mahkeme, 10 ö¤renci hakk›nda da 'firari ﬂüpheli' olarak yakalama emri ç›kard›.
Gençlerin mahkemeye ç›kt›klar›
s›rada adliye önünde toplanan
DKÖ’ler, tutuklamay› “Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›yla
protesto ettiler. Mersin Temel Haklar’›n da bulundu¤u çok say›da kurum, burada yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan ‹HD binas›na kadar yürüdü.
Ertesi günü de çok say›da
DKÖ’nün kat›l›m› ile E¤itim-Sen
ﬁubesi önünde toplanan 500 kiﬂi,
Taﬂbina’ya kadar “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza” ve “Üniversiteme

Dokunma” pankartlar› arkas›nda
yürüdü. Burada yap›lan aç›klamada,
rektörlük ve polisin faﬂistlerden yana tutumuna dikkat çekildi.
Günlerdir süren faﬂist sald›r›lara
karﬂ› direnen gençlik tutuklan›rken,
üzerinde b›çakla yakalanan U¤ur
Cingöz isimli faﬂist hakk›nda dava
aç›lmad›¤› gibi, “müﬂteki” yani davac›, ma¤dur olarak de¤erlendirildi.
Böylece bir gün önce ö¤rencilere
b›çakla sald›ran, yaralayan faﬂist,
ayn› sald›r›lar› sürdürmek için cesaretlendirilmiﬂ oldu.

Bursa ve Konya'da Sald›r›lar
Yurt genelinde birçok üniversitede yaﬂanan faﬂist sald›r›lar Bursa ve
Konya’da da gençli¤i hedef ald›.
Bursa'da Uluda¤ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi merkez kantininde oturan bir ö¤renciye, 19
Aral›k günü d›ﬂar›dan geldikleri belirtilen “tak›m elbiseli” faﬂistler sald›rd›. Arkadaﬂlar›n›n dövüldü¤ünü
duyan ö¤renciler müdahale ederken, faﬂistler dövülerek cezaland›r›ld›lar. Orada olmas›na ra¤men,
olay bittikten sonra müdahale eden
jandarma 4 demokrat ö¤renci ile 3
sald›rgan› gözalt›na ald›.
Jandarman›n sald›r›ya maruz kalanlar› da gözalt›na almas› üzerine
karakol önünde toplanan 100’den
fazla ö¤renci, arkadaﬂlar› serbest b›rak›l›ncaya kadar beklediler.
Sald›r›lar bunlarla bitmemiﬂti.
Okul içinde sald›ramayan faﬂistler,
Bursa merkezinde 15 kiﬂilik devrimci-demokrat bir gruba tekrar sald›rd›lar. Direniﬂle karﬂ›laﬂan faﬂistler
42
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Ülkü Ocaklar› Genel Merkezi
Terörü Beraberinde Getirdi
Geçti¤imiz hafta ö¤rencilere sat›rlarla sald›ran faﬂistler, Beﬂiktaﬂ’ta

gençlik
bulunan Ülkü Ocaklar› Genel Merkezi’nden ç›km›ﬂt›.
Beﬂiktaﬂ çevresinde son süreçte
artan sald›r›lara bir yenisi de 23
Aral›k günü eklendi. Beﬂiktaﬂ'›n ortas›nda alt› kiﬂilik bir faﬂist grup ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi Okan
Ö.'ye sat›rlarla sald›rd›. Ölümden
k›l pay› kurtulan Okan Ö.’nün kafas›na 40 dikiﬂ at›ld›.
Yemekhane eylemine kat›ld›¤›
için okuldan bir y›l uzaklaﬂt›r›lan
ö¤renciye bir ay önce de ayn› faﬂistler sald›rm›ﬂ, ancak sald›rgan faﬂistler okulda hiçbir ceza almam›ﬂt›. ‹ki
parma¤› k›r›lan, vücudunun çeﬂitli
yerlerinde kesikler ve darp izleri
bulunan Ö., sald›rganlar› tan›d›¤›n›
belirtirken, ülkü oca¤› merkezinin
Beﬂiktaﬂ'a taﬂ›nmas›n›n ard›ndan faﬂistlerin burada hakimiyet kurmak
istediklerini belirtti.

Faﬂist Teröre Ortak Cevap
Faﬂist sald›r›lar, Ankara’da sendikalar, devrimci gruplar ve
DKÖ’ler taraf›ndan ortak bir eylemle protesto edildi. 20 Aral›k'ta
Sakarya Caddesi'nde biraraya gelen
gruplar, "Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza" sloganlar› att›lar. Ankara
Gençlik Derne¤i ve HÖC’ün de
yerald›¤› eyleme; D‹SK ve KESK
Ankara ﬁubeler Platformlar›, Ankara Tabip Odas›, TMMOB/A‹KK,
PSAKD, Ankara 78’liler Derne¤i,
ASMMMO, K›z›l›rmak Yerel Dernekler Federasyonu, EMEP, SDP,
ÖDP, SHP, TKP, Kurtuluﬂ Partisi,
ESP, TÖP ve Halkevleri kat›ld›lar.
Aç›klamay› okuyan, D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “faﬂist sald›r›lara karﬂ› var gücümüzle özgür, demokratik, laik, bilimsel ve paras›z e¤itimden yana
olan, bunu savunan bütün üniversite toplumuyla iç içe olaca¤›z" dedi.

Faﬂiste Dekan-Polis Korumas›
Geçti¤imiz haftalarda A.Ü. Cebeci Kampüsü’nde sat›rl› b›çakl› ve
silahl› sald›r›ya kat›lan faﬂistlerden
biri, 27 Aral›k günü kampüste devrimci-demokrat, yurtsever ö¤renci-

Soruﬂturmalar bizi y›ld›ramaz!
Erzincan E¤itim Fakültesi Dekanl›¤› taraf›ndan 31 ö¤renciye ve Atatürk Lisesi’nde de 4 ö¤renciye, YÖK’ü protesto ettikleri için soruﬂturmalar
aç›ld›. Yine, Erzincan Gençlik Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Ulviye Yörük'e
de ayn› dekanl›k, okulda duyuru da¤›t›lmas› s›ras›nda engellemeleri kabul
etmemesi üzerine okul idaresine hakaret etti¤i gerekçesiyle soruﬂturma
aç›ld›.
22 Aral›k'ta Gençlik Derne¤i, ESP ve YDG soruﬂturmalar› E¤itim Fakültesi önünde yapt›klar› aç›klama ile protesto etti. Eylemde, ‘Soruﬂturma
Terörüne Son!’ pankart› aç›ld›.

Soruﬂturma Silah› Polisin Elinde
Ö¤rencilere soruﬂturma açma yetkisi fakülte yönetimlerinde olsa da, neredeyse tüm soruﬂturmalarda listelerin polisten geldi¤i art›k net olarak bilinmektedir. Polis istiyor, ad›n›n önünde ‘Prof’ olan sözde bilim adamlar›
selama duruyor. Bu iﬂleyiﬂten cüret alan polis, ö¤rencilere “gözalt›” yerine
“soruﬂturma açt›r›r›z” tehdidini savuruyor. Bunun bir örne¤ini geçen hafta,
Gençlik Federasyon üyesi bir ö¤renci yaﬂad›. Telefonla arayan polis, "görüﬂtü¤ün kiﬂilerin örgütlü oldu¤unu biliyor musun? Onlarla görüﬂmeye devam edersen soruﬂturma açt›r›r, seni okuldan att›r›r›z" ﬂeklinde tehdit etti.
Polis-idare iﬂbirli¤inin ulaﬂt›¤› boyutu gösteren bu olay, 22 Aral›k'ta
‹.Ü. Fen Fakültesi önünde protesto edildi. Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, idarenin polisle birlikte muhalif gençleri sindirmeye çal›ﬂt›¤›n› belirterek, "Say›n Rektör Hitler Ve Kenan Evren Sizinle Gurur Duyuyor, Polis Emrediyor Rektör Uyguluyor, Rektör Ve Polis Telefon Sap›kl›¤› Yap›yor, Soruﬂturmalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" dövizleri açt›lar.

