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Üç ölüm orucu direniﬂçisi ve TAYAD’l›lar,
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Saddam'›n
‹dam›
Emperyalizmin
Zaferi
De¤il
Yenilgisidir
Hukukun ve adaletin yokedildi¤i bir dünyada;
hukuk ve adalet için, direnmekten, savaﬂmaktan
baﬂka yolumuz yoktur.

Bu anlamda her yeni
y›l zafere daha da yaklaﬂmam›z›n coﬂkusunu
taﬂ›yor bizlere.
Bu coﬂkuyu, inanc›
birlikte yaﬂad›¤›m›z
büyük ailemizin ve
halk›m›z›n yeni y›l›n›
ve bayram›n› kutluyor,
umudumuzu büyütece¤imiz bir y›l olaca¤›na
inan›yoruz.
Selam ve sevgilerimizle.

Merhaba
Direniﬂlerle dolu bir
y›l› geride b›rak›rken, direnmenin onuruyla yeni bir y›la
merhaba demenin
coﬂkusunu yaﬂ›yoruz.
Her yeni y›l gelecek
güzel günlerin habercisidir. Halklar›n ba¤›ms›z oldu¤u, sömürünün, talan›n olmad›¤› yaﬂan›las› bir
dünya için yeni y›lda
da umudumuzu, destan›m›z› daha da büyütece¤iz.
Çünkü umut B‹Z‹Z.
Gelecek, özgür, mutlu günler B‹Z‹Z.



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

● ‹KM Ocak Ay›
Tekirda¤ 1 No'lu
F Tipi Hapishanesi
DHKP-C Davas›
Tutsaklar›

Destan›m›z›n, yeni y›l›n ve bayram›n coﬂkusuyla
selaml›yoruz.
2007 y›l›; umudu daha da büyütece¤imiz,
vatan›m›z›n ba¤›ms›z, halk›m›z›n özgür olaca¤›
günlere bizi daha da yak›nlaﬂt›racak bir y›l
olacak. 7 y›ld›r ayn› inanç ve kararl›l›kla
sürdürdü¤ümüz yürüyüﬂümüz bunun kan›t›d›r.
Ve elbet halk›m›z›n o güzel de¤erlerini; birlik,
dayan›ﬂma ve paylaﬂman›n en güzel örneklerini
kardeﬂce, mutlu ve özgür bir yaﬂam özlemiyle
yaﬂatt›¤› bayramlar›m›z›; yar›nlarda beraberce
kutlayaca¤›z mutlaka.
Bu inanç ve coﬂkuyla yeni y›l›n›z› ve kurban bayram›n›z› kutluyoruz. Sevgilerimizle.

UMUTSUZLUK
YASAK DED‹ EN
ÖNDE DÜﬁENLER.
N‹CE MEVS‹MLER
VE BAYRAMLAR
GEÇSE DE
YÜRE⁄‹M‹Z HEP
AYNI UMUTLA
ATACAK.
TÜM DOSTLARIMIZIN YEN‹ YILINI VE
BAYRAMINI KUTLUYORUZ.

Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklar

Isparta Gençlik
Derne¤i

CANIM
FEDA
Ne idik
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

Etkinlikleri’nden

17 Ocak

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Kütahya Hapishanesi 7. Ölüm
Orucu Ekibi’ndeydi; Ankara Numune Hastanesi’nde Mengele art›klar›n›n iﬂkenceleri alt›nda 11
Ocak 2003’de ﬂehit düﬂtü.

Gümüﬂhac›köy/Amasya do¤umlu
olan Özlem, 27 yaﬂ›ndayd›. Lise y›llar›nda devrimci Özlem TÜRK
düﬂüncelerle tan›ﬂt›. Özgür Karadeniz ve Samsun
Mücadele Gazetesi bürolar›nda çal›ﬂt›. 1995 ﬁubat’›nda tutukland›. Ulucanlar Hapishanesi’ndeyken 1996 Ölüm Orucu Direniﬂi’nde ikinci ekipte yerald›. 2000’de F Tipleri sald›r›s›na karﬂ› büyük direniﬂte de büyük bir
›srar ve kararl›l›kla k›z›l band›n› kuﬂanarak ölümsüzleﬂti.

*NAZIM H‹KMET SÖYLEﬁ‹ VE ﬁ‹‹R
D‹NLET‹S‹
Konuklar: Sennur Sezer,
Ça¤daﬂ Ataman
Tarih: 07.01.2007 Saat: 18.00
F‹LM: BULUTLARI BEKLERKEN
Yönetmen: Yeﬂim Ustao¤lu
Tarih: 13.01.2007- 14.01.2007
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
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Rosa
LUXEMBURG

Karl
LIEBKNECHT

Almanya’da 1910’larda geliﬂen
devrim mücadelesinin önderlerindendi ikisi de. Alman Sosyalist Demokrat Partisi (SPD) içinde devrim ve sosyalizm bayra¤›n› yükselttiler. Örgütleyiciydiler, prati¤in içindeydiler, hareketin teorik sorunlar›nda yol
göstericiydiler.

1916’da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring ve Klara Zetkin’in önderli¤inde bir grup, Spartaküs Birli¤i’ni oluﬂturdular. Spartaküs Birli¤i, 1918 sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosyalist devrimi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›. 15 Ocak 1919’da SPD’li ‹çiﬂleri Bakan›’n›n
emrindeki polisler Rosa ve Karl’› bir otelde tutuklayarak kurﬂuna dizdiler.

Selim
YEﬁ‹LOVA

Reyhan Havva ‹pek, 1970 Siverek do¤umlu, Kürt
(Zaza) milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. ‘93’te mücadeleye kat›ld›.
Hüseyin Deniz, 1974 Adana Ceyhan do¤umlu, Kürt
milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. ‘93 Ekim’inde örgütlü iliﬂkiler içinde yeralmaya baﬂlad›.

Hüseyin
DEN‹Z

Refik
HOROZ

Refik Horoz, 1971 Antakya do¤umlu ve Arap milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3.
s›n›f ö¤rencisiydi. Bir dönem Diyarbak›r’da demokratik alanda yöneticilik yapt›.

Selim Yeﬂilova, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisiydi. Arap milliyetindendi.

Mustafa
EROL

"Rosa Luxemburg’ta sosyalist fikir, hem kalbin, hem beynin hiçbir zaman
sönmeden yanan güçlü ve egemen bir ihtiras›yd›. Bu ﬂaﬂ›rt›c› kad›n›n büyük amac› sosyal devrim yolunu h›zland›rmak, sosyalizme giden tarih patikas›n› temizlemekti. Devrim denemesi, devrim için çarp›ﬂmak onun en
büyük mutlulu¤uydu. Bütün hayat›n› ve bütün varl›¤›n› sosyalizme vakfetti. Kendisini sadece trajik ölümünde de¤il, fakat bütün hayat› boyunca,
her gün, her saat, y›llar boyu süren bir mücadelede sosyalizme hasretti.
O, keskin bir k›l›ç, canl› bir devrim aleviydi."
Özlem; onunla ayd›nlan›yordu hücreler,
onunla çiçekleniyordu Anadolu'nun dört bir
yan›. Onurlu bir hayat ak›yordu Anadolu'ya.

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

‹lk günkü kararl›l›¤›yla yürüdü, ad›mlar›n› gün-gün h›zland›rd›. Günü geldi, kucaklaﬂt› zaferle. Yenmiﬂti ölümü.

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Reyhan Havva
‹PEK

‹stanbul’da devrimci hareketin saflar›nda kurtuluﬂ
kavgas›na kat›lm›ﬂ bir devrimciydi. Çeliktepe’de halk›n güvenli¤ini sa¤lamakla
görevliydi. Bu sorumlulu¤unu yerine getirirken 12
Ocak 1980’de gericiler
taraf›ndan katledildi.

Mehmet
TEPE

‹stanbul Kuﬂtepe Lisesi’nde mücadeleye
baﬂlad›. Bu lisedeki
faﬂist iﬂgalin k›r›lmas›nda önemli rol oynad›.
Ocak
1978’de faﬂistler
taraf›ndan Mecidiyeköy’de katledildi.

Klara Zetkin, Rosa Luxemburg’u ﬂöyle anlat›yordu:

Biliyorduk, biliyordu can›ndan çok onu
sevenler; Özlem özlemlerimizin taﬂ›y›c›s›,
can pahas›na savunucusu olacak!

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Dört TÖDEF’li ö¤renci, 12 Ocak 1995’de Diyarbak›r’da, kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. Ö¤renciler silahl› de¤illerdi, ev, herkesin bildi¤i
bir ö¤renci eviydi, ama onlar Diyarbak›r’da dört
devrimciydi; katledilmeleri için bu yeterli görülmüﬂtü ölüm mangalar› taraf›ndan...

SPD revizyonistleﬂtikçe, onlar
Marksizm’in bayra¤›n› yükselttiler. 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› baﬂlad›¤›nda burjuvaziyle iﬂbirli¤i çizgisine, sosyal ﬂovenizme cüretle karﬂ› ç›kt›lar.

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.

Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

11 Ocak

1967 Tekirda¤ Malkara ‹lçesi Sar›polat Köyü’nde do¤du. Devrimci mücadele içinde olgunlu¤uyla, direngenli¤iyle öne ç›kt›. 9 Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›. A¤›r
iﬂkencelere maruz kald›. ‹ﬂkencelerden ç›kar›l›p Gülhane Askeri T›p
Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991’de ﬂehit düﬂtü.
Birtan
ALTINBAﬁ

Onlara dair...

taﬂ›n›. Ve sonra onu seven canlar› toplad›k
biraraya, k›rk yeme¤inde.

Özlem TÜRK

Özlem vard› her omuz baﬂ›n›n yan›nda;
öyle gülüyordu umutla sevenlerine. Topra¤›n›n insanlar› köylüleri de koﬂuvermiﬂti yan›na.

ona yak›ﬂ›r oldu u¤urlama.

Duyduk sesini, duvarlar›n ard›ndan; tel
örgülerin, demirlerin aras›ndan geldi haberi.

U¤urlaman›n üzerinden günler geçti. Yine Özlem’le, onunla birlikte yürüyen Serdar’la olacakt›k. Yollar› aﬂt›k, ulaﬂt›k yanlar›na. Topraklar›n› kucaklad›k, çiçeklendirdik. Baﬂ uçlar›nda durduk, onurla, baﬂ›m›z
dik. Türkülerimizi söyledik yürekten.

ﬁimdi onun içindi tüm söylenenler ve
söylenecek olanlar. Ve öyle güzel, ve öyle

Biliyorduk duyuyor, duyacak bizleri. Sar›ld›k mezar taﬂ›na, sevgiyle öptük mezar

Sözler Özlem’di, tebessümler Özlem’di,
umutlar Özlem’di; gelece¤in en güzel düﬂleri Özlem’di. An de¤il, yaﬂam Özlem’di. Köyünün yolunda Özlem, da¤lar›nda Özlem; kara-borana so¤u¤a inat, çiçeklerin tohumunda Özlem vard›. Çünkü Özlem ölümsüzlüktü. Özlem yaﬂam›n kendisiydi.

Ya zafer, ya
onurlu bir ölüm!
Bu idam, ayn› zamanda halklara emperyalizmle savaﬂ›n nas›l
zorlu bir savaﬂ oldu¤unu da gösteriyor. Kimse bu savaﬂta ﬂu veya bu emperyalistten medet umamaz. Kimse, uzlaﬂmalardan medet umamaz... Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, hukuk ve adalet, onur
ve ahlak, emperyalizmle diﬂe diﬂ savaﬂ›larak kazan›lacak!
addam Hüseyin’in idam edilmesi üzerine say›s›z tezler, spekülasyonlar, komplo teorileri ortal›¤›
doldurmuﬂ durumda. Böyle durumlarda ço¤unlukla oldu¤u gibi, olay›n
en yal›n anlam› kaybolur. Yorumlar
ve de¤erlendirmeler, teferruatlar›n
içinde bo¤ulup kal›r ve bir türlü olay›n özüne gelemez.
ir ülke, kendi s›n›rlar›ndan binlerce kilometre ötedeki bir ülkeyi askeri gücüyle iﬂgal ettikten
sonra, iﬂgal etti¤i o ülkenin meﬂru
devlet baﬂkan›n› da meﬂru olmayan
bir mahkeme tiyatrosundan sonra
idam ediyor. 30 Aral›k sabah›, tüm
dünyan›n tan›k oldu¤u olay budur.
Soruna s›n›fsal temelde bakmayanlar, sonuçta spekülasyonlar›n girdaplar›nda bo¤ulmaktan kaç›namazlar. Bu idam, herﬂeyden önce,
emperyalizmin tüm dünya halklar›na ve yüzlerce ülkenin yöneticilerine karﬂ› emperyalist bir tehdit ve
gözda¤›d›r. Amerikan emperyaliz-

S

B

úçindekiler

minin, tüm halklar› ve ülkeleri ve
örgütleri, “imparatorlu¤u” önünde
boyun e¤meye zorlayan bir imparatorluk politikas›d›r. Olaylara ve olgulara emperyalizm ve halklar aras›ndaki mücadele aç›s›ndan bakt›¤›m›zda –ki böyle bak›lmal›d›r, çünkü
do¤rusu budur– görülmesi gereken
ilk yan budur.
unu görmek veya görmemek,
Saddam’›n idam› karﬂ›s›nda nas›l bir tav›r tak›n›laca¤›n› da belirler. Amerikan emperyalizminin,
dünya halklar›na imparatorlu¤u
önünde boyun e¤dirmek için gerçekleﬂtirdi¤i hiçbir eylem, halklar
ve halktan yana olanlar taraf›ndan
desteklenemez, meﬂru görülemez.
Hangi gerekçeyle ve hangi biçimde
olursa olsun, Saddam’›n ABD emperyalizmi taraf›ndan idam›n› onaylamak, emperyalizmin emellerine
hizmet etmeye var›r.

B

dam›n zamanlamas›ndan, biçiminden, idam sonras›nda yay›nla-

‹
22

Falaka müdürün bilgisinde

24

Röportaj: “Özgürlü¤e aﬂ›k olanlar

nan görüntülerden hareketle, ABD
emperyalizminin çeﬂitli, çok yönlü
amaçlar›ndan sözedilebilir. Ancak
bunlar› yorumlarken de, Saddam
Hüseyin’in “zafer kazanm›ﬂ” bir
güç taraf›ndan de¤il, asl›nda Irak
halk› ve direniﬂi karﬂ›s›nda yenilmiﬂ
bir güç taraf›ndan idam edilmiﬂ oldu¤u gerçe¤ini unutmamak gerekir.
Yani bu idamda ABD aç›s›ndan bir
güç de¤il, güçsüzlük sözkonusudur.
Emperyalizm Irak’ta yenilmiﬂtir!
Saddam'› idam ederek yenilgisini
zafere dönüﬂtürmeye çal›ﬂmaktad›r.
Kukla Irak hükümetini güçlendirerek “Irak’tan ç›kma” hesaplar› yapmaktad›r.
BD’nin Saddam’› iktidar› dönemindeki iﬂbirli¤ini, suçlar›n›
gizlemek için alelacele idam etti¤i
gibi düﬂünceler, ucuz komplo teorileridir. S›¤l›kt›r. Emperyalizm, Ortado¤u’yu teslim alma amac›yla baﬂlatt›¤› bu sald›r›da, halklar›n büyük
bir direniﬂiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ olmas›na
ra¤men, kararl›l›k gösteriyor. Amerikan ordusu, devasa askeri mekanizmas› zaten ABD tekellerinin ç›karlar›n› savunmak için vard›r. Böyle bir temel gerçe¤i yok sayanlar,
ABD üç yüz beﬂ yüz askerini kaybedince geri çekilecek teorileri yapmad›lar m›? ‹ﬂte ölen ABD askeri say›s›, burjuva medyada “psikolojik
eﬂik” diye adland›r›lan 3000 rakam›n› aﬂm›ﬂt›r. Ama “psikolojik eﬂik”
gibi tan›mlamalar, ABD’nin çekilmesi üzerine hümanist, naif de¤er-

A

direniﬂle karﬂ›lad›lar
42

böyle direnebilirler”

“Eyleme son verin” sesini de¤il, “Tecrite
son” sesini yükseltelim

3

Ya zafer, ya onurlu bir ölüm!

26

Tecritin kalemﬂörleri

44

Emek: Novamed iﬂçilerine destek

5

Emperyalist haydutluk!

29

Hayat›n ‹çindeki Teori: 21. Yüzy›l ve

45

Hedef ﬂaﬂ›rt›yorlar

9

Saddam’›n idam›, emperyalizmin zaferi

46

Gençlik kararl›: Okullar›m›z› faﬂistlere

Küba Devrimi- 2

de¤il, yenilgisidir

33

Hukuk devleti komedisi

10

Ölümcül demokrasi!

35

Tecritten haberler

47

Çeteler 1 kiﬂiyi katletti

13

Rice: ‘Irak iyi bir yat›r›m’

36

Bizim de bayram›m›z gelecek

48

Kapitalist batakl›k: Çocuklar›n› yokeden

14

Yeni ölümleri durdural›m ça¤r›s› yükseliyor

39

Behiç’in yan›nda olmak yar›n›n yan›nda

19

‘Gözalt›, tutuklama terörüne son!’

20

Linç yapmak art›k serbest mi?

olmakt›r
40

Yeni y›la açl›kla girdiler bayram›

teslim etmeyece¤iz

sistem
49

‹stanbul’a 17 cezaevi daha...

50

Tecrite karﬂ› açl›k grevleri sürüyor

lendirmeler, emperyalizm gerçe¤ini
kavramaktan uzakt›r. Elbette Vietnam’da veya Somali’de oldu¤u gibi,
Amerikan emperyalizminin tas›n›
tara¤›n› toplay›p çekildi¤ini de yaz›yor tarih. Ama hepsi kendi koﬂullar›nda, kendi ölçülerinde ﬂekillenmiﬂtir. Geri çekilme Vietnam’da onbinlerce ABD askerinin ölümünden
sonra gerçekleﬂirken, Somali’de çok
küçük bir kay›p ayn› sonucu yaratm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bugün Irak için
mesele “kâhinlik” yapmakta de¤il,
emperyalizmin ve direniﬂin durumunu, bunun yans›malar›n› do¤ru görebilmektir.

cak ayn› ABD, zay›fl›¤›na karﬂ›n,
Ortado¤u plan›n› gerçekleﬂtirme konusunda belli bir kararl›l›k içindedir
de. Irak ve Ortado¤u halklar›n›n direniﬂi henüz bu kararl›l›¤› k›racak
nitelikte de¤ildir. Tersine ABD,
idamla, Ortado¤u’daki çeﬂitli direnme noktalar›n›, BOP önündeki engelleri aﬂmay› da amaçlamaktad›r.
Bu idam, Ortado¤u halklar›na oldu¤u kadar, Ortado¤u ülkelerinin yöneticilerine karﬂ› da bir gözda¤›d›r.
ABD, bugün kendi iﬂbirlikçisi durumunda olan, ama kaygan bir zeminde hareket eden iﬂbirlikçilerine de
gözda¤› vermektedir.

merikan emperyalizmi bu infaza karar verirken, kuﬂkusuz
çok yönlü hesaplar›, amaçlar› vard›.
Halklar› milliyetler ve mezhepler
temelinde birbirine düﬂürüp direniﬂi
güçsüzleﬂtirmek, mezhep çat›ﬂmalar›n› yayg›nlaﬂt›rarak, Ortado¤u’da
“emperyalist müdahalelere” daha
fazla ihtiyaç duyulan bir ortam yaratmak da bu amaçlar içinde say›labilir. Kimi “yorumcular” da, direniﬂin önemli güçlerinden biri durumundaki BAAS’›, bu idamla birlikte ﬂiiler ve Kürtler'e karﬂ› k›ﬂk›rtmay›, BAAS’›n bu “iç çat›ﬂmada” eriyip tükenmesini amaçlad›¤›n› belirtmektedirler. Bu da muhtemeldir.
Ancak bütün bunlar, gerçekleﬂmesi
ABD d›ﬂ›ndaki güçlerin tav›r ve politikalar›na da ba¤l› olan hesaplard›r. Ortado¤u, ABD’nin satranç tahtas›na taﬂlar› dizer gibi, her ﬂeyi istedi¤i ﬂekilde dizayn edebilece¤i bir
yer de¤ildir.

addam’›n idam›, halklara ve tüm
ülkelere
dayat›lan
iﬂgal
hukuku’nun (daha do¤rusu hukuksuzlu¤unun) bir biçimidir. Tüm
dünya emperyalizmin nas›l bir hukuk, nas›l bir adalet anlay›ﬂ›na, nas›l
bir demokrasi normlar›na sahip oldu¤unu görmüﬂtür. Baﬂka bir biçimde söylersek, ABD, ulusal ve uluslararas› hukuku, adaleti ayaklar alt›na
ald›¤› bu idamla, halklar› sindirmek
için her ﬂeyi göze ald›¤›n›, iﬂgal hukukunu tüm dünyaya hakim k›lmak
ve dayatmakta ›srarl› oldu¤unu bir
kez daha göstermiﬂtir.

A

ir ﬂeyin amaçlanm›ﬂ olmas›yla
onun gerçekleﬂmesi birbirinden
farkl›d›r. Politikada hesaplar vard›r,
öngörüler, hedefler vard›r. Ama
bunlar›n gerçekleﬂmesi birçok olguya ba¤l›d›r. Amerikan emperyalizmi
de kadr-i mutlak bir güç de¤ildir.
Bugün için, k›sa vadede gözda¤› olmas› anlam›nda medet umdu¤u politikalar –mesela Saddam’›n idam
edilmesi gibi– yar›n kendisini vuran
silahlara da dönüﬂebilir. Nitekim,
tarih bunun örnekleriyle doludur.

B

BD, Irak’ta zay›f durumdad›r.
Direniﬂi yokedememiﬂtir. An-

A

S

uantanamo’yla, Ebu Garipler'le,
Saddam’›n infaz›yla Irak’ta bugün ortaya ç›kan tabloyu, Irak’›n iﬂgali öncesinde burjuva bas›nda yaz›l›p çizilenlerle karﬂ›laﬂt›rmak son
derece ilginç ve ö¤reticidir. Yine ayn› ﬂekilde bugün ortaya ç›kan bu
tabloyla, ABD’nin Irak’› iﬂgalini
“Irak’›n özgürleﬂmesi, demokratikleﬂmesi” olarak alk›ﬂlayanlar›n öngörülerini ve teorilerini karﬂ›laﬂt›rmak da ö¤reticidir. Bir k›sm› da ilerici, sol, demokrat olan, ayd›n s›fat›n› taﬂ›yan bu kesimlerin emperyalizmi hiç tan›mad›klar› veya çeﬂitli gerekçelerle emperyalizm gerçe¤ine
yabanc›laﬂt›klar› ortadad›r. Asl›nda
sorun sadece ABD emperyalizminin
“imparatorluk stratejisini” do¤ru
tahlil edememek, ABD’yi tan›yamamak da de¤ildir. Avrupa emperyalizmi için de geçerlidir ayn› ﬂey. ABD
emperyalizminin Irak’a demokrasi
götürmesinin bir balon oldu¤u nas›l
ortaya ç›km›ﬂsa, AB emperyalizmi-

G
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nin Türkiye’ye veya baﬂka ülkelere
demokrasi götürmesinin de ayn› ﬂekilde bir balon oldu¤u görülmektedir. Keza, Avrupa emperyalizminin
Irak’a iliﬂkin “muhalif” politikalar›n›n de¤erlendirilmesinde de yan›lm›ﬂt›r bu kesimler. Bugün Irak’taki
tüm katliamlar, hukuksuzluklar
–Saddam’›n idam edilmesi de buna
dahildir– di¤er emperyalistlerin de
deste¤iyle gerçekleﬂtirilmektedir.
olay›s›yla, bu idam, ayn› zamanda halklara emperyalizmle
savaﬂ›n nas›l zorlu bir savaﬂ oldu¤unu da gösteriyor. Kimse bu savaﬂta
ﬂu veya bu emperyalistten medet
umamaz. Kimse, uzlaﬂmalardan
medet umamaz. Emperyalist sald›rganl›¤› püskürtmek ve kovmak için
Irak halk› gibi, Filistin halk› gibi,
mücadelenin tüm yollar›yla direnmek ﬂartt›r... Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, hukuk ve adalet, onur ve
ahlâk, emperyalizmle diﬂe diﬂ savaﬂ›larak kazan›lacakt›r. Bu savaﬂta
“ya zafer, ya onurlu bir ölüm” yaz›l›d›r halklar›n ve halklar› oluﬂturan
tüm vatanseverlerin aln›nda. Tabii
“üçüncü” bir yol da vard›r; bu yol
teslimiyet yoludur. Bu yolda zafer
de yoktur, fiziki ölüm de. Ama bu
yolda siyasi ölüm vard›r, onursuzluk vard›r. ‹ktidar›nda halklara zulüm de yapan Saddam, emperyalist
iﬂgale boyun e¤meyen tavr›yla, kendi çap›nda onurlu bir ölümü tercih
etmiﬂtir.

D

arihin sonunu ilan edenlere, emperyalizm ve halklar aras›ndaki
savaﬂ› “medeniyetler çat›ﬂmas›” diye yutturmak isteyenlere, ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçti¤inin teorisini
yapanlara ra¤men, iﬂte, Irak’ta ve
dünyan›n dört bir yan›nda sürmekte
olan emperyalizm ve halklar aras›ndaki savaﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Sürmekte olan ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için savaﬂt›r. Emperyalizme karﬂ› direnenler bir yanda, emperyalizme boyun e¤enler ve
uzlaﬂanlar öteki yandad›r. Bugün
saflar böyle ayr›ﬂmaktad›r. Emperyalizme karﬂ› kurﬂun s›kan herkes,
haydutlu¤a direnen herkes, bu saflaﬂmada halklar›n cephesindedir. Su
akar, yata¤›n› bulur!

T

Emperyalist
haydutluk!
Saddam Hüseyin ‹dam Edildi!
Irak Devlet Baﬂkan› Saddam
Hüseyin, 30 Aral›k sabaha karﬂ›
04.30 s›ralar›nda iﬂgalci Amerikan
emperyalizminin kuklalar› taraf›ndan idam edildi. Katledildi¤i ana
kadar meﬂru devlet baﬂkan› durumunda olan Saddam, iﬂgalciler taraf›ndan tutsak edilmiﬂ, kukla bir
mahkeme önünde yarg›lanmak istenmiﬂ, bu mahkeme taraf›ndan da
idam cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›.
Ba¤dat’›n Kazimiye bölgesindeki eski istihbarat binas›nda gerçekleﬂtirildi¤i bildirilen infaz, iﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçilerinin hukuksuzlu¤unun son safhas› olarak geçti tarihe. Ancak tarihe geçen sadece hukuksuzluk de¤ildi. ‹nfaz›n kendisi
de emperyalist alçakl›¤›n ve iﬂbirlikçi alçalman›n bir simgesi oldu.
Hukuksuzlukta, ahlâks›zl›kta, alçakl›kta s›n›rlar› zorlayan emperyalist haydutluk, Saddam’›n idam›yla
bu haydutlu¤u sürdürmekte “kararl›” olduklar›n› gösterdi.

Meﬂru olmayan bir yarg›n›n
karar› da meﬂru de¤ildir!
‹ﬂgalin kendisi bir hukuksuzluktur. ‹ﬂgalin kendisi gayri-meﬂrudur.
Bu anlamda, iﬂgalci emperyalistlerin ve onlar›n iﬂbirlikçilerinin iradesi ve denetimindeki hiçbir ﬂey meﬂru görülemez. Bu anlamda da
Irak’taki olaylar ve geliﬂmelerin tümü üzerinde asl›nda meﬂru mu de¤il
mi tart›ﬂmas› yap›lamaz. Cevab›
bellidir.
Saddam Hüseyin’in “yarg›lanarak” idam cezas›na çarpt›r›ld›¤›
mahkeme de gayri-meﬂru bir mahkemeydi. Bu mahkemede ne Irak
hukuku, ne uluslararas› hukuk, ne
de savaﬂ hukukunu düzenleyen Cenevre Konvansiyonu geçerli de¤il-

di. ‹ﬂgalciler, BM’nin iﬂgal hukukuna bile uymad›lar; Saddam’›n avukatlar› öldürüldü, savunma yapmamalar› için her yola baﬂvuruldu.
Yarg›çlar bile Saddam’a biraz “yumuﬂak” davrand›klar›nda bask› alt›na al›nd›lar.
Saddam 2005 Temmuz'unda bu
mahkemeye ç›kar›ld›¤›nda mahkemeyi “Bush'un tiyatrosu” olarak
nitelendirmiﬂti. Evet, sonuçtan da
görüldü ki, dava süreci, sonucu önceden belli bir tiyatrodan baﬂka birﬂey de¤ildi.

Irak egemen bir ülke de¤ildir;
Saddam’›n idam›ndan
ABD sorumludur
Saddam’›n yarg›land›¤› mahkemeye “ba¤›ms›z Irak mahkemesi”
görüntüsü verilmesi, hukuki, siyasi
ve ahlaki anlamda hiçbir ﬂey ifade
etmeyen bir oyundur. Saddam’›n
idamdan önce ABD askerleri taraf›ndan Ba¤dat'taki Yeﬂil Bölge'de
Irakl› yetkililere teslim edilmiﬂ olmas› da bu oyunun bir parças›d›r.
ABD ordu sözcüsü: “Biz infaz›
öyle yapmazd›k. Ama Irak egemen
bir ülke. ‹nfaz Irak hükümetinin karar›” derken, tüm dünyay› aptal yerine koyuyor olsa gerekti.
Saddam’›n idam cezas›na çarpt›r›lmas›nda da, cezan›n infaz›nda da,
Irak’la ilgili her konuda oldu¤u gibi, ABD emperyalizmi belirleyici
olmuﬂtur. Saddam’›n katledilmesi
de bu anlamda ABD’nin suç dosyas›na eklenecektir.

‹nfaz›n zamanlamas›, biçimi,
‘gözda¤›’n› güçlendirmeye
yöneliktir
‹ﬂbirlikçi, kukla yönetim, idam5
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da,
kendi
yasalar›na
bile
uymam›ﬂt›r. Irak “ulusal” yasalar›na göre,
cezan›n onaylanmas›n›n
üzerinden en az 30 gün geçmesi gerekiyordu, ama iﬂbirlikçiler bu yasal süreyi bile beklemediler. Yine Irak “ulusal” yasalar›,
bayram günü infaz yap›lmas›na da
izin vermiyordu; ama iﬂgalci ve iﬂbirlikçisi o yasay› da çi¤nedi. “Asl›nda ABD bir kaç hafta sonra
idam edilmesini istemiﬂ ama Irak
yönetimi kabul etmemiﬂ” ﬂeklinde
bas›na “s›zd›r›lan” bilgiler de, kaba, adice ve aﬂa¤›l›k oyalama yalanlar›d›r.
Irak direniﬂi karﬂ›s›nda iyice s›k›ﬂan ABD emperyalizminin bir güç
gösterisine ihtiyac› vard›. Saddam’›n idam› bu anlamda gündeme
getirildi. ‹dam›n biçimi, zamanlamas› bu çerçevede ﬂekillendi. Dünya ve özellikle de Ortado¤u halklar›na bir yandan “güçlü” oldu¤u, “insiyatifi” elinde tuttu¤u mesaj› verilirken, bir yandan da “bir devlet
baﬂkan›na bile...” böyle yapanlar›n
s›radan halktan insanlara neler yapmayaca¤› düﬂündürtülerek direniﬂin
kitle deste¤i s›n›rland›r›lmak isten-

di.
Saddam infaz edildi¤i anda, yay›nlanan görüntülerden tüm dünyan›n gördü¤ü gibi ipi çeken cellatlar
zafer naralar› att›lar. Hiç kuﬂkusuz
ayn› anda Beyaz Saray’da Bush,
Irak’taki saray›nda Talabani, Maliki
gibi iﬂbirlikçiler de zafer ç›¤l›klar›
at›yorlard›.
9 Nisan 2003’te iﬂgalcilerin
tanklar› Ba¤dat’a girip Saddam
heykellerini y›kt›¤›nda da at›lm›ﬂt›
benzer zafer ç›¤l›klar›. 13 Aral›k
2003’te Saddam’› ele geçirip tutsak ettiklerinde de yine duyduk o
ç›¤l›klar›. Fakat onlar›n zafer sand›¤› “baﬂar›”lar›n zafer olmad›¤›
çok geçmeden aç›¤a ç›kt›. Saddam
Hüseyin’in idam edilmesi de bir
zafer de¤ildir emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için. Saddam’› infaz ettikleri o anla s›n›rl› olan bu “zafer”in faturas›n› gelecekte çok pahal› ödeyeceklerini de yaﬂay›p görecekler.
‹dam›n Irak’›n mezhepler, uluslar bileﬂimindeki güç dengelerine
dair baﬂka amaçlar› olsa da, esas
amac›n sünnilerin a¤›rl›kta oldu¤u
direniﬂi k›rmak, zay›flatmak oldu¤u
tart›ﬂ›lmazd›r. Bu anlamda da Saddam’›n idam› karﬂ›s›nda al›nan tav›rlar, herkesin gerek Ortado¤u politikas›ndaki, gerekse de emperyalizm-halklar cepheleﬂmesindeki yerini göstermek aç›s›ndan da bir ölçü
olmuﬂtur.