‘Sorunlar›n Kayna¤› Kavga Eden
Ö¤renci De¤il E¤itim Sistemidir’
Liselerdeki ﬂiddet olaylar›yla ilgili aç›klama yapan Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, Liseli Gençlik taraf›ndan Galatasaray Lisesi önünde protesto edildi. 27 Aral›k günü yapt›klar› eylemde, “Sorunlar›n Kayna¤› Kavga
Eden Ö¤renci De¤il E¤itim Sistemidir” pankart› açan Liseli Gençlik ad›na
konuﬂan Ünal Çimen, Çelik’in, ‘art›k okul önlerinde kavga eden, ﬂiddete
kar›ﬂan ö¤renciler okuldan at›l›p aç›k ö¤retim okullar›na gönderilecek’ ﬂeklindeki sözlerini hat›rlatarak, “okul önlerinde yaﬂanan kavgalar asl›nda
gençli¤e dayat›lan e¤itim sisteminin pratikteki karﬂ›l›¤›d›r” dedi. Çelik’in
kavga eden ö¤rencinin iﬂe girip çal›ﬂaca¤›n› söylemesine karﬂ›l›k da, “e¤itime olan bak›ﬂ aç›s›n›n ne kadar ticarileﬂti¤ini görüyoruz” diyen Çimen’in
aç›klamas›n›n ard›ndan “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim, Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
ler taraf›ndan yakaland›. Faﬂistin
cezaland›r›lmak istenmesi üzerine,
faﬂist sald›r›larda ortada görünmeyen dekan, okula çevik kuvveti ça¤›rd›. Ö¤renciler, faﬂisti korumaya
alan polis ve ÖGB’lere taﬂlarla karﬂ›l›k verdiler.
Olay›n ard›ndan üniversite çevresine polisin yan›s›ra sivil faﬂistle43
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rin de y›¤›nak yapt›klar› görüldü.
Buna karﬂ› toplu ç›k›ﬂ yapmak isteyen ö¤renciler, polisin sald›r› tehdidi ile karﬂ›laﬂt›. Buna ra¤men okuldan toplu ç›k›ﬂ yapan ö¤renciler
Yüksel Caddesi’ne kadar sloganlarla yürüdüler. Burada yap›lan aç›klamada, polis-idare iﬂbirli¤i ile faﬂistlerin korundu¤una dikkat çekildi.

Ayd›nlardan ‘Bar›ﬂ Deklarasyonu’
21 Aral›k'ta 'Silahlar Sussun, ‹nsanlar Konuﬂsun Bar›ﬂ Deklarasyonu'
baﬂl›kl› bir deklarasyon yay›nlayan ayd›nlar, “Kürt sorununa bar›ﬂç›l çözüm” istediler. Aralar›nda Yaﬂar Kemal, Mehmed Uzun, Adalet A¤ao¤lu,
Vedat Türkali, Murat Belge, Gençay Gürsoy, Ahmet ‹nsel gibi isimlerin
yerald›¤› 320 ayd›n ad›na, ‹stanbul'da Andon Cafe'de düzenlenen Bar›ﬂ
Kokteyli'yle kamuoyuna aç›klanan deklarasyonda, yaﬂanan ac›lar›n ve kay›plar›n ﬂiddetin çözüm getirmedi¤ini gösterdi¤i ifade edildi.
Deklarasyonda ﬂu görüﬂlere yer verildi: “Tek bir terörist kalmay›ncaya
kadar' diye baﬂlayan militarist asayiﬂ politikas›, kan› durdurmuyor, kinci
söylemi besliyor ve bölge üzerinde hesaplar› olan güçlere ba¤›ml›l›¤› artt›r›yor. Oysa sorun bizim sorunumuz, hepimizin çabalar›yla ancak bu topraklarda çözülebilir. Öncelikle, devlet kurumlar›ndan, çat›ﬂmalar› ve ölümü de¤il, yaﬂam› siyasetin merkezine alan bir aç›l›m talep ediyoruz. Çözümün sorumlulu¤unu, siyasi irade üstlenmelidir.”
‹nsan hayat›n› temel alan bir güven ortam› yarat›lmas› için da¤lardaki
gençlerin toplumsal ve kamusal hayata kat›labilmelerini sa¤layacak yasal
düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤i vurgulanan deklarasyonda, “ﬁiddet
ortam›n›n tümüyle sona ermesi ve Bölge'de askerlik yapan gençlerin hayatlar›n› kaybetmelerinin önünün al›nmas› için de bu aç›l›m acilen gereklidir” denildi. Yüzde on seçim baraj›n›n indirilmesini isteyen ayd›nlar, ﬂu
önerilerde bulundu: “Tüm kültürlerin oldu¤u gibi, Kürt kimli¤i, dili ve
kültürünün, kamu yaﬂam›n›n bütün alanlar›na dahil olmas›n›n önündeki
yasal engeller kald›r›lmal›, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü eksiksiz sa¤lanmal›d›r. Derin yoksulluk ve yoksunlukla gelen umutsuzluk k›skac›n›n
k›r›lmas›, bölgeleraras› ekonomik ve sosyal eﬂitsizliklerin aﬂ›lmas›na yönelik yeni bir hamlenin baﬂlat›lmas›yla mümkündür. Savaﬂ›n de¤il, bar›ﬂ›n dilini konuﬂal›m. Sivil çözümde buluﬂal›m.”

Malatya’da Tan›ﬂma Etkinli¤i
Malatya Temel Haklar Gençlik Komisyonu 23 Aral›k'ta Dilan Dü¤ün
Salonu'nda düzenledi¤i etkinlikte üniversite gençli¤i ile biraraya geldi. ﬁiirlerin okundu¤u, "Feride Harman Tiyatro Grubu’nun gösteri sundu¤u ve Grup Umuda Yürüyüﬂ’ün dinleti verdi¤i etkinlikte, dernek ad›na konuﬂan Nurcan Hanbayat ve Erkin Kocaman, gençli¤in susturulmak, örgütsüzleﬂtirilmek istendi¤ine dikkat çekerek, ülke genelinde ve
Malatya’da üniversite gençli¤inin yaﬂad›¤› sorunlara de¤indiler ve örgütlenme ça¤r›s› yapt›lar.