Saddam’›n idam›na sevinenler
Saddam Hüseyin’in idam edilmesini resmen ve aleni olarak sevinçle, memnuniyetle karﬂ›lad›¤›n›
aç›klayan dört ülke oldu: ABD, ‹ngiltere, ‹srail ve ‹ran.
Kuﬂkusuz bu “dörtlü” içinde durumu en özgün olan ‹ran’d›r.
ABD emperyalizminin benzer
bir kuﬂatmas› ve tehdidi alt›nda yaﬂayan ‹ran’›n bu noktada emperyalist haydutlu¤un ve hukuksuzlu¤un
karﬂ›s›na ç›kmas› gerekirdi. Ama
görülüyor ki, ‹ran için “sünni”lerle
olan çeliﬂkileri, eski Irak yönetimiyle olan çeliﬂkileri, ABD emper-

Saddam Hüseyin’in son vasiyeti:
Saddam Hüseyin dara¤ac›n›n önünde, “can telaﬂ›na” düﬂmüﬂ bir lider de¤il, halk›na karﬂ› sorumluluk
duyan bir lider tavr› sergiledi. Yüzüne örtü geçirilmesini istemeyen Saddam Hüseyin'in son sözleri, 'Birlik
içinde kal›n. Sizi uyar›yorum, ‹ran koalisyonuna güvenmeyin, bu insanlar tehlikeli' oldu.
‹nfaz›n tan›klar›, Saddam’›n yine son konuﬂmalar›
içinde Filistin direniﬂini and›¤›n› belirttiler. Ve yine tan›klar, idam sehbas›na ç›karken, “sakin ve kararl›” oldu¤unu söylüyorlard›.
Bu görüntüler, Rauf Tamer gibi gerici, faﬂist birine ﬂöyle dedirtiyordu:
“Acaba Saddam de¤il de, idam edilen muhallebi çocu¤u BUSH OLSAYDI, BU KADAR MET‹N DURAB‹L‹R M‹YD‹?
Bilmiyorum. Bildi¤im tek ﬂey, yüzü kapal› o cellatlar›n her birinin, bize Bush’u ça¤r›ﬂ›m ettirmesidir.”
Ortado¤u, emperyalistlere bir kez daha Cezayir’de as›larak katledilen
Ömer Muhtar’›n ﬂu sözlerini hat›rlat›yordu sanki:
‘Yaﬂa ya da öl. ‹ﬂgalciler, benden sonra gelenler ve onlardan sonra
gelenlerle de savaﬂmak zorunda kalacak. Ve benim hayat›m, cellatlar›m›n hayat›ndan daha uzun olacakt›r!..’
***
Saddam’›n cenazesi, Tikrit’e götürülerek, burada do¤du¤u köy olan
Avja’da topra¤a verildi.
Tikrit’te soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edilmesine ra¤men, Saddam’›n mezar› binlerce kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi.
***
Tikrit ve Irak’›n baﬂka ﬂehirlerinde; Ürdün’de, Filistin’de Saddam’›n
idam›n› protesto eden gösteriler yap›ld›.
***

‹zzet ‹brahim’den ça¤r›
Saddam’›n katledilmesinin ard›ndan Baas Partisi taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, yasal ve manevi olarak Saddam Hüseyin’in uhdesinde bulunan mevkiye Baas yöneticilerinden, eski Devlet Baﬂkan› Yard›mc›s› ‹zzet
‹brahim El Durri’nin atand›¤› belirtildi. Bundan sonra Irak'›n yasal devlet baﬂkan›n›n ‹zzet ‹brahim oldu¤unun belirtildi¤i aç›klamada, ‹brahim’in ayn› zamanda silahl› kuvvetlerin de komutanl›¤›n› üstlendi¤i vurguland›.
‹zzet ‹brahim el Durri de daha sonra yapt›¤› aç›klamada, “Irak'taki tüm
direniﬂ gruplar›na ülkenin kurtar›lmas› için ortak direniﬂ cephesi kurulmas›" ça¤r›s›nda bulundu.
‹zzet ‹brahim'in aç›klamas›nda, "Sevgili vatan›m›z› kurtarmak ve düﬂman› yoketmek için cihat yanl›s› tüm gruplar›n liderlerini cihat ve direniﬂ
cephesi kurulmas› için ciddi ﬂekilde çal›ﬂmaya davet ediyorum" denildi.
yalizmiyle çeliﬂkilerinden önce gelmektedir.

kendi baﬂlar›na gelmeyece¤inin hiçbir garantisi yoktur.

Ahmedinecad ve di¤er ‹ranl› yöneticiler yanl›ﬂ hesap yap›yorlar,
yanl›ﬂ politikalar izliyorlar. Bugün
Saddam’›n baﬂ›na gelenlerin yar›n

Avrupa emperyalizminin
utangaç memnuniyeti
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Avrupa emperyalist ülkelerin-

den yap›lan aç›klamalar›n birço¤unda “idama karﬂ› olduklar›” vurgulan›rken, ayn› aç›klamalarda “asl›nda haketmiﬂti” diyen ifadelere
de yer veriliyordu mutlaka. Saddam’›n katledilmesinde, AB ülkelerinin “idam karﬂ›tl›¤›n›n” riyakarl›¤› da bir kez daha su yüzüne
ç›kt›. Avrupa emperyalistleri, idam›
engellemek için hiçbir çaba sarfetmediler.
Bu arada BM’nin tavr›na da de¤inmeden geçmek olmaz. BM de
yapt›¤› ilk aç›klamalarda “idam için
acele etmeyin” derken, meselenin
sadece bir “zamanlama” meselesi
oldu¤unu söylüyor, uluslararas› hukuktan, meﬂruluktan, savunma hakk›ndan söz bile etmiyordu.
Nitekim, infaz›n hemen ard›ndan
yeni BM Genel Sekreteri Ban Ki
Moon’un yapt›¤› aç›klama, BM’nin
konumunu daha da aç›¤a ç›kard›.
Ban Ki Moon Saddam’›n idam›n›
“Saddam Hüseyin Irak halk›na karﬂ› hunharca suçlar iﬂledi, akla gelmeyecek kötülükler yapt›. Onun iﬂledi¤i insanl›k suçlar›n›n kurbanlar›n›
unutmamal›y›z. ‹dam cezas›, BM’ye
üye ülkelerin bireysel hükümetlerine
kalm›ﬂ bir karard›r” diyerek aç›kça
Amerika'n›n karar›n› savunan ve
onaylayan bir tutum tak›nd›.

“Saddam da, Bush da suçlu”
diyenler!
Bir kesim ise, Saddam’›n idam
edilmesine karﬂ› ç›kmazken, “Bu
cezay› tek hak eden Saddam de¤il”
diyerek, güya Bush’un suçlar›na da
iﬂaret etmektedir.
Ama bu tav›r, iﬂgalcilerin uygulad›¤› idam› bir ceza olarak onaylamaktan, emperyalist iﬂgal politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rmaktan baﬂka bir
anlama gelmez.
Bu tav›r akla, 1991’de ve
2003’te emperyalistler Irak’a sald›r›rken “Ne Sam, Ne Saddam” diyerek, “yüzde 50 yüzde 50” diyerek,
bu çat›ﬂmaya iliﬂkin “it dalaﬂ›” tan›m› yapanlar›n teorilerini hat›rlatmaktad›r. Ve yaﬂanan bu kadar tecrübeden sonra, hâlâ buna benzer teorilerin ve tav›rlar›n savunulmas›,

emperyalist cepheden kopamaman›n, burjuvazinin ideolojik tahakkümünden ç›kamaman›n ifadesidir.
Yaln›z idam edilmesine karﬂ›
ç›k›p tutsak edilmesine, müebbet
cezalar verilmesine karﬂ› ç›kmamak, türünde de yaklaﬂ›mlar var ki;
bunlar da iﬂgalcili¤i, iﬂgalcinin kuk-

la hükümetini ve mahkemesini meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Ve tüm “hümanist”
görünümüne ra¤men, asl›nda hümanizmle de bir ilgisi yoktur.

AKP iktidar›n›n sessizli¤i ve
oportünistli¤i!
Türkiye gibi hem “müslüman”,

‹ﬂgalcinin ve iﬂbirlikçinin ahlâk›,
onuru, namusu yoktur!
Önce Irak’›n resmi kukla hükümeti taraf›ndan idam an›n›n görüntülerinin bir bölümü bas›n yay›n kuruluﬂlar›na verildi.
Ard›ndan infaz s›ras›nda cep telefonu kameras›yla çekildi¤i belirtilen
görüntüler yay›nland›. Bu görüntülerin gözda¤›n› amaçlad›¤›ndan ﬂii-sünni çat›ﬂmas›n› körüklemek amaçl› provokasyon için yay›nland›¤›na kadar
pekçok yorum yap›ld›. Ancak görüntülerde yoruma aç›k olmayan tek nokta; katledenlerin barbarl›¤›, ahlâks›zl›¤› ve
idam sehbas›ndaki Saddam’›n bu barbarl›k
karﬂ›s›nda baﬂ› dik duruﬂuydu.
‹ngiliz Telegraph Gazetesi, görüntüleri
ﬂöyle yorumlam›ﬂt›:
“Saddam’›n sayg›nl›¤›n› yitirdi¤ini söylemek zor. O son dakikaya kadar dimdikti. Onu
asanlar ise bir sokak çetesine benziyordu.”
Evet, onu asanlar bir çeteydi. Ama sözkonusu çeteyi oradaki üç beﬂ cellattan ibaret
sanmak yan›lt›c› olur. Saddam’› idam eden
cellatlar ekibi; ABD’nin ve kukla Irak yönetiminin ahlâks›zl›¤›n›n, iﬂgalcinin ve iﬂbirlikçinin çetecili¤inin temsilcisidirler...
‹dam, kurﬂuna dizme, yüzy›llard›r baﬂvurulan bir ceza yöntemidir. Kendi içinde belli
gelenekler oluﬂmuﬂtur. Ama emperyalist alçakl›k ve iﬂbirlikçi alçalma
bu gelenekleri de çi¤neyip geçmekte fütursuzdur.
Son anlar›nda hakaretler ya¤d›r›yorlard›... Bir hukuk karar›n›n yerine
getirilmesi sahnesi de¤il, bir vahﬂet sahnesiydi izledi¤imiz... Son duas›n›
bitirmeden ipi çekmeleri de duyduklar› korkunun ifadesi olsa gerek..
Kurban bayram›n›n ilk günüydü o gün. O günün tesadüfi olmad›¤›, bilinçli bir seçim oldu¤u da aç›kt›. Tüm Ortado¤u halklar›n›n geleneklerine,
tarihine, inançlar›na karﬂ› pervas›z bir meydan okuma vard› bu seçimde
de.
Zaman hakimdir; bu seçim, ABD’ye “yarar” de¤il, Ortado¤u
halklar›n›n lanetini getirecektir. Ortado¤u halklar›, bu alçakl›¤›, alçalmay›
ve ahlâks›zl›¤› unutmayacak.
Cellatlar› daha ﬂimdiden bu alçakça idam›n korkusu sarm›ﬂt›r. Bir köﬂe
yaz›s›nda belirtildi¤i gibi, “Ölüme giden Saddam’d› ama ölümden as›l
korkan cellatlard›.” (Ergun Babahan, 2 Ocak, Sabah). Ve yine bu noktada,
Beyaz Saray’da, Irak’taki hükümet binalar›nda oturan baﬂ cellatlar›n da,
dara¤ac›n›n alt›nda sehbay› çeken cellatlar kadar, hatta onlardan da fazla
korktuklar›ndan emin olabilirsiniz.
7
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hem emperyalizmin iﬂbirlikçisi durumundaki ülkelerin yönetimleri,
büyük ço¤unlukla Saddam’›n idam›n› “sessizlikle” karﬂ›lad›lar.
TC. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› “Irak’›n
iç iﬂidir” diye, kargalar› bile güldürecek bir aç›klama yapt›. ‹ﬂgal alt›ndaki bir ülkeden sözettiklerini unuttular m› D›ﬂiﬂleri yetkilileri? Yoksa
emperyalist efendiden duyduklar›
korku bildiklerini unutturmuﬂ muydu onlara?
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an da bir
yandan BOP’u savunman›n, bir
yandan da kendi müslüman taban›n›n aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ olarak ﬂöyle
bir aç›klama yapt›:
“Ortada karmaﬂ›k bir durum
var. Bize göre arife, Araplara göre
bayram günü idam edildi (ne alaka)! Böyle bir günde o karar›n infaz
edilmiﬂ olmas› ayr› konu. Olaya AB
üyesi ülke olarak insan haklar› noktas›ndan bakt›¤›m›z zaman farkl›
yönleri var. Bütün bu yönleriyle
gerçekten karmaﬂ›k bir sonuç. Tabii
Irak’›n ﬂu anda oturmuﬂ diyemeyece¤imiz bir iç hukuku var. Bu hukuk aç›s›ndan da farkl› bir nokta.”
(2 Ocak, Milliyet)
Anlaﬂ›lmaz bir laf salatas›.
BOP’taki efendisini gücendirmemek peﬂinde Baﬂbakan da.
Oysa söylenecekler çok aç›k:
‹ﬂgalden bu yana yüz binlerce
insan›n ölümünün sorumlusu olan
Bush nas›l oluyor da Saddam'›n idam›n› kararlaﬂt›rabiliyor? Nas›l oluyor da “hukuk” ondan soruluyor?
Bu nas›l adil olabilir? Nas›l meﬂru
görülebilir?
Savaﬂ esirlerine nas›l davran›laca¤›n› belirleyen “Cenevre Sözleﬂmesi”ne ne oldu? Bu “uluslararas›
hukuk” kurallar›na uyulmas›n› denetlemekle görevli “uluslararas› kurumlar” nerede?
Hukukun ve adaletin yokedildi¤i
bir dünyada bu sorular›n cevab›
yoktur. Hukuk ve adalet, art›k direnerek ve savaﬂarak ulaﬂ›lacak hedeflerdir. 21. Yüzy›l›n dünyas›, iﬂte
böyle bir dünyad›r.

Anti-emperyalistlikten emperyalizmle iﬂbirli¤ine,
ilericilikten katliamc›l›¤a,
devlet baﬂkanl›¤› koltu¤undan idam sehbas›na,
küçük-burjuva diktatörlü¤ünden direniﬂçili¤e,
zigzaglarla dolu bir yaﬂam...
Ve baﬂ› dik noktalanm›ﬂ bir ömür...

Saddam Hüseyin
24 y›l Irak Devlet Baﬂkanl›¤›
yapan Saddam Hüseyin’in yaﬂam›nda büyük savruluﬂlar vard›. Bir
küçük-burjuva diktatörlü¤ünün
pragmatizmiyle ﬂekillenmiﬂtir bu
savruluﬂlar›n ço¤u.
Saddam, 28 Nisan 1937'de
Irak'›n T›krit kentinde do¤du.
Arap milliyetçili¤iyle, anti-emperyalist düﬂüncelerle ﬂekillendi.
Genç yaﬂta Baas Partisi'ne kat›ld›.
1956’da baﬂar›s›z bir darbe giriﬂiminde yerald›.
Baﬂbakan Abdül Kerim Hassam'a yönelik bir eylem plan›n›n
aç›¤a ç›kmas› sonucunda ülkeyi
terketti.
1963’te Baas Partisi’nin iktidara gelmesiyle Irak’a döndü.
Baas’la Saddam aras›nda görüﬂ
ayr›l›klar› ç›kt›. Saddam hapse at›ld›. 1968’de yap›lan darbeyle hapisten ç›kan Saddam Hüseyin Baas
içinde yükselmeye baﬂlad›.
Devrim Konseyi Kurulu'na giren Saddam Hüseyin 1979 y›l›ndaki darbeyle iktidar› ele geçirdi.
1980’de sekiz y›l sürecek ‹ranIrak savaﬂ› baﬂlad›.
Yaklaﬂ›k bir milyon kiﬂinin öldü¤ü ‹ran-Irak savaﬂ›, emperyalizmin ‹ran Devrimi'ni etkisizleﬂtirme
politikalar›n›n bir parças›yd›. Ve
Saddam bu oyuna gelmekten kaç›namad›.
Irak yönetimi 16 Nisan 1988'de
ülkenin kuzeyindeki Halepçe'de
Kürtler'e karﬂ› kimyasal silahlar
kulland›.
1988 20 A¤ustos'unda ‹ran ve
8
7 Ocak 2007 / 86

Irak aras›nda Birleﬂmiﬂ Milletler
denetiminde ateﬂkes ilan edildi.
2 A¤ustos 1990 y›l›nda Irak Kuveyt'i iﬂgal etti. Ard›ndan Birinci
Körfez sald›r›s› baﬂlad›.
Bu tarihte baﬂlayan askeri sald›r›lar ve ambargo kesintilerle de olsa sürdü. Bu dönemde emperyalizm karﬂ›s›nda asgari bir direniﬂ
içinde oldu Saddam.
17 Mart 2003'te emperyalistler
taraf›ndan Irak’a savaﬂ ilan edildi.
Saddam teslim olmayacaklar›n›, direneceklerini aç›klad›.
20 Mart 2003'te sabaha karﬂ›
Ba¤dat'a Amerikan füzeleri düﬂmeye baﬂlad›. ‹lerleyen günlerde ABD
ve ‹ngiliz kara kuvvetleri Irak’a
girmeye baﬂlad›.
Ba¤dat 9 Nisan 2003'te düﬂtü.
ABD askerleri Ba¤dat'›n merkezine girdi.
Saddam Hüseyin teslim olmayarak illegal yaﬂamaya baﬂlad›.
‹lk andaki da¤›n›kl›k aﬂ›larak,
Irak'ta güçlü bir direniﬂ geliﬂti.
Saddam’›n Baas Partisi'nden baz›
kadrolar da direniﬂin örgütleyicileri
aras›nda yerald›lar.
Saddam Hüseyin 13 Aral›k
2003'te emperyalistler taraf›ndan
tutsak edildi. Hakk›nda gayri meﬂru olarak pekçok dava aç›lan Saddam Hüseyin, Duceyl'de 148 ﬁii'nin öldürülmesinden 5 Kas›m
2006’da idam cezas›na çarpt›r›ld›.
Kukla bir baﬂka üst mahkeme,
26 Aral›k 2006'da ölüm cezas›n›
onaylad›. ‹dam, 30 Aral›k’da iﬂbirlikçiler taraf›ndan infaz edildi.

Irak Devlet
Baﬂkan› Saddam
Hüseyin’in idam
edilmesi, Cephe
taraf›ndan “Saddam’›n idam›,
emperyalizmin
zaferi de¤il, yenilgisidir” ﬂeklinde de¤erlendirildi. Bas›n Bürosu taraf›ndan yap›lan 31 Aral›k
2006 tarihli ve 366 No’lu aç›klamada ﬂöyle denildi:

r›n direniﬂine
çarp›p bozulmuﬂtur. Saddam'› idam ederek yenilgisini
zafere dönüﬂtürmeye çal›ﬂmaktad›r. Ama
baﬂaramayacak.
Çünkü Ortado¤u halklar›n›n
direniﬂi herhangi bir kiﬂiyle, örgütle
s›n›rl› tutulamayacak kadar büyük,
tarihsel ve kitlesel bir direniﬂtir.

Saddam'›n ‹dam›,
Emperyalizmin Zaferi
De¤il, Yenilgisidir

Dünya yeni bir y›l› karﬂ›lamaya,
müslüman halklar kurban bayram›n› kutlamaya haz›rlan›rken, Amerikan emperyalizmi, insanl›¤›, meﬂru
bir devlet baﬂkan›n›n dara¤ac›ndaki
görüntüleriyle karﬂ› karﬂ›ya getirdi.
Irak Devlet Baﬂkan› Saddam Hüseyin, iﬂgalci Amerika'n›n kukla mahkemesi taraf›ndan yarg›lan›p, kukla
hükümet taraf›ndan idam edildi.
Dara¤ac›ndaki Saddam görüntüleri,
yaln›zca bir kiﬂinin idam›n›n de¤il,
dünya çap›nda iﬂgallerle, emperyalist haydutlukla, “terör listeleri” ve
“ﬂer ekseni” ilanlar›yla hukukun ve
adaletin dara¤ac›na çekiliﬂinin resmidir.
Bu resim, dünya halklar›na boﬂ
hayaller içinde olmamak gerekti¤ini
söylüyor.
Saddam Hüseyin'in dara¤ac›nda
katledilmesi, Amerikan emperyalizminin “Irak'a demokrasi götürdü¤ü”
iddialar›n›n, “demokratik emperyalizm” safsatalar›n›n tekzibidir.
Hukukun ve adaletin yokedildi¤i
bir dünyada yaﬂ›yoruz; hukuk ve
adalet için, direnmekten, savaﬂmaktan baﬂka bir yolumuz yoktur. Dünya halklar›n›n ihtiyaç duydu¤u ekmek ve suyun; keza en az onlar kadar gerekli olan hukuk ve adaletin
emperyalist iﬂgallerin gölgesinde
sa¤lanamayaca¤› aç›kt›r. Bunu bize
bizzat emperyalist haydutun kendisi
gösteriyor.
Emperyalist haydut; göklerden
ya¤d›rd›¤› bombalarla, Ebu Garipler'le, kan gölüne çevirdi¤i köyler
ve pazar yerleriyle ve nihayet kur-

du¤u dara¤açlar›yla gösteriyor ki:
‹ﬁGAL‹N HUKUKU OLMAZ!
‹ﬂgalin hukuku, zulüm ve katliamd›r. ‹ﬂgal alt›nda hukuk, adalet
yoktur. ‹ddia edildi¤i gibi “adil yarg›lama” diye bir ﬂey sözkonusu de¤ildir ve zaten olamaz da. Bu yarg›laman›n kendisi gayri-meﬂrudur. ‹ﬂgal ne kadar gayri-meﬂru ve kabul
edilemezse, iﬂgalcinin kurdu¤u
mahkeme de o kadar kabul edilemez.
Saddam'›n bir “Irak mahkemesi”
taraf›ndan yarg›lan›p, “Irakl›lar taraf›ndan” idam edildi¤i de safsatad›r. ‹dam› ve iﬂgali meﬂrulaﬂt›rmaya, Amerikan emperyalizminin suçlar›n› perdelemeye yönelik basit,
kaba ve aﬂa¤›l›k demagojilerdir.
Saddam Hüseyin'in idam edilerek katledilmesi, hukuksuzdur, yasad›ﬂ›d›r, gayri-meﬂrudur. Saddam'›n katili, tüm iﬂgalci güçler ve
iﬂgal ortaklar›-iﬂbirlikçileridir.
Ba¤dat'ta kurulan dara¤ac›n›n
anlam› aç›kt›r: Saddam'›n katledilmesine bu aç›kl›kla karﬂ› ç›kmamak, onu dara¤ac›na çekenleri aç›kça ve tereddütsüz lanetlememek,
“ama”l›, “ancak”l› cümlelerle idama hakl›l›k kazand›rmak emperyalizmin iﬂine yarar.

B‹NLERCE DARA⁄ACI
DA KURSA, AMER‹KAN
EMPERYAL‹ZM‹
YEN‹LG‹DEN
KURTULAMAYACAK!
Emperyalizm Irak'ta yenilmiﬂtir.
Devasa askeri gücüne ra¤men, direnen bir halka boyun e¤dirememiﬂtir.
Askeri, politik tüm planlar› halkla9
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Irak Devlet Baﬂkan› Saddam
Hüseyin, iﬂgalin baﬂ›ndan itibaren
emperyalizme boyun e¤meyerek,
halk›n›n direnme iradesine sayg›
göstermiﬂ, o direniﬂin bir parças› olmuﬂtur. Saddam'›n kendi halk›na
karﬂ› suçlar› da vard›r, ama emperyalistler ve iﬂbirlikçileri onu yarg›layamaz. Saddam için emperyalistlerin kurdu¤u mahkeme, emperyalistlerin ç›karlar›n› meﬂrulaﬂt›rma
mahkemesidir. Saddam, o mahkemede ülkesi iﬂgal edilen bir devlet
baﬂkan›n›n yapmas› gerekeni yapm›ﬂ, dik durmuﬂ ve dara¤ac›na cesaretle gitmiﬂtir.
Tüm dünya biliyor ki, Saddam'›n
idam edilmesi, emperyalizmin gücünün de¤il, güçsüzlü¤ünün; Saddam'› idam etmek için kurulan mahkeme komedisi, adaletin de¤il, adaletsizli¤inin timsalidir. Bunlar emperyalizme güç katm›yor. Tam tersine, emperyalizmin gerçekleﬂtirece¤i her yeni katliam, baﬂvuraca¤› her
yeni hukuksuzluk, Irak'› kendileri
için daha derin bir batakl›¤a dönüﬂtürecektir. Amerikan emperyalizmiyle iﬂbirlikçileri bu batakl›kta daha ﬂimdiden yenilmiﬂlerdir. ﬁimdi
özel komisyonlar kurarak Irak'tan
“en az zararla” nas›l çekilebileceklerinin yolunu ar›yorlar. Bulamayacaklar! Çünkü, Irak halk›, halklar›
birbirine düﬂürmeye yönelik provokasyonlara, iﬂkence ve katliamlara,
dara¤açlar›na ra¤men, direnmeye
devam ediyor...
Zafer, yeryüzünün her köﬂesinde, zulmün tüm yöntemlerine karﬂ›
direnenlerin olacak!

demokrasi, özgürlük getirece¤iz
diyerek nas›l bir Irak yaratt›lar?

Yenilgiyi, idamla
sahte bir zafere dönüﬂtürmeye çal›ﬂan
ABD, ‘demokrasi,
özgürlük’
ad›na
bombalay›p iﬂgal etmiﬂti Irak’›. Saddam
bir diktatördü, halk
zulüm alt›nda inliyordu, aç ve sefildi,
iﬂgalle birlikte özgürleﬂecek, demokrasiye kavuﬂacak,
refah içinde yaﬂayacakt›. ‹dam›, “Saddams›z bir Irak’›n
daha özgür ve yaﬂan›lacak bir yer oldu¤u ya da olaca¤›”
sevinç ç›¤l›klar› ile
karﬂ›layanlar›n bundan sonras›nda nas›l
bir Irak vaadettikleri, bugüne kadar yaratt›klar› Irak’ta cevab›n› bulmaktad›r.

Ölümcül Demokrasi!
‹ﬂgalci Amerikan emperyalizmi,
Saddam Hüseyin’in idam›n› “yeni
bir dönemin aç›lmas›” olarak de¤erlendirdi; “demokratik, özgür
Irak”›n kurulmas›nda yeni bir dönem! ‹ﬂgalcilerin açt›¤› bu ilk “yeni
dönem” de¤ildi elbette. Direniﬂ karﬂ›s›nda bata¤a gömülen iﬂgalciler;
Saddam Hüseyin'in iki o¤lunu katlettiklerinde de, Saddam’› esir ald›klar›nda da, iﬂgal alt›ndaki demokrasi oyununun parças› olarak
ilk seçimleri yapt›rd›klar›nda da, yine ayn› oyunda iﬂbirlikçi Celal Talabani’nin Cumhurbaﬂkan› seçilmesinde de hep “yeni dönem”den söz
ettiler. Ancak gerçek hayata, Irak’ta
yaﬂananlara bakt›¤›m›zda, her “yeni
dönem”, eskinin devam› niteli¤inde
oldu, ABD “yeni dönemle” kastetti¤i sömürgeleﬂtirilmiﬂ bir devletin
yönetti¤i Irak’› yaratamad›. Bir baﬂka deyiﬂle, iﬂgal yönetiminin istikrar›n› sa¤layamad›.

Evet “demokrasi, özgürlük” diyerek girdikleri ülkeyi ne hale getirdiler, Saddam sonras›nda Irak’ta yaﬂam, ekonomi, e¤itim, sa¤l›k, güvenlik vb. her alanda nas›l bir tablo
yarat›ld›?

Kan Gölüne Çevirdiler,
Halk› Böldüler
Bugün iﬂgalin ülkeyi sürükledi¤i
en büyük sorun, mezhep çat›ﬂmalar› olarak öne ç›kmaya baﬂlad›. Y›llarca birarada yaﬂayan halklar birbirine düﬂmanlaﬂt›r›ld›. Sadece son
bir y›lda mezhep çat›ﬂmalar› 20 binden fazla insan›n hayat›na maloldu.
Ülkenin dört bir yan› ceset tarlas›na
dönüﬂtürüldü. Kurﬂunlanm›ﬂ, boynu
vurulmuﬂ ölüler f›ﬂk›r›yor adeta o
topraklardan. ‹ﬂbirlikçi hükümete
ba¤l› ﬂii milisler resmi polis üniformalar› ile sivil sünnileri kaç›r›p katlediyorlar. Günde ortalama 100 kiﬂi
10
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bu çat›ﬂmalarda ölüyor, kaç›r›l›yor,
iﬂkence yap›lm›ﬂ cesetleri bulunuyor. ﬁii ve sünniler tam anlam›yla
bölünmüﬂ durumda. Düne kadar ayn› mahallede yaﬂayanlar›n mahalleleri duvarlarla ayr›lm›ﬂ durumda,
birbirlerinin mahallelerine girmek
için sahte kimlikler kullanmak zorunda kal›yor insanlar.
ﬁiiler sünnileri, sünniler ﬂiileri
bo¤azlarken, iﬂgalciler bu çat›ﬂmay›
k›ﬂk›rtmak için elinden geleni yap›yor. Resmiyette mezhep çat›ﬂmalar›n› durdurmaktan söz etseler de,
“böl-parçala-yönet” politikas›n›n
yürürlükte oldu¤u aç›kt›r. Giderek
ﬂiddetlenen iç çat›ﬂmalar, dini-mezhepsel sebepleri ne olursa olsun,
do¤rudan iﬂgalcilerin eseridir.
‹ﬂgalcilerin sorumlu oldu¤u
ölümlerin say›s› ise, elbette çok daha fazlad›r. ‹ﬂgal ve iﬂgale ba¤l› nedenlerden dolay› hayat›n› kaybeden
Irakl› say›s›, 650 bin civar›nda. Yaralananlar›n say›s› ise 800 bini geçmiﬂ durumda. ‹ﬂgalciler için Irakl›lar'›n hayat› öylesine de¤ersizdir ki,
ölümlerin bilançosu dahi tutulmamaktad›r, birçok olayda görüldü¤ü
üzere, silahs›z sivil Irakl›lar'› katletme konusunda hiçbir çekinceleri
bulunmuyor. Dü¤ün evlerinden cenaze evlerine kadar bombalar ya¤d›r›l›yor. Felluce, Kaim, Samarra ve
Ramadi gibi yerlerde toplu katliamlar yap›ld› ve bu suçlardan dolay›
hiçbir iﬂgalci yarg›lanmad›, aç›lan
göstermelik soruﬂturmalarla katliamlar akland›.
‹ﬂkence, Ebu Gureyb ile simgeleﬂmiﬂ, bütün dünya taraf›ndan bilinir olmuﬂtur. Ancak sadece Ebu Gureyb de¤il, ülkenin bütün hapishaneleri, karakol merkezleri iﬂkencehane durumundad›r.
Bugüne kadar 3 milyon insan ülkeyi terketmek zorunda kald›. Her
gün binlercesi kaçmaya devam ediyor.
BM Genel Sekreteri Kofi Annan
dahi, “Irak, Baﬂkan Saddam Hüseyin döneminde ﬂu ankinden 10 kat
daha iyi durumdayd›. En az›ndan
ö¤renciler okullar›na güvenle gidip
geliyordu. Ba¤dat, ambargo veya

‹ran'la savaﬂ döneminde dahi güne
sabah dörtte baﬂl›yordu" diyordu.

Yoksulluk, Sefalet ve
‘‹nsanl›k Dram›”
‹ﬂgalin üzerinden üç y›l geçti.
Ne y›kt›klar› Irak’›n yeniden inﬂaas›
ve sözünü ettikleri demokrasinin
yap›land›r›lmas› çal›ﬂmalar›nda, ne
de güvenlik alan›nda vaadedilen bir
ülke yoktur ortada.
Bombalamalarla ve önünü açt›klar› ya¤ma ile ülkenin alt yap›s›n›
tümüyle tahrip ettiler. ‹ﬂgalin ard›ndan “yeniden yap›lanma” için 55
milyar dolar harcanaca¤› aç›klanm›ﬂt›. Ancak gelinen aﬂamada, birçok bölgede bu çal›ﬂmalar tümüyle
durmuﬂ durumda. Elektrik, su gibi
27 milyon Irakl›'n›n günlük yaﬂam›n› ilgilendiren konularda sorunlar
günlük hayat›n bir parças› haline
geldi. Irakl›lar›n yüzde 68'i temiz su
içemiyor. Sadece yüzde 19'u sa¤l›kl› kanalizasyon sisteminden yararlanabiliyor. Yap›lanma için vaadedilen kaynaklar›n sadece beﬂte biri
harcan›rken, bundan daha fazlas›,
askeri harcamalara aktar›ld›.
% 60’a yak›n iﬂsizli¤in oldu¤u
ülkede, halk›n ezici birço¤unlu¤u
beslenebilmek için g›da yard›mlar›na muhtaç durumda. Sadece bu¤day, fasülye gibi yard›mlar›n d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyi olmayan yüzde 25’i,
baﬂka ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek
için tay›nlar›n› sat›yor.
"Enerji devrimi" ile sanayileﬂmede büyük ad›mlar atan, en ücra
köylere kadar elektri¤i götüren ve
bedava buzdolab›, TV da¤›t›lan ülkede, bugün baﬂkentte günde en
fazla beﬂ saat elektrik verilmektedir.
Birinci Körfez savaﬂ›, yani ilk
emperyalist müdahale öncesinde,
Saddam yönetimi alt›nda bölgenin
en iyi sa¤l›k sistemine sahipti Irak.
Sa¤l›k ve e¤itim ücretsiz yararlan›lan bir hakt›.
Bugün sa¤l›k sistemi neredeyse
tümüyle çökmüﬂ durumda. 2000'i
aﬂk›n doktor ve hemﬂire öldürüldü.
34 bin doktordan en az 18 bini Irak'›
terketti, 250'si kaç›r›ld› ve sadece

2005'te 65'i öldürüldü. 164 hemﬂire
öldürüldü. Tedavi olmak neredeyse
bir lüks haline getirildi.
‹lk bomban›n düﬂtü¤ü günden bu
yana sa¤l›ktaki veriler h›zla kötüye
gidiyor. 5 yaﬂ alt› çocuklarda ve yeni do¤an bebeklerde ölüm oran› çok
yüksek. 5 yaﬂ alt› çocuklar›n dörtte
biri yetersiz beslenmeden kaynaklanan sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya. Annelerde ölüm oran› bölgedeki en yüksek düzeylerde. Hastal›ktan ölen
çocuklar›n yüzde 70'i yetersiz tedavi nedeniyle ishal ve solunum hastal›klar› gibi tedavi edilebilir hastal›klardan ölüyor. ‹ﬂgalcilerin, iﬂgalin baﬂ›ndan bu yana askeri harcamas› 300 milyar dolar› geçerken,
Irak'taki sa¤l›¤a sadece 1 milyar dolar harcand›.
E¤itim sistemi de sa¤l›ktan farks›z. Binlerce okul y›k›ld›¤› gibi, 1524 yaﬂ grubundakiler aras›nda okur
yazarl›k oran› düﬂtü.
Irak’›n tarihine bak›ld›¤›nda ise
çok daha farkl› bir tablo ile karﬂ›laﬂ›l›r. 1973'te Saddam’›n ülke çap›nda baﬂlatt›¤› e¤itim kampanyas› büyük baﬂar› kazanm›ﬂ, bu durum
1982 tarihli UNICEF (Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuk Fonu) raporu ile de
tescillenmiﬂti. Raporda, "1991'den
(1. Körfez Savaﬂ›'ndan) önce
Irak'taki e¤itim düzeyinin bölgede
eﬂi yoktu. Temel e¤itimde okullaﬂma oran› yüzde 100'e varm›ﬂt›.
Yüksek ö¤renim özellikle bilim ve
teknoloji dallar›nda son derece kaliteliydi ve ö¤retim kadrosu çok donan›ml›yd›" deniliyordu. Bugün
UNESCO raporlar›nda ise, can güvenli¤inin olmamas›, e¤itim sisteminin çökmesi ve yoksulluk nedeniyle temel e¤itim yaﬂ›ndaki çocuklar›n yüzde 61'inin okula gidemedi¤i belirtiliyor.
Bugün iﬂgalciler, ülkeyi ﬂeriat
kurallar›na teslim ederken, kad›nlar
günlük yaﬂamdan d›ﬂlan›rken, emperyalist müdahale öncesi k›zlar›n
yüzde 95’i okula gidiyordu, e¤itim
laikleﬂtirilmiﬂ ve zorunlu hale getirilmiﬂti.
Ortado¤u’da benzeri görülmemiﬂ bir bilimsel, teknolojik alt yap›11
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Emperyalistlerin getirdi¤i demokrasinin resmidir! Emperyalist Özgürlü¤ün; iﬂkencelerin, katliamlar›n, kaç›r›p katletmelerin, mezhep çat›ﬂmalar›n›n özgürlü¤ü oldu¤u görüldü.
ya sahip olan, kültürler, medeniyetler yata¤› Irak’tan bugün geriye kalan; yüzlerce bilim adam›n›n katledildi¤i, mezheplerin birbirine k›rd›r›ld›¤›, tarihi ve kültürel varl›klar›n
iﬂgalin ilk günlerinden itibaren ya¤maland›¤› bir tablodur.
Bu arada, tarihi, kültürel eserlerin dünyan›n gözleri önünde ya¤maland›¤› günlerde, ABD yönetiminin bu durumu, “özgürleﬂen Irak”a
kan›t göstermesi, emperyalistlerin
özgürlük anlay›ﬂ›n›n ya¤ma ve talanla eﬂ oldu¤unu gösteren bir ironi
de¤ildi sadece. Ayn› zamanda, tekellerin ç›karlar› için tarihin, medeniyetin, uygarl›¤›n nas›l ayaklar alt›na al›nabilece¤ini de anlat›yordu
herkese. “Uygarlaﬂt›r›c›” Bat›, demokrasi götürmek için girdi¤i ülkede ilk olarak, binlerce y›ll›k uygarl›¤›, tarihi yoketmeye giriﬂti.

Yolsuzluk ve
Dizginsiz Talan
Ba¤dat’›n iﬂgalinin ard›ndan
“zaferini” kutlamak için bölgeye giden ve 5 Haziran 2003’te Katar'da
ki ABD askerlerine seslenen Bush,
ﬂöyle demiﬂti: “Sizleri gördü¤üme
sevindim ve tabii uzun zamand›r ac›
çeken Irak halk› da sevindi. ABD sizi büyük bir tehdidi ortadan kald›rman›z ve bask› alt›ndaki insanlar›
özgürleﬂtirmeniz için göreve gönderdi ve görev tamamland›.”
“Görevin” tamamlanmad›¤› bugün art›k iﬂgalcilerin kendileri taraf›ndan da itiraf edilen bir gerçek olmakla kalmad› ABD art›k b›rak›n

Aç›k cezaevine dönüﬂtürülen ülkenin halk› sadece iﬂgalcilerin zulmüyle de¤il, ayn› zamanda yoksullukla, açl›k ve sefaletle bo¤uﬂuyor.
Irak, bugün dünyan›n en yolsuz ülkesi haline getirildi.
görev tamamlamay›, batakl›ktan nas›l kurtulaca¤›n›n aray›ﬂ› içine girdi.
Birçok ABD’li yetkili dahil olmak
üzere,
genel
de¤erlendirme,
ABD’nin yenilmekte oldu¤u yönündedir. Her iﬂgalde görülen bir
gerçektir; iﬂgale direnen halk karﬂ›s›nda çaresizleﬂen iﬂgalciler o ülkeyi y›kmak için dizginsiz bir ﬂiddete
baﬂvururlar. Fransa, Cezayir’de
böyle yapm›ﬂt›. ‹srail, Filistin’de
bunu yap›yor. ABD de, Irak batakl›¤›nda ayn›s›n› yap›yor.
‹ﬂgalcilerin, hedeflerine ulaﬂamad›klar› bir gerçek, ancak
Bush’un “görev tamamland›” dedi¤i andan itibaren Irak’› ya¤malamak için büyük bir harekat baﬂlat›ld›. As›l görevin önemli bir parças›n›
da zaten bu oluﬂturuyordu. Çünkü,
bilinmektedir ki, Irak iﬂgali sadece
askeri bir harekat de¤il, ekonomisi,
toplumsal yap›s› ile, Irak’› emperyalist tekellerin sömürücü a¤›na dahil etme operasyonudur.
Bizim gibi ülkelere iﬂbirlikçi iktidarlar arac›l›¤›yla giren IMF,
Irak’a iﬂgalle birlikte girdi. ‹ﬂgalin
hemen ard›ndan kurulan iﬂgal yönetimi, “Geçici Koalisyon Kurulu”nun (GKK) ilk kararlar› da bu
yönde oldu. Irak ekonomisini kapitalist zincirin halkalar›ndan biri haline getirmek, paras›z olan e¤itimi
ve sa¤l›¤› talana açmak, petrol kaynaklar›n› tekellerin denetimine vermek için, GKK ﬂefi Paul Bremer taraf›ndan “ekonomik program” acilen aç›klanm›ﬂt›. Buna göre de; ilk
etapta kamuya ait 48 sanayi iﬂletmesi görülmedik bir h›zla özelleﬂti-

rildi. Elbette Irak’›n gelece¤ini sat›n
alanlar, emperyalist tekeller oldu.
Örne¤in, ilk ihale (Umr Kasr limanı
ile 680 milyon dolarlık Irak'ın enerji, su ve kanalizasyon ihalesi), ABD
Baﬂkan Yardımcısı Dick Cheney’e
yak›nl›¤›yla bilinen Amerikan
Bechtel Firması'na verildi. Ard›ndan Halliburton Enerji Tekeli aband› ülkenin üzerine. “Teröre karﬂ› savaﬂ”tan, “Irak’› özgürleﬂtirmek”ten
sözeden ABD yönetimi, hizmet etti¤i tekellere peﬂkeﬂ çekti ülkeyi.
Soygun öylesine pervas›zd› ki,
hiçbir devletin kabul etmeyece¤i
ﬂartlar, daha do¤rusu ayr›cal›klar tan›nd› yabanc› tekellere. Örne¤in, GKK’n›n ilk kararlar›ndan biri
olan, “uluslararas› ﬂirketlerin Irak’ta
diledikleri sektörde, diledikleri biçimde yat›r›m yapabilmelerini” sa¤layan 39 say›l› karara göre, emperyalist tekeller Irak’ta diledikleri sürece faaliyet gösterebilir ve yapt›klar› vurgunun %100’ünü de hiçbir
s›n›rlama olmaks›z›n ülke d›ﬂ›na ç›kartabilirdi. Yine GKK karar›yla ticaret ﬂok yöntemlerle serbestleﬂtirildi, ithalat vergileri baﬂta olmak
üzere ticareti düzenleyen ve ülke
ekonomisini koruma amaçl› di¤er
tüm s›n›rlamalar kald›r›ld›. Yabanc›
bankalar›n aç›lmas›na ve Irak ulusal
bankalar›n›n %50’sine de¤in sat›n
al›nmas›na olanak sa¤land›. Özel
ﬂirketlerden al›nan %40 düzeyindeki vergi, %15’e düﬂürüldü.
‹ﬂgalle birlikte ülkeye giren emperyalist tekellerin kârlar›n› güvenceye almak için ne gerekiyorsa yap›ld›. Irak, dünyan›n en büyük ikinci petrol rezervine sahip olmas›na
karﬂ›n, halk›n yak›t bulamad›¤› bir
ülke haline getirildi. Ç›kar›lan petrol ise, do¤rudan ya da dolayl› biçimlerde emperyalist tekellerin kasalar›na ak›t›l›yor. ‹ﬂgalin finanse
edilmesinde, o ülkenin kaynaklar›
sat›l›p kullan›l›yor hayas›zca. Ancak, yayg›n kan›n›n aksine, sadece
petrol kaynaklar›na el koymad›lar,
ayn› zamanda ülkenin bütün ekonomisini teslim ald›lar ve ilk günden
bu yana yo¤un bir sömürü, hatta
tam anlam›yla talan gerçekleﬂtiriyorlar.
12
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Ekonomik kararlar IMF taraf›ndan al›n›p dikte ettiriliyor. Ki, Dünya Bankas› ve IMF’nin Irak ekonomisinin yeniden yap›land›r›lmas›
sürecine bizzat kat›lmalar›, sömürü
ve talan›n da garantisidir ayn› zamanda. ‹ﬂgalin hemen ard›ndan,
Irak’›n 40 milyar dolara ulaﬂan d›ﬂ
borçlar›n›n büyük bir bölümünün,
ancak “IMF’nin koﬂullar›na uyulmas› durumunda” affedilebilece¤inin Paris Kulübü’nce duyurulmas›,
iﬂgalle kapitalist sömürü aras›ndaki
ba¤› gösteren somut bir örnektir.
Ekonomi politikalar›n›n belirlenmesinde Irak kukla hükümetinin
hiçbir söz hakk›n›n bulunmad›¤›
aç›kt›r. Ancak bu demek de¤ildir ki,
onlar bu ya¤madan pay alm›yorlar. Her iﬂbirlikçi gibi onlar da bu
talandan paylar›na düﬂeni al›yorlar.
Yolsuzlu¤un görülmedik düzeye
ç›kmas› bunun kan›t›d›r. BM’nin
son rakamlar›na göre, Irak bugün
dünyan›n en yolsuz ülkesi durumunda. Öyle ki, iﬂgalcilerin yaratt›¤› Irak, modern tarihin en fazla yolsuzluk yap›lan ülkesi olarak kay›tlara geçti. Onlarca örnek var bu konuda, sadece birini vermek gerekirse,
günde 150.000 ile 500.000 varil
aras›ndaki bir petrol varl›¤›n›n bir
biçimde çal›nd›¤› biliniyor.
Saddam’›, “demokrasi, özgürlük
ve refah içinde bir Irak” ad›na asanlar›n yaratt›¤› ülkenin özet bir tablosu, gerçe¤i göstermeye yetiyor.
‹ﬂgal demokrasisinin kan›t gösterdi¤i
“seçimler” ve hükümet, burjuva demokrasisinin de¤il,
ama kukla bir hükümetin nas›l olaca¤›n›n kan›t›d›r.
Hükümetin, iﬂgalciler karﬂ›s›nda hiçbir
iradesi yoktur. Talabani “kendini
cumhurbaﬂkan›” zanneden bir
Karzai durumundad›r. Onlara “ba¤›ms›z Irak hükümeti” diyenler sadece iﬂgalciler. Bu nedenle meﬂruiyeti Irak halk› ve tüm dünya taraf›ndan sorgulan›yor.

Rice: ‘Irak iyi bir yat›r›m’
Emperyalizmin sözcüleri,
dünya halklar›n›n
karﬂ›s›na ç›kt›klar›nda emperyalist
sald›r›lar›n›, iﬂgallerini meﬂru göstermek için her
seferinde birçok bahane uydururlar.
Yalanlar söylerler halklara. Irak’ta
“kitle imha silahlar›” oldu¤u,
Irak’›n bunlarla tüm bölge için bir
tehdit oluﬂturdu¤u da bu yalanlardan biriydi. Uygar dünyan›n uçak
gemilerini ve tanklar›n› Ortado¤u’ya göndermesinin nedeninin
“Irak halk›n› Saddam diktatörlü¤ünden kurtarmak” oldu¤u da bu
yalanlar›n bir di¤eriydi.
B›kmadan, usanmadan tekrar
ederler bu yalanlar›. Tüm bas›n yay›n organlar›n› bu yalanlar› yaymakla görevlendirirler.
Ama gün gelir, bir kelime, bir
cümle gerçe¤i ortaya koyuverir. Bir
cümle binlerce, yüzbinlerce kez tekrarlanm›ﬂ yalanlar›n ortas›ndan “iﬂte gerçek” diye hayk›r›r!
*
D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza
Rice’nin yapt›¤› aç›klamaya göre,
ABD emperyalizmi, Afganistan ve
Irak için bugüne kadar 350 milyar
dolar harcam›ﬂ.
Rice, bu aç›klamas›n›n ard›ndan
da ABD Kongresi’nden 100 milyar
dolarl›k ek bütçe istiyor.
Bak›ﬂ›yla, konuﬂmas›yla her an
sokmaya haz›r bir zehirli y›lan› and›ran Rice, kongre üyelerini ek bütçe vermeye ikna etmek için de bak›n ne diyor:
"Bu sadece bir para meselesi
de¤il. Irak can kay›plar›na, harcanan paralara de¤er bir yat›r›m..."
‹ﬂte bu! ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›,
kongre üyelerinden ek bütçe isterken, onlar› “Irakl› çocuklar için
okula ihtiyaç var... Bizim bombalayarak tahrip etti¤imiz hastanelerin
yeniden yap›lmas› gerekiyor...” gibi

gerekçelerle ikna edemeyece¤ini biliyor tabii...
Ezici ço¤unlu¤u tekellerin temsilcisi olan kongre üyelerini ikna etmek için bu iﬂin “kârl›” oldu¤unu
kan›tlamak gerekir de¤il mi?
Rice de bunu yap›yor.
Ama bu defa yalan söylemiyor.
Irak’›n “neticede” bir yat›r›m oldu¤u gerçeklerin en gerçe¤i çünkü.
Çünkü; sonuçta emperyalizmin savaﬂlar›n›n temelinde ve hedefinde
“pazar” sorunu vard›r.
Emperyalizm pazar alanlar›n›
geniﬂletmek ve derinleﬂtirmek için,
ekonomik, sosyal, kültürel, askeri
birçok politikay› yürürlü¤e koyar.
Sanki “pazar” sorunuyla ilgisi yokmuﬂ gibi, onlarca konu tart›ﬂ›l›r, onlarca plan uygulan›r... Ama asl›nda
emperyalizmin, kendi s›n›rlar› d›ﬂ›nda att›¤› her ad›m eninde sonunda pazar hakimiyetinde gelip dü¤ümlenir.
Emperyalizm, Ortado¤u’ya hükmetmek için geldi Irak’a da. Bunun
d›ﬂ›nda söylenen her ﬂey yaland›,
bahaneydi.
Kitle imha silahlar›, diktatörlü¤e
son vermek, ﬂu bu hikaye; gerçek
iﬂte bu! Pazar› ele geçirmek için
yüzbinlerce insan ölecek, yüzbinlerce insan iﬂkenceden geçirilecek,
yüzbinlerce insan açl›¤a, sefalete
terkedilecektir. Hiç dert de¤il; tekelci burjuvazi için bunlar hiç
önemli de¤ildir. O sonuca bakar.
*
Irak’›n iﬂgal edilmesinden önce
de Irak’a karﬂ›, y›llarca süren bir
ekonomik ambargo uygulanm›ﬂt›.
BM Güvenlik Konseyi karar›yla
ama esas olarak ABD dayatmas›yla
1990’dan itibaren uygulanan bu
ambargonun sonucunda 500 bini aﬂk›n çocuk öldü.
1996’da bir gazeteci, o zamanki
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Madeleine
Albright’a ﬂöyle bir soru sordu:
“Irak’ta ölen çocuklar›n say›s›13
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Bu kadar kan ve
gözyaﬂ›, iﬂte bu
“yat›r›m”› kârl› hale
getirmek için
dökülüyor.
Hukuk ve adalet,
ahlâk ve onur, iﬂte
bunun için ayaklar
alt›na al›n›yor!
n›n Hiroﬂima’ya at›lan atom bombas›ndan ölenlerin say›s›n› geçmesi
sizi kayg›land›r›yor mu?”
Rice gibi, o da bir “kad›n” olan
Madeleine Albright pervas›zca ve
bir kasab›n tavuk keserken gösterdi¤i so¤ukkanl›l›k içinde, ﬂu cevab›
verdi: “Zor bir tercih ama buna de¤er oldu¤unu düﬂünüyoruz.”
Evet, “Saddam rejiminden kurtulmak için bu kadar ölüye de¤er”
diyordu katil. Evet, emperyalizmin
Irak’taki ve Ortado¤u’daki ç›karlar›
için “500 bin çocu¤un ölümüne
de¤er” diyordu.
*
Rice adl› katil de tabii ki ayn›
zihniyeti taﬂ›d›¤› için o koltu¤a oturtuldu. Ayn› ç›karlar› savundu¤u için
Bush’un hükümetinde. “Irak bir yat›r›m” diyor; oradan elde edece¤imiz kârlar için, bu kadar can kayb›na, bu kadar harcamaya de¤er...
Rice çok aç›k söylüyor: Amerikan emperyalizmi için “Irak sorunu” demek, ne -olmayan- kitle imha silahlar›, ne Irak’taki diktatörlük,
ne Ortado¤u’daki feodalizm, ne de
iﬂgalin sonucunda dökülen kan,
gözyaﬂ›d›r.
Her ﬂey bir maliyet ve kârl›l›k
meselesidir. Bu meselede sadece
“ne kadar dolar gidecek, ne kadar
dolar gelecek...” hesab› vard›r. Bu
hesapta halklar yoktur. Bu hesapta,
halklar›n istekleri veya ac›lar› yoktur. Bu hesapta hukuk, adalet, insanl›k yoktur. Bu, tekellerin hesab›d›r.

Yeni Ölümleri Durdural›m
Ça¤r›s› Yükseliyor

Aç›klaman›n ard›ndan kurum
temsilcileri Behiç Aﬂc›'y› ziyaret
ederek desteklerini sundular.

Ankara’dan Da Ayn› Ses
Yükseldi
Barolar, TAYAD’l› Aileler, demokratik kitle örgütleri, partiler,
sendikalar ve meslek örgütleri yapt›klar› aç›klamalar ve eylemlerle
tecritin kald›r›lmas› talebini yükseltiyorlar.

‹stanbul Barosu, TTB,
TMMOB, D‹SK ve KESK
2007’de çözüm istediler
‹stanbul Barosu, Türk Tabipler
Birli¤i (TTB), Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB),
Türkiye Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK) ve Kamu

Emekçileri
Konfederasyonu
(KESK), 30 Aral›k günü Taksim
Hill Otel'de düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda, yeni y›lda tecritin
kald›r›lmas› için ça¤r›da bulundu.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Kaz›m
Kolcuo¤lu, yetkililere ça¤r›da bulunmak için biraraya geldiklerini
belirterek, “Meclis baﬂkan›n›n bu
konuda öne ç›kmas›n› biz de anlayamad›k. Çünkü bu sorunun çözümü Adalet Bakanl›¤›’d›r” dedi.
Kolcuo¤lu daha sonra ortak bas›n metnini okudu. Türkiye’nin en
büyük meslek örgütleri ve sendikalar›, ortak aç›klamalar›nda; F Tiplerindeki infaz sisteminin, insan›n sadece insan olmas› nedeniyle olan
yaﬂamsal iﬂlevlerini giderek kaybetmesine neden oldu¤u belirtilerek,

bu durumu, baﬂka mazeretler s›ralayarak “görmezden gelmenin” asla
kabul edilemeyece¤ini ifade ettiler.
Sistemin “ikinci bir ceza” oldu¤u ve bunun hukukla ba¤daﬂmad›¤›
kaydedilen aç›klamada; 2006 y›l›
içinde tecritin kald›r›lmas› konusunda çeﬂitli DKÖ’ler, sendika, baro ve odalar›n giriﬂimleri hat›rlat›larak, ortaya konulan çözümün birçok
kesim taraf›ndan kabul edildi¤i belirtildi.
Aç›klama ﬂöyle devam etti:
“Görüﬂ ve düﬂünceleri örtüﬂmeyen kimi kuruluﬂlar›n bile, sorun
karﬂ›s›nda ortak bir söylemi paylaﬂabiliyor olmalar›, savunulan düﬂüncenin ne denli hakl›, cezaevlerindeki uygulaman›n ne denli ciddi
oldu¤unu da kan›tl›yordu. Art›k sorunu ve çözüm önerilerini gelece¤e
taﬂ›yabilecek bir gücün varl›¤›n›n
yads›nmaz oldu¤u noktaday›z.
Sorunun köktenci çözümünün
takipçisi olmak kararl›l›¤›m›z› sürdürece¤iz. Umuyoruz ki sorunun
çözümü ile görevli bulunanlar kararl›l›¤›m›z›n fark›ndad›rlar.”
Ortak aç›klaman›n ard›ndan
sözalan D‹SK Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, sorunun aciliyetine dikkat
çekerek, iktidara direnmeme ça¤r›s›
yapt›. Çelebi, “terör, örgüt” gibi demagojilere at›fla, “Muhattap ar›yoruz diyorlar. Biz bu iﬂin muhattab›y›z" dedi.
TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy
da, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ne
heyet olarak yapt›klar› ziyaretten izlenimlerini anlatt› ve tredman uygulamas›n›n kald›r›lmas›n› istedi.
KESK ad›na aç›klamaya kat›lan
Dursun Y›ld›z ise, “Behiç Aﬂc›'ya
ölüm orucunu b›rakmas› ça¤r›s› yap›l›yor. 2000'li y›llarda da böyle bir
durum olmuﬂtu. Biz ilk olarak hükümetin ad›m atmas› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz" diye konuﬂtu.
14
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Ankara’da da TTB, TMMOB,
D‹SK ve KESK, düzenledi¤i ortak
bas›n toplant›s› ile “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun!” dedi. 30 Aral›k günü Elektrik Mühendisleri
Odas›’nda yap›lan bas›n toplant›s›nda aç›klamay›, EMO Ankara ﬁube
Baﬂkan› Ramazan Pektaﬂ okudu.
F Tiplerinin ve tecritin yaratt›¤›
tabloyu gözler önüne seren Pektaﬂ,
ortak talebi ﬂu sözlerle dile getirdi:
“Sorun art›k bitmeli, 123. ve daha fazla ölümler durdurulmal› ve insanl›k onuruna yak›ﬂmayan tecrit
uygulamas› son bulmal›d›r. Bizler,
bu konuda temsil etti¤imiz örgütlerin sesinin yetkililerce duyulmas›n›,
adalet sisteminin her durumdaki vatandaﬂ›m›z›n daha iyi koﬂullarda yaﬂamas› düﬂüncesini taﬂ›mas›n› talep
ediyoruz. Tecridi kald›r›n ölümleri
durdurun!”
Toplant›ya, Jeoloji Mühendisleri
Odas›, Ankara 78’liler Derne¤i,
Halkevleri, HÖC, K›z›l›rmak Köy
Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i, Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi,
Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i, SHP de
kat›larak destek verdi.

Gerger: ‘F Tiplerinde
Direnenler Bizi Savunuyor’
Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nsiyatifi
de, 2 Ocak günü Yeniﬂehir Postane-

si’nde biraraya gelerek, 215 tutsa¤a
kart att›. Ayr›ca, baz› bas›n kuruluﬂlar›n›n genel yay›n yönetmenlerine,
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e, Meclis Baﬂkan› Bülent Ar›nç’a, Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer’e,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a
da tecritin kald›r›lmas› talebini içeren kartlar atan kurum temsilcileri
ad›na Doç. Dr. Haluk Gerger aç›klamada bulundu.
Gerger, “Tecrit kalkana kadar
mücadele edece¤iz. Bizim toplum
olarak demokratik hak ve özgürlüklerimizi savunmam›z›n, toplumun F
Tipi cenderesine al›n›ﬂ›na karﬂ› ç›kmam›z›n ilk ön mevzisi, savunmas›
bugün o F Tipi hücrelerde direnen
arkadaﬂlar›m›zd›r. Asl›nda onlar bizi savunuyorlar, onlar toplumu savunuyorlar, onlar bizimle dayan›ﬂma içindeler. Buradan bir kez daha
direniﬂlerinin yan›nda oldu¤umuzu
söylüyoruz.”
HÖC’ünde içinde yerald›¤› eyleme birçok DKÖ kat›ld›. Tecrite
Karﬂ› Ankara ‹nsiyatifi’nin yürütmesinde Ankara Tabip Odas›, Ayd›n
Sanatç› Giriﬂimi, ÇHD, D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i, KESK Ankara ﬁubeler Platformu, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu yeral›yor.

Her Hafta Kitlesel Oturma
Eylemi Yap›lacak
Tecritin kald›r›lmas› için demokratik muhalefet yükselirken, aralar›nda sendika, parti, DKÖ ve meslek örgütlerinin, hukukçular›n, ayd›nlar›n bulundu¤u çok say›da kurum ve kiﬂi biraraya gelerek, eylemliliklerin süreklileﬂtirilmesi karar›
ald›lar. Al›nan karar do¤rultusunda
ilk eylem ise, 3 Ocak günü Taksim
Tramvay Dura¤›'nda yap›ld›. Yap›lan aç›klamada, her Cumartesi günü
ayn› yerde oturma eylemi yap›laca¤› duyuruldu.
3 Ocak günü Taksim Tramvay
Dura¤›, “Tecrite Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›yla inledi.
Tecrite karﬂ› ç›kan avukatlar, sanatç›lar, sendikalar, odalar, partiler,
DKÖ’ler tek seste birleﬂerek yar›m

saat
boyunca
oturma eylemi
yapt›lar.
‹lk
olarak
sözalan KESK
Dönem Sözcüsü
Dursun Y›ld›z,
122 insan›n ﬂehit
düﬂtü¤ünü hat›rlatarak, 123,124
olmas›n› istemiyoruz ve sorunun
çözümü
olana
kadar her Cumartesi Tramvay Dura¤›’nda oturma
eylemlerimiz gerçekleﬂecek” dedi.
Ard›ndan ortak aç›klamay›, sanatç› Bilgesu Erenus okudu.
Erenus tecritin insana karﬂ› iﬂlenen en büyük suçlardan birisi oldu¤unu belirterek, “bu politikan›n sahipleri bizi ne ile ve nas›l tecritin olmad›¤›na ikna edebilirler? Konu
üzerinde fikir sahibi ve yetkili tüm
mesleki kurumlar, tecrit vard›r ve
derhal kald›r›lmal›d›r derken yoktur
demenin kimseyi ikna etmeyece¤i,
edemeyece¤i aç›kt›r” dedi.
Tecritin derhal kald›r›lmas› gerekti¤ini, üç insan›n yaﬂam›n›n art›k
kritik bir aﬂamada oldu¤unu kaydeden Erenus, devamla ﬂunlar› söyledi: “B›rak›n ölsünler onlar zaten terörist veya terörist avukat› demek,
bas›n yer vermezse bu sorun biter
anlay›ﬂ›yla sansürle konunun üstünü örtmeye çal›ﬂmak, art›k geçerlili¤i olmayan tarzlard›r. Bakanl›¤›
gerçekçi davranmaya, tecriti kald›rmaya ve bunun için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirmeye ça¤›r›yoruz. Biz imzas› bulunan
kurumlar bu sorunun takipçisi olaca¤›m›z› ve sorun çözülene kadar
her hafta burada olaca¤›m›z› kamuoyuna ilan ediyoruz.”
Aç›klaman›n ard›ndan, Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar ﬂark›lar›n› tecritteki tutsaklar için seslendirirken,
1000’e yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde sloganlar büyük bir coﬂku ve
öfkeyle hayk›r›ld›, meﬂaleler karanl›¤› ayd›nlatt›.
Kararl›l›¤› ortaya koyan eylemin
kitleselli¤ine tahammül edemeyen
15
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‹stanbul

polis, Taksim’i kuﬂat›rken, eylem
sonunda da da¤›lan gruba önce küfredip ard›ndan havaya ateﬂ açarak,
birli¤i provoke etmeye çal›ﬂt› ve alt› kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Eyleme kat›lan kurumlar ﬂöyle;
TMMOB-‹KK, KESK ﬁubeler
Platformu, D‹SK Genel-‹ﬂ 2 No'lu
Bölge, Genel-‹ﬂ 3 No'lu ﬁubesi,
BES ‹stanbul 1 No'lu ﬁubesi, BES
‹stanbul 2 No'lu ﬁubesi, Tar›m Orkam-Sen ‹stanbul ﬁubesi, E¤itimSen 3 No'lu ﬁubesi, E¤itim-Sen 7
No'lu ﬁubesi, E¤itim-Sen 8 No'lu
ﬁubesi, SES Aksaray ﬁubesi, Tüm
Bel-Sen 3 No'lu ﬁubesi, Tüm BelSen 4 No'lu ﬁubesi, Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu, ÇHD, Tecrite Karﬂ› Avukatlar (Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi), Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, Tiyatro Simurg, PSAKD Marmara ﬁubeleri, Halkevleri, Kurtuluﬂ Partisi,
ÖDP, SDP, TKP, EHP, HÖC, HKM,
DHP, Anti-Kapitalist, Kald›raç,
BDSP, ‹ﬂci Mücadelesi, TÖP, ESP,
Partizan, ODAK, Devrimci Hareket, Ça¤r› Dergisi, SEH, D‹SK, Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ, D‹SK Bas›n ‹ﬂ

Eskiﬂehir: Somut Ad›m
At›lmal›d›r
Tecrite karﬂ› hep birlikte tek bir
sesin yükseldi¤i yerlerden biri de
Eskiﬂehir oldu. D‹SK, ‹HD, EHP,
ESP, SGD, ÖDP, DGH, DPG,
BDSP, Gençlik Derne¤i, Mücadele
Birli¤i, EMEP, Halkevi ve SDP, 29
Aral›k günü ortak bas›n toplant›s›
düzenleyerek tecrite son verilmesi
ve ölümlerin son bulmas›n› istediler. Halkevi’nde yap›lan toplant›da,

Adana

Ar›nç’›n görüﬂmesi hat›rlat›larak,
“somut ad›m at›lmal›d›r” denildi.