Kaymakam Tokad› ‹ntihara Götürdü
Tunceli’nin Pertek ‹lçesi'nde, Mustafa Kemal Çok Programl› Lisesi Pansiyonu, ‹lçe Kaymakam› Harun Öksüz ve sivil polisler taraf›ndan bas›ld›. Savc›l›¤›n izni olmad›¤› ö¤renilen bask›nda, ö¤rencilerin dolaplar›ndan ç›kan Che
Guevera resimlerini gören Öksüz, “Biz sizi devrim yapas›n›z diye mi
okutuyoruz” diyerek, baz› ö¤rencileri tokatlad›. 20 Aral›k akﬂam› yaﬂanan
olay›n ard›ndan 8 ö¤renciye disiplin soruﬂturmas› aç›l›rken, okul yönetimi ça¤›rd›¤› velileri, çocuklar›na karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt› ve ‘yasad›ﬂ› iﬂlerle’ ilgilendiklerine kan›t olarak Che resmini gösterdi. Kaymakam tokad›n› hazmedemeyen bir ö¤renci ise, intihar giriﬂiminde bulundu.
Eminiz, Che yerine Tarkan resmi assalard›, kuﬂkusuz ki, o kaymakam ne
‘Bu kim, sizin anan›z m› baban›z m›?’ diye soracak ne de tokatlayacakt›.
44
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GRUP YORUM
BABAESK‹'DE
Kuruluﬂ
çal›ﬂmalar›na h›z
verilen
Tr a k y a
Kültür
Merkezi
giriﬂimcileri taraf›ndan düzenlenen "Dayan›ﬂma ﬁenli¤i"nde 12 y›ll›k uzun bir
aradan sonra Trakyal› dinleyicileri
ile buluﬂan Grup Yorum, coﬂkulu bir
gece yaﬂatt›. 23 Aral›k akﬂam› Babaeski'de gerçekleﬂen konsere çevre
il ve ilçelerden de kat›l›m oldu.
Babaeski 100. Y›l Kapal› Spor
Salonu'ndaki konser, Babaeski Halkevi Müzik Toplulu¤u'nun dinletisi
ile baﬂlad›. Ard›ndan coﬂkulu alk›ﬂ
ve sloganlarla sahneye ç›kan Grup
Yorum, eski ve yeni albümlerinden
eserler seslendirdi. S›yr›l›p Gelen
ile program›na baﬂlayan Yorum,
Gündo¤du, K›z›ldere, U¤urlama gibi klasikleﬂmiﬂ eserlerinin yan› s›ra
son albümünden de ﬂark›lar seslendirdi. Tüm ﬂark› ve marﬂlar›na
1000'in üzerinde kat›l›m›n oldu¤u
coﬂkulu halk korosu eﬂlik etti. "Vasiyet" ﬂark›s›n› ölüm orucu eylemini
sürdüren Avukat Behiç Aﬂc›'ya arma¤an eden Yorum’a, salondan
yükselen “Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› eﬂlik etti.
Konserin ikinci bölümünde ise
coﬂku doru¤a ç›kt›. S›k s›k "Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Yorum
Susmaz Susturulamaz, Kahrolsun
Faﬂizm, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar› hayk›r›ld›. Coﬂkulu
halaylar›n çekildi¤i konserde Grup
Yorum bir Trakya türküsü olan
"Drama Köprüsü" ve bir de oyun
havas› seslendirdi. "Hakl›y›z Kazanaca¤›z" marﬂ› ile sona eren konserin ard›ndan kurulan stantta, Grup
Yorum elemanlar› kaset ve CD'lerini imzalad›.

Koordinasyonu, KESK, D‹SK ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤› hat›rlat›l›rken, TMMOB Baﬂkan› Mehmet
So¤anc›'n›n ﬂu sözlerinin forumun
amac›n›n ve içeri¤inin yal›n bir ifadesi oldu¤u belirtildi:

2. TSF’ye giderken...
Türkiye Sosyal Forumu’nu oluﬂturan devrimci yap›lar, sendika, oda
ve DKÖ’ler biraraya gelerek 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde yap›lan 1.
Türkiye Sosyal Forumu’nu (TSF)
de¤erlendirdiler.
De¤erlendirmeye iliﬂkin yap›lan
aç›klamada, TSF’nin düzenlenmesinin amac›, “savaﬂ›n ve neoliberalizmin yol açt›¤› tahribatlara karﬂ›,
Türkiyeli sosyal hareketlerin biraraya gelip kendi çözüm önerilerini,
mücadele anlay›ﬂlar›n› tart›ﬂabilecekleri, gelece¤e dönük ortak etkinlikler haz›rlayabilecekleri bir zemin
yaratmak” olarak deklare edildi.
TSF'nin ‹stanbul, Diyarbak›r,
Ankara, ‹zmir ve yeniden ‹stanbul
olmak üzere, bir y›la yay›lan beﬂ haz›rl›k toplant›s›yla, olabildi¤ince
çok kiﬂi ve kurumu katarak örgütlendi¤i kaydedilirken, 1. TSF’ye iki
günde yaklaﬂ›k 3 bin kiﬂinin kat›ld›¤› 24 seminer ve 15 atölyeden oluﬂan forum program›n›n yaﬂama geçirildi¤i ve Türkiye'den ve yurtd›ﬂ›ndan gelen 200 civar›nda konuﬂmac›n›n yerald›¤› bilgisi verildi.
TSF toplant›lar›nda ele al›nan
baﬂl›klar; AB, enerji sorunu, kad›n
haklar›, Kürt sorunu, yabanc›lara
toprak sat›ﬂ›, F Tipi cezaevleri, alternatif küreselleﬂme, yerel yönetimler, gecekondular ve kentsel dönüﬂüm projesi, savaﬂ karﬂ›t› hareket,
g›da ve tar›m politikalar›, ev eksenli çal›ﬂma, sosyal haklar, sendikal
hareket, emperyalizm, sanayileﬂme
politikalar›, e¤itim, gençlik, kültür
politikalar›, maden kazalar›, eﬂcinsellerin sorunlar› ve Ortado¤u gibi
dünyada ve Türkiye'de çok say›da
muhalif hareketin önemle üzerinde
durdu¤u konular olarak s›raland›.
TSF aç›l›ﬂ›nda, TMMOB, TSF

“Onlar›n G-8'leri varsa bizim de
alternatif küreselleﬂmeyi ortaya
koydu¤umuz, ezilenlerin mücadelesini küresel düzeyde nas›l birleﬂtirebilece¤imizi tart›ﬂt›¤›m›z sosyal forumlar›m›z var. Sosyal Forumlar›n
gücü sayesinde küresel savaﬂ yalanlar›n› teﬂhir edebiliyoruz. IMF'nin,
sermayenin özelleﬂtirme, iﬂsizleﬂtirme, sendikas›zlaﬂt›rma politikalar›n› düzenleyen emek ve demokrasi
düﬂman› bir kurum oldu¤una ve küresel sermayenin ekonomik ve siyasi-askeri tüm bask› mekanizmalar›
ve örgütlerinin, kapitalizmin tarihinde çok s›k rastlanmayan bir ﬂekilde Sosyal Forumlar›n çabas›yla
teﬂhir edildi¤ine tan›¤›z.”
TSF kapsam›nda yap›lan savaﬂ
karﬂ›t› yürüyüﬂe yer verilen aç›klamada, Türkiye'nin Lübnan'a asker
göndermesine karﬂ› ç›k›ld›¤›,
ABD'nin yeni sald›rganl›klar›na
karﬂ› daha kararl›, daha güçlü, daha
kitlesel bir mücadele sürdürmeliyiz
vurgular› yap›ld›¤› belirtildi.
“Yurtd›ﬂ›ndan, Tar›k Ali, Alex

Callinicos, Rudi Rinaldi ve Murat
Kanatl› gibi önemli konuﬂmac›lar›n
da katk›da bulundu¤u TSF, gerek
kat›l›m›, gerek tart›ﬂmalar›, gerekse
de yaratt›¤› atmosferle gösterdi ki
sosyal forum süreçleri Türkiye'de
de büyük bir ilgi uyand›rmaktad›r.”
tespiti yap›l›rken, bunun nedeni;
birlikteli¤in güçlendirmesine ve alternatif çözüm yollar›na duyulan ihtiyaç olarak kaydedildi.
TSF’nin 'birlik, çeﬂitlilik, direniﬂ'
anlay›ﬂ› içinde yaratt›¤› potansiyele
dikkat çekilen 20 Aral›k tarihli aç›klama ﬂöyle devam etti: “Çeﬂitli eksikliklerine ra¤men forumun yaratt›¤› birlik ruhu, daha önce biraraya
gelmemiﬂ sosyal hareketlerin birbirini tan›ma ve birlikte iﬂ yapma iste¤i, foruma süreklilik kazand›rman›n
önemini ortaya koyuyor.
Bizler 2. Türkiye Sosyal Forumu'na giderken, Türkiye'deki sosyal
hareketlerin daha geniﬂ ölçekte bu
sürecin içinde yeralmas› ile forumun daha da güçlenece¤ini, etki
alan›n›n geniﬂleyece¤ini düﬂünüyoruz. ‹kinci forumu da Türkiye'nin
çeﬂitli illerinde yapaca¤›m›z haz›rl›k toplant›lar› ile organize edece¤iz. Haz›rl›k toplant›lar›n›, o bölgeler için önemi olan tematik konular›n da tart›ﬂ›ld›¤› yerler haline getirerek TSF'yi daha da kapsay›c› hale
getirmeyi hedefliyoruz. Bu kez 1.
TSF'nin yaratt›¤› geniﬂleme ile gelin daha büyük ve geniﬂ bir süreci
hep birlikte inﬂa edelim.”

Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir
Türkiyeli Anti-Emperyalistler, 22 Aral›k günü
Lübnan Konsoloslu¤u önünde biraraya gelerek,
Lübnan halk›yla ve Birleﬂik Direniﬂ Cephesi’yle
dayan›ﬂma içinde olduklar›n› dile getirdiler.
HÖC’ün de yerald›¤› grup ad›na aç›klamay›
okuyan Gözde Mutlucan, Beyrut sokaklar›nda emperyalizm ve siyonizm ile iﬂbirli¤i yapanlar ile buna karﬂ› direnenlerin aras›nda çat›ﬂman›n oldu¤una
vurgu yaparak, halk›n kaderini iﬂbirlikçilere teslim
etmeyece¤ini söyledi. Lübnan halk›n›n direnme
hakk›n› desteklediklerini belirten Mutlucan, Anti-emperyalist mücadeleyi
yükseltmenin aciliyetine vurgu yapt›. “Ortado¤uda Direniﬂ Kazanacak”
pankart› aç›lan eylemde, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.
45
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yurtd›ﬂ›
Belçikal› Senatörler DHKC
Tutsaklar›n› Ziyaret Etti
Belçika’da DHKC Davas›’ndan 28 ﬁubat’tan bu yana
tutuklu bulunan, Musa Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar ve Kaya
Saz’›n bulunduklar› Brugge Hapishanesi, özel tecrit yöntemleri ile Belçika kamuoyunda tart›ﬂ›lmaya devam ediyor.
12 Aral›k'ta Brüksel Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakan› ve hapishane yönetiminin uygulamalara son vermesine
ve koﬂullar›n de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin bir karar aç›klad›.
Ancak tecritin as›l önemli unsuru olan, tek kiﬂilik havaland›rma uygulamas› kald›r›lmad›. Tutsaklar›n koﬂullar›n›n tamamen düzelmesi için giriﬂimlerde bulunan BelçiMusa
kal› senatörler geçti¤imiz günlerde harekete geçtiler.
Aﬂo¤lu
20 Aral›k’ta, Yeﬂiller Senatörü Josy Dubie ve CDH Senatörü Clotilde Nyssens, DHKC tutsaklar›n› ziyaret ettiler. Gent Hapishanesi’nde tutuklu olan Bahar Kimyongür ve Brugge
Hapishanesi’nde bulunan Musa Aﬂo¤lu ve ﬁükriye Akar ile görüﬂen
senatörlerin, her iki hapishanenin müdürleriyle de biraraya geldikleri
ö¤renildi. Senatörler, ziyaretlere ve geliﬂmelere iliﬂkin ocak ay›n›n ilk
haftas› bir bas›n toplant›s› düzenleyecekler.
Bu arada, Türkiye’deki direniﬂi desteklemek ve içinde bulunduklar› tecrit koﬂullar›n› protesto etmek için açl›k grevinde bulunan Musa
Aﬂo¤lu, açl›k grevini 54. gününde, 22 Aral›k’ta sonland›rd›.
Aﬂo¤lu yazd›¤› mektupta Belçika’n›n faﬂizmle iﬂbirlikçili¤ine yer
verirken, son mahkeme karar›n›n, tecrit uygulamas›n›n gayri-meﬂrulu¤unu tescil etti¤ini kaydetti. Aﬂo¤lu, açl›k grevini sonland›rmas›na iliﬂkin ﬂunlar› kaydetti: “20 Aral›k günü hapishanede ziyaretime gelen
Belçikal› senatörlerden Josy Dubie ve Clotilde Nyssens’in Türkiye’deki ölüm orucu gönüllüsü Avukat Behiç Aﬂc›’ya heyet olarak gitmek,
Adalet Bakanl›¤› nezdinde giriﬂimde bulunup, Belçika’da da bu çerçevede Senato’da gündeme getirme yönündeki sözleri ve yine bizim tecrit sorunumuzun çözümlenmesinde takipçi olacaklar› ve her türlü siyasi giriﬂimde bulunacaklar› sözlerine dayanarak, açl›k grevi gerekçem
olan: - Büyük Direniﬂi destekleme - ‹çinde bulundu¤umuz tecritin çözülmeye baﬂlamas›ndan dolay› açl›k grevi direniﬂimi 22 Aral›k günü,
54. gününde hedefine ulaﬂm›ﬂ bir ﬂekilde bitiriyorum.”

Açl›k Grevleri
Devam Ediyor!
TAYAD Komite taraf›ndan, ölüm
orucunun sesini yurtd›ﬂ›nda duyurmak
için baﬂlat›lan açl›k grevi eylemleri, birer
hafta arayla Avrupa ülkelerinde sürüyor.
Almanya’da 18 Aral›k’ta açl›k grevi
nöbetini devralan Stuttgart TAYAD Komite, 24 Aral›k günü, hapishaneler katliam› ﬂehitleri için düzenlenen anma ile
eylemine son verdi. 70 kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada, ﬂehitlere ba¤l›l›k ifade edildi.
Açl›k grevi eylemi, 25 Aral›k’ta ise,
Hollanda’da baﬂlad›. 31 Aral›k'a kadar
sürecek kampanyada, standlar aç›lacak
ve bildiriler, afiﬂler ile tecrit Hollanda
kamuoyuna anlat›lacak. 2007’nin ilk gününde ise, nöbeti Belçika’n›n devralaca¤› aç›kland›.
Bu arada, ‹sviçre TAYAD Komiteliler
de, Basel’de afiﬂlerle, ölüm orucunu Türkiyeliler'e duyurdular.

Direniﬂ Yunanca’da
O AGONAS (Mücadele) yay›nlar›,
ç›kard›¤› iki kitapla Yunan halk›na tecriti, direniﬂi ve TAYAD’›n mücadelesini
anlatmay› hedefliyor.
2000'den bugüne Büyük Direniﬂi ve
TAYAD'l›lar›n mücadelesini anlatan
‘Tecrit, Direniﬂ ve TAYAD' adl› kitap,
kahraman ﬂehitlere ve TAYAD'l› Ailelere
atfedildi. Boran Yay›nlar›'ndan ç›kan
‘TECR‹T’ kitab›n›n Yunanca bask›s›n›
da yapan O AGONAS, tecriti Yunanl›
okurlara ulaﬂt›rmaya baﬂlad›.