Hatay Barosu:
Üç kilit aç›ls›n
Tecrite karﬂ› hukuk cephesinden
yükselen sese, Hatay Barosu da kat›ld›. Baro Baﬂkan› Av. Sinan Akgöl,
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
“Barolar ve insan haklar› örgütleri
baﬂta olmak üzere demokratik kurumlar›n gündeme getirdi¤i ‘F Tipi
cezaevlerindeki üç kap›, üç kilidin
aç›lmas›’ önerisi yaﬂama geçirilmelidir. Her kim olursa olsun insan›n
yaﬂama hakk› baﬂta olmak üzere
Anayasa ile güvence alt›na al›nm›ﬂ
insan hak ve özgürlükleri kullan›lmas› ve esas tutulmal›d›r” dedi.

Diyarbak›r Demokrasi
Platformu: Tecrite Son!
Diyarbak›r Demokrasi Platformu üyeleri 29 Aral›k'ta yapt›klar›
eylemle, F Tipi hapishanlerde ve
‹mral›’da uygulanan tecrite son verilmesini istediler. Diyarbak›r Merkez Postanesi önünde biraraya gelen platform üyeleri ad›na, Dönem
Sözcüsü Serdal Savaﬂç› aç›klama
yapt›. 122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini hat›rlatan Savaﬂç›, Behiç Aﬂc›’n›n ad›m ad›m ölüme yaklaﬂ›rken
yetkililerin görmeme tavr›n› protesto etmek için Adalet Bakan› Cemil
Çiçek ile Bülent Ar›nç'a kart göndereceklerini belirtti.

Aﬂc› Yine AP Gündeminde
Behiç Aﬂc› bir kez daha Avrupa
Parlamentosu’nda gündeme geldi.

29 Aral›k günü, parlamentoya soru önergesi veren,
Sol Birlik kanad›na mensup, K›br›sl› Parlamenter
Kyriacos Triantaphyllides,
Behiç Aﬂc›'n›n durumunu
ve F Tipi cezaevlerine iliﬂkin, AB Komisyonu'nun
cevaplamas› istemiyle AP
Baﬂkanl›¤›'na önerge verdi.
Önergede ölüm orucunun
nedeni anlat›ld› ve “Aﬂc›'n›n tek dile¤i basitçe Türk hükümetinin konuyla ilgilenmesi gerekti¤idir. Bu
durum Avrupa müktesebat›yla
uyumlu mudur?" denildi. Aﬂc› hakk›nda daha önce de parlamenter
Matsakis soru önergesi vermiﬂti.

Tecrite Son Hayk›r›ﬂ›
Yay›l›yor
◆ ‹zmir’de 30 Aral›k günü, Konak Sümerbank önünde toplanan;
‹HD, ÇHD, EMEP, DTP, SDP,
ÖDP, ‹C‹, Al›nteri, BDSP, ESP,
EHP, Tunceliler Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i ile Partizan taraf›ndan
yap›lan ortak eylemde, “Behiç Aﬂc›'n›n yan›nday›z” denildi. “F Tipi
Tecrite Son! 123. Ölümü ‹stemiyoruz” pankart› ve Sevgi Saymaz,
Gülcan Görüro¤lu ve Avukat Behiç
Aﬂc›'n›n resminin taﬂ›nd›¤› aç›klamada, Adalet Bakan› Cemil Çiçek'in Behiç Aﬂc›'n›n taleplerine cevap vermesi ve tecriti kald›rmas›
istendi.
◆ Taksim Galatasaray Lisesi
önünde 30 Aral›k günü aç›klama
yapan ESP’liler, “Özgürlük ‹stiyoruz, 3 Kap› 3 Kilit Aç›ls›n Tecrit
Kald›r›ls›n, Behiç Aﬂc›, Gülcan
Görüro¤lu, Sevgi Saymaz Ölüm
Orucundalar, Talepleri Kabul Edilsin” pankartlar› açt›lar.
◆ SHP Parti Meclisi, F Tipi cezaevlerinde iyileﬂtirilmeye gidilmesini istedi. SHP’den yap›lan yaz›l›
aç›klamada, tecritin kald›r›lmas›na
iliﬂkin öneriler s›raland› ve çözüm
istendi.
◆ ÖDP Ankara Yenimahalle ‹lçe Örgütü, Behiç Aﬂc›, Sevgi Saymaz ve Gülcan Görüro¤lu’na K›z›16
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lay Postanesi’nden kart göndererek
dayan›ﬂmalar›n› ifade ettiler. “Üç
Kap› Üç Kilit Aç›ls›n, Tecrit Kald›r›ls›n” yaz›l› afiﬂler taﬂ›yan ÖDP’liler, “Behiç Aﬂc› Onurumuzdur”,
“Tecrit Kalks›n, Ölümler Dursun”
sloganlar›n› att›lar.
◆ Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde,
HÖC, ESP, EMEP, SHP taraf›ndan
yap›lan ortak aç›klamada, 19 Aral›k
katliam› lanetlenerek, tecritin kald›r›lmas› istendi. 28 Aral›k'ta Sosyalist Gençlik Derne¤i'nde düzenlenen etkinlikte ortak aç›klamay› yapan Turgay Köse, 19 Aral›k’›n burjuvazinin temsilcileri için bir katliam, ezilenlerin temsilcileri için ise
bir direniﬂ tarihi oldu¤unu belirterek, zulmün bugün F Tipi tecrit ile
sürdürüldü¤ünü söyledi. Aç›klaman›n ard›ndan 19 Aral›k'› anlatan film
gösterimi yap›ld› ve Av. Behiç Aﬂc›'n›n yapt›¤› bas›n aç›klamas›n›n
CD'si izlendi.

TAYAD’l›lar Eylemlerine
Devam Ediyor
Yaklaﬂ›k yedi y›l›, meydanlarda
“Tecrite Son” diye hayk›rarak geride b›rakan TAYAD’l› Aileler, 2006
y›l›n›n son günlerinde ve yeni y›l›n
ilk günlerinde de ayn› hayk›r›ﬂla tutsaklar›n sesi olmaya devam ettiler.
Antalya: Bayram›n ilk günü yap›lan eylemde konuﬂan Ayﬂe Kaytan, eylemlerinin 43 haftad›r sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Yeni bir y›la yeni bir bayrama daha gözleri yaﬂl› giriyor analar. Evlatlar› an an, hücre
hücre gözlerinin önünde eriyip gidiyor. Çünkü evlatlar› tecrit zulmüne
karﬂ› direniyorlar” dedi. Ölümlere
dur demenin Adalet Bakanl›¤›’n›n
elinde oldu¤unu hat›rlatan Kaytan,
oyalamaya, demagojilere son verilerek tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini kaydetti. Aç›klaman›n ard›ndan
Sevgi Saymaz’›n Gülcan Görüro¤lu’na gönderdi¤i mektup okundu.
Antalya’da bir baﬂka eylem ise,
29 Aral›k günü yap›ld›. K›ﬂlahan
Oteli önünden K›ﬂlahan Meydan›’na kadar meﬂalelerle yürüyen
TAYAD’l›lar, “Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun, Behiç Aﬂc›
Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar›n› att›lar. K›ﬂlahan Meydan›’nda aç›klamay› yapan Züleyha Kurt da, Ar›nç’›n aç›klamalar›n› hat›rlatarak, somut ad›m
at›lmas›n› istedi.
Çevrede toplananlar sloganlara
kat›larak tecrite son talebine destek
verirken, demokratik kitle örgütleri,
sendikalar ve odalar eylemde yerlerini ald›lar.
Antalya TAYAD’l›lar, 3 Ocak
günü de yine K›ﬂlahan Meydan›’nda bir günlük açl›k grevi yaparak ölüm orucu direniﬂçilerine destek verdiler. Yap›lan aç›klamada
tecrit politikas› teﬂhir edilirken,
“Tecrite Son, Tecrite Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, ‹nsanlar Ölmesin Diye Açl›k Grevindeyiz, Tecrite
Karﬂ› Açl›k Grevindeyiz” dövizleri
aç›ld›. DKÖ’ler ve siyasi partilerin
de destek verdi¤i aç›klaman›n ard›ndan, TAYAD’l›lar gün boyu
meydanda açl›k grevini sürdürdüler
ve “yeni bir y›la direnen yak›nlar›m›z›n sorumlulu¤unu taﬂ›yarak, direnerek giriyoruz” dediler.
TAYAD’l›lar eylem boyunca
halka karanfillerin yan›s›ra, ﬂeker
ve tuz da¤›tarak ölüm orucu direniﬂçilerinin amac›n› ve nas›l direndiklerini anlatt›lar. Grup Sesleniﬂ de
türküleriyle destek verdi.
‹zmir: 30 Aral›k günü Konak Kemeralt› Giriﬂi'nde biraraya gelen
TAYAD’l› Aileler yapt›klar› aç›klama ve oturma eylemi ile AKP iktidar›n›n tecrit zulmüne son vermesini istediler. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun!” pankart› ve Sevgi
Saymaz, Behiç Aﬂc› ve Gülcan Görüro¤lu’nun foto¤raflar›n› taﬂ›yan
TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Fatma
Alan, Buca Forbes’te de tecrite karﬂ› mücadelelerinin sürdü¤ünü ifade
etti. Alan, AKP iktidar›n›n ve onun
Adalet Bakan›'n›n herkesi karﬂ›s›na
ald›¤›n›, tecritin varl›¤›n› inkâr etmeye, örgüt, terör demagojileriyle
tecriti kald›r›n diye yükselen sesleri
bo¤maya çal›ﬂt›¤›n› söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan, her hafta

oldu¤u gibi 5 dakika oturma eylemi yap›larak F
Tipi hapishanelerden gelen tutsak
mektubu
okundu.

Abdi ‹pekçi
Direniﬂi
Sürüyor
Sabr›n çiçekleri 1202 gündür so¤uk demeden gece demeden, ‘EL’in alt›nda oturmaya devam ediyorlar. 1202
gündür y›lmadan, tüm bask›lara ra¤men tutsaklar›n sesi
olmay› sürdüren TAYAD’l› Aileler'in ziyaretçisi hiç eksik
olmuyor. 29 Aral›k’ta da Tüm-Bel Sen’liler TAYAD’l›lara destek verdiler. Tecrite karﬂ› ortak mücadele vurgusu
yapan 2 No'lu ﬁube Baﬂkan›, “123, 124, 125 olsun istemiyoruz. Bugün sizleri bu yüzden ziyaret ettik. Size destek
olmaya devam edece¤iz” dedi.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ise tecrite karﬂ› seslerin giderek yükseldi¤ini belirterek, yap›lanlar›n iktidara
geri ad›m att›rmad›¤›n›, daha fazla yüklenilmesi gerekti¤ini ifade etti. Ziyaret, hep birlikte iktidara sesimizi duyural›m daveti ile, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
slogan› at›larak son buldu.

Samsun: TAYAD’l› Aileler,
her Cumartesi oldu¤u gibi bu hafta
da 30 Aral›k günü
Süleymaniye Geçidi’nden Adalet
Bakan›’na seslendiler.
“Tecrite
Son” diye yükselen sese daha fazla direnmekten
vazgeçmesini isteyen TAYAD’l›lar, aç›klaman›n
ard›ndan, 5 dakikal›k oturma eylemi
yaparak ﬂiir okudular. Daha sonra,
Çiftlik ve Gazi caddelerinde tecriti
anlatan bildiriler da¤›t›ld›.
Samsun’da baﬂlat›lan destek açl›k grevi ise, yeni gruplar›n nöbeti
devralmas› ile devam ediyor. Hasan
Basri Y›ld›z, 30 Aral›k'ta eylemini
bitirirken, açl›k grevi önlüklerini bu
kez de ‹smet Kurukafa ve Hamit Günay giydi. Eylemciler yapt›klar›
aç›klamada, “Y›llard›r zalimin zulmüne karﬂ› her türlü bedelleriyle direnmeye devam ediyoruz. ‹sterdik ki
yeni y›la tecrit zulmünü yenmiﬂ olarak girelim. Ancak biz yine de ayn›
kararl›l›kla yolumuza devam edece¤iz” dediler.
Bu arada açl›k grevinin sürdü¤ü
ev de kentteki demokratik kitle örgütü, sendika ve partiler taraf›ndan ziyaret ediliyor. 29 Aral›k'ta EmekliSen Samsun ﬁube Baﬂkan›, EMEP ‹l
Baﬂkan Yard›mc›s› ve Halkevleri
Samsun ﬁubesi temsilcisi, HÖC üyeleriyle birlikte, açl›k grevinde olan
Hasan Basri Y›ld›z’› ziyaret ederek
destek verdiler. Tecrit Karﬂ›t› Platform ad›na burada aç›klama yapan,
Emekli-Sen ﬁube Baﬂkan› Mustafa
Bilge, "Tecrit iﬂkencedir, tecrite son
verin!" dedi.
Antakya: Ulus Meydan›'nda 45.
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Haftaya giren oturma eyleminde,
kendine islamc› diyenlerin bir bayramda daha analar›n yüre¤ine ac›
düﬂürmeye devam ettikleri belirtildi. 29 Aral›k günü düzenlenen eylemde konuﬂan Seher Do¤ru, 212
gündür Büyük Belediye Park›’nda
oturma eylemini sürdürdüklerini
hat›rlatt› ve “y›l›n bu son haftas›nda
bir kez daha sesleniyoruz; Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun!” dedi.
Ankara: 6. Haftas›na giren meﬂaleli yürüyüﬂler, 29 Aral›k günü tekrarland›. Yüksel Caddesi Mithatpaﬂa giriﬂinde toplanan TAYAD'l› Aileler, direniﬂçilerin foto¤raflar› ile
birlikte "Tecrite Son" yaz›l› pankart
açt›lar. Yürüyüﬂ boyunca at›lan sloganlarda tecritin kald›r›lmas› talebi
öne ç›karken, ‹nsan Haklar› An›t›
önünde aç›klamada bulunan, Sevgi
Saymaz’›n annesi Fikriye Saymaz
ﬂöyle hayk›rd›: "Yeter art›k! Evlatlar›m›z› delirttiniz. Tek kiﬂilik hücrelere att›n›z art›k ölümleri durdurun. Buradan herkese sesleniyorum.
Adalet Bakan›’na sesleniyorum;
122 tane can ald›n›z yetmedi mi?
Ben bir anay›m art›k yeter diyorum.
Çocuklar›m›z› sakat b›rakt›n›z, öldürdünüz onlar›. Kald›r›n art›k tecriti."
Saymaz’›n ard›ndan TAYAD

Baﬂkan› Mehmet Güvel de yapt›¤›
aç›klamada, bu ç›¤l›¤a kulak verilmesini istedi. Semiha Eyilik de
2006’ya dair tecrite karﬂ› mücadeleden sözederek, Gülcan Görüro¤lu’ndan gelen mesaj› okudu.
Bursa: 29 Aral›k günü Büyükﬂehir Belediyesi önünde toplanan TAYAD’l›lar, “AKP iktidar› ölüme
her gün bir ad›m daha yaklaﬂan üç
insan karﬂ›s›nda yine üç maymunu
oynuyor. Kendi iktidarlar›n›n sesinden baﬂka herkese ve her kesime kulaklar› t›kal›, gözleri kör” dediler.
Aç›klamay› yapan Gülcan ﬁenol,
iktidara seslenerek, “Meslek örgütlerinin, sendikalar›n, demokratik
kitle örgütlerinin sesine kulak verin.
Halk›n sesine kulak verin. Unutmay›n ki kanla yaz›lan bir tarihi silmeye hiç kimsenin gücü yetmez” dedi.
Erzincan: Erzincan Gençlik Der-

ne¤i üyeleri, 29 Aral›k günü Ordu
Caddesi B‹M market önünde tecritin kald›r›lmas› talebi ile eylem yapt›lar. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son" pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada direniﬂçilerin durumuna de¤inilerek, tecrite son verilmesi ve
ölümlerin durdurulmas› istendi.
Aç›klaman›n ard›ndan Ordu Caddesi'nde, tecrit gerçe¤ini anlatan bildiriler da¤›t›ld›.
Adana: TAYAD’l› Aileler yeni
y›l›n ilk gününde bir kez daha ‹nönü
Park›’nda bir saat boyunca “Tecriti
Kald›r›n” dediler.
Yap›lan aç›klamada bayram›n
ikinci günü ve yeni y›l›n ilk günü oldu¤u hat›rlat›larak, “öncelikle yeni
y›l›n açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›,
tam ba¤›ms›z bir Türkiye hedefine
yaklaﬂt›¤›m›z bir y›l olmas› temennisiyle zulme karﬂ› direnen direniﬂ-

çiler ad›na yeni y›l›n›z› kutluyor, nice bayramlara diyoruz” denildi.
Bir y›l boyunca emperyalistlerin
dünyada, AKP iktidar›n›n ülkemizde halklar›n hakl› mücadelesini
bo¤maya çal›ﬂt›klar› kaydedilen
aç›klamada, Adalet Bakanl›¤›’n›n
sorunu görmezden gelmesinin yeni
ölümlere yol açaca¤› vurgulanarak
“Direniﬂi bo¤mak için ﬂu anda yalanlara baﬂvuruyorlar. Ayd›nlar, gazeteciler, avukatlar, doktorlar, odalar, DKÖ’ler, milletvekilleri tecrit
zulmüne son verin diye sesleniyorlar. Bu sesi duymak yerine hâlâ
ad›m ad›m gelen ölümler karﬂ›s›nda
bir ﬂey yapm›yorlar ve yalan söylüyorlar” denildi. Aç›klama sonras›nda da halka tecritin bir insanl›k suçu
oldu¤u anlat›l›rken, “Tecrite Son”,
“Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz”
sloganlar› hayk›r›ld›.

Direniﬂ Evleri'ne ziyaretler ve destek açl›k grevleri
Adana Direniﬂ Evi:

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi:

◆ Daha önce de 10 günlük destek açl›k grevi yapan
Soner Y›lmaz, 25 Aral›k’ta yeniden 10 günlük açl›¤›yla Gülcan’›n
yürüyüﬂüne destek verdi.
◆ Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programc›l›¤› 1. s›n›f ö¤rencisi Salih Kutluay, ayn› gün bir
günlük açl›k grevi yapt›. Kutluay,
“zaferi mutlaka kazanaca¤›z” sözleriyle duygular›n› ifade etti.
◆ 26 Aral›k'ta, Antalya Temel
Haklar üyesi, Suphi ‹lyas Ay 4
günlük açl›k grevi ile omuz verdi
Gülcan’a.
◆ Daha öncesinde de destek açl›k grevleri yapan
Sema Kasar, 2 Ocak günü, yeni y›lda eﬂi ﬁeyhmuz ve
üniversite ö¤rencisi çocuklar› Zafer ve ﬁehnaz ile birlikte 1 günlük destek açl›k grevi yapt›. Kasar ailesi, yeni y›l›n direniﬂin zaferinin oldu¤u bir y›l olaca¤›n› dile
getirdiler.
◆ Adana SHP ‹l Baﬂkan› Sabahattin Öztaﬂ, 3 Ocak
günü bayram ziyaretinde bulunarak destek verdi. Öztaﬂ, sorunun SHP’nin de gündeminde oldu¤unu ve parti meclisi toplant›s›nda 5 maddeden oluﬂan çözüm önerilerinin oldu¤unu ve Direniﬂ Evleri'ne toplu ziyaretlerin yap›lmas› karar›n›n al›nd›¤›n› aktard›.

◆ 29 Aral›k günü, Ça¤layan Lisesi ö¤rencileri Aﬂc›’y›
toplu olarak ziyaret ettiler. Direniﬂe duyduklar› sayg›y› ifade eden gençler, tecritin kald›r›lmas›n›n kendi talepleri oldu¤unu da ifade ettiler.
◆ 1 Ocak’ta ‹stanbul’un
emekçi mahallelerinden 8 muhtar, Direniﬂ Evi’nin konu¤uydu. Behiç’e yan›nday›z diyen muhtarlar, tecrite
karﬂ› olduklar›n› dile getirdiler. Adalet Bakanl›¤›’n›n
daha fazla direnemeyece¤ini dile getiren muhtarlar, direniﬂin kazanaca¤›na olan inançlar›n› direniﬂçiyle paylaﬂarak, ‘Onurumuzsunuz’ dediler.
◆ Ayn› gün, SHP ‹stanbul il yöneticileri de Direniﬂ
Evi önünde yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan, Behiç Aﬂc›’y› ziyaret ettiler. SHP’liler, Adalet Bakan›’n›n bu sorunu çözmek zorunda oldu¤unu söylediler.
◆ 3 Ocak’ta Partizan üyeleri de Direniﬂ Evi’ne bayram ziyaretinde bulundular.
◆ ‹stanbul Barosu, D‹SK,
TTB, KESK ve TMMOB baﬂkan ve yöneticileri 30 Aral›k'ta
Aﬂc›’y› ziyaret ederek, tecritin
kald›r›lmas›n› istediler.
18
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Temel Haklar Federasyonu üyeleri, ‹stanbul polisinin federasyona
ba¤l› derneklere ve dergimize yönelik yapt›¤› bask›nlar›n ard›ndan
geliﬂen gözalt› teröründe 42 kiﬂinin
tutuklanmas›n› protesto etti.
3 Ocak günü ﬁiﬂli Meydan›'nda
biraraya gelen
Temel Haklar
ve Özgürlükler
Dernekleri Federasyonu üyeleri, "Gözalt›,
Tutuklama Terörüne
Son!
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz Engellenemez” pankart› açt›lar. "Komplolarla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" dövizlerini taﬂ›yan federasyon üyeleri,
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z" sloganlar› att›.

‘Gözalt›, Tutuklama
Terörüne Son!’

Suçumuz yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele etmek!
Federasyon ad›na aç›klama yapan Aysu Baykal, “polisi bu kadar rahats›z eden nedir? Bu dernekler ülkemizin güvenli¤ini mi tehdit ediyorlar?
Suç mu iﬂliyor, suça m› teﬂvik ediyor?” diye sorarak ﬂöyle devam etti:
“Hiçbiri de¤il. Aksine özellikle son dönemde yoksul gecekondu semtlerinde, yedisinden yetmiﬂine halk›n her kesiminden insanlar›n aras›nda kullan›m› yayg›n hale getirilen uyuﬂturucuya karﬂ›, giderek çok daha fazla yay›lan fuhuﬂa karﬂ›, göz yumulan kumara karﬂ›… yani bir bütün olarak bir
halk› ahlâken ve manen çürümeye iten yozlaﬂmaya karﬂ› bir kampanya
baﬂlatan Temel Haklar Federasyonu’nun bu çal›ﬂmas› ‹stanbul polisini rahats›z etmiﬂtir.”

Tahliye olduklar› gün tutukland›lar!
Baykal, son olarak yaﬂanan gözalt› ve tutuklamalara iliﬂkin de bilgi verdi. Buna göre; 25 Aral›k'ta Küçükarmutlu’da yap›lan bask›nlarda; Yüksel
Kesen, Muammer ﬁimﬂek, ‹lhan ‹ﬂeri, Cüneyt Ayy›ld›z, Serdar Ayy›ld›z,
Turan Özen ve Dursun Özen tutukland›. Ankara’da AP bürosunda tecrite
karﬂ› eylemlerinden dolay› tutuklan›p, geçti¤imiz günlerde tahliye olan,
Erdo¤an Çoban, Gültekin Türky›lmaz, Ertaç Özden, Nurettin ﬁimﬂek, Nadir Ç›nar ve Hüseyin Irmak da, ‹stanbul’daki bask›nlara ba¤l› olarak “arand›klar›” gerekçesiyle yeniden tutukland›lar.
Dernek bask›nlar› esnas›nda hapishanede olan bu insanlar›n tekrar tutuklanmas›n›n baﬂl› baﬂ›na bir komplo oldu¤unu kaydeden Baykal, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Bu örnek de gösteriyor ki, ‹stanbul polisinin amac›
çok nettir, hak ve özgülükler mücadelesini bitirmek için demokratik eylemlere kat›lm›ﬂ, duyarl› tüm insanlar› gözalt›na almak ve tutuklamak.
Her ne olursa olsun, bugün oldu¤u gibi yar›n da bizler yozlaﬂt›rmaya
karﬂ› ç›kmaya devam edece¤iz. Hak ve özgürlüklerimiz için mücadele etmemiz komplolarla, bask› ve tutuklamalarla engellenemez.”

Armutlu’da
Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadele Sürüyor
Polisin, devrimcilerin yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesine karﬂ› açt›¤› savaﬂ
kapsam›nda, Küçükarmutlu’da yaﬂanan ev bask›nlar› ve tutuklamalar,
Küçükarmutlu halk›n›n yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesinin önünü kesemedi.
30 Aral›k günü Köyiçi Meydan›'nda toplanan Armutlu halk›, mahalle giriﬂine kadar yürüyüﬂ yapt›.
Ard›ndan yeniden Köyiçi'ne kadar
sloganlarla gelen mahalle halk› ad›na
aç›klama yapan Gülay Aydo¤du, 15
gün önce insanlar›n neden gözalt›na
al›n›p tutukland›klar›n›; “çünkü mahallemizde her türlü yozlaﬂmaya
uyuﬂturucuya çeteleﬂmeye karﬂ› ç›kt›lar. Tutukland›lar çünkü k›zlar›m›z›
fuhuﬂa sürükleyenlerden hesap sordular. Tutukland›lar çünkü hergün evlerimize giren h›rs›zlar› mahallemizden söküp att›lar” ﬂeklinde aç›klad›.
29 Aral›k akﬂam› bir eve giren h›rs›zlar› kovalayan mahalleden iki kiﬂinin, polis taraf›ndan durdurularak,
'b›rak›n h›rs›z› ﬂüphelisiniz karakola
geleceksiniz' denildi¤ini hat›rlatan
Aydo¤du, “bu olaydan bir süre sonra
mahalle halk› karakola yürüdü ve gözalt›lar› geri ald›” diye konuﬂtu. Armutlu halk›n›n, bu h›rs›zlar›, bu çeteleri, fuhuﬂ yapanlar› ve yapt›ranlar›
polisin korudu¤unu bildi¤ini kaydeden Aydo¤du, son olayda da polisin
h›rs›zlar› canh›raﬂ korumas›na tan›k
olundu¤unu dile getirdi. Aç›klaman›n
ard›ndan cemevine kadar “Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz, Çeteler D›ﬂarda Halk ‹çerde, Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” sloganlar›yla yürünerek son verilen eyleme 100 kiﬂi kat›ld›.

Mersin’de protesto
7 Aral›k'ta yap›lan bask›nlarave süren gözalt› ve tutuklamalara iliﬂkin,
27 Aral›k günü de Mersin Büyükﬂehir Belediyesi önünde protesto eylemi
vard›. Mersin Temel Haklar üyeleri, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n
Örgütlü Mücadelemiz, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz” sloganlar› att›klar›
eylemde, “Bizler halk›n örgütlü sessi olmaya devam edece¤iz. Bask›lar, tutuklamalar bizi y›ld›ramayacakt›r. dediler ve da¤›tt›klar› bildirilerle halka
bask›nlar› anlatt›lar.
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Armutlu

AKP ve Yarg› Cevap Versin:

Linç
yapmak
art›k
serbest mi?
2005 y›l›n›n 6 ve 10 Nisan günlerinde Trabzon’da yaﬂanan faﬂist
linç giriﬂimlerine iliﬂkin, 26 Aral›k'ta Erzurum’da sonuçlanan davada
verilen karar, bu ülkede halk için
adaletin mümkün olmad›¤›n› göstermekle kalmad›. Türkiye Cumhuriyeti yarg›s›n›n bu karar› ayn› zamanda; örgütlü, planl› linç giriﬂimlerine de resmen onay verdi.
Erzurum’daki mahkemenin karar›n› yeniden hat›rlayal›m. K›ﬂk›rt›larak linç giriﬂimine kat›lan 11 kiﬂi için kan›t-belge bulun(a)mad›¤›ndan “beraatlerine”. Linçten kurtulan
TAYAD’l› Çetin Güven’in ise, polise “faﬂist” dedi¤i için “hakaret etti¤i” gerekçesiyle 8 ay hapsine.
Kameralar önünde gerçekleﬂen,
kimlerin, nas›l örgütledi¤inin ayan
beyan oldu¤u bir olayda kan›t bulamayan mahkeme, TAYAD’l› için
kan›ta bile gerek duymam›ﬂ, polis
tutanak tutmuﬂ, o karar vermiﬂtir. TAYAD’l›lar›n u¤rad›klar› sald›r›lar, hakaretler ise bu kararla birlikte yok say›lm›ﬂt›r.