AFA GENÇL‹K KAMPI

Fidel sa¤l›¤›na kavuﬂuyor
Geçirdi¤i ameliyat›n ard›ndan sa¤l›¤› üzerinde emperyalistlerin
spekülasyonlar›n›n hiç bitmedi¤i Fidel’in iyileﬂmekte
oldu¤u bildirildi.
Küba Devlet Baﬂkan› Fidel Castro’yu muayene eden
‹spanyol Doktor Jose Luis Garcia Sabrido, Castro’nun
kanser oldu¤u iddialar›n› yalanlad› ve iyileﬂmekte oldu¤unu söyledi.
Amerikan ‹stihbarat Koordinatörü John Negroponte’nin Fidel’in ölümünün yaklaﬂt›¤› yönündeki “resmi
asparagas”› uzman ‹spanyol doktor taraf›ndan da böylece yalanlanm›ﬂ oldu.
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Avusturya Anadolu Federasyonu, 2326 Aral›k tarihleri aras›nda Liezen Kasabas› yak›nlar›nda gençlik k›ﬂ kamp› düzenledi. Üç gün süren kampta gençler
aras›ndaki dayan›ﬂma ve dostluk geliﬂtirilirken, forumlar, tart›ﬂmalarla yaﬂad›klar› sorunlar›, ülke ve dünya gündemini
ele ald›lar.
Irkç›l›k ve yabanc› düﬂmanl›¤›, asimilasyon politikalar›, yabanc›laﬂma, üniversite gençli¤inin sorunlar›, iﬂsizlik gibi
konular›n ele al›nd›¤› kamp, kolektif yaﬂam aç›s›ndan da örnek teﬂkil etti.

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi,
Sosyalizm Yürüyüﬂümüzü
Durduramazs›n›z
‹sviçre Haklar ve Özgürlükler
Cephesi; 28 Kas›m'da Almanya'da
yap›lan ev, iﬂyeri ve derneklere yönelik bask›nlar ve 7 Aral›k'ta Türkiye’de demokratik kurumlara yönelik bask›nlar›n›, 9 Aral›k günü Türkiye'nin Zürich Konsoloslu¤u önünde protesto etti.
“Bask›, Yasak, Gözalt›, Tutuklama Terörünüzle Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm Yürüyüﬂümüzü
Durduramazs›n›z” yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde, tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi. As›l terörün demokratik kurumlar›n bas›lmas› oldu¤u kaydedilen aç›klamada, "Terörist Ar›yorsan›z Bush’u,
Olmert'i Tutuklay›n" dövizleri de taﬂ›nd›.

FARC’dan orduya darbe
Kolombiya'da, ordu birlikleriyle
Kolombiya Silahl› Devrimci Güçleri (FARC) aras›nda geçen hafta yaﬂanan çat›ﬂmada 14 askerin öldü¤ü
bildirildi.
Amerikanc› hükümetin de kabul
etti¤i kay›plar›n ülkenin orta kesiminde yaﬂand›¤› kaydedilirken, iktidar›n› ve sömürü düzenini sürdürmek isteyen Kolombiya Devlet Baﬂkan› Alvaro Uribe, devrimci gerilla
savaﬂ›n› ﬂaibelendirmek için, kara
ve hava destekli operasyonlar›n,
“yasad›ﬂ› koka bitkisi ekimi ile gerillalar aras›nda ba¤ oldu¤u” yalan›na dayand›rd›. Devrimi engellemeye yönelik çabas›n›, “uyuﬂturucuyla
mücadele” diye yutturmaya çal›ﬂan
Uribe, ABD’nin askeri, mali deste¤i
ile ayakta duruyor.
20 bine yak›n gerilla gücüne sahip oldu¤u beFARC gerillalar› lirtilen FARC
ise, ülkenin
yar›ya yak›n›nda fiili iktidar durumunu
sürdürüyor.

APPO: Bütün iktidar halklara!
Meksika’n›n Oaxaca Eyaleti’nde, yoksul halk›n eylül
ay›nda baﬂlayan baﬂkald›r›lar›na, kas›m sonunda federal hükümet büyük bir polis gücüyle sald›rm›ﬂt›. Aylarca kenti denetiminde tutan ve yöneten Oaxaca Halk Meclisi (APPO),
bir bildiri yay›nlayarak, mücadelenin sürdü¤ünü duyurdu.
Bildiride; APPO’nun iﬂçilerin, yerli halk›n, köylülerin,
ev kad›nlar›n›n, ö¤rencilerin, gençlerin, çocuklar›n, Oaxaca
APPO öncülüve Meksika’n›n ezilen ve sömürülenlerinin kalbinde her za¤ünde
yüzbinlerin
mankinden daha canl› olarak yaﬂad›¤› belirtilerek, “devlet
kat›ld›¤›
gösteriterörü bizim özgür olma azmimizi k›ramad›” denildi. 17 kiﬂinin katledildi¤i, onlarcas›n›n kaybedildi¤i ve yüzlerce in- lerle faﬂist valinin
istifas› istenmiﬂti
san›n tutukland›¤›n› hat›rlatan APPO, buna karﬂ›n amaçlar›ndan vazgeçmediklerini deklare etti ve “Savaﬂ›yoruz ve
zorba diktatör devrilinceye ve sermayenin diktatörlü¤ü sona erinceye kadar
savaﬂma¤a devam edece¤iz” dedi. Sab›rl› ve azimli olduklar›na vurgu yap›lan bildiride, “BÜTÜN ‹KT‹DAR HALKLARA” ifadelerine yer verildi.

BM emperyalist politikalarla uyumunu sürdürüyor
ABD politikalar›n›n h›k deyicisi BM Güvenlik Konseyi, “nükleer program” bahanesi ile ‹ran'a
yapt›r›m karar› ald›. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice karar› överken, ‹ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinejad, karara sert tepki gösterdi. Ahmedinejad, “ABD, ‹ngiltere ve siyonist rejimin yalakas› olmuﬂ BM Güvenlik Konseyi'nin hiçbir nam› kalmam›ﬂt›r. Bu kukla oyununu b›rak›n! Bir
yandan dostça mesajlar gönderirken di¤er yandan diﬂlerinizi göstermeniz iﬂe yaram›yor” dedi.

ABD, Gayrimeﬂrulu¤u Ola¤anlaﬂt›r›yor
Meﬂru hükümetlere karﬂ› kontralar örgütlemekte kirli bir geçmiﬂe sahip olan ABD emperyalizmi, Suriye’yi y›kmak için baz› gruplarla iﬂbirli¤i yapt›¤›n› do¤rulad›. Time Dergisi’nin, Baas rejimini devirmek için ABD’nin yönetim karﬂ›tlar›yla görüﬂerek çal›ﬂma baﬂlatt›¤›na yönelik
gizli bir belgeyi yay›nlamas› üzerine, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Sean Mc Cormack, haberi do¤rulayarak, “daha fazla hürriyet ve ifade özgürlü¤ü peﬂinde koﬂan ve yöneticilerini seçme hürriyeti isteyenleri” desteklediklerini belirtti.
Ne hakla? Bir ülkenin seçimlerine müdahale edeceksiniz, kontra faaliyetleri örgütleyeceksiniz ve bunun ad›na “özgürlük götürme” diyeceksiniz.
Sözkonusu belgede, 2007 y›l›nda yap›lmas› beklenen Suriye’deki seçimlere müdahale giriﬂiminden ve “muhaliflere” maddi yard›mdan bahsediliyor.