Suç Var Suçlu Yok!
Linç, bu ülkenin yasalar›na göre
suç mu? Suç!
Herkesin tan›k oldu¤u bir linç
olay› var m›? Var!
Ancak bu ülkenin yarg›s›n›n bu
sorulara cevab› tam tersidir. Yarg›ya
göre; linç suç de¤il, yarg›lananlar
suçsuzsa, suçlunun kim oldu¤unu

araﬂt›rmak için hiçbir
giriﬂimde bulunmam›ﬂt›r. Asl›nda linç
de yoktur mahkemeye göre! Mahkeme,
sorumlular›
belli
olan bir suçu, karanl›k bir sokakta gerçekleﬂmiﬂ faili meçhul kategorisine sokmuﬂtur adeta. Linci
aklamak için mahkeme öylesine gayretkeﬂ ve aceleci davranm›ﬂt›r ki; henüz
deliller toplanmadan,
kimi san›klar›n sorgu
ve savunmalar› al›nmadan ve olay
yerinde çekilen video görüntüleri
izlenmeden karar verilmiﬂtir. Hatta
mahkeme, bir önceki celsede ald›¤›
ara kararlar›n gere¤ini yerine getirmeyi dahi “lüks” görmüﬂtür. Sürecin baﬂ›ndan itibaren siyasi iktidar›n
ve devlet yetkililerinin “vatandaﬂ
tepkisi” diyerek hakl› ve meﬂru
gördükleri bu suç, yarg› taraf›ndan
da aklanm›ﬂ ve bu ülkede “linççilerin yarg›lan(a)mayaca¤›” ilan edilmiﬂtir.
Ortada, yasalara göre de suç say›lan bir olay var, ancak suçlular
yok! Tek suçlu, polise “hakaret” etti¤i iddia edilen TAYAD’l›. Yarg›,
olay›n ilk an›nda linççileri de¤il
TAYAD’l›lar› tutuklayarak gösterdi¤i tutumu sürdürdü. “Ba¤›ms›z,
tarafs›z” gibi s›fatlarla tan›mlanan
yarg›, aleni olarak linççilerden ve
linç politikas›ndan yana taraf oldu¤unu ilan etti.
Linci örgütleyip sonra ‘kurtar›c›’
rolü oynayanlar, gerçe¤i bilmelerine karﬂ›n “bayrak yak›yorlar” haberlerini yayanlar, telefon mesajlar›
ile faﬂistleri toplayanlar, “vurun
bunlara servetimi ba¤›ﬂlayay›m” diyen naml› faﬂistler, resim karelerine
yans›yan linççiler, vahﬂeti mazur
gösteren ve linç güruhunu alk›ﬂlayan baﬂbakan ve burjuva politikac›lar, linç giriﬂimini “vatandaﬂ tepkisi” diye meﬂrulaﬂt›ran devlet adamlar›, kurumlar ve medya hakk›nda
hiçbir soruﬂturma yürütülmedi, dava aç›lmad›. Kamuoyu bask›s› ile
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“kurban” seçilen 11 kiﬂi ise, linç politikas›n›n kendisinin aklanmas›
amac›yla kullan›ld›.
Yarg›n›n sahiplenmesi ile birlikte, lincin örgütlü devlet politikas›
oldu¤u tescillenirken, yarg›; düﬂünce ve ifade özgürlü¤üne ve yaﬂam
hakk›na yönelen bu aç›k sald›r›y›
dahi cezadan muaf tutarak yeni
linçlerin önünü açm›ﬂt›r.
12 Eylül öncesi faﬂist terörün en
üst düzeyde “bana milliyetçiler cinayet iﬂliyor dedirtemezsiniz” (Demirel) sözlerinde ifadesini bulan sahiplenme, bugün “halk›m›z›n bu
milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u
zaman, ﬂüphesiz ki bunun tepkisi
farkl› olacakt›r” anlay›ﬂ›yla devam
ettirilmektedir. ﬁemdinli kontrac›s›
için Genelkurmay Baﬂkan›'n›n “tan›r›m iyi çocuktur” sahiplenmesi
ile, Baﬂbakan Erdo¤an’›n linççileri
sahiplenmesi aras›nda özde hiçbir
fark yoktur. Sahiplendikleri, devlet
ad›na ve devlet taraf›ndan örgütlenen, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlard›r.
Milliyetçilikten, milli hassasiyetlerden sözedenler iﬂbirlikçi politikalarda s›n›r tan›mazken, buna
karﬂ› ç›kanlar› da yine milliyetçi
maskeli faﬂistler arac›l›¤›yla terörize etmeye, susturmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ony›llard›r de¤iﬂmiyor bu gerçek.
Çünkü faﬂizmle yönetilen bir ülke
oldu¤umuz gerçe¤i de¤iﬂmiyor.
B›rak›n hukuk devletini, yasalar›n geçerli oldu¤u bir ülkede “skandal”d›r böyle bir karar. Ancak, s›k
s›k yarg›n›n siyasallaﬂt›¤›ndan
sözedenler, linç siyasetinin yarg›
eliyle aklanmas› karﬂ›s›nda suskundurlar. Bu suskunlu¤un alt›nda, kimi kesimler için faﬂizmin hukukunun kan›ksanm›ﬂl›¤› yat›yor. Düzenin hukukçusu, demokrat› içinse
muhaliflere, devrimcilere linci mü
bah gören bir zihniyet görülüyor.
‹ktidar›n ve linç yarg›s›n›n cüret ald›¤› da bu zihniyettir.

Yeni Linçlerin Sorumlusu
‹ktidar ve Yarg› Olacakt›r
Akl› baﬂ›nda herkes yarg› karar›n›n ne anlama geldi¤ini görebi-

lir. Yarg›, bu ülkede lincin (elbette
devletin örgütledi¤i!) art›k serbest
oldu¤unu ilan etmiﬂtir. Bu karar sadece Erzurum’daki mahkemeye de¤il, devlete ve AKP hükümetine aittir. Yarg› ve AKP Hükümeti, bundan
sonra yaﬂanacak linç giriﬂimlerinin,
faﬂist sald›r›lar›n da sorumlusu olacaklard›r.

Hiç Kimsenin Yaﬂam Hakk›
Güvence Alt›nda De¤il
Linç davas›n›n sonucuna iliﬂkin
TAYAD’l› Aileler de 28 Aral›k günü
Trabzon ‹HD ﬁubesi’nde düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, karar›,
yaﬂananlar›n “kendili¤inden” geliﬂmedi¤inin kan›t› olarak de¤erlendirdiler. Linç giriﬂimine maruz kalan
TAYAD’l›lar, “davan›n san›klar›
aras›nda bulunmam›z baﬂlang›c›ndan beri sakat bir yarg› sürecinin
iﬂaretiydi; oysa olay›n ma¤durlar›yd›k” dediler.
Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi: “Bu yarg› sürecinde bir kez
daha görülmüﬂtür ki sistem yaﬂad›¤›m›z provokasyonlara sahip ç›k-

TAYAD’l›lar

maktad›r. Bu saatten
yarg› karar›sonra kimse bu yaﬂan› düzenlenanlar›n kendili¤inden
dikleri
bas›n
geliﬂti¤ini iddia etmeye
toplant›s›yla
kalkmas›n. Yaﬂad›¤›m›z
provokasyon sadece bi- de¤erlendirze de¤il, ülkemizdeki diler ve adabütün muhaliflere gözlet istediler
da¤›nda yeni bir sürecin
vazlayan bu karar ile tescillenmiﬂbaﬂlang›c›yd›. Nitekim daha sonratir. Art›k hiç kimsenin yaﬂam hakk›
da ülkemizin farkl› yerlerinde, farkbaﬂta olmak üzere di¤er temel hakl› kesimler de benzerlerini yaﬂad›.
lar›n›n yarg› güvencesinde bulunBizleri böyle susturmak isteyendu¤unu söyleme lüksü bulunmaler baﬂar›l› olamayacaklar›n› anlamaktad›r. Keza uygulama ile yasa
m›ﬂ olmal›. Bedeli ne olursa olsun
maddeleri aras›nda var olan mesado¤rular› anlatmaktan ve daha iyi
fe bugün ikisi aras›nda bir k›yas›
bir dünya için mücadele etmekten
gereksiz k›lacak ölçüde büyümüﬂtür.
vazgeçmedik, vazgeçmeyece¤iz.”
Binlerce kiﬂinin linç etmeye çal›ﬂt›Konuya iliﬂkin Halk›n Hukuk
¤› TAYAD üyelerinin çal›nan özgürBürosu taraf›ndan yap›lan yaz›l›
lü¤ü ve ma¤duriyeti, baﬂta yaﬂam
aç›klamada ise, yarg›n›n prosedürhakk› olmak üzere temel haklar›n
leri dahi yerine getirmedi¤ine iliﬂtamam›n›n ihlale aç›k hale getirilkin örnek s›ralanarak ﬂöyle denildi:
mesi, terfi eden emniyet müdürü ve
“Baﬂ›ndan itibaren ifade etti¤iﬂu anda ellerini kollar›n› sallayarak
miz sald›r›lar›n vatandaﬂ tepkisi ya
dolaﬂan ülke için ‘kurﬂun s›kmaya
da iﬂsiz güçsüz bir serseri güruhun
ve yemeye’ aday sald›rganlar. Karaiﬂi olmad›¤› yasama ve yürütme err›n ard›nda b›rakt›¤› bu foto¤raf
kinden sonra yarg› erki taraf›ndan
karﬂ›s›nda kimse adaletin tecelli etverilen linççileri alk›ﬂlay›p s›rt s›ti¤inden bahsedemez.”

Kontrgerilla usülü teﬂhis!
Van’da bir yankesici, kentin en kalabal›k caddesi
olan Cumhuriyet Caddesi üzerinden, üç polis nezaretinde yürütülerek teﬂhir edildi. Emniyet Müdürü Salih Kesmez, “yankesiciyi deﬂifre etmek için böyle bir
yönteme baﬂvurduk” dedi..
Bu kafa hukuktan anlar m›, yasalara, tutuklunun
haklar›na sayg› gösterir mi? Kendisi yarg›lam›ﬂ, suçlu oldu¤una karar vermiﬂ ve hükmü infaz ediyor!
Hem de Ortaça¤ yöntemleri ile, zihniyetine uygun
olarak kontrgerilla usülleriyle.

‘Görev Gere¤i’ Kol K›rm›ﬂlar
Travesti ﬁerif Daﬂdemir'i gözalt›na al›rken iki kolunu k›rd›klar› ve gözalt›na ald›ktan sonra da iﬂkence ve kötü muamelede bulunduklar› iddias›yla yarg›lanan Kad›köy ‹lçe Emniyet Amirli¤i Önleyici Ekipler birimine ba¤l› dört polis, beraat etti. Polisleri suçsuz bulunan mehkeme, gerekçe olarak, yap›lan›n polisin "görev gere¤i" oldu¤unu belirtti. Görev gere¤i
iﬂkence yapan, görev gere¤i kol k›ran polis bu cüreti nereden al›yor, aç›k de¤il mi?

Böyle Olur J‹TEM Yarg›s›: Adam
öldürmeye tutuksuz yarg›lama!
Diyarbak›r 7. Kolordu Askeri Mahkemesi'nde görülen,
11 san›kl› J‹TEM Ana Davas›na 28 Aral›k'ta devam edildi.
Mahkemede, Jandarma Genel Komutanl›¤›'n›n san›klar›n
görevleri hakk›nda gönderdi¤i “gizli” ibareli belge, müdahil avukatlar›na verilmedi.
J‹TEM’ciler; “cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂturmak,
birden fazla kiﬂiyi öldürmek ve patlay›c› madde atmak”
suçlamalar› ile “ömür boyu hapis” istemiyle yarg›lan›yorlar. Ancak, yarg› böyle a¤›r suçlamalar için hiçbir J‹TEM’ciyi tutuklama gere¤i duymad›¤› gibi, tek tutuklamay›, itiraflarda bulunarak J‹TEM’in kimi suçlar›n› deﬂifre eden Abdulkadir Aygan için veriyor. Davan›n seyrine
ise, katillerin ba¤l› bulundu¤u Jandarma Genel Komutanl›¤› karar veriyor. Maaﬂl› kontra elemanlar›n›n TSK’ya
ba¤l› olarak suç iﬂledikleri böylece gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Hukukun temel kurallar›n›n hiçe say›larak avukatlara
verilmeyen o belgede ne yazd›¤› aç›klanmasa da, “tan›r›z
iyi çocuklard›r” mahiyetinde oldu¤unu tahmin etmek zor
de¤ildir. “Ba¤›ms›z” Türk yarg›s›, TSK’n›n talimat›yla
J‹TEM’i yarg›lamama oyununa devam ediyor.
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Sincan Hapishanesinde ‹ﬂkenceyi Yaﬂayanlar Anlatt›

Falaka Müdürün Bilgisinde
Tecriti ve direniﬂi duyurmak için Ankara’daki AP
bürosunda eylem yapan
TAYAD’l›lar, daha buradan itibaren iﬂkence görmeye baﬂlad›lar. Yerlerde sürüklendiler, dövüldüler, hakarete u¤rad›lar. ‹ﬂkence, hapishanede de sürdü. Cemalettin Ç›nar, Murat Nedim
ve Erdo¤an Çoban, tutulduklar› Sincan L Tipi Cezaevi’nde; Özgür Karakaya,
‹lker ﬁahin, Nadir Ç›nar
ise Sincan Çocuk ve
Gençlik Cezaevi’nde iﬂkenceye maruz kald›lar. Vücutlar›ndaki morluklar günler sonra dahi
adli t›p taraf›ndan tespit edildi.

Ankara Barosu
‹ﬂkenceyi Tespit Etti
Mahkeme hakiminin “beni ilgilendirmez” diyerek iﬂkenceyi soruﬂturmay› yarg›lama alan›n›n d›ﬂ›nda
gördü¤ü olay, Ankara Barosu taraf›ndan da takibe al›nd›.
‹lker ﬁahin, Özgür Karakaya,
Nadir Ç›nar ve Cenan Altunç’un yaﬂad›klar›na iliﬂkin cezaevine heyet
gönderen, Adalet Bakanl›¤›'na suç
duyurusunda bulunan ve bir aç›klama yapan Ankara Barosu Baﬂkan›
Av. V. Ahsen Coﬂar, “Baromuza intikal eden olay›n gerçek oldu¤u
tespit edilmiﬂtir” dedi. Aç›klamada, “hukuka, yasaya, insan haklar›na ayk›r› nitelikte olan ve ayr›ca
suç niteli¤inde bulunan bu eylemlerin ve bu eylemleri yapanlar›n takipçisi olaca¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tedaviye Koﬂul
Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde iﬂkence görenlerden biri
olan ‹lkenr ﬁahin, yaﬂad›klar›n› dergimize ﬂu ﬂekilde anlatt›:
Biz 20 Aral›k'ta, 19/22 Aral›k
2000 y›l›nda yaﬂanan hapishaneler

katliam›nda ﬂehit düﬂenleri anmak
için 19 Aral›k günü marﬂlar›m›z›
söyleyip sloganlar›m›z› att›k. 20
Aral›k’ta da att›k. Ö¤lenden sonra
Özgür aniden rahats›zland›. Dilekçe
yazd›k. ‹dare bize, ‘slogan atmaya
devam ederseniz dilekçemizi kabul
etmeyeceklerini’ söyledi. Cezaevi
1. Müdürü de vard›. Sonra ikisi birlikte geldiler. Bize ‘dediklerimizi
yapacaks›n›z’ dediler. Biz de ‘e¤er
yasad›ﬂ› bir ﬂey varsa tutana¤›n›z›
tutun ve iﬂleme koyun’ dedik. Bizi
götürmek istediler, sonuçta keyfi bir
sald›r› oldu¤u için gitmedik. Zorla
götürdüler.

Baﬂgardiyan Falakaya
Yat›rd›
Karanl›k bir odaya att›lar. Eni 4
ad›m boyu da en fazla 8 ad›md›. Yani bir tuvalet kadar küçük bir yere
att›lar. Iﬂ›¤› vard›; fakat açmad›lar.
15 gardiyan linç eder gibi sald›rd›lar. Tekmeleyerek dövdüler. O s›rada kemeri getirin diye ba¤›r›yorlard›. Sopay› getirin diyorlard›. Benim
yan›mda ki hücreye 2 kiﬂiyi koydular. Onlar›n yan›na baﬂka bir arkadaﬂ› tek olarak koydular. Bu sald›r›lar bittikten bir buçuk saat sonra
tekrar 10-15 tane gardiyan grubu
geldi sopalarla. Ard›ndan baﬂgardiyan geldi. Burada bacaklar›mdan
tuttular sopalarla tekmelerle sald›rd›lar. Baﬂgardiyan falakaya yat›rd›.
Ayaklar›ma ve kalça k›sm›ma vuruyorlard›. Ayn› anda tekme ve yumruklarla da sald›r›yorlard›.

Sabah Say›m›nda Da
Ayn› ‹ﬂkenceler
Bize o gün su vermediler. 24 saat boyunca ihtiyaçlar›m›z karﬂ›lanmad›. Ertesi gün sabah say›m›ndan
sonra ayn› muameleye tabii tutulduk. Açl›k grevinde oldu¤umuzu
söyledik. Çok sonra su geldi. 2 gün
orada kald›k. So¤uktu, üstümüzde
hiçbir ﬂey yoktu. Böcekler vard›,
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karanl›kt›. Burada 2 gün kald›ktan sonra bizi tek kiﬂilik hücrelere att›lar. O gün avukat görüﬂümüz vard›. Avukat›m›z tespitlerde bulundu. Suç duyurusunda bulundu.
Akﬂam savc› geldi
ve ifadelerimizi ald›. Adli T›p'a yollad›lar.
‹lker ﬁahin
Biz d›ﬂar›da hapishanelerde yaﬂanan sorunlar› gündeme getirmek
için bir eylem yapt›k. ‹çeri girdi¤imizde bunlar› birebir görmüﬂ olduk.
Yaﬂad›k. Mücadelemizin ne kadar
hakl› oldu¤unu bir kez daha gördük.

TAYAD’l›lara Tahliye:
Bir ‹nsan Daha Ölmesin
Diye Oradayd›k
Amerika merkezli haber ajans›
Associated Press (AP) Ankara Temsilcili¤i'nde yapt›klar› eylemle, tecriti tüm dünyaya duyuran 18 TAYAD üyesi, 28 Aral›k'ta görülen ilk
duruﬂmalar›nda tahliye edildiler.
TAYAD’l› Aileler, mahkemeyi
izlemek üzere sabah›n erken saatlerinde Abdi ‹pekçi Park›’na topland›lar ve Adliye önünde aç›klama yapt›lar. Mehmet Güvel, TAYAD’›n
mücadelesinin tecrit sorununun çözümü için oldu¤unu hat›rlatarak,
“tek suçlar› evlatlar›n›, arkadaﬂlar›n›, sevmek-korumak sahip ç›kmak
olan bu 18 kiﬂinin bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.
Tutsak TAYAD’l›lar, yapt›klar›
eylemi savunarak, “Biz oraya tecriti durdurmak için, 122 kiﬂinin öldü¤ünü duyurabilmek için gittik. Orada 3 insan›n daha ölmemesi için bulunuyorduk” dediler. Polisin müdahalesinin hukuksuzlu¤unu eleﬂtiren
TAYAD’l›lar gözalt›nda ve hapishanede yaﬂad›klar› iﬂkenceyi anlatt›klar›nda ise, hakimin cevab› “beni ilgilendirmiyor, buras› propaganda
yeri de¤il” ﬂeklinde oldu. Yarg›, iﬂkenceye karﬂ› ç›kmay› propaganda
olarak de¤erlendirirken, savunma
avukatlar› ad›na Av. Özgür Y›lmaz,

müvekkillerinin tümünün iﬂkenceden geçirildiklerini ifade etti. ‹snat
edildi¤i gibi, TAYAD’l›lar›n kimseyi zorla içerde tutmad›klar›n›, mala
zarar vermediklerini belirten Y›lmaz, “‹HD Baﬂkan› girip ç›km›ﬂt›r.
‹çeri at›lan gaz bombalar›, kolluk
kuvvetlerinin say›s› oradaki durumu
de¤iﬂtirmiﬂtir” dedi. Polisin davan›n yönünü de¤iﬂtirmek için, nezarethane duvarlar›na yaz›lm›ﬂ sloganlar›n resimlerini dosyaya koyup
TAYAD’l›lara yüklemeye çal›ﬂmas›n› da de¤erlendiren Özgür Y›lmaz, “polis, her seferinde ayn› ﬂeyi
yap›yor. Eski yaz›lar›n foto¤raf›n›

çekiyor ve suçun yönünü de¤iﬂtirmek için dosyaya koyuyor” dedi.
Bu arada TAYAD’l›lar›n kendisine “mukavemet ettiklerini” iddia
ederek davac› olan çevik kuvvet polisi Ahmet Tunç, çeliﬂkili ifadeler
verdi. Kap›lar› açmak için balyoz ve
çilingir getirildi¤ini, içeri gaz bombas› at›lmad›¤›n› iddia etti. Oysa ayn› polis, daha önceki ifadesinde, kap›n›n aral›k bulundu¤unu ve gaz
bombas› att›klar›n› söylemiﬂti. ‹fadelerin al›nmas›n›n ard›ndan, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 38
gündür tutsak olan; Kezban Bektaﬂ,
Nurettin ﬁimﬂek, Cemal Danac›,

Tutsak anti-emperyalistlere özgürlük
Lübnan'a asker gönderilmesini
protesto etmek için Ankara’da düzenlenen eylemin ard›ndan 7 Eylül'de tutuklanan anti-emperyalistlerin özgürlü¤ü için eylemler sürüyor. ‹zmir Emperyalizme ve Siyonizme Karﬂ› Birlik, Kemeralt› Giriﬂi'nde 30 Aral›k günü düzenledi¤i eylemle, tutsak 18 anti-emperyalistin serbest b›rak›lmas›n›
istedi.
HÖC’ün de içinde yer ald›¤› birlik
üyeleri, “Anti-emperyalistlere Özgürlük” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
“Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak, Lübnan Halk›
Yaln›z De¤ildir, Filistin’de ‹ntifada
Irak’ta Direniﬂ Kazanacak” sloganlar›
att›lar.
Birlik ad›na aç›klamay› yapan Se-

ma Koç, emperyalizmin iﬂgal ve sald›r›lar› ile bir y›l›n daha geride kald›¤›n› hat›rlatarak, “Emperyalizm, BOP
kapsam›nda sömürü ve talan› için
“ﬂer” olarak gördü¤ü ülkeleri ile y›l
boyunca tehdit etmeye ve iﬂgallerine
devam etti” dedi. Tutuklanan 18 kiﬂinin halen mahkemeye ç›kar›lmad›¤›n›
dile getiren Koç, “Bizler ne emperyalizmin sald›r› ve iﬂgallerine ne de onlar›n ülkemizdeki iﬂbirlikçi-uﬂaklar›n›n, topraklar›m›z› ve halk›m›z› suç
orta¤› yapmalar›na karﬂ› sessiz kalaca¤›z. Bu topraklar›n devrimcileri
olarak ezilen, sömürülen halklar›n
büyüyen direniﬂine ülkemizden ses ve
güç olmaya devam edece¤iz” dedi.
Eylemin ard›ndan tutsak anti-emperyalistlere kart at›ld›.

‘CEMEV‹ HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ’
Yap›m› AKP’li belediye ve valilik taraf›ndan sürekli olarak engellenen ve
mücadele ile kazan›lan cemevi inﬂaat› yükselirken, Sultanbeyli Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i, 22 Aral›k'ta cemevi yap›m› için dayan›ﬂma etkinli¤i düzenledi.
‘Bir tu¤la da sen koy’ slogan›yla yap›lan geceye, Avrupa Alevi Bektaﬂi Federasyonu, PSAKD Genel Merkezi, ﬁahkulu Dergah›, Karacaahmet Dergah›,
Cem Vakf› ve çok say›da cemevi, köy derne¤i, siyasi parti ve DKÖ destek verdi. 1500’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte konuﬂan Sultanbeyli PSAKD Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ, cemevinin önüne ç›kart›lan tüm engelleri her ﬂeye ra¤men ›srarla, direnme azmiyle aﬂt›klar›na dikkat çekti. Esat Korkmaz, Hüseyin Kaya,
Kaz›m Genç ve Selahattin Özel’in de konuﬂma yapt›¤› gecede Dertli Divani, Ali
Ekber Eren, Gülcihan Koç, Nurettin Güleç türküleriyle kitleyi coﬂturdular.
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TAYAD’l›lar
Adliye önündeydi
Yücel Ergün, Gültekin Türky›lmaz,
Ertaﬂ Özden, Erdo¤an Çoban, ‹lker
ﬁahin, Gülser Sar›gül, Nadir Ç›nar,
Feridun Osmana¤ao¤lu, Özgür Karakaya, Hüseyin Irmak, Cemalettin
Ç›nar, Nazl› Kaytan, Birgül Acar ve
Derya Taﬂk›ran’› tahliye ederek duruﬂmay› erteledi.

Yürüyüﬂ ‹zmir’de
Her Eve Girecek!
Dergimizin ‹zmir’de meydanlarda, gecekondu sokaklar›nda halka ulaﬂt›r›lmas›na,
sesimizin yank›lanmas›na tahammül edemeyen iktidar›n
polisi, dergimizin tan›t›m›n›
yapan okurlar›m›za sald›rd›.
Her hafta oldu¤u gibi, 30
Aral›k'ta da ‘Yürüyüﬂ’ yaz›l›
önlükleri ve megafonlar› ile
kitlesel ﬂekilde Karﬂ›yaka
Çarﬂ›s›’nda sat›ﬂ yapan okurlar›m›z polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar.
Keyfi kimlik kontrolüne karﬂ›
yap›lan›n hukuksuzlu¤u teﬂhir eden okurlar›m›z polisin
sald›r›s›na u¤rarken, halk yuhalayarak sald›r›y› protesto
etti. Çevrede toplanan halktan insanlarla da tart›ﬂan polis; ‹leri K›z›laltun, Zeliha
Koyup›nar, Sebahattin Filazo¤lu, Sema Koç, Veli Keçeli
ve Ferit isimli okurlar›m›z›
gözalt›na ald›. Okurlar›m›z
ç›kar›ld›klar› mahkemede
serbest b›rak›ld›lar.
AKP’nin polisi gerçekleri
halka ulaﬂt›rmam›za engel
olamaz. Yürüyüﬂ, ‹zmir’de
her gecekondu mahallesine,
her eve girecek.

Özgürlü¤e aﬂ›k olanlar
böyle direnebilirler
Atina’da beﬂincisi düzenlenen
Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu’na de¤iﬂik ülkelerden kat›lan kurum temsilcileriyle
görüﬂtük. Kendi ülkelerindeki tecrit
uygulamalar›; Türkiye’deki direniﬂ
üzerine sorular›m›za verdikleri cevaplar› yay›nl›yoruz.

Behiç’in mücadelesi,
bizim mücadelemizdir
Nader Mord› (‹nternat›onal Forum / Danimarka)
‹nternat›onal Forum, anti-emperyalist, anti-kapitalist bir organizasyon. Ortado¤u, Latin Amerika
ve Afrika ülkeleriyle çal›ﬂmalar
yapt›k. Mücadelenin oldu¤u ülkelerdeki örgütlere ve devrimcilere
destek olmak için çal›ﬂt›k.
Ben ‹ran'da do¤dum, 1984 y›l›nda siyasi ilticac› olarak Danimarka’ya geldim. Tecrit yeni bir ﬂey de¤il. Eski bir mesele ‹ran'da. Türkiye
ve di¤er ülkelerde oldu¤u gibi. Kapitalist, islam rejimi alt›nda olmas›
fark etmiyor. Kulland›klar› yöntem,
Almanya'da ve ayn› zamanda Mossad'›n kulland›klar› ile ayn›. Bu modeli ayn› zamanda Türkiye'de F Tiplerinde kullan›yorlar. F Tipleri ile ilgili olarak Danimarka'da ﬂimdiye
kadar gösteriler yapt›k.
Avukat Behiç Aﬂc› için öncelikle
yaln›z olmad›¤›n› söylemek istiyorum. Biz “deste¤i” sadece kelime
olarak alg›lam›yoruz, O’nun mücadelesini kendi mücadelemiz olarak
görüyoruz.
E¤er yar›n mümkün olsa devrimci mücadeleye kat›lmak, Türkiye'de faﬂist rejime karﬂ› mücadele
etmek güzel olur. Aç›kça kendim ve
organizasyonum mesela DHKPC'yi her zaman destekliyoruz. ﬁu
anda kara listedeler ama bizim

umurumuzda de¤il. FARC Kolombiya'da, Filistin'de oldu¤u gibi. Bu
bizim mücadelemiz, düﬂman›m›z
ortak, kapitalizm ve emperyalizm.

Direniﬂçiler kazanacak
Arab Loutfi (M›s›r Sosyalist
Grubu)
M›s›r’da politik haklar kazan›p
tan›nmak isteyen sosyalist gruplardan biriyiz, M›s›r'da her türlü politik hareketi yasaklayan yasaya karﬂ›
ç›kmaktay›z. 50 y›ldan beri M›s›r,
bu yasan›n alt›ndad›r. Bugüne kadar
hiç kimse ba¤›ms›z bir parti veya
sendika kuramaz. Bugünkü hükümet gittikçe daha faﬂizan bir politika sergiliyor, daha da Amerikanc›
politikalar uyguluyor. Emperyalistlerle iﬂbirli¤i yap›p kendi halklar›na
karﬂ› daha sald›rganlaﬂ›yor. Bugün
M›s›r'da 25 binden fazla siyasi tutsak var. Ço¤u 10, 20 y›ldan beri
içerdeler, topraklar›n› almak istedikleri, yasalar› de¤iﬂtirmek istedikleri için içerdeler. "Nas›r dönemi"nde insanlar›n topraklar› vard›,
ﬂimdiki hükümet o topraklar› geri
almak istiyor. Buna karﬂ› mücadelelerinden dolay› insanlar içeriye at›l›yor.
M›s›r'da iﬂkence günlük bir olaya döndü, polis bunu her zaman
kullanabiliyor, sadece siyasi düﬂüncelere sahip olan insanlara karﬂ›
kullan›lm›yor. Herhangi bir olayda
polis seni bir ﬂeye zorlamak istiyorsa, iﬂkenceyi kullanabilir.
Bu bask›lar› yaﬂarken, Türkiyeli
insanlar› çok daha iyi anlayabiliyoruz, çünkü zulüm ayn› zulüm ve hükümetlerimiz birbirine benziyorlar.
Politikalar›n› kabul ettirmek için,
ikisi de zulmü ve iﬂkenceyi kullan›yor. Biz sürekli Türkiye'deki mücadeleyi takip ediyoruz. Bilgimiz var.
Lübnan sald›r›lara u¤rarken,
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Türkiye halk› Lübnan halk›yla dayan›ﬂmas›n› gösterdi ve bunun bedelini de ödedi. Bundan gurur duyduk, Türkiye'de mücadele eden insanlarla gurur duyuyoruz.
Behiç Aﬂc›'n›n ölüm orucu eylemi hakk›nda, bence önemli olan
ﬂey, herkes bunu duymal›, duyurmal›y›z. M›s›r'da da anlatmal›y›z,
herkes dayan›ﬂma içinde olsun,
özellikle avukatlar. Behiç Aﬂc›'n›n
duruﬂu çok cesurdur, çünkü biliyor
ki Türkiye faﬂist rejimi duyarl› bir
rejim de¤il. Yoldaﬂlar› için kendi
hayat›n› verebilir, onun cesur duruﬂunu destekleyip, dayan›ﬂma içinde
yeral›yoruz. Ve birçok insan›n y›llard›r ölüm orucunda oldu¤unu biliyoruz. Bu gerçekten çok cesurca bir
davran›ﬂ. Bu çok özel bir tav›r. Biliyoruz ki; ancak özgürlü¤e aﬂ›k
olanlar bu duruﬂu sergileyebilirler
ve direniﬂçiler zaferi kazanacaklar,
bundan eminim.
70'lerdeki Lübnan savaﬂ›nda,
birçok yoldaﬂ›m›z vard›, örgütler
vard›. Enternasyonalist dayan›ﬂma
büyüktü. ﬁimdi de organizasyonlar
oluﬂturabiliriz. 70'lerden örnek alabiliriz; her konuda mücadele edenler birbirlerini destekliyorlard›. Bunu politik arenaya taﬂ›mal›y›z, dayan›ﬂma slogan olarak kalmamal›.

Bulgar komünistleri,
tutsaklar› destekliyor
Boris Boev (23 Eylül Direniﬂ
Hareketi - Bulgaristan)
Bizim hareketimiz Bulgaristan'da kapitalizme karﬂ› sosyalist
toplum için mücadele ediyor.
Biz Bulgar komünistleri, Türkiye'deki politik tutsaklar›n mücadelesini destekliyoruz. Bu, faﬂizme
karﬂ› mücadelede tutsaklarla dayan›ﬂma içindeyiz.
Behiç Aﬂc›’n›n yapt›¤›n› ö¤renince, bir bildiri yay›nlad›k. Türkiye halk›n›n Behiç Aﬂc›'dan gurur
duyaca¤›n›, onun bir kahraman oldu¤unu ve ülkede adaleti savundu¤unu görece¤ini düﬂündük.
Bu sempozyumdan sonra daha

fazla bildiri yay›nlayaca¤›z, sempozyumun sonuç deklerasyonunu
yay›nlayaca¤›z. Bulgar halk›n›n bugün Türkiye'de neler olup bitti¤ini
ö¤renmesi için elimizden gelen her
ﬂeyi yapaca¤›z. Bir gün mücadelede
omuz omuza olmay› umuyoruz.

Bütün gücümüzle
destekliyoruz
Dean DeVoss (Amerika ‹rlanda
Birlik Komitesi / ABD)
Behiç Aﬂc›’n›n mücadelesini bütün gücümüzle destekliyoruz. Bir
çözüm yolu bulaca¤›n› umuyorum.
O güçlü bir kiﬂi. 257 gündür ölüm
orucunu sürdürüyor. Bunun son çözüm noktas› oldu¤unu düﬂünüyorum. Baﬂka bir çözüm yolu bulamad›¤›n› umuyorum. Bu iki günde,
tecrite karﬂ› mücadele eden birisi
için kaybetme korkusuyla endiﬂe
yaﬂad›m. Böyle bir mücadelenin
büyük duygular›n› yaﬂad›m.
Direniﬂe devam, hiç b›rakmay›n.
Koﬂullar nas›l olacak bilmiyorum
ama direniﬂe devam edin.

Avrupa medyas› direniﬂi
tecrit etmek istiyor
Marcellino De Santis (Sansürü
‹zleme Örgütü / ‹talya)
‹talya hapishanelerindeki tecrit
politikas› 70'lerden bu yana var.
Amaç siyasi tutuklular›n iradesini
yoketmektir. Özel yasalar ç›kar›ld›
ve tutsaklar tecrite konuldu. ﬁimdi
siyasi tutsaklara karﬂ› mafyac›lara
uygulanan politika uygulan›yor.
Türkiye'deki ölüm orucu direniﬂi
çok önemlidir. Bu direniﬂ tecrit edilmemelidir. Avrupa'daki resmi medya bunu istiyor. Mesela ‹talya'da hiç
bahsetmiyorlar. F Tipi hapishanelere karﬂ› savaﬂanlarla, tutsaklarla dayan›ﬂmay› büyütmeliyiz, bu bizim
sorumlulu¤umuzdur. Hapishanelerde uygulanan yöntem Türkiye'de
yarat›lmad›, ilk kez orada ortaya
ç›kmad›. Bu politika uluslararas› bir
politikad›r. Oyüzden buna karﬂ› biz

de iliﬂkilerimizi güçlendirmeliyiz.
Bir avukat›n böyle bir eylem
yapmas› Türkiye'de gittikçe daha da
gündemde olacak. Zor ama sesimizi
duyurmak için bir yol seçti Behiç
Aﬂc›. Dayan›ﬂmay› büyütmek ve
O’nu desteklemek için hepimiz sorumluluk almal›y›z.
Direnenlere selam olsun, yaln›z
de¤ilsiniz, Avrupa'da ve ‹talya'da
çok güçlü bir sansür olsa da, bilsinler ki sizin için çal›ﬂanlar var.

gösteriyor. Ben ve bizim organizasyonun tüm deste¤i ve dayan›ﬂmas›
onlarla olacak. Bizim 5'lerin deste¤i
ve dayan›ﬂmas› da onlarla olacak,
onlara yazaca¤›m eminim onlar da
gereken deste¤i vereceklerdir ve
Türkiye'ye dikkatleri çekeceklerdir.
Bu mücadele sadece sizin için
de¤il dünyadaki di¤er siyasi mahkumlar›n da mücadelesi.

Kübal› 5’lerin deste¤i
onlarla olacak

Ramona AFR‹CA ve Pam AFR‹CA (Mumia Abu Jamal'e Özgürlük Hareketi - ‘Move’ / ABD)
ABD'deki hapishanelerdeki koﬂullar çok kötü. ‘Move’ için en kabul edilmez olan, oralar fakir insanlarla dolduruldu. Resmi kiﬂilerin
her gün yapt›klar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hiçbir ﬂey yapmayan fakir insanlar. "Move", bu fakir insanlar›n
araba ya da TV çald›klar› için suçlu
olarak adland›r›lmas›n› kabul etmeyecek. ABD'yi yönetenler bütün ülkeyi soyuyorlar. Biz kimlerin gerçek suçlu, gerçek terörist olduklar›n› biliyoruz. "Move" üyeleri, Mumia Abu Jamal, Küba'n›n kavgas›,
hepimiz ABD hükümeti taraf›ndan
terörist olarak adland›r›l›yoruz. Oysa terörist ABD hükümetidir.
Adaletsizli¤e karﬂ› direnmek
için, insanlar ne yapmalar› gerekti¤ini düﬂünüyorlarsa onu yapmak
zorundalar. Bu yüzden biz Türkiye’de direnenleri destekliyoruz.
"Move" hareketinden ya da dünyada di¤er devrimci düﬂüncelere sahip
insanlar, bu açl›k grevlerinden ve
ölümlerden çok etkilendiler. Bu bizi
incitiyor. Ama dürüst olmak gerekirse bu hükümetleri yöneten insanlar gerçekten umursam›yor, utanmak istemiyorlar.
Behiç Aﬂc› sadece mahkemelere
giden bir avukat olmad›¤›n› gösteriyor. Kendisini 122 insandan ayr›
hissetmedi¤ini gösteriyor.
ﬁunu anl›yoruz ki, ayn› kavgay›
veriyoruz. Türkiyeli kardeﬂlerimizle dayan›ﬂma içerisindeyiz. Bu tek
bir mücadele.

Ralf Minkenberg (BASTA JAKübal› 5'lerle Dayan›ﬂma Komitesi
/ Almanya)
Biz Almanya'da düﬂünce özgürlü¤ü için dünya çap›nda 100 ülkede
örgütlenmiﬂ 200 komite ile beraber
mücadele ediyoruz.
Kübal› 5'ler beﬂ ayr› cezaevinde
bulunuyor, ülkenin de¤iﬂik de¤iﬂik
yerlerinde ve de sürekli tecrit edilmeye çal›ﬂ›l›yorlar. Cezaevlerinde
gerek gardiyan gerek adi suçlular
taraf›ndan çok seviliyorlar, onlara
ders veriyorlar, tart›ﬂmalar yürütüyorlar. Zaman zaman tecrit cezas›na
u¤ruyorlar hükümet emriyle.
ABD tecrit konusunda öncü konumda. ABD'de cezaevleri özelleﬂtiriliyor, di¤er bir deyimle cezaevi
sanayisi var. Her ﬂey özelleﬂtirilme
kapsam›nda, yemek ﬂartlar› ceza
ﬂartlar› her ﬂey. Böylelikle de cezaevi, kuruluﬂlar›n insaf›na b›rak›lm›ﬂ. Bu da di¤er ülkelere örnek teﬂkil etmektedir. Mahkumlar üzerinden kâr elde edebileceklerini düﬂünüyorlar. Böylece sistemin gerçek
yüzü de görülüyor, mahkumlar kâr
getirsin diye kuruluﬂlara sat›l›yorlar. Evet bundan sonra da kuruluﬂlar
mahkumlar› düﬂük ücretlere kötü
ﬂartlarda çal›ﬂt›rmaya baﬂl›yorlar.
Türkiye’deki direniﬂten çok etkilendim ve derinden üzüntü duyuyorum. E¤er bir insan böyle bir mücadele biçimi seçmek zorunda b›rak›lm›ﬂsa, Türkiye'deki cezaevi ﬂartlar›n›n ne kadar kötü ve zor oldu¤unu
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Direniﬂten etkilendik

ﬁu gerçek özellikle son süreçte
daha net olarak görülmüﬂtür: Adalet
Bakanl›¤› yaln›zd›r. Adalet Bakanl›¤› kamuoyunun talebine karﬂ› direnmektedir. “Örgüt, terör” demagojileri üzerine kurdu¤u tecrit gerekçelerinin hiçbir inand›r›c›l›¤› kalmam›ﬂt›r. Barolar, DKÖ’ler, meslek örgütleri, sendikalar, ayd›nlar, sanatç›lar yani toplumun örgütlü bütün
kesimleri, bakanl›¤›n gerekçelerine
inanmad›klar›n› “tecriti kald›r›n”
aç›klamalar› ile ortaya koydular.
Burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›nda
dahi hakim olan bak›ﬂ aç›s›, tecritin
zulüm oldu¤u ve yedi y›ll›k prati¤inin gizlenemeyece¤i, bundan dolay›
da kald›r›lmas› gerekti¤idir.
Buna ra¤men o demagojileri al›p
pazarlayan, yaymaya çal›ﬂan, direniﬂ üzerinde bask› kurmaya, tecrit
iﬂkencesinin sürmesini sa¤lamaya
çal›ﬂanlar yok mu? Elbette var.
Her dönem ve her konuda oligarﬂinin faﬂist politikalar›n› savunan Emin Çölaﬂan, AKP hükümetinin yay›n organ› gibi çal›ﬂan Yeni
ﬁafak’›n yazarlar›ndan Yasin Do¤an ve Fethullah Gülen’e yak›nl›¤›yla bilinen Star Gazetesi yazar›
ﬁamil Tayyar bunlardan üçü.

Devlet Ne Zulüm Eylerse
Güzel Eyler!
Önce 28 Aral›k tarihli köﬂesinde
“Son Mohikan!” baﬂl›kl› yaz›da tecriti savunan Emin Çölaﬂan, h›z›n›
alamam›ﬂ olacak ki, ertesi günü de
konuya devam etti.
Asl›nda her iki yaz›da da,
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç ile,
islamc›larla iktidar kavgas› veriyor
Çölaﬂan ve Ar›nç’›n, Aﬂc›’n›n ailesi
ile görüﬂmesini, tecritin insani olmad›¤›n› söylemesini diline dolayarak, vuruﬂlar yapmaya çal›ﬂ›yor.
‹roniye bak›n!
ﬁeriatç› Vakit Gazetesi ve Fethullahç› Zaman, Cumhurbaﬂkan›
Sezer’e, “laiklere” karﬂ› iktidar kavgas›n› “Sezer’in affetti¤i teröristler”
diye ›s›t›p ›s›t›p haberler yaparak
sürdürüyor. Laiklerin “y›lmaz savaﬂç›s›” Çölaﬂan da ayn› ﬂeyi Behiç

Tecritin kalemﬂörleri
Tecriti savunanlar›n demagojiden baﬂka söyleyebilecekleri
tek bir kelime kalmam›ﬂt›r!
Aﬂc› üzerinden yap›yor.
Ahlâki olmayan bu tutumda asl›nda bir çeliﬂki yoktur. “Hasm›” ile
ayn› yöntemleri kullanmas› ne çeliﬂki ne de tesadüftür. Zihniyetteki
farks›zl›¤›n, özelde ise devrimci
düﬂmanl›¤›n›n, hak ve özgürlüklere
haz›ms›zl›¤›n bir sonucudur. “Çirkefleﬂme”de birbirlerinden farklar›n›n olmad›¤›n›n örne¤idir.
Aﬂc›’n›n direniﬂinin yaratt›¤› kamuoyu bask›s›ndan, en az Adalet
Bakanl›¤› ve oligarﬂi kadar rahats›z
olan Çölaﬂan, bir baﬂka konuda da
islamc›larla ayn› dili kullan›yor.
1996 Ölüm Orucu'nda, “yiyorlar” diyen dönemin Adalet Bakan›
ﬁevket Kazan gibi, Çölaﬂan da direniﬂi ﬂaibelendirmeye çal›ﬂ›yor.
ﬁöyle diyor Çölaﬂan: “Açl›k grevi, ölüm orucu, sayg›n ve kutsal
kavramlard›r. Bu yolla ölen insanlar vard›r. Fikirlerimiz uyuﬂmasa
bile onlara sayg› duyar›m... Çünkü
inançlar› u¤runa canlar›n› feda etmiﬂlerdir. Sen 280 gün boyunca açl›k grevi, ölüm orucu yapt›¤›n› iddia
edeceksin ama -maﬂallah- yaﬂam›n›
sürdüreceksin!”
Kuﬂkusuz ki Çölaﬂan, B1 vitamini al›nd›¤›n›, bunun ölümü geciktirdi¤ini ama önlemedi¤ini çok iyi
bilir. Bu direniﬂte say›s›z örnek yaﬂand›, en son ayn› evde bir insan bu
ﬂekilde 300’lü günlerde ﬂehit düﬂtü.
Bir gazeteci olarak bunlar› bilir, bilmelidir Çölaﬂan. Tutal›m ki, bilmiyor, insanlar›n hayat› üzerine böyle
bir yaz› kaleme almadan önce ö¤renir. ‹stedi¤inde her türlü belge ve
bilgiye ulaﬂma “yetene¤i” bilinen
Çölaﬂan’›n derdi gerçekler olsa, b›rakal›m ölüme giden bir insana karﬂ› sayg›s›zl›¤›n›, en az›ndan okurlar›na karﬂ› en küçük bir sorumluluk
duysa; örne¤in, bu kadar uzun süreli ölüm orucunun mümkün olup olmad›¤›n› tabip odalar›na, hekimlere
26
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sorar, “vuruﬂ serbest” diyerek söz
hakk› tan›mad›¤› Behiç Aﬂc›’dan
ö¤renebilir. Ama O bunlar›n hiçbirini yapm›yor ve hükmünü vererek kinini kusuyor. 19 Aral›k Katliam›'n›n
ard›ndan “ölüm orucu yok ki” aç›klamalar› yapan MHP’li faﬂist Sa¤l›k
Bakan›’n›n düﬂtü¤ü durumdan da
ders ç›karmam›ﬂ, 122 ölüm olan bir
direniﬂ hakk›nda böyle ucuz ﬂaibeler
yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Faﬂist Sa¤l›k Bakan›n›n yalanlar›n› Cengiz Soydaﬂ ortaya sermiﬂti.
Kazan’›n çirkef demagojisinin bedeli ise 12 ölümdü. Çölaﬂan’›n da kendi tecrübesini yaﬂamas› için Behiç
Aﬂc›’n›n da ölmesi mi gerekiyor?
Asl›nda bu zihniyetin, kendisi
gibi düﬂünmeyene, direnene, inançlar› için ölebilene sayg› duydu¤u
yaland›r, kendini “demokrat” göstermek için baﬂvurdu¤u bir safsatadan ibarettir. Öyle olsa, 122 insana
sayg› duyard›. Ancak aç›k olan ﬂu
ki, devlet ne yap›yorsa, Çölaﬂan onu
savunan bir zihniyetin tipik örne¤ini sergilemektedir. Her ﬂeyi bilen
Çölaﬂan’›n, “bu cezaevleri insanidir veya de¤ildir. Onu biz bilemeyiz” dedikten sonra söyledi¤i,
“Ama bunlar devletin kurdu¤u cezaevleridir.” sözleri, bu zihniyetin
aç›k örne¤idir. Demek ki, devlet
kurmuﬂsa buralar›, mutlaka savunmak gerek! O devlet ki, iﬂkencecili¤i, katliamc›l›¤› dünyaca bilinir.
Çölaﬂan gibileri tüm bunlar› da
birçok kez “devletimiz” diyerek savunagelmiﬂlerdir.
H›z›n› alamayan Çölaﬂan’›n ertesi günü yazd›klar› ise, Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan
‹pek’in, Behiç Aﬂc› hakk›nda hukuku, kendi yasalar›n› ayaklar alt›na
alan aç›klamas›n›n tekrar›yd›.
‹pek’in “O zaten terör avukat›, yarg›lan›yor, tahliye olanlara zorla
ölüm orucu yapt›r›yor” gibi dema-

gojilerini tekrarlamaktad›r.
Peki soral›m Çölaﬂan’a;
Behiç Aﬂc›’n›n, bir davadan yarg›lan›yor olmas›, tecritin iﬂkence oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirir mi? “B›rak›n ölsün” mü diyorsun yani? 122
insan›n hayat›na mâl oldu¤unun
üzerini örtebilir mi? Önce Ar›nç’›n
aç›klamalar›n› “terör örgütüyle ayn›
dili konuﬂuyor” diye de¤erlendirip,
ard›ndan hükümeti, Adalet Bakan›'n› “Onlar da ayn› görüﬂleri paylaﬂ›yor mu? Niye susuyorlar?” diye
k›ﬂk›rtmak, kat›ks›z bir zulüm savunuculu¤udur. ‹nançlar› için hücre
hücre eriyen 122 insan›n ölümüne
sevinmektir, üç insan›n daha ölümünü dört gözle beklemektir.
Bu zihniyette sorunun tespiti, ortaya ç›kan sonucun sorumlular›n›
eleﬂtirmek gibi, namuslu bir köﬂe
yazar›n›n, demokrat›n yapmas›
gereken hiçbir ﬂey yoktur. Tersine,
122 insan›n katillerine mutlak itaat›
öngören, devlet ne zulüm yapm›ﬂsa
güzel yapm›ﬂt›r düsturu ile hareket
eden bir kafa yap›s› vard›r.

‹slamc›n›n Adalet ve Ahâk
Anlay›ﬂ›na Bak›n!
Adalet Bakanl›¤›’n›n kalemﬂörlü¤üne soyunanlardan biri de, ‹slamc› Yeni ﬁafak’›n köﬂe yazar› Yasin Do¤an oldu. Somut hiçbir ad›m
içermeyen, Bülent Ar›nç'›n ziyaretinin ölüm orucunun “yeni bir aﬂamaya evrilmesine” neden oldu¤unu
belirten Do¤an, bilgisizlikten ya da
bilmeyenleri aldatma niyetli çarp›tmalarla, eskiyen “örgüt bask›s›”
demagojilerine sar›l›yor.
Yasin Do¤an’a göre; “Ölüm orucu kabul edilebilir bir eylem olamaz”m›ﬂ. Çünkü, “hiç kimse yaﬂant›s›n› sona erdirme tehdidiyle sorun
çözmeye çal›ﬂmamal›”ym›ﬂ. Ölüm
orucu “köprüden atlamak” gibi bir
intiharm›ﬂ. Bat›’y› referans alan ‹slamc› yazara göre, zaten “eylemden
arzu edilen de has›l olmuﬂ”.
Ar›nç'›n giriﬂimi sonras› Behiç Aﬂc›
ölüm orucunu b›rakmal›ym›ﬂ. B›rakm›yorsa da, iki ihtimal varm›ﬂ;
“ya Behiç Aﬂç› yeni ve daha somut

ad›mlar konusunda
inatç› bir tav›r sergiliyor ya da örgütün
bask›s› alt›nda eylemine son veremiyor.”

Halk›n Hukuk Bürosu’ndan
Emin Çölaﬂan’a Cevap
Halk›n Hukuk Bürosu (HHB) 30 Aral›k günü yaz›l› bir aç›klama yaparak, Hürriyet yazar› Emin Çölaﬂan’a cevap verdi.
Çölaﬂan’›n yürüttü¤ü mant›¤›n bilimden, hukuktan,
demokratl›ktan yoksun oldu¤unun alt›n› çizen HHB,
“gelinen aﬂamada bakanl›¤›n 122 ölüme ra¤men ›srarla yok sayd›¤› tecrit sorunun varl›¤› ve çözülmesi
gerekti¤i toplumun çok de¤iﬂik ve geniﬂ kesimlerince
ifade edilmektedir. Tecridi uygulayanlar›n ve savunanlar›n kaba demagojilere sar›lmaktan baﬂkaca ﬂanslar›
ve kaçacak yerleri kalmam›ﬂt›r. Adalet Bakanl›¤›’n›n
ve Emin Çölaﬂan’›n açmaz› buradad›r” dedi.

Her ne kadar “iki
ihtimal” dese de, ortada Aﬂc›’n›n neden
eylemi b›rakmad›¤›na iliﬂkin beyanlar›
olsa da, niyet baﬂka
olunca, bayatlam›ﬂ
“örgüt bask›s›” demagojisini öne ç›kar›yor. “Bir insan›n
ölümüne nas›l seyirci kal›nabilir” diyenleri, “ﬂimdi örgütün bir insan›n
ölümü için nas›l bask› yapt›¤›n› konuﬂmaya” ça¤›ran Do¤an, ﬂöyle devam ediyor: “‘Behiç Aﬂç›'n›n durumu Türkiye'nin ay›b›d›r’ diyenler
art›k Behiç Aﬂç›'n›n bugünkü durumunun bir ay›p oldu¤unu görmelidir. Örgütün son giriﬂimi engellemesi, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
bundan sonraki giriﬂimlerini akamete u¤ratabilecektir. Mesele bence
F tipi cezaevleri meselesini çoktan
aﬂm›ﬂt›r. As›l ﬂimdi insani bir dram
baﬂlam›ﬂt›r. Hazin sondan medet
umarak ellerini ovuﬂturan illegal
örgütlerin hevesleri kursa¤›nda kalmal› ve Aﬂç› eylemine son vermelidir.” (29 aral›k Yeni ﬁafak)
Ölüme giden bir insan›n neden
öldü¤ünü dinlemiyor, sorunun özünü atlay›p sadece Adalet Bakanl›¤›'n›n söyledi¤i yalanlar› gerçek kabul
ediyor. 122 insan› katledenleri, üçünü daha katletmek için çözümsüzlü¤ü dayatanlar› eleﬂtirmiyor, onlara
karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapm›yor,
önce olmayan bir “örgüt bask›s›” tarif ediyor, ard›ndan direniﬂe yönelik
bask› ça¤r›s› yap›yor.
Böyle adaletsizlik, böyle bir ahlak olabilir mi? Bu mu islamc›n›n
ahlâk›? Tam alt› y›l önce bolca yap›lan ve çöpe at›lan “örgüt bask›s›”
demagojisine sar›lmak nas›l bir kafa yap›s›d›r. Bu kafan›n derdi aç›k
ki, zulümle de¤il, zulme direnenle!
Demokrat olmak, devletin zul27
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müne karﬂ› mazlumun yan›nda saf
tutmakt›r. Zordur elbette bu! Ama
“örgüte” vurmak kolay, ABD patentli “terörizm” demagojisi ça¤›nda yaﬂ›yoruz ne de olsa! “Terör, örgüt” dedin mi, ne kan›ta ihtiyaç var
ne de “cevap hakk›”na. Amerika ve
laik kesimler islamc›lar›n katlini
“terör” diye meﬂrulaﬂt›r›yor, iktidar
yalakas› islamc› da emperyalizmin
ve oligarﬂinin tecrit politikas›na direnenlere ayn› söylemle sald›r›yor.
Ar›nç’›n giriﬂimi elbette “anlaml›d›r”, en az›ndan “F Tiplerinin insani olmad›¤›n›” kabul etmesi, bakanl›¤›n yalanlar›n›n kendi cephelerinde de etkisizli¤ini göstermiﬂtir. Ancak ortada somut hiçbir ad›m yoktur. Buna ra¤men baﬂkaca anlamlar
yüklemek, sorunun çözümüne de¤il, sorunu gündeme getirenleri susturmaya hizmet eder. ‹ktidar yalakalar›n›n niyeti de bu!
“Sesin duyuldu, b›rak. Ar›nç
giriﬂimde bulundu b›rak. Önce
Behiç Aﬂç› b›rakmal›...” vb. üzerinden yürütülen mant›k ve ça¤r›lar,
e¤er bir anlay›ﬂ çarp›kl›¤› taﬂ›m›yorsa, “art niyetli”dir. Ar›nç’›n durumunu alal›m.
Sen tecrit oldu¤unu kabul edeceksin, “insani” olmad›¤›n› onaylayacaks›n, ama bunu kald›rmak için
giriﬂimde bulunmay› koﬂula ba¤layacaks›n. “‹nsani” olmayan uygulamaya karﬂ› direnenler senin istedi¤ini yapmad›¤›nda da “öyleyse öl!”
diye bir kenara çekilip seyredecek-

“Terör Avukat›” Aç›klamas›na ÇHD’den Cevap
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Sekreteri Selçuk Koza¤çl›, 30 Aral›k'ta
yaz›l› aç›klama yaparak, Emin Çölaﬂan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan ‹pek ve Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in yaz› ve aç›klamalar›n› eleﬂtirdi.
Behiç Aﬂc›’n›n ÇHD Genel Yönetim Kurulu Üyesi oldu¤unu hat›rlatan
Koza¤açl›, sözkonusu kiﬂi ve kurumlar›n beyanlar›n› “hukuk devleti ile temel
hak ve özgürlüklerin korunmas› rejimi aç›s›ndan endiﬂeyle ve avukatl›k mesle¤inin hak ve itibar› aç›s›ndan dehﬂetle takip ettiklerini” belirtti.
Kenan ‹pek’in, Behiç Aﬂc› için, “Terör suçlar›ndan hükümlü ve tutuklulardan bir k›sm›n›n avukat› olan kiﬂinin, terör örgütü mensubu olmak ve terör örgütüne yard›m ve yatakl›k etmek suçlar› olmak üzere iki ayr› davadan yarg›land›¤› bilinmektedir.” aç›klamas›n› hat›rlatan Koza¤açl›, bunun hukukun en
temel ilkelerinden birinin, “Masumiyet Karinesi”nin aç›k ihlali oldu¤unu
kaydetti. “Avukat›n müvekkilleri ile özdeﬂleﬂtirilmesi yasa¤›”n›n yok kabul
edildi¤i yaklaﬂ›m›n “ilkel ve utanç verici” olarak nitelendirildi¤i aç›klamada,
‹pek’in konumu hat›rlat›larak, “temel hak ve özgürlükleri”, siyasal iktidar›n
gündelik küçük ç›karlar› için yok kabul etti¤i belirtildi.
Koza¤açl› ﬂöyle devam etti: “Yüce Divan’da yarg›lanan bakan meslektaﬂlar›n›z›, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu taraf›ndan meslekten at›lan hâkim ve savc› meslektaﬂlar›n›z› ve onlarca gazeteci meslektaﬂ›n›z› da avukatlar savundu. Onlara nas›l ‘hortumcular›n, vatan hainlerinin, rüﬂvetçilerin,
müfterilerin, mürtecilerin avukatlar›’ denmesine izin vermediysek, siyasal davalarda avukatl›k yapan meslektaﬂlar›m›z›n da ‘terör örgütü avukat›’ gibi çi¤
ve temelsiz bir s›fatla müvekkilleri ile özdeﬂleﬂtirilmelerine izin vermeyiz.
Haklar›ndaki fezlekeler bizzat kendileri taraf›ndan bekletildi¤i için henüz
bu gibi s›fatlara kavuﬂamam›ﬂ yüzlerce milletvekilinin, hükmü kesinleﬂip infaz edilmiﬂ baﬂbakanlar›n, hakk›nda soruﬂturmalar ve davalar süren genel
müdürlerin ve gazetecilerin masumiyet karinesi hakk›nda nas›l özen gösteriyorsak, avukatlar›n masumiyet karinesi hakk›nda da özen göstermekle yükümlüyüz.”
‹pek, Çiçek ve Çölaﬂan’›n yapt›klar›n›n “yak›ﬂ›ks›z olman›n ötesinde” suç
oldu¤unu belirten Koza¤açl›, “özür dilemelisiniz” ça¤r›s›nda bulundu.
sin! O zaman sen, katilin suç orta¤›s›n, insanlar›n ölümünde sorumluluk sahibisin demektir. Elbette Yasin Do¤anlar, ayn› mant›¤› taﬂ›d›klar› için, Ar›nç’›n sergiledi¤i bu tutumu sorgulamaktan uzaklar.
7 y›ld›r yaﬂanan bir zulmü görmeyip, bunu gösterenleri susturmak, ölüm oruçlar› yeni gündeme
gelmiﬂ gibi, yedi y›ld›r insanlar ölmüyormuﬂ gibi, “amac›na ulaﬂt›¤›”
hükmünü vererek, muhalefeti harekete geçiren Behiç Aﬂc›’n›n eylemini bitirmesini istemek, üstelik bunun için demokratik kitle örgütlerini, ayd›nlar›, sendikalar›, barolar›
bask› yapmaya ça¤›rmak ahlâki bir
tutum olamaz. Her ﬂeyden önce Yasin Do¤an ve onun gibi düﬂünenler,
“122 insan ölürken neredeydiniz?”

sorusuna cevap vermeli. Tecrit binlerce eylemle, ça¤r›yla gündeme getirilirken susacaks›n›z, sonra da birileri ölüme yatt›¤›nda binbir türlü
demagojiye, yalana baﬂvurup “kendi yaﬂam›na son verme tehdidi ile
hak aramak yanl›ﬂ” diyeceksiniz.
Asl›nda söylenen özetle ﬂudur:
Kimse direnmesin! Çünkü herkes
biliyor ki, iktidar sorunu çözmedi¤i
için Behiç Aﬂc› ölüme yatm›ﬂt›r.

‘Hayata Döndürme’ Ça¤r›s›
Katliam Ça¤r›s›d›r
Yasin Do¤an ile “ayn› kaynaktan” beslendi¤i anlaﬂ›lan, Star Gazetesi yazar› ﬁamil Tayyar da (31
Aral›k), kalemﬂörlü¤ü bir ad›m da28
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ha ileri götürerek, müdahale istiyor.
Ar›nç’›n giriﬂiminden sözeden
ﬁamil Tayyar için “insanl›k ad›na
yaﬂanan dram”, ne 122 insan›n ölümü, ne de üç insan›n daha ölüme
yaklaﬂmas›. O bunlarla ilgili de¤il,
“Dram” dedi¤i ﬂu: Aﬂç› b›rakacakm›ﬂ, ama örgüt b›rakt›rm›yormuﬂ!
Ar›nç’›n “temas kurdu¤u baz›
temsilcilerin” (kontrgerilla olmas›n!) ﬂu bilgiyi verdi¤ini aktar›yor
önce: ‘Aﬂç› ölüm orucunu b›rakacakt› ama örgüt (DHKP-C) izin vermedi. Her gün evde bir örgüt üyesi
nöbet tutuyor.’ Ard›ndan “a¤z›ndaki
baklay›” ç›kar›yor: “‹nan›lacak gibi
de¤il. Do¤ruysa, ﬁiﬂli’de ‘facia var’
demektir. Bir avukat, bir yasa d›ﬂ›
örgüt taraf›ndan göz göre göre ölüme sürükleniyor. Önerim ﬂudur: Aﬂc›, Saddam’›n kellesini alan Bush
gibi baﬂucunda nöbet tutanlardan
önce tecrit edilmeli, ard›ndan hayata döndürülmelidir.”
Demagojinin, alçakl›¤›n s›n›r›
yok! Her ﬂeyi tersine çevirmekten
rahats›z olmayan kalemﬂör, Aﬂc›’n›n refakatç›lar›n›, her gün “nöbet” tutan avukat arkadaﬂlar›n›, biz
de tecrite karﬂ›y›z diyerek Direniﬂ
Evi'ne koﬂan sanatç›lar›, k›saca devlet gibi düﬂünmeyen herkesi bir anda “örgüt üyesi” ilan ediyor.
Biz bu mant›¤›, bu dili, bu ça¤r›lar› çok iyi biliyoruz. 19-22 Aral›k
Katliam›'ndan önce yap›ld› bu ça¤r›lar, sonra bu ça¤r›larla oluﬂturulan
zeminde, 28 insan diri diri yak›ld›
ve kurﬂunland›. Bu vahﬂete verildi
“Hayata dönüﬂ” ad›. Sonra Küçükarmutlu’daki direniﬂçiler için yap›ld› bu ça¤r›lar. Bugün, “ﬁiﬂli’de
‘facia var’” diyenler o gün, “Buras›
Filistin de¤il Armutlu” manﬂeti att›lar. Daha rotatifler dönerken, Armutlu’da dört insan›n kan› ak›t›ld›.
ﬁamil Tayyar’›n ça¤r›s› da ayn›
mahiyettedir. Bu ülkede direnenleri
“Hayat döndürmenin” ne anlama
geldi¤ini art›k herkes bilmektedir.
Son söz olarak ﬂunu belirtelim:
‹ktidara, tecrit bakanl›¤›na yaranmak için eline kan bulaﬂt›ranlar,
tecrit iﬂkencesini savunanlar, katillerin suç orta¤› olurlar.

hayat›n
içindeki

teori

21. Yüzy›l ve
Küba Devrimi - 2
“Ülkemizde ç›kartmaya çal›ﬂt›¤›
ayaklanman›n finansman›n› devam
ettirmek isteyen ABD, gelecek iki y›l
için 80 milyon dolarl›k, ondan sonraki her y›l içinse 20 milyon dolarl›k ek kaynak tahsis etti, taa ki devrimi y›kma hedefine ulaﬂana kadar.
Ancak, Küba bu planlar› boﬂa ç›karacak. Onur, sa¤duyu ve a¤›rbaﬂl›l›kla hareket eden Küba, bu tür sald›rganl›¤a karﬂ› gereken yan›t› her
zaman verdi. Ne kadar para harcarlarsa harcas›nlar, Küba halk›n›n
iradesini asla k›ramayacaklar.”
Granma’n›n y›lbaﬂ›ndan k›sa
süre önceki, 14 Aral›k günkü baﬂyaz›s›nda iﬂte böyle deniyordu.
Kübal› komünistlerin a¤z›ndan
bu kararl›l›¤› duymak güzel elbette.
Ama zaten 47 y›ld›r tan›k oldu¤umuz bir kararl›l›k bu.
Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Do¤rudan konuya girdik bu sohbetimizin baﬂ›nda. ‹lk bölümde demiﬂtik
ya, “Bugün, yani 21. Yüzy›lda Küba
Devrimi gibi devrimler mümkün mü,
çok mu uzak, yak›n m›?” Buradan
devam edelim yine isterseniz.