Kuzey Irak’ta Guantanamo!
NYT gazetesi, Kürt ve Amerikan güçlerince yakaland›ktan sonra Kuzey Irak’taki cezaevlerine konulan yüzlerce kiﬂinin son derece kötü koﬂullarda ve hukuki temelden yoksun bir ﬂekilde
tutulduklar›n› yazd›. Hücrelerde tutulan direniﬂçi ya da direniﬂi destekleyen insanlar, yo¤un iﬂkenceye maruz kald›klar› gibi, kimilerinin de “birden bire” ortadan kaybolduklar› kaydedildi.
Süleymaniye Güvenlik ﬁefi Kürt General Sarkawt Hasan Celal de, esirleri hiçbir hukuka dayanmadan tuttuklar›n› kabul ederken, Kuzey Irak’taki cezaevlerinden sorumlu Kürt general Hasan
Nuri de bu durumu do¤rulad› ve Kürt cezaevlerindeki mahkumlar›n statüsünü Guantanamo’da
tutulan esirlerin durumuna benzetti. Hasan Nuri, “serbest b›rakamay›z. ‹çeride kalmalar› zorunlu oldukça kalacaklar” ﬂeklinde konuﬂtu.
‹ﬂte size “Özgür Kürdistan”! ‹ﬂgalcinin ç›karlar› için topraklar›n› Guantanamo’ya çevirmiﬂ,
hukuksuzlu¤u aleni savunuyor.
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“Gafil avlanmak” yak›ﬂmaz
yolu bunca güzel olana. Nas›l
parmaklar her
daim yoklarsa
demiri,
öyle
dolan›r öfken
yüre¤ini...
Patika, buzdan görülür görülmez bir izlek... Üzerinde-

Bir gece yürüyüşü
Dik yamaçl› da¤larda, gece ayaz›, buzdan örülmüﬂ bir karanl›kt›r.
Kayalar so¤uktan pürüzsüzleﬂmiﬂ,
uzaktan bak›l›nca özenle ﬂekillendirilmiﬂ heykelleri and›r›rlar. Dev yap›l› kayalar, aralar›ndan süzülen patikay› k›sk›vrak yakalamak ister gibi, birbirlerine iyice sokulup aban›rlar patikan›n üzerine.
Patikadaki buzlar, çizmelerin alt›nda, karanl›¤›n tüm sessizli¤ine
inat çat›rdar. Oysa sessiz ilerlemek
mecburidir bu patikalarda, yamac›n
dibinden akan derecik bile bunu biliyor gibi, sessiz ak›p gider patika
boyunca. Sen ilerlerken, o senin yol
arkadaﬂ›n olman›n bilincindedir.
Sadece demire de¤er parmaklar›n. Vücudun tepeden t›rna¤a h›zl›
yürüyüﬂünün etkisiyle ›s›n›r. Yürüdükçe, sanki haziran ö¤lesini yürüyormuﬂsun gibi s›cac›k hissedersin
her hücreni. Yol alman›n s›ca¤›n›
bilmesen, bu hali anlayamazs›n.
Önünde, arkanda ezbere bildi¤in
ayak sesleri, soluk al›ﬂlar› yol arkadaﬂlar›n›n. Yol ald›kça, tek s›rada
aç›l›p kapanan mesafeler, çekingen
öksürükler... Çekingendir öksürükler bu kervanda ve bilirsin, kim öksürmüﬂse, mutlaka elini a¤z›na götürmüﬂtür. Duyulsun istemez yaban
kulaklarca. Her sese hassast›r yürekler ve hemen sesin geldi¤i yöne
döndürürsün baﬂ›n›. Korku denemez bu her daim tetik olma haline.

ki yolcular› kimi bir yol düﬂünde,
kimi uykusu ile savaﬂta. Kimi açl›¤›n› bast›r›r midesine dayad›¤›
yumru¤uyla. Dizleriyle konuﬂur kimi, çünkü sadece o duyar seni “dayanas›n ha!” diye...
Arkadan birinin a¤›r örgüsünü
yana savurup kara e¤ildi¤ini görürsün, kar içinden incecik bir otu koparan elini. Sonra onu palaskas›na
iliﬂtiriﬂini. Gülüﬂünü görmesen de,
karanl›kta gülümsedi¤inden emin,
ilerlemeye devam edersin. Minik
ayaklar›, kad›n örgüsüyle ard›ndan
gelenin gülüﬂünü yüre¤inde hissedersin. K›ﬂ›n içinde bir bahar müjdesi bulman›n gülüﬂüdür bu.
O patika, o buzlu yollar, buzlardaki izler... “Görmelisin” denemez,
diyemezsin hiç kimseye. Basmal›, o
sesi duymal›s›n aya¤›n›n alt›nda.
Buz içinde üﬂümenin ne demek oldu¤unu kendi teninle ö¤renmelisin..
Yollar hep uzundur. Bunu bilirsin ve zaten böyle buz tutmuﬂ gecelerde kimse durmak istemez. Durdu¤unda içine iﬂleyecek so¤u¤u bilirsin ve o so¤uk yorgunluktan daha
beter gelir... Yorgunlu¤un çaresi de¤ildir durmak. Çift kiﬂilik battaniyeler, da¤lar›m›zda dört-beﬂ kiﬂiliktir. Zaten bu da¤larda kaç kiﬂinin
böyle bir lüksü var ki!
Ve bir kurt ulur. S›rt›ndaki battaniye rulosunu yukar› itip kulak kabart›rs›n kurtun ulumas›na. Yan›k
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ve uzun uzun ulur. Zaten hep yan›kt›r kurt ulumas›. Ama vakitsiz olunca, daha bir yan›k gelir. Hiç k›zamazs›n ona. Bir bak›ma art›k komﬂu
olmuﬂsundur. Ayn› da¤lar› paylaﬂ›yor olman›n verdi¤i yak›nl›kla tan›d›k gelir sesleri, kurdun, kuﬂun...
Y›ld›zlar k›rp›ﬂ›r tam tepende.
A¤›r a¤›r önüns›ra yol göstermek ister gibi ilerler. Iﬂ›lt›lar› kar›n üzerinde oynaﬂ›r. Dokunsan, s›cakl›k hissedece¤inden eminsin.. Toplay›p
toplay›p koynunda biriktirmek geçer içinden. Ve terin damlasa kar üstünde y›ld›z ›ﬂ›lt›s›na, tutuﬂuverecek
san›rs›n, düﬂlerinle s›cac›k oluverirsin.
Uluma kesilir, so¤uk al›p götürmüﬂ gibi... Kurt izleri kal›r yamaç
yukar› delik delik, nokta nokta.
Kurt patikadan ç›km›ﬂt›r, bilirsin
sen de az sonra patikadan ç›k›p vuracaks›n yokuﬂa gövdeni. Sonra, her
ç›k›ﬂ›n iniﬂi vard›r ya, sonra yar›ﬂ›rcas›na b›rakacaks›n gövdeni yamaç
aﬂa¤›.
Ama ses ç›kartmadan, karlar› ürkütmeden ilerleyeceksin yine. Yoksa o beyazl›¤› ile kar, sana bir ölüm
getirir ki, tepeden gümbür gümbür
ç›¤ olup yutar seni dost, düﬂman bilmeden. Onun için ürkütmemeli,
koynundaki geyikler gibi narin
ad›mlarla ilerlemelisin. Ve her bas›ﬂ›nda kar›n üstüne, dost oldu¤unu
hissettirmelisin.
Tepeye ulaﬂ›r öncün, s›ran› beklersin. Tepenin rüzgar›ndan, rüzgar›n u¤ultusundan, tozutup yüzüne
serpece¤i karlardan pay›n› almak
için beklersin.. Üflersin, ufak ufak
buz zerreciklerin olur, boﬂlukta geceye sal›nan.
Kad›n savaﬂç›lar›n berelerinden
d›ﬂar› taﬂan saçlar› ok ok buz tutar.
Erkek savaﬂç›lar›n b›y›klar› buzdan
minik oklar oluﬂturur ve bu hal yorgunlu¤un ayn›laﬂt›rd›¤› yüzlere
bambaﬂka bir hava verir. Sanki herkes özenle bu geceye haz›rlanm›ﬂt›r.
Iﬂ›lt›l› süslerinle sen de haz›rs›n.
Tepeden aﬂa¤› bak›nca küçük
küçük karart›lar görürsün birbiri ard›na dizilmiﬂ, en uzak olan en çok
ulaﬂmak istedi¤indir. Gözlerinle se-