Mazlum: Küba Devrimi’nin bugün sürmesi ve baﬂta
Latin Amerika halklar› olmak
üzere, tüm halklara hâlâ esin ve
moral kayna¤› olmas›, bence
bu sorunun da cevab›d›r zaten.
Devrimi yapmak ne kadar
meﬂakkatli ise, onu korumak
ve geliﬂtirmek de o kadar zordur. Bu zorluklar küçümsenebilecek zorluklar de¤ildir.
Devrimini yapm›ﬂ, sosyalizmin inﬂas› yolunda belli mesafeler katetmiﬂ birçok ülke,

Yeni Kübalar
Yarataca¤›z!
1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda, bu zorluklar›n üstesinden gelemeyerek
emperyalist dünyan›n içine savrulup gittiler. Bunlar›n kimileri, ekonomik, askeri olarak güçlü, hatta
SSCB gibi, emperyalist ülkelerle
her alanda boy ölçüﬂebilecek ülkelerdi. Küba ise bunlara k›yasla, hemen her aç›dan daha geri ve imkanlar› k›s›tl› bir ülke durumundayd›.
Ama bu “güçlü” ülkeler, sosyalizmi
savunabilecek irade ve kararl›l›¤›
gösteremezken, Küba, Castro önderli¤inde sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›rmaya devam etti.

Kemal: Küba’n›n 1959’dan bu
yanaki tarihi, bir anlamda ABD emperyalizminin komplolar›, provokasyonlar›, ambargolar› tarihidir.
ABD emperyalizminin kendi deyiﬂiyle “arka bahçesi”nde bir devrim
yap›lmas›, bu arka bahçede ad›m
ad›m sosyalizmin inﬂa edilmesi,
ABD’nin hiçbir zaman kabul etmedi¤i, tahammül edemedi¤i bir geliﬂme oldu.
Bu nedenle ülke içindeki kontra
faaliyetlerden Domuzlar Körfezi ç›karmas›na, Castro’ya yönelik suikastlara kadar pekçok karﬂ›-devrimci giriﬂimde bulunuldu. Tarihte,
hiçbir öndere karﬂ› bu kadar suikast
plan› yap›lmam›ﬂt›r herhalde.
CIA’n›n bu konuda baﬂvurmad›¤›

bir yöntem kalmam›ﬂt›r.
Sosyalist sistemin parçalanmas›ndan sonra Küba’ya yönelik sald›r›lar daha da yo¤unlaﬂt›. Küba ekonomik olarak çok büyük s›k›nt›larla
karﬂ› karﬂ›ya kald›. Küba Devrimi
iﬂte bu koﬂullarda korundu.
Bir zamanlar “Domuzlar Körfesi” ç›kartmas›yla devrimi bo¤mak
isteyen emperyalizm, bugün de Küba’y› “ﬂer ekseni” ilan edip gözda¤› veriyor; Irak, Afganistan “örnekleri” gösterilip aç›k iﬂgal tehditleri
savuruyor. Ama kolay de¤il. Çünkü
Küba, tarihinin politik aç›dan en
güçlü dönemlerinden birini yaﬂ›yor.
ABD yeni bask›lara, hatta ç›karmalara, hatta iﬂgallere baﬂvurabilir;
ama “emperyalizme teslim olmaktansa aday› bat›r›r›z” kararl›l›¤›n›,
“ya sosyalizm, ya ölüm” slogan›n›n
bu topraklarda ete kemi¤e bürünmüﬂ bir politika oldu¤unu yok sayamaz. Yok sayamad›¤› içindir ki, bugüne kadar bir iﬂgale giriﬂememiﬂtir.

Mazlum: Sosyalist Küba’daki
“ya sosyalizm ya ölüm” slogan›,
muhteva olarak Batista diktatörlü¤üne karﬂ› mücadele dönemindeki
“ya zafer ya ölüm” slogan›yla ayn›d›r. Bu anlay›ﬂ, nas›l ki emperyalist
kuﬂatma alt›nda 21. Yüzy›lda Küba’da sosyalizmi yaﬂatmaya devam
ediyorsa, 21. Yüzy›lda yeni Kübalar
da yaratabilir. Hem dünya genelinde, hem tek tek yeni-sömürgelerde devrimlerin objektif ﬂartlar›n›n mevcudiyeti devam etmektedir. Bu aç›k nesnel gerçe¤e karﬂ›n, “devrimler
dönemi kapanm›ﬂt›r” tarz›ndaki tezlerin hiçbir nesnel, bilimsel dayana¤› yoktur. “Emperyalizmin de¤iﬂti¤i” gibi, bu
tezlere dayanak olarak ileri sürülen teoriler zaten çoktan iflas etmiﬂtir. Emperyalizmin
gizli ve aç›k iﬂgalleri ise, peki-

H

ﬂerek ve artarak sürmektedir. Gizli
iﬂgal olarak tan›mlad›¤›m›z olgu,
emperyalizmin günlük politikalara
müdahalede bulundu¤u bir boyuta
varm›ﬂ, eskiden “kapal› kap›lar ard›nda” sürdürülen ba¤›ml›l›k iliﬂkileri pervas›zca herkesin gözleri
önünde sürdürülür olmuﬂtur. Dolay›s›yla emperyalist iﬂgal aç›s›ndan
devrimin objektif koﬂullar› oldu¤u
gibi, devrimin stratejisi aç›s›ndan
da silahl› mücadelenin temel al›nmas›n› gerekli k›lan koﬂullarda varl›¤›n› devam ettirmektedir.
Asl›nda aradan 47 y›l geçmiﬂtir
ancak devrimci ve reformist tezlerin
esas› aç›s›ndan çok bir fark yoktur.

Kemal: Evet, yeniden devrim
y›llar›na dönüp bakt›¤›m›zda Mazlum’un dedi¤i bu durumu daha somut görebiliriz. Küba Devrimi’ni
gerçekleﬂtiren 26 Temmuz Hareketi, asl›nda genç bir hareketti. Bir de
Küba Komünist Partisi (KKP) vard›. 1925 y›l›nda kurulan KKP k›tan›n en eski, köklü komünist partilerinden biriydi. 1930’larda Latin
Amerika’n›n en büyük komünist
partilerinden biri durumuna gelmiﬂti ve o dönem Küba’daki mücadeleye damgas›n› vuran da oydu. Dünyadaki çeﬂitli komünist partilerle,
SBKP’yle çeﬂitli ﬂekillerde iliﬂkileri
vard›... Fakat iﬂte bu parti, Küba’da
devrim sürecinin d›ﬂ›nda kald›.
Peki nas›l oldu bu? Veya niye
böyle oldu?
Küba Komünist Partisi, klasik
reformist, revizyonist çizginin savunucusuydu. Silahl› mücadelenin
temel mücadele metodu olamayaca¤›, iﬂçi s›n›f›n›n ve ﬂehirlerin temel
al›nmas›
gerekti¤i
anlay›ﬂ›,
KKP’nin de vazgeçilmez dogmalar›yd›; Sovyet Devrimi’nin ﬂablonlaﬂt›r›lmas›, komünist partiyi bu
dogmalar›n s›n›rlar›na hapsetmiﬂti.
Bu s›n›rlar›n d›ﬂ›ndaki her geliﬂmeyi, bir “sapma” olarak görüyorlard›.
Oysa Küba Devrimi onlar›n eleﬂtirdi¤i, “olamaz” dedi¤i bir çizgide ﬂehirlerde ve k›rlarda geliﬂmekteydi.
Gerilla savaﬂ›n›n ikinci y›l›nda
(1957’de) KKP, isyanc› güçlerin

taktiklerini eleﬂtirmekle meﬂguldü
hâlâ. 1958’de ise yine hâlâ Batista’n›n seçim manevras›na kat›lma
politikas›n› savunuyordu.
KKP’nin ne Batista diktatörlü¤ünün niteli¤i konusundaki tespitleri do¤ruydu, ne de diktatörlü¤ün nas›l y›k›laca¤› konusundaki politikalar›... Gerilla savaﬂ› ve iktidar hedefli bir mücadele karﬂ›s›nda, kitlelere “bar›ﬂ içinde sosyalist bilinç
taﬂ›yabilmek için” burjuvaziyi “demokrasi yönünde ileri ad›mlar atmaya” zorlama politikas›n› benimsemiﬂti. ‹ktidar diye bir hedef sözkonusu bile de¤ildi. Bu noktada da
KKP’nin o süreçteki ittifak tercihleri, ihtilalci sol de¤il, burjuvazinin
reformist kesimleriydi. KKP ülkedeki bunal›m›n, devrimci durumun
varl›¤›n› tespit edemiyordu do¤al
olarak.
Keza, yine ﬂabloncu bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu olarak iﬂçi s›n›f› d›ﬂ›ndaki kesimlerin -en baﬂta da köylülü¤ün- sahip oldu¤u devrimci potansiyeli de görebilecek durumda de¤ildi... Ki, Küba Devrimi’nin önemli
baﬂar›lar›ndan biri yoksul köylülü¤ün sosyalizm davas›na kazan›lmas›d›r. Bu hem gerilla savaﬂ› aﬂamas›
aç›s›ndan, hem sosyalizmin inﬂas›
dönemi aç›s›ndan belirleyici yanlardan biridir. Emperyalizmin kovulmas›, kapitalizmin ad›m ad›m tasfiyesi iﬂçi-köylü ittifak› sayesinde
mümkün olmuﬂtur. Asl›nda KKP bu
noktada ﬂabloncu bile de¤ildi. Çünkü köylülü¤ün rolünü yads›yarak,
Bolﬂevikler’in de¤il, Menﬂevikler’in yolundan gitmiﬂ oluyordu.
Tüm bunlar gözönüne getirildi¤inde, KKP’nin devrim sürecinin
d›ﬂ›nda kalmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey
kalm›yor.
Revizyonistler, Küba’da devrim
gerçekleﬂtikten sonra, KKP’nin neden süreci do¤ru de¤erlendiremedi¤ini ve yönlendiremedi¤ini de¤erlendirmek yerine, ya Küba Devrimi’nin
sosyalizme giden bir devrim olmad›¤›n› ileri sürerek kendi konumlar›na
mazeret bulmaya çal›ﬂt›lar ya da baz›lar›, zorlama senaryolarla, KKP’ye
de devrimde önemli bir rol biçmeye
30
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em dünya genelinde, hem tek
tek yeni-sömürgeler de devrimlerin objektif ﬂartlar›n›n mevcudiyeti devam etmektedir. Bu aç›k nesnel gerçe¤e karﬂ›n,
“devrimler dönemi kapanm›ﬂt›r” tarz›ndaki tezlerin hiçbir nesnel, bilimsel dayana¤› yoktur. “Emperyalizmin de¤iﬂti¤i”
gibi, bu tezlere dayanak olarak ileri sürülen teoriler zaten çoktan iflas etmiﬂtir.
giriﬂtiler. Ne var ki, tarihi gerçeklerle
uyuﬂmayan bu çabalar elbette istedikleri sonucu vermedi.

Mazlum: Zaten o konumda
olan bir tek Küba KP de¤ildi ki...
Bu dönemde Latin Amerika’n›n hemen tümündeki komünist partiler
ayn› durumdad›r. Bolivya’da, Nikaragua’da... Bir baﬂka ilginçlik de ﬂudur; devrimi gerçekleﬂtiren ve k›sa
süre sonra da sosyalist inﬂa yoluna
giren Castro ve 26 Temmuz Hareketi, revizyonistler taraf›ndan “küçükburjuva devrimci-demokrat” olarak
adland›r›l›rken, “komünistlik”, yine devrimden ve devrimci politikadan uzak KKP’ye yak›ﬂt›r›l›yordu.
Sosyal emperyalizmci çizgideki solun gözünde de Castro ve önderli¤indeki hareket, küçük-burjuvayd›,
Küba’da gerçekleﬂen de MarksistLeninist önderlikli bir devrim de¤ildi... Küba’daki sistem de sosyalizm
de¤ildi... Türkiye solunun birçok
kesimi uzun y›llar Küba’ya ve önderli¤ine iliﬂkin bu görüﬂleri Küba’daki önderli¤in devrimci sosyalist bir önderlik oldu¤unu, Küba’daki sistemin sosyalist bir sistem oldu¤unu ›srarla reddettiler. Onlara
göre, Küba’da “Sovyet sosyal emperyalizminin uydusu olan bir küçük-burjuva diktatörlü¤ü” vard›.
Bugün Küba’y› sosyalist olarak sahiplenen birçok siyasi hareketin
sosyalist sistem y›k›lmadan önceki
Küba’ya iliﬂkin düﬂünceleri böyleydi. Tabii bugünkü düﬂünceleri
olumlu yönde bir de¤iﬂimdir. Ama
ideolojik, teorik olarak içi doldurulmuﬂ bir de¤iﬂim de de¤ildir. Küba’y› bugün için, bugünkü konjonktürde sahiplenme tav›rlar› var ama
Küba Devrimi’ni sahipleniyorlar

Küba’da Devrim -2
m›, nas›l de¤erlendiriyorlar, en
az›ndan geçmiﬂten farkl› ﬂeyler söylüyorlar m›, pek belli de¤il; bu konuda teorik de¤erlendirmelere pek
rastlanmad›¤›n› söyleyebiliriz. Ama
e¤er dün söylendi¤inden farkl› olarak bugün Küba’da sosyalist bir sistemin varl›¤› kabul ediliyorsa, sosyalizmin inﬂas›n› mümkün k›lan
devrim stratejisine iliﬂkin eski inkarc›, yads›mac› görüﬂlerin de de¤iﬂmesi gerek.
Baﬂka bir deyiﬂle, Küba sosyalistse, Küba Devrimi’nin sosyalizmin önünü açan strateji ve taktikleri de “Küba bir istisna”, “goﬂizm”,
“fokoculuk” ve benzeri demeden,
Marksizm-Leninizm hazinesinin bir
parças› olarak kabul edilmek durumundad›r.

Özlem: Bilindi¤i gibi devrimci
hareketin önderlerinden Hüseyin Cevahir’in Küba Devrimi konusunda
bir çal›ﬂmas› var. O çal›ﬂmas›n›n bir
yerinde özellikle Küba Devrimi’ni
inkar edenlere ﬂöyle diyor Cevahir:
“Sovyet, Çin, Vietnam deneyleri
yan›nda Küba devrimi de Marksizm-Leninizm’in canl› hazinesine
katk›larda bulunmuﬂtur. Bunu inkara yeltenenler, Marksizm’i, kat›, geliﬂemez bir ﬂey olarak görmektir ki,
bunu Marksistler ileri sürmez. Küba Devrimi ayn› zamanda Latin
Amerika'da devrim yap›labilece¤ini
göstermiﬂ ve reformculu¤u, teslimiyetçili¤i ve düzeltmecili¤i mahkum
etmiﬂtir.”
Tabii ki soruna Marksist-Leninist
aç›dan bak›ld›¤›nda her devrimci örgütün Küba’dan ç›karaca¤› sonuçlar
vard›. Ama bu sonuçlar› kendi revizyonist, reformist çizgilerinin mahkum edilmesi olarak görenler bu sonuçlar› ç›karmak yerine, Küba Dev-

Ç arp›tman›n her zaman k›rk türü karﬂ›m›za ç›kar. Buradaki tart›ﬂma, asl›nda devrimden kaç›p kaçmama tart›ﬂmas›d›r. Devrimden, daha do¤rusu devrim için savaﬂmaktan kaçanlar, Küba’da somutlanan devrimci teoriden de uzak durmak zorundad›r.
Bugün de devrimden kaçanlar, baﬂka türlü
gerekçeler buluyorlar...

Aral›k 1956... Sierra-Maestra’da
gerilla savaﬂ› baﬂlat›ld›.

1957... 17 Ocak La Plata çarp›ﬂmas› ve 22 Ocak ‹nfierno zaferi, gerillan›n savaﬂma gücünü kan›tlad›. Sierra Maestra Da¤lar›’n› üs tutan gerillan›n mücadelesi Küba ve dünya
çap›nda yank› yapmaya baﬂlad›.
Ayn› y›l, 1-5 A¤ustos’ta Küba'da genel grev yap›ld›.

Mart'ta gerilla ikinci cepheyi açt›.
9 Nisan'da bir genel grev giriﬂimi oldu, ancak baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›.
Haziran-Temmuz'da Batista diktatörlü¤ü, gerillaya karﬂ› genel bir
sald›r› düzenledi, ancak ordu gerilla
karﬂ›s›nda önemli yenilgiler ald›.
4 Kas›m'da seçimler halk taraf›ndan
boykot edildi.

1959... 1 Ocak'ta Fulgencia Batista

1958... ﬁubat ay›ndan itibaren ge-

ülkeden kaçt›. Gerillalar ülkenin
merkezi yerlerinden biri olan Santa
Clara'y› ele geçirdi.

rilla yayg›nlaﬂmaya, da¤lardan inip
savaﬂ› ovalarda, yaylalarda geliﬂtirmeye baﬂlad›.

2 Ocak'ta gerilla Havana'ya girdi.
Devrimci strateji ve politika zaferi
getirmiﬂti.

rimi’ni ve devrimin stratejisini
önemsizleﬂtirmeye, çarp›tmaya çal›ﬂt›lar.
Küba Devrimi’ne devrimci bir
bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂan Marksist-Leninistler’in “Castrist, Guevarist”
olarak adland›r›lmas› da bu çarp›tman›n bir parças›d›r. Oysa devrimciler aç›s›ndan Castrizm, Guevarizm
diye bir ideoloji yok. Castro ile
Che’nin de böyle bir iddias› yok zaten. Ama Leninist devrim teorisine
Küba Devrimi’yle bir katk›da bulunduklar› ortadad›r. Bu katk›y› ele almak yerine olay› “Castrist, Guevarist” olarak adland›rmak, asl›nda bu
devrimci ve muzaffer çizginin Marksizm-Leninizm d›ﬂ› oldu¤unu ileri
sürmektir. Ki reformizmin, revizyonizmin esas düﬂüncesi de budur.

Mazlum: Madem bu noktaya
geldin, ﬂunu da bir ek olarak hat›rlatal›m; çarp›tman›n eski bir biçimi
de, Küba Devrimi’ni, kendi önderlerinin sözleriyle de¤il, Regis Debray’›n “teorisi”yle de¤erlendirmek
ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Debray’›n
teorisi asl›nda “Küba Devrimi’nin
teorisi” de¤il, fokoculu¤un teorisiydi. Debray, devrimde partinin
önder rolünü reddeden, önce savaﬂ›n› gerçekten kitleden kopuk, devrimci çal›ﬂma tarz›ndan uzak bir
“çekirdek” grubun eylemlerine indirgeyen bir düﬂünceyi savunuyordu. Oysa Küba’da uygulanan bu de¤ildi. Küba Devrimi’nin teorisini
devrimci anlamda ele almaktan ka31
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çanlar, bu nedenle Küba Devrimi’ni
Debray’›n fokocu teorileriyle de¤erlendirmeye kalkt›lar. Öyle ki
Mahirler de zaman›nda Küba Devrimi’nin stratejisini devrimci bir
strateji olarak gördükleri için “Debray’dan etkilenmekle” suçland›lar.
Sonuçta diyece¤im o ki, çarp›tman›n her zaman k›rk türü karﬂ›m›za ç›kar. Buradaki tart›ﬂma, asl›nda
devrimden kaç›p kaçmama tart›ﬂmas›d›r. Devrimden, daha do¤rusu
devrim için savaﬂmaktan kaçanlar,
Küba’da somutlanan devrimci teoriden de uzak durmak zorundad›r.
Bugün de devrimden kaçanlar, baﬂka türlü gerekçeler buluyorlar...

Kemal: Devrimler olmaz diyenler, “emperyalistler hakimdir,
izin vermezler” diye düﬂünmektedirler. Oysa devrimler zaten izinle,
icazetle olmaz, olmam›ﬂt›r. Küba
Devrimi nas›l ki, uzlaﬂmac› teorilere, “bar›ﬂ içinde birarada yaﬂama”c› teorileri bir darbeyse, Küba’da sosyalizmin kuﬂatmaya ra¤men sürdürülmesi de “hakimdirler,
onlara ra¤men hiçbir ﬂey yap›lamaz” teorilerine bir darbedir. Mesele, devrim öncesinde veya sonras›nda, böyle bir kararl›l›¤a sahip olmaktad›r.
Küba gerçekten de özellikle son
15-16 y›l büyük bedeller ödeyerek,
büyük fedakarl›klarda bulunup s›k›nt›lara katlanarak direndi. Bugün
Latin Amerika ülkelerinde e¤er solun yeniden yükseliﬂi sözkonusuy-

üba, sosyalist sistemin y›k›lmas›na
K
ra¤men bu kazan›mlar›n›, ama en önemlisi
sa, onda en büyük paylardan birinin
Küba’ya ait oldu¤u ﬂüphesizdir. Bu
direniﬂi sen biraz somutla istersen
Özlem.

Özlem: Ekonomik ablukayla
çöküntü ve sefalet yarat›p halk› devrimci iktidara karﬂ› güvensizleﬂtirmeyi, askeri sabotajlarla devrimin
kal›c›l›¤›na dair ﬂüpheler yaratmay›
amaçlayan emperyalist sald›r›lar sonuca ulaﬂamad› belki, ama kuﬂkusuz büyük zararlar verdi. Devrimin
geliﬂimini yavaﬂlatt›. Bunlara ra¤men 1 May›s 1961’de, yani devrimin üzerinden yaklaﬂ›k iki y›l geçmiﬂken Küba’n›n sosyalist bir
cumhuriyet oldu¤u ilan edildi. Bu
ilan, asl›nda ABD emperyalizmine
karﬂ› da bir meydan okuyuﬂtu.
Devrim, bu meydan okuyuﬂun
alt›n›, hem de çok a¤›r bask›lar ve
kuﬂatmalar alt›nda doldurdu.
Küba Devrimi neleri baﬂard›?
Rakamlar, istatistikler s›ralanabilir
ama ﬂu özlü durum tasviri de oldukça anlaml› bir cevap veriyor sorumuza: "Bir ülke ki, devrimin üzerinden geçen k›rk y›lda, tek bir kay›p
yok, iﬂkenceye maruz kalm›ﬂ tek bir
insan yok; ölüm mangalar› yok, siyasi cinayetler yok; bunlar›n hiçbirisi olmam›ﬂ. Bir ülke ki, terk edilmiﬂ tek bir yaﬂl› insan, sokaklarda
yaﬂayan tek bir çocuk, kendi kaderine terk edilmiﬂ tek bir insan yok.”
Devrimin, sosyalizmin baﬂar›s›n›n özü bunlarda ifade ediliyor bence. Ama baz› rakamlar da ekleyebiliriz bunlara ek olarak. Mesela, devrimden sonra k›sa denilebilecek bir
süre içinde okuma yazma oran› %
100’e ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. E¤itim, dokuzuncu s›n›fa kadar zorunludur. 60 yeni üniversite aç›lm›ﬂt›r. Küba’da iﬂsizlik yoktur. Küba, çocuk ölüm
oranlar›n› binde 6'ya kadar düﬂürmüﬂtür. Ki bu dünya ölçüsünde en
düﬂük çocuk ölüm oranlar›ndan biridir. (K›yas olmas› aç›s›ndan Küba’daki binde 6’l›k çocuk ölüm oran›na karﬂ›l›k mesela ülkemizde bu
oran binde 80’dir.) Tüm Kübal›lar
için sa¤l›k ve e¤itim, ücretsiz yararlanabilecekleri bir hak haline getiril-

miﬂtir. Küba halk› örgütlü bir toplumdur. Sendikalaﬂma oran› yüzde 95'tir.
Keza, konut sorunu yoktur Küba’da.
Her aileye bir konutun tahsis edildi¤i
ülkede do¤al olarak sokakta yaﬂayan
kimse de yoktur. Konut, sa¤l›k, e¤itim gibi, genç yaﬂl›, her Kübal›’n›n
beslenmesi de bir “hak” olarak kabul
edilmiﬂ, yasal güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bütün yöneticiler y›lda bir ay tarlalarda ya da üretimde çal›ﬂ›r. K›sacas›, ekonomisiyle, kültürüyle, ahlâk›yla kapitalizmden çok farkl›d›r elbette
bu sistem.. Her ﬂey halka göredir.
Küba’n›n, sosyalist sistemin y›k›lmas›na ra¤men bu kazan›mlar›n›,
ama en önemlisi ba¤›ms›zl›¤›n› korumak ve devrimi sürdürmek için
büyük fedakarl›klarda bulunmas›
gerekti. Bunda da belirleyici olan
partinin cüret ve kararl›l›¤›d›r. Küba
Devrimi, Amerikan emperyalizmine karﬂ› 1959’daki, 60’taki meydan
okuyuﬂunu sürdürüyor yani.

Kemal: Devrimlerin

nesnel
koﬂullar›n›n varl›¤› üzerine bir tart›ﬂma olmad›¤›na göre, devrimi
yapmak da, sürdürmek de burada,
devrimci teori ve stratejide, bu stratejiyi uygulayacak cüret, kararl›l›k
ve ustal›kta dü¤ümleniyor sonuçta.
K›rlar-ﬂehirler meselesi, öncü savaﬂ›n›n ﬂekilleniﬂi, bütün bunlar ülkelere göre farkl›l›klar içerebilir. Ama
bu sayd›¤›m noktalarda bir farkl›l›k
olamaz.
Gazeteci Hatice Tuncer bir Kübal›’ya soruyor: “Sosyalizm Fidel'den sonra sürecek mi? Küba
halk› sosyalizmi sürdürecek mi?”
Kübal› eliyle iﬂaret ediyor: “Daha da yükselecek, hep yükselecek'”.
Peki ya kapitalizm, ya baz›lar›n›n
ellerinde dolar birikmeye baﬂlamas›
diye ›srar ediyoruz. Elini bo¤az›na
götürüp bo¤uluyor gibi yap›yor.
'Amerikan ambargosu bizi bo¤maya
çal›ﬂ›yor. Ama Küba'ya kapitalizm
gelmez' diyor ihtiyar gerilla. Kaslar›n› ortaya ç›kararak tüfek iﬂareti yap›yor: 'Yine da¤lara ç›kar›z' diyor.”
(21 A¤ustos 1997, Cumhuriyet)
Evet, da¤lara ç›kma kararl›l›¤›
olmadan Küba Devrimi yap›lamaz;
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ba¤›ms›zl›¤›n› korumak ve devrimi sürdürmek için büyük fedakarl›klarda bulunmas›
gerekti. Bunda da belirleyici olan partinin cüret ve kararl›l›¤›d›r. Küba Devrimi, Amerikan
emperyalizmine karﬂ› 1959’daki, 60’taki meydan okuyuﬂunu sürdürüyor yani.
GEREKT‹⁄‹NDE Y‹NE da¤lara
ç›kma kararl›l›¤› olmadan devrim
korunamazd›. Sohbetimizin ilk bölümünde belirtti¤imiz gibi Küba,
1950’lerde 3. bunal›m döneminin
yeni-sömürgelerindeki ilk devrimdi.
Ayn› Küba, 1990’larda da emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni politikalar›n›n, "tek kutuplu dünya" dayatmas›n›n önünde kararl›l›kla dikilen
az say›da ülkeden biri oldu. Geriye
dönüﬂlerin, kapitalist restorasyonun
rüzgarlar› karﬂ›s›nda direnebildi.
Sohbetimizi burada bitirelim.
Hoﬂçakal›n derken, sizleri Küba
Devrimi’nin önderi Castro’nun ﬂu
sözüyle baﬂbaﬂa b›rak›yorum:
"Tarih ilk baﬂta baﬂar›s›zl›¤a u¤ramaktan kurtulamayan devrim hareketleriyle dolu. Örne¤in Küba'da
halk›n silahl› mücadelesinin baﬂar›ya ulaﬂmas›ndan 6 y›l kadar önce,
Moncada deneyimi yaﬂanmad› m›?
... pek çok kiﬂi tam donat›ml› modern bir ordu karﬂ›s›nda ... bir avuç
savaﬂç›n›n sürdürdü¤ü eylemin 'derin bir yan›lg›' içinde bulunan akl›evvellerin ve idealistlerin hayali oldu¤unu düﬂünüyorlard›. 5 Aral›k
1956'da dengesiz gerilla müfrezesinin u¤rad›¤› a¤›r yenilgi ve tümüyle
da¤›lmas› kötümser kehanetleri tümüyle do¤rular gibiydi. Ama yaln›zca 25 ay içinde gerilla savaﬂ›ndan
arta kalanlar bu orduyu yok etmek
için gerekli güç ve deneyi edinmiﬂti.
Dövüﬂmemek için her devirde her
türden koﬂul alt›nda y›¤›nla bahane
bulunabilir ve özgürlü¤ü elde edememenin tek yolu da hep bu olacakt›r. Che düﬂüncelerinin gerçekleﬂti¤ini göremedi, ama onlar› kendi kan›yla sulayarak güçlendirdi. Kendisini eleﬂtiren sahte devrimcilere gelince onlar siyasi alçakl›klar› ve
ebedi eylemsizlikleriyle birlikte,
kendilerine özgü budalal›klar›yla
yaﬂamaya devam edecekler.”

Hukuk Devleti

Komedisi

ederken, bir yan›yla da iﬂte,
burjuva demokrasisinde sahnelenen böyle bir
oyunun beylik
kavram›d›r.

dan 5 y›l, Avni üyelikten 7 y›l
ald›k. Dosyaya zoraki olarak
eklenmiﬂ, as›l olarak bir organizasyonun varl›¤›n› ispat etmek için san›k olarak yarg›lanan Remzi Uçucu ise beraat etti.”
**
‹talya burjuva demokrasisinin Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤i içinde “ceza” verdi¤i
devrimcilerden Zeynep K›l›ç, mektubunda son duruﬂmay› iﬂte böyle anlat›yordu.

Hukuk devleti denilince akan
sular durur. Hele ki sözkonusu
olan bir Avrupa Devleti ise, art›k
hukuk ve adalet aç›s›ndan üstüne
söylenecek söz yoktur. O Avrupa
ki, hukuk, adalet, demokrasi sözkonusu olunca, onlar›n ya beﬂi¤idir, ya anavatan›! Onun standartlar›, “evrensel”dir; o “model”dir.

Paragraf›n sonuna dikkatinizi çekeriz; “bir organizasyonun varl›¤›n› ispat etmek için” bir isim ekleniyor
dosyaya. Bir “hukuk devleti”nde oluyor bu. “Bat› hayran›” ayd›nlar›n çok sevdi¤i
bir deyiﬂle “çölde kurulmuﬂ
bir bedevi devleti”nde de¤il!