versin herbirini. Gölgelerin kar beyaz›na kar›ﬂt›¤›, silahlar›n iﬂlenmiﬂ sim gibi
par›ldad›¤› capcanl› bir tablo uzan›r
önünde. Sen de yerini al›rs›n tabloda.
Önünden usul usul akan öncünün ard›ndaki ize b›rak›rs›n kendini.. Usul
usul, kontrolü elinden b›rakmadan,
ayaklar›n› denetimsiz salmadan, silah›n› yere de¤dirmeden....
Çizmeler, kauçuk, plastik, lastik...
a¤›zlar› kendi el yap›m›n tozluklar ile
s›k› s›k› kapal›. Tozluklar kar› b›rakmaz
girsin içeri. Hissetmezsin varl›¤›n›, buz
tutup da çat›rdayana dek. Bir s›yr›lsa
tozluklar›n, kar dolsa çizmene, bilirsin
ayaklar›n›n nas›l biçare kalaca¤›n›.
Süzülürken yamaç aﬂa¤›, karﬂ› yamaçtaki köyün kokusu gelir ›l›k ›l›k.
‹mkans›zd›r asl›nda o kokuyu almak.
Ama yine de kime sorsan, mutlak ayn›
kokuyu al›yordur. Bir soru dolan›r içten
içe, ses etmeden; “acaba köye gider
miyiz?”... Saatin çok ilerlemiﬂ oldu¤u
bilinince, bu sorunun cevab› da umutsuzlaﬂ›r. Ama hangi saat olursa olsun,
köyün kokusu hep ›l›k ›l›kt›r.
Ocakta sabah için elma kurusu kaynat›yordur “öfkeli Ana”. Köyün giriﬂinde ilk ev onun evidir, ezbere bilirsin
herkes gibi bunu. Ve ana sahiden öfkelidir. Kime, neye bilmeden... Elma kurular› kazanda fokurduyordur. Çay›n,
ﬂekerin bitti¤i çok olmuﬂtur. Daha baharda çok dil dökmüﬂtü, dilden, yürekten anlamayanlara. “Neye yeter üç kilo.
K›ﬂ›n yol mu var geleyim” diye... Ama
ald›¤› cevap hep ayn›yd›: “He, verelim
de, da¤dakileri besleyin”... Öfke ile
susmuﬂtu, ama iﬂte tam da kar her yan›
t›ka basa doldurmuﬂ, yollar bile kapanm›ﬂken, bitmiﬂti çay da, ﬂeker de. ‹dareli kullanmak da kâr etmezdi onca zamana. O¤lu Ali her sabah, “yine çay
yok mu ana?” diye baﬂlad› m›, bilir sonunun a¤lamak oldu¤unu. “Okulda kalayd›n z›kk›mlan›rd›n iyi kötü, ne diye
kaçt›n” diye bask›n ç›kmak ister, Ali
hemen göz yaﬂ›n› koluna burnu ile kar›ﬂ›k silip “Ya... okula gitmek, her taraf
askerkene...” diye baﬂlar, konuﬂma
uzar, kendi dillerine dönerdi. Yat›l› bölge okulundan çay ve ﬂeker yoklu¤una,
unun k›tl›¤›na uzun bir a¤›t gibi konuﬂur dururdu ana o¤ul. Elma kurusu dolu kazan sabaha kadar alt› harlanan

ateﬂte kaynay›p, tüm kokusunu evin
içine sala sala k›vam›n› bulurdu.
Yamaç aﬂa¤› inerken tüm bu sesler,
kokular, konuﬂmalar sanki ev hemen
önündeymiﬂ gibi, yan› baﬂ›ndaym›ﬂ gibi yak›n gelir. Ayaklar›n oraya çeker seni. Gecenin sonunda kar› aç›p s›cak
topra¤› bulup da dünyan›n en hoﬂ döﬂe¤i gibi torban› sar›p battaniye alt›nda
›s›nmaya baﬂlad›¤›nda bile bu görüntü,
silikleﬂen haliyle hep akl›ndad›r.
Böyle gecelere kurﬂun iﬂledi¤i pek
nadirdir. “Kurt uyur, kuﬂ uyur, düﬂman
uyumaz” dese de türkü, do¤an›n türküsü baﬂka türlüdür. Buz tutmuﬂ gecede
y›ld›zlar›n onlar› ›s›tmayaca¤›n› bilirler. Ara ara s›kt›klar› izli mermiler, gecenin içinde korkular›n›n izini b›rak›r
ve bilirsin o mermilerin korku dolu inlerden tetiklendi¤ini...
Adam ak›ll›, güçlü basars›n topra¤a.
Korkunun ilac›n› bilmenin gücü ile dokunursun teti¤e. Ah mermin bol olsa,
kurﬂunlarla y›ld›z çizerdik tüm bir gökyüzüne, dünya alem görsün diye. ‹ﬂte
böyle, soluklan›p bakt›¤›nda gökyüzüne ucu ucuna eklenir düﬂlerin.
Sessiz, ama derinden, sessiz ama
coﬂkun akar nehirler bu da¤larda. So¤uktur sular›, ama bir de¤il, on tas içesin gelir. Ne anadan, ne yardan vazgeçmeni isteyen yoktur. ‹çersin kavga suyunu. Buz tutmuﬂtur k›y›s›, ç›t›r ç›t›r
duda¤›n s›zlar, yüre¤in ferahlar. Uzun
gecede en duyulmak istenmeyen komut, “yoldaﬂlar, su içilmeyecek” komutudur. O zaman uzanamazs›n hemen
yan›baﬂ›ndaki suya.
Geceler uzun, so¤uk. Ateﬂ ise, gündüz dost, gece düﬂman. Ateﬂsiz, y›ld›zlar ile ›s›n›rs›n. Öyle minik minik, notalar gibi gökyüzüne serpilmiﬂ, güneﬂin
ﬂark›s›n› yazarlar, okumas›n› bilene. Ne
güzeldir o ﬂark›m›z›n s›ca¤›...
So¤uk, buzdan bir gece as›l› kal›r
da¤lar›n doru¤una. Zaman usul usul
yol al›r güneﬂli güne do¤ru. Gece buzdan, bizim yüre¤imiz ateﬂten, kavgadan ve sevdadan... Ve bilirsin y›ld›zlar›n ﬂark›s›n› hep bir a¤›zdan söylemeyi... O güne dek!
(‹leri Dergisi’nin Mart 2005 tarihli say›s›ndan al›nm›ﬂt›r. Kad›n gerilla tutsaklar taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r.)
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Gökyüzü
y›ld›zlarla
dolu
Karadeniz'den bahar
tazeli¤inde
bir rüzgar esiyor
Karadeniz'in
çam kokusuyla
...
Bak Karadeniz'in
semalar›na
Gördün de¤il mi?
‹ki y›ld›z kayd›
Ankara'n›n
üstüne do¤ru...
Aç Ankara
kucak aç o y›ld›zlara
Biri Hasan Hüseyin
Biri Gökçe y›ld›z›
onlar›n...
Senin havandan
suyundan yetiﬂen
Karadeniz'de parlay›p
yine sana dönen
y›ld›zlar
Bilir misin
neden
üzerin böyle ayd›nl›k
senin Ankara?
Ayd›nl›ks›n
çünkü
böyle y›ld›zlar›n var
Umut dolu
ﬂavk›yan y›ld›zlar›n...
Ve bütün gökyüzü
parlak umutlu
Gökçe y›ld›zlarla dolu...

Tarihte
bu ay
Ocak

■ 3 Ocak 1952 - Erzurum, Pasinler ve
3-4 Ocak 1991
- Genel Grev
ve Zonguldak
maden iﬂçilerinin Ankara'ya
yürüyüﬂü

Zonguldak
maden iﬂçilerinin direniﬂi 1991 y›l›na damgas›n›
vuran bir direniﬂ oldu. Bu bir isyand›.
‹ﬂçilerin 12 Eylül sonras› sömürü ve
zulüm politikalar›na isyan›yd›.
1990 sonunda toplu iﬂ sözleﬂme görüﬂmeleri olumsuzlukla sonuçlanan
300 bin iﬂçiden grev hakk› olan 50
bin maden iﬂçisi, tüm maden iﬂçilerinin ve iﬂçi s›n›f›n›n sorumlulu¤unu

üstlenerek greve
ç›kt›lar.

du. 2 milyonu aﬂk›n emekçi savaﬂ
haz›rl›klar› yapan Özal iktidar›na ve
faﬂizme karﬂ› iﬂ b›rakt›, meydanlar›
doldurdu, caddeleri sarst›... Devrimci
hareket, genel grev ça¤r›s›n›n yay›lmas›nda oldu¤u gibi, emekçilerin
alanlara taﬂ›nmas›nda ve direniﬂin
politikleﬂtirilmesinde etkili oldu. 3
Ocak Genel Grevi, 12 Eylül sonras›n›n en kitlesel direniﬂi oldu.
3 Ocak direniﬂine iﬂçilerin yan›s›ra,
memurlar, ö¤renciler, gecekondulu
halk, iﬂportac›lar, ﬂoförler, kad›nlar,
avukatlar da kat›ld›lar...
4 Ocak'ta ise Zonguldak maden iﬂçileri, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n en büyük
iﬂçi yürüyüﬂünü baﬂlatt›lar. Maden iﬂçileri, aileleri ve destek güçlerinden oluﬂan 90 bin kiﬂilik
ordu, Ankara'ya do¤ru büyük
yürüyüﬂü baﬂlatt›.

Direniﬂin tüm ülkeye yay›lmas› üzerine Türk-‹ﬂ genel grev karar› ald›; almak zorunda kald›.
3 Ocak'ta tüm Türkiye'de hayat dur-

■ 4 Ocak 1969 - Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Kald›r›lmas›na Dair Uluslararas› Sözleﬂme kabul edildi. Türkiye sözleﬂmeyi 2001'de onaylad›.

■ 4 Ocak 1982 - 100.000 kiﬂinin yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ› yasakland›.

■ 5 Ocak 1922 - Adana Frans›z emperyalistlerinin iﬂgalinden kurtuldu.

■ 6 Ocak 1969 - ABD Büyükelçisi
Robert Commer'in otomobili ODTÜ'de yak›ld›.

■ 7 Ocak 1992 - ‹zmir belediye iﬂçileri Ankara’ya yürüdü.

■ 9 Ocak 1966 - 800 kiﬂilik ilk iﬂçi kafilesi Almanya'ya hareket etti.

Maden iﬂçileri, Üzülmez yolundan Devrek, Mengen ve E5 güzergah›nda da¤›, taﬂ› inleterek yürürken, köylerden de
kat›l›mlarla kortej uzad›kça
uzad›.

■ 9 Ocak 1996 - Tekelci burjuvalardan

Büyük yürüyüﬂ sürdükçe,
kortejler uzad›kça, oligarﬂinin
korkusu da büyüdü. ‹ﬂçi s›n›f›n›n aya¤a kalk›ﬂ›yd› bu direniﬂ. Tüm ülke çap›nda yaratt›¤› etki ise oligarﬂi için çok daha ürkütücüydü... ‹ktidar, burjuva muhalefet
ve
Türk-‹ﬂ eylemi bitirmek için
manevralara baﬂlad›lar. ‹ktidar
barikatlar kurdu yolda. Art›k say›lar›
yüzbini aﬂan emekçi kitlesi barikatlara ra¤men Mengen'e ulaﬂt›. Eskiça¤'da iﬂçileri yeni bir barikat bekliyordu. ‹ﬂçiler barikat› aﬂacaklard›.
Ancak iktidar›n bask› ve tehditlerine
boyun e¤en GM‹S ve baﬂkan› Denizer, geri dönme karar› ald›. ‹ﬂçiler
dönmek durumunda kald›lar; ama
dillerinde “Mücadele Sürecek, Barikatlar Aﬂ›lacak!” slogan› vard›...

özgürlük' gibi kelimelerin kullanmas›na yasak getirdi.

Zonguldak
ve 3 O cak

Zonguldak'ta hemen her gün mitingler, yürüyüﬂler
yap›lmaya
baﬂland›. Direniﬂ
k›sa sürede Zonguldak s›n›rlar›n› aﬂt›. Devrimci Sol
Güçler ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin
yerel güçlerinin yan›s›ra DEVGENÇ'liler, BEM-SEN'liler, TAYAD'l›lar, DEMKAD'l›lar, sanatç›lar
Zonguldak'a giderek genel grev ﬂiar›n› yükselttiler.

Horasan'da meydana gelen depremde 106 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
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Sabanc› Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Özdemir Sabanc› DHKC savaﬂç›lar› taraf›ndan öldürüldü.

■ 10 Ocak 1985 - TRT 'an›, devrim,

■ 11 Ocak 1929 - SSCB’de çal›ﬂma
süresi 7 saate indirildi.

■ 12 Ocak 1998 - Baﬂbakanl›k Susurluk Raporu aç›kland›.

■ 13 Ocak 1920 - ‹ﬂgalcilere karﬂ›
miting: ‹stanbul Sultanahmet Meydan›'nda emperyalist iﬂgale karﬂ›
150 bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› bir
miting yap›ld›.

■ 13 Ocak 1994 - TÖDEF’li ö¤renciler,
tutsaklar›n direniﬂini desteklemek
için Afyon SHP binas›n› iﬂgal etti.

■ 22 Ocak 1980 - Tariﬂ Direniﬂi baﬂlad›.
■ 24 Ocak 1993 - Gazeteci U¤ur
Mumcu kontrgerilla taraf›ndan katledildi. Mumcu’nun Ankara'daki
cenaze törenine kat›lan yüzbinlerce
kiﬂi kontrgerilladan hesap sordu.

■ 30 Ocak 1990 - 1989 1 May›s’›nda
‹stanbul'da iﬂçi Mehmet Akif Dalc›’y›
katleden polis Kaz›m Çakmakç›,
Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.