Osmanl›’dan beri topraklar›m›za yerleﬂmiﬂ “Bat› hayranl›¤›” da kayna¤›n› bu düﬂünceden
Perugia’daki hukukun üstünlüğü
al›r. Oysa gerçek odur ki, “hutiyatrosunda perde açılırken...
kuk”la düpedüz oynaman›n da
ustas›d›r Bat›. Hukukun normlar›
**
en çok orada e¤ilip bükülür, adalet
Evet, hat›rlayaca¤›n›z gibi, 2004
“Bat›”da devrimcilere, emperyatanr›ças›, k›l›ktan k›l›¤a sokulur.
y›l›n›n Nisan’›nda “5 ülkede birlistlerin deyiﬂiyle “teröristlere” karden... uluslararas› DHKP-C opeFaﬂist diktatörlükler ço¤u zaman
ﬂ› yap›lanlara, aç›lan davalara bak›lrasyonu...” yap›lm›ﬂt›. Bu kadar
yapacaklar›n› hukuku ya resmen rad›¤›nda bu oyun tüm ç›plakl›¤›yla
“büyük” operasyon yap›p, “büyük
fa kald›rarak ya da ayaklar› alt›nda
görülür.
darbe” iddias›nda bulunulunca, tapaspas gibi çi¤neyerek yaparlar.
5 Avrupa ülkesi ve ülkemizde
bii kan›tlar›n, belgelerin, aç›lacak
Ama “bat›” öyle mi?
“eﬂ zamanl›” olarak gerçekleﬂtirilen
davalar›n da buna denk düﬂmesi geBat›, “hukuk devleti” ya. O ya1 Nisan operasyonu, “hukuk devlerekiyordu.
paca¤› her ﬂeyi hukuk k›l›f›na uyti”nin Avrupa emperyalizminin poAma “5 ülkede birden...” polisin
durmay› bir devlet gelene¤i haline
lisinin elinde nas›l oyuncak haline
elinde
bu niteliklere sahip kan›tlar
getirmiﬂtir. Burjuva demokrasisi, bir
getirildi¤inin eﬂsiz bir örne¤idir.
yoktu. Kan›t yoksa uydurulacakt›.
hukuk devleti olmakla övünür hep;
Bu örnekte gördük ki, o “hukuk
ve böyle oldu¤u için de hukuka uyTürkiye’de bilindi¤i gibi bu iﬂ
devleti”, terör demagojisi sözkonugunluktan asla vazgeçmemelidir.
“sahte
disketler”le yap›ld›.
su oldu¤unda bir anda “polis devleFakat, bu noktada bir problem
ti”ne dönüﬂebiliyor ve o ünlü Ko“5 ülkede birden...” yap›lan bu
ç›kar egemenlerin karﬂ›s›na: Finans
penhag Kriterleri buna engel olam›operasyonda Türkiye d›ﬂ›nda tutukoligarﬂisinin isteklerine mevcut huyor.
lama yap›lan tek yer ‹talya’yd›. ‹talkuk cevap vermiyorsa ne olacak?
ya da açt›¤› bu büyük “terör davas›”
**
için birﬂeyler uydurmak zorundayCevap bellidir: Mevcut hukuk
Roma, 21 Aral›k 2006
d›. ‹talya’da iki devrimci tutuklantekellerin ç›karlar›na uymuyorsa, o
“Sevgili Deniz, biliyorsun
m›ﬂt›. Ama iki kiﬂiyle de “organizaman hukuk ç›karlara uydurudün duruﬂmam›z vard›. Norzasyon” olmazd› ki... ‹ﬂte “hukuk
lur. Yani yeni yasalar ç›kar›l›r.
malde iki gün sürmesi gerekidevleti”nde
görülmekte
olan
Yasa ç›kar›l›r, tekellerin ç›karlar›
yordu. Ancak dün iddiay›, saDHKP-C
Davas›’na,
“Remzi
Uçuyerine getirilir. Tekelci burjuvazi
vunmay› ve karar› bir güne s›cu” ad› böylece eklenmiﬂti.
yapaca¤›n› yine yapm›ﬂt›r ve fakat
k›ﬂt›rd›lar. Sonuçta ilk günden
Elhak, her ﬂey hukuka uygundu!
böylece “hukuk devleti”ne de halel
haz›rlam›ﬂ olduklar› karar›, bir
getirilmemiﬂtir!
kez de yüzümüze okumuﬂ oldu“Örgüt”ten ceza verilecek, ama
lar. ‹talyan "adaleti" DHKP“Hukukun üstünlü¤ü”, bir yaortada bir örgüt yoksa ne yap›lacak?
C'yi terör örgütü olarak ilan
n›yla haklar ve özgürlükler alan›nKlasik polis metodlar›nda bunun
daki yüzlerce y›ll›k mücadelenin
edip, bize de terör suçundan
cevab› bellidir. Örgüt yoksa yarat›sonucu olan bir kazan›m› ifade
ceza verdi. Ben örgüte kat›l›ml›r, kurdurulur...
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Avni Er, bir kiﬂiyle telefonla konuﬂmuﬂ. Kim oldu¤unu ‹talyan polisi bilmiyor. Ama Türk polisi ‹talyan polisine demiﬂ ki, Avni’nin konuﬂtu¤u kiﬂi Remzi Uçucu’dur, ﬂuran›n da sorumlusudur... Bir “hukuk
devleti” olan ‹talya’n›n savc›lar› da
polisten ald›klar› bu bilgiyle, “Türk
polisi bize dedi ki” ﬂeklindeki hukuken hükmü olmayan bir dayanakla, o kiﬂiyi “dava” dosyas›na eklediler; böylece “ikiden fazla kiﬂi” tamamlanm›ﬂ, “örgüt” yarat›lm›ﬂt›!
Dava, bu “yarat›lm›ﬂ” organizasyon üzerinden sürdürüldü. Ama sonuç aﬂamas›na gelince, Remzi Uçucu’ya ne bir ceza verebilirlerdi, ne
de baﬂka bir iﬂlem yapabilirlerdi.
Çünkü Remzi Uçucu diye biri ortada yoktu. Mahkemeye gelmemiﬂti.
Getirilmesi için bir giriﬂim olmam›ﬂt›. “Talimatla ifadesi” de al›nmam›ﬂt›... Asl›nda davan›n seyrinde
öyle bir kiﬂi hiç olmam›ﬂt›, ama “organizasyonun varl›¤›” kan›tlans›n
diye ismi tekrarlan›p durmuﬂtu...
**
“Evet hükmünü verdi
efendiler... ‹talya 1 Nisan'dan
beri üstlendi¤i Türkiye faﬂizminin suç ortakl›¤›n› böylece
belgelemiﬂ oldu. Cezalar›, hükümleri, yarg›lar› onlar›n olsun, sonuçta kazanan her ne
olursa olsun biz olduk. Emperyalizmin salonlar›nda aln›m›z› e¤ece¤imizi, baﬂtan beri
hukuksuz bir ﬂekilde sürdürdükleri pervas›zl›¤›n bizi y›ld›raca¤›n› zannedenler dün
kendi salonlar›nda bir kez daha yan›ld›klar›n› gördüler.
Gerek ben ve Avni'nin yapt›¤›
savunmada, gerekse avukatlar yapt›klar› savunmada
halklar›n faﬂizme karﬂ› mücadelesinin meﬂru bir hak oldu¤unu belirttik. ‹talya gerçek
anlamda terörü yarg›lamak
istiyorsa, katleden, kaybeden,
halklara zulmeden Türkiye
faﬂizmini yarg›lamal›d›r dedik.
Elbette sözlerimiz yürek
yerine taﬂ›d›klar› o kara kutu-

lara çarp›p geri döndü, ancak
biliyorduk ki hakl› olan bizdik. Bu gerçe¤i onlar›n hükmü de¤iﬂtiremez, de¤iﬂtiremedi de..
Sevgili Deniz, dün salonda
bizimle birlikte Sebahattin,
Songül, Derya da vard›. ﬁahanlar›m›z›n resimleri bizimle birlikteydi. Avni onlar›n y›ldönümünde dergide ç›kan küpürü kesmiﬂ getirmiﬂ. Bizimle
birlikte onlar da izlediler emperyalizmin adaletini. Biliyorsun, biz onlarla ‘cürüm’ idik.
Ölümsüzlü¤e kavuﬂmasalarda, onlar da yer alacakt› bu
kararda. Ama da¤lar›n ﬂahanlar›n›, klasörlerine, dava
dosyalar›na s›k›ﬂt›rmaya emperyalizmin gücü yetmedi.”
**
Evvelki hafta, 84. say›m›zda haberini vermiﬂtik. 1 Nisan 2004’te
gerçekleﬂtirilen operasyonlarda ‹talya’da gözalt›na al›nan Avni Er ve
Zeynep K›l›ç'›n yarg›land›¤› dava,
20 Aral›k’ta sonuçland›.
Faﬂizmin Türkiyesi’nde B‹LE 1
Nisan komplo davas›nda polisin
düzmece ifadeleri sonucu tutuklananlar›n hepsi serbest b›rak›l›rken,
“hukuk devleti” ‹talya’da, mahkemeler iki devrimciye kan›ts›z, tan›ks›z 5-7 y›l hapis cezas› verdiler.
‹ki devrimci, yarg›land›klar› süre
boyunca tecrit alt›nda tutuldular; aileleri d›ﬂ›nda kimseyle görüﬂtürülmediler; buras› hukuk devletiydi ya!
“Hukuk devleti”, onlar› mahkeme salonunda kafeslerde tuttu.
“Hukuk devleti”, avukatlar›n savunmalar›n› dikkate almad›.
“Hukuk devleti”nin mahkemesinde “ba¤›ms›z yarg›”n›n tek tan›klar›, Amerikan FBI gizli servisiyle
birlikte çal›ﬂan polislerdi.
Üstelik; “hukuk
devleti”nin
mahkemesinde bu polisler, duruﬂma
salonuna maskeli olarak geldiler ve
ifadelerini de o ﬂekilde verdiler.
Ama bunlar›n hepsi de uygundu
hukuka! Hukukun üstünlü¤üne bir
halel gelmiyordu yani. Çünkü “te34
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rörle mücadele” yasalar› vard›. Nas›l ki “hukuk devleti” denilince,
akan sular duruyorsa, hukuk devletinde de “terör” denilince, hukuk
duruyor.
2000’li y›llar boyunca ABD’de,
Avrupa emperyalist ülkelerinde
devrimcilere, yabanc›lara, islamc›lara karﬂ› ç›kar›lan yasalara bak›n.
“Hukukun üstünlü¤ü”nü de¤il, hukukun nas›l ayaklar alt›na al›nd›¤›n›
göreceksiniz onlarda. “Kanunlar
çerçevesinde” hukukun rafa kald›r›ld›¤›n› göreceksiniz. Ve daha vahimi, ne bu ülkelerin kendi “üst” yarg› kurumlar›, ne Avrupa Birli¤i’nin
hukuki denetim organlar›, bunlarda
hiçbir “hukuka ayk›r›l›k” görmediler. Hukukun gözü, art›k gerçekten
ba¤l› Avrupa’da. Tekellerin ç›karlar› ba¤lanm›ﬂ, devrimci/yabanc›/islamc› düﬂmanl›¤›yla kör olmuﬂ
“adalet tanr›ças›”n›n gözleri... Hukuk komedisi, iﬂte bu kör karanl›kta
oynan›yor...

Castro’dan Teﬂekkür!
Küba Devrimi’nin önderi Fidel
Castro, devrimin 48'inci y›ldönümü
vesilesiyle yay›nlad›¤› mesajda devrimin bugünkü anlam›na de¤inirken, 2006’daki baﬂar›lar›n 2007’ye
taﬂ›nmas› gerekti¤ini belirtti. Mesaj›nda sa¤l›¤›n›n düzelmekte oldu¤unu da vurgulayan Castro, “kendisinin yoklu¤unda herhangi bir aksakl›k yaﬂanmamas›n› sa¤layan Küba
Komünist Partisi'ne, hükümete, kitle
ve gençlik örgütlerine, Devrimci Silahl› Kuvvetler'e, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na ve Ulusal Meclis'e” teﬂekkür
etti.

Kim Jong ‹l’den Castro’ya
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Baﬂkan› Kim Jong ‹l Küba
Devrimi'nin y›ldönümü için Fidel
Castro'ya bir dayan›ﬂma mesaj› gönderdi. Kim Jong ‹l, mesaj›nda “Küba'n›n Fidel'in önderli¤inde ABD'li
emperyalistlerin sinsi yapt›r›mlar›n›, ablukas›n› ve sald›rganl›k hamlelerini kararl› bir biçimde boﬂa ç›kartt›¤›n›” vurgulad›.
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Bu sayfadaki haberler, tecrit olmad›¤›n› iddia eden
Adalet Bakan› ve bakanl›k bürokratlar›na ithaf olunur!

9 Ay Ziyaretçi
Yasa¤›; ‘ﬁimdilik’!
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Fikret Akar
yaz›yor. 19 Aral›k Katliam›'n› protesto ettikleri için yine ceza
verilecek onlara. Öncesini ve sonras›n› Akar’›n mektubundan sunuyoruz:
“19-22 Aral›k'ta açl›k grevi yap›yoruz. Yeni infaz yasas›na göre açl›k grevi de disiplin cezas› verilecek
bir suç say›ld›¤›ndan hemen hakk›m›zda soruﬂturma aç›ld›¤› tebli¤
edildi hepimize. Bakal›m ne kadar
ceza verecekler. Zaten ço¤umuzun 9
aya yak›n ziyaret men cezas› var ﬂu
anda. Yani 9 ay kadar ziyaretimiz
gelmeyecek. Cezalar›n ard› arkas›
kesilmiyor.
7 Aral›k'ta ‹stanbul'da onlarca
kurum bas›ld›, 15 kiﬂi tutukland›.
Tutuklananlar buraya getirildiler...
‹lk tutuklananlar önce Bayrampaﬂa
Hapishanesi'ne gönderiliyor, oradan
F Tiplerine da¤›t›m yap›l›yor.
Tabii ki arkadaﬂlara giriﬂte F Tipi hoﬂ geldiniz(!) usülü karﬂ›lama
yap›lm›ﬂ. Zorla soyarak onur k›r›c›
arama dayatmas›n› kabul etmedikleri için hepsi hakk›nda disiplin soruﬂturmas› aç›ld›. Ayr›ca Mustafa
Erol ve Gökhan Aktaﬂ'a memurlar›
darp ettikleri(!) gerekçesiyle ikinci
bir soruﬂturma aç›ld›. Yani arkadaﬂlar daha hücrelerine yerleﬂmeden
ilk disiplin cezalar›n› alm›ﬂ oldular.
Sa¤l›klar›, moralleri iyi, gerisinin
bir önemi yok.”

Sansürde
S›n›rs›z Keyfiyet
Sincan F Tipi hücrelerinden
Rabbena Hanedar’›n 11
Aral›k 2006 tarihli mektubundan
aktar›yoruz:

“Merhaba! Nas›ls›n›z? Bizleri
sorarsan›z iyiyiz, bir yaramazl›k
yok, her zamanki F Tipi halleriyle
u¤raﬂ›p duruyoruz iﬂte.
Sana hediye olarak 2007 için burada haz›rlad›¤›m›z 2 yapraktan oluﬂan bir takvim gönderiyorum. Ayr›ca "V›z Gelir" adl› dergimizin 89.
Say›s›n› gönderiyorum. Ama bu say›n›n baz› sayfalar› Disiplin Kurulu
Karar› ile sansürlendi. O nedenle
derginin sansürlenen 4-8-9-10-1120-21-22-23-28-32-33-34-40-4344-45-46-47-60-102-105-110-111
nolu sayfalar›n› ç›kartt›m, geriye
kalan k›sm›n› gönderiyorum. Hepsi
118 sayfayd›, ama bunlar ç›k›nca biraz inceldi!”

F Tipleri Ceza
Üretim Merkezi
Tecritte bir baﬂka uygulamaya, Kocaeli F Tipi’nden
Ümit ‹lter’in 21 Aral›k 2006 tarihli
mektubundan tan›k oluyoruz:
“Merhaba! Nas›ls›n›z? Bizler de
öyleyiz. Bu günün dünyas›nda nas›l
olmam›z gerekiyorsa öyle, Umutlu!
Tahmin edece¤in gibi, sevgili
avukat›m›z Behiç'in etraf›nda olu-

TECR‹T’TE B‹R ‹NT‹HAR
Midyat M Tipi Hapishanesi’nde y›llard›r tek kiﬂilik hücrede
tutulan ‹smet Acar, 1 Aral›k günü
hücresinde intihar etmiﬂ olarak
bulundu.
1992 y›l›nda tutuklanan 30 yaﬂ›ndaki ‹smet Acar’›n psikolojik
sorunlar› bulundu¤u, tedavisi için
baﬂka bir hapishaneye sevkedilmesi yönünde doktor raporlar› olmas›na ra¤men, 7 y›ld›r tek kiﬂilik
hücrede tutulmaya devam edildi.
Sonuç: ‹ntihar.
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ﬂan hareketlili¤i, bu koﬂullara yans›d›¤› kadar›yla izlemeye çal›ﬂ›yoruz.
Elbette, sansürde gedikler aç›lmas›
ve uzun süre susup seyreden kesimlerin belli bir duyarl›l›k göstermeleri, olmas› gerekendir. Umar›z, bu
duyarl›l›k ço¤alarak ve kararl›l›kla
sürecektir. Zira, sorunu çözmesi gerekenlere, bunu yapt›racak olan da
budur.
(...) Koﬂullar daha da a¤›rlaﬂt›r›lmaktad›r. Bunun için aﬂa¤›daki disiplin kararlar›n› saymam yeterlidir.
Ki bunlar›n hepsi de "slogan atmak"
ile ilgili verilen "ceza"lard›r.
- 3 Kas›m 2006 tarih, 2006/103
say›l› 1 ay mektup yasa¤›
- 9 Kas›m 2006 tarih, 2006/111
say›l› karar: 2 ay mektup yasa¤›
- 16 Kas›m 2006 tarih, 2006/119
say›l› karar: 3 ay mektup yasa¤›
- 16 Kas›m 2006 tarih, 2006/122
say›l› karar: 1,5 ay ziyaret yasa¤›
- 21 kas›m 2006 tarih, 2006/125
say›l› karar; 2 ay ziyaret yasa¤›
- 28 Kas›m 2006 tarih, 2006/132
say›l› karar: 3 ay ziyaret yasa¤›
- 08 Aral›k 2006 tarih, 2006/146
say›l› karar: 3 ay mektup yasa¤›
Böylece uzay›p gidece¤i anlaﬂ›lan bu yasaklamalar, bizim gördü¤ümüz yegane "ad›mlar"d›r.
Ki e¤er tarihlere dikkat edersen,
bunlar sorunun yeniden yüksek sesle
tart›ﬂ›ld›¤› Kas›m-Aral›k ay›na iliﬂkin
yasak kararlar›d›r. Elbette bunlar tek
baﬂ›na bir ölçü de¤il, ama sorunun
yeniden tart›ﬂ›l›p "çözüm" beklentisinin yükseldi¤i bir zamanda yap›lmas› anlaml›d›r yine de.”
F Tiplerinin durumu iﬂte böyle.
Baﬂta Fikret Akar’›n mektubundan 9-10 ayl›k ziyaret yasaklar›n› aktarm›ﬂt›k. Yukar›daki tablo da ayn›.
Asl›nda “F Tipi Hapishanelerde ziyaret, mektup TÜMDEN VE KÜLL‹YEN yasakt›r” diyecekler ama o
“ülkemizin d›ﬂ dünyadaki imaj›n›”
bozaca¤›ndan ayn› sonucu yasaklarla
sa¤l›yorlar.
Öyle de¤il mi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek? Öyle de¤il mi bay Cemil Çiçek?

Bayram›n ikinci günü çal›yoruz
Direniﬂ Evi’nin kap›s›n›... ﬁeker ikram ediyor bize refakatçilerden biri... Bayram ﬂekerleri... ﬁekerlere
bakarken çocuklu¤umuza dal›yoruz
birara. Çocuklu¤umuzda en basit
ö¤rendi¤imiz ve belki de en çok iste¤imiz olan ﬂekerlere... Elimiz ﬂekerlere uzan›rken Naz›m Usta’n›n
“Benim sizden kendim için / hiçbir
ﬂey istedi¤im yok. / ﬁeker bile yiyemez ki / kâat gibi yanan çocuk” diyen ve “Çocuklar öldürülmesin/ ﬂeker de yiyebilsinler” diye biten küçük k›z çocu¤unun sesi vuruyor kula¤›m›za... ‹ﬂte bu ﬂiirle ö¤rendik
Hiroﬂima’n›n ac›lar›n›... ﬁeker de
yiyebilsinler diyen çocu¤un yürek
yang›n›n› hissettik... Bu ﬂekerlerin
anlam› daha da farkl›yd› çocuklu¤umuzdaki ﬂekerlerden...
ﬁimdi 272 gündür ﬂekerler Behiç’in yaﬂam›n›n vazgeçilmez unsurlar›ndan. ﬁeker Behiç için direniﬂinin bir parças›...
***
Adettir; bayram öncesinden haz›rl›klar yaparak bayrama girmek,
yeni y›l› kutlamak...
Tüm adetleri kendi evinin bir
köﬂesine b›rakarak Direniﬂ Evi’ne
geldi Fazilet Ana... Buruk bir bayram havas› okunuyor gözlerinde.
Günleri say›yor, ama sayd›¤›n›n
ad›n› koymaya korkuyor yüre¤i. 26
Aral›k’ta Dolmabahçe’de Bülent
Ar›nç’la yapt›¤› görüﬂmeden sonra
umutlanacak gibi oldu anacan yüre¤i, Ar›nç verdi¤i sözleri çi¤nedi bir
kez daha. Yalan burjuva siyasetçilerin genel bir özelli¤idir, sözleri telaffuz ederken cömerttirler, bol keseden atarlar. Ama verilen sözü tutma yüreklili¤ini göstermezler ço¤u
zaman. ‹ﬂte Ar›nç da birçok cümle
kurdu 26 Aral›k günü Dolmabahçe
Saray›’nda tüm bas›n›n gözleri
önünde.
“Türkiye için önemli bir konu
var. Bildi¤iniz gibi avukat arkadaﬂ›m›z Behiç Aﬂc›, bir konuya dikkat
çekmek için kararl›l›k ve ›srar gösteriyor. Aﬂc›'n›n sa¤l›k durumu giderek a¤›rlaﬂt›. Hayat›n›n kurtulmas› için dikkat çekti¤i bu konu

üzerine e¤ilmek zorunday›z”
“Bir avukat hayat›n› hiçe sayarak bu konu üzerinde ›srarla duruyorsa, Meclisin bu konuyu görmezden gelmesi mümkün de¤il.”
“F Tipi cezaevlerine ve hücreye
geçiﬂ 7. y›l›na girdi. ﬁimdi F Tiplerindeki ﬂartlar insani ﬂartlar olmaktan ç›kt›. Tutuklular› ›slah etmek
için yap›lan F Tipleriyle gayemize
ulaﬂamad›k. F Tiplerinde insanlar›n
psikolojileri üzerinde sorunlar meydana geldi. Bu konuda iyileﬂtirmeler yap›labilir. Avukat Behiç Aﬂc›,
bu eylemi bitirse biz Ocak'tan itibaren bu konuda çal›ﬂmalar›m›za baﬂlayaca¤›z.”
Bu sözler kelimesi kelimesine
Ar›nç’a ait. Ve görüﬂmeden birkaç
gün sonra Cemil Çiçek taraf›ndan
yine uyar›ld› ve örgüt demagojisine
baﬂvurarak görüﬂmeden piﬂman oldu¤unu söyledi.
“Aﬂç›'n›n DHKPC'nin avukat›

Bizim de
bayram›m›z gelecek
oldu¤unu belirten Çiçek, Ar›nç'›n
yapt›¤› görüﬂme ile terör örgütünü
legal hale getirdi¤ini öne sürdü. Çiçek'in bu ç›k›ﬂ› ve Ar›nç'›n çevresinin Aﬂç›'n›n ölüm orucunu
DHKPC'nin iste¤iyle b›rakmad›¤›na dair istihbarat› üzerine Ar›nç giriﬂimlerinden vazgeçti” diye yazd›
gazeteler birkaç gün sonra.
Dedi¤inin asl›n›n olmad›¤›n› Cemil Çiçek kadar Ar›nç da çok iyi biliyor. Biz “Ar›nç’›n tavr›n› görmek
için çok fazla beklemeye gerek kalmayacak” diyerek bitirmiﬂtik bir
önceki say›m›zda. Ama mesele dedi¤inin arkas›nda durma dürüstlü¤ü-cüreti gösterebilmekte.
Ç›rp›n›yor Adalet Bakan›... F
Tiplerinin insani olmad›¤›n›, amaçlar›na ulaﬂamad›klar›n› kendileri de
itiraf etmiﬂ durumdalar. Bunun için
ç›rp›n›yor darlaﬂan alan›nda.
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Yaln›zlaﬂ›yor Adalet Bakan›...
Bayram›n ikinci günü Direniﬂ
Evi’ne yapt›¤›m›z iki saatlik ziyaretimiz boyunca tan›k oldu¤umuz ziyaretler bunun bir göstergesi...
Esenler’den kalabal›k bir grup geliyor önce, sonra 8 kiﬂiden oluﬂan
muhtarlar heyeti, tek tek gelenler
grup grup gelenler... avukatlar, ö¤renciler. Bayramlaﬂmaya, yeni y›l›
kutlamaya geliyorlar direniﬂçinin
yan›na. Evdeki masa çiçeklerle dolu. Kimi ziyaretçiler onlara ikram
edilen ﬂekerlerden birini al›rken
çantas›na koyarak evden bir an› olarak saklayaca¤›n› söylüyor. Küçük
Baran ellerinde çiçeklerle geliyor.
Ve Behiç’i görmek için diretiyor.
Getirdi¤i çiçekleri Behiç’ten baﬂka-

s›na vermiyor. En sonunda
amac›na ulaﬂ›p minik elleriyle
getirdi¤i çiçekleri Behiç’e verirken ‘Behiç Aﬂc› Onurumuzdur’ diyor. Sevecenlikle karﬂ›l›yor Behiç, Baran’›n bu sözlerini. Sar›lmak istercesine bak›yor
ona, ama sa¤l›¤› dolay›s›yla sar›lam›yor. Baran’dan sonra
muhtarlar ziyaret ederek ‘yan›nday›z’ diyorlar. Ve F Tipi sorunu çözüldükten sonra uzun
bir sohbete oturmak dile¤iyle
ayr›l›yorlar evden. Esenler’den
gelenler görmek istiyor ama
Behiç dinlendi¤i için göremiyorlar. Anlay›ﬂla karﬂ›layarak
ve desteklerini sunarak gidiyorlar.
***
Evin sakinleﬂti¤i bir anda
Fazilet Ana'yla göz göze geliyoruz. Nas›ls›n diye soruyoruz.
Ac›s›n› yüre¤ine gömerek ziyaretçilerle ilgileniyor. Konuklar›n› a¤›rl›yor... “Somut ad›m
at›lmazsa Behiç’im b›rakmayacak” diyor. Ar›nç’›n sözünden
dönmesi Behiç’in bu talebinin
ne kadar hakl› oldu¤unu kan›tl›yor. Somut bir ad›m bekliyoruz. Sadece söz verenler sözün
hemen ertesinde kendi kendilerini yalanlarken neye güvenerek b›rak›lacak ölüm orucu.
***
Behiç, direniﬂinin 271. günüyle, açl›¤›n›n koynunda büyüttü¤ü inanc›yla, adalet özlemiyle ve 122’lere ba¤l›l›¤›yla
karﬂ›lad› 2007’yi.
2006’dan 2007’ye direniﬂi
ve yarat›lacak zaferi devretti direnenler... 2007’ye daha da
umutla uzan›yor eller, umutla
bileniyor yürekler... Tarih yeni
zaferlerimizi yazmaya gebe. Ve
bu zafer hepimizin olacak. Bu
zaferin bayram› öncelikle tecritteki özgür tutsaklar›n, ailelerimizin ve mücadeleyi her koﬂulda devam ettirme iradesini
gösterenlerin olacak. Bizim de
bayram›m›z gelecek.

Yeni y›la say›l› günler kald›. Yeni
bir y›la do¤ru h›zla ilerlerken Gülcan’›n da günleri ilerlemekte. 250’li
günlere do¤ru yaklaﬂmaktay›z. Adana’daki TAYAD’l› Aileler günler öncesinden kamuoyuna duyurusunu
yapt›; “Yeni y›lda direnenleri selaml›yoruz. 7 y›ld›r sürmekte olan tecrite
karﬂ› direniﬂte bugün Avukat Behiç
Aﬂc›, Sevgi Saymaz ve Adana’n›n ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki evinde Gülcan Görüro¤lu gün gün erimeye devam ediyorlar. Biz TAYAD’l› Aileler
olarak yeni y›lda Gülcan’›n nezdinde
tüm direnenleri sayg› ile selamlarken
herkesi bir gün onlar›n açl›¤›n› birlikte paylaﬂmaya davet ediyoruz.”
Bir yandan yeni y›l haz›rl›klar›
sürerken bir yandan da son günlerde
bas›nda ç›kan haberleri izliyoruz. Televizyonda Bülent Ar›nç’›n Behiç
Aﬂc›’n›n annesiyle görüﬂmelerini izliyoruz ve Ar›nç’›n aç›klamas›n› dinliyoruz. Aç›klamadan sonra Gülcan
biraz duygulan›yor. Hatta bir damla
gözyaﬂ› süzülüyor yanaklar›ndan.
“ﬁimdi” diyor “122 ﬂehidimiz canland› gözümün önünde”. Sonra refakatçisine tak›l›yor; “benden kurtulamayacaks›n›z”...
Aç›klamalar ve görüﬂmeler do¤all›¤›nda insanlar›m›z da tecritin
kalkaca¤›na dair umutlar›n› artt›r›yor. Ama henüz somut bir ad›m yok.
Gülcan'›n ise fiziki durumu gün geç-

7 y›ld›r yan›yor bu ateﬂ
tikçe bozuluyor. Ayaklar›nda ﬂiddetli
a¤r›lar, halsizlik, nefes almakta zorlanma, midede yanma, s›v› al›m›nda
zorlanma… gibi rahats›zl›klar› Gülcan'›n “kardeﬂi” olmuﬂ durumda. Görüﬂmek için gelen ziyaretçilerin içerisinden görüﬂemeyip dönenler yazd›klar› ile duygular›n› Gülcan'la paylaﬂ›yorlar.
“Güneﬂi görmek için gecenin bitmesini bekleriz. Ama seni görmek
için geceyi de¤il yar›nlar›n bitmesini
bile beklerim- lise ö¤rencisi Ekin”.
“Gülcan ablam iki haftad›r seni
görmek f›rsat› olmad›. Seni görme37
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den yeni y›la girmek istemedim. Bayramda mutlaka yan›na gelece¤im liseli Burcu.”
Sa¤l›k durumu a¤›rlaﬂsa da morali çok iyi. Zaman zaman odas›n› kendisi düzenliyor. Masadaki, sehpadaki, etrafta göz önünde ne varsa indiriyor ve tekrar düzeltiyor. Mektuplar,
resimler eline geçti¤ini o heyecanla
düzeltiyor dergileri, s›raya dizip yerleﬂtiriyor, bak›yorum her ﬂey daha
düzenli oldu. Oh çekip bir sigara iyi
gider diyor ve bitkin bir ﬂekilde sigaras›n› içiyor.
Bu hafta içerisinde D‹HA ve Roj

TV geldi. Gülcan, taleplerimizi, direniﬂin coﬂku ve kararl›l›¤›n› anlat›yor. 36 kilo ve 237. gününde hücre
hücre erirken umut aﬂ›l›yor gelenlere. Bütün dünyan›n buradan yükselen sese ses katmas›n›, F Tipi hapishanelerdeki tecriti ve buna karﬂ› verilen büyük mücadeleyi dosta düﬂmana bir kez daha anlat›yor. 122 can›n bu u¤urda ﬂehit düﬂtü¤ünü, sakatlar›n ve yeni ölümlerinin olmamas› için bir an önce tecritin kald›r›lmas› talebini yineliyor.
Y›l›n son günü ayn› zamanda
halk›m›z›n kurban bayram›n›n birinci günü. Direniﬂ baﬂlayal› bu kaç›nc› bayram. Ama bizim için as›l
bayram tecrit kalkt›¤›nda olacak.
Sabah›n ilk saatlerinde ilk olarak
evdekiler olarak bayramlaﬂ›yoruz.
Y›l›n son gününün sabah›ndan
itibaren telefonumuz hiç susmuyor.
Almanya’dan Fatma Koyup›nar’›n
abisi Hasan Koyup›nar selamlar›n›
iletirken, ‹skenderun’dan Ulaﬂ 2007
‘nin zafer y›l› olmas›n› dileyerek
sevgilerini yolluyor. Dersim’den
ar›yorlar, ‹stanbul Gençlik Federasyonu Gülcan’›n ve hepimizin bayram›n› kutluyor. Sonra Halk›n Sesi,
Halk›n Hukuk Bürosu, Samsun’da
açl›k grevi yapanlar...
Direniﬂ Evi'nin iç haz›rl›¤› ve d›ﬂ
haz›rl›¤› sabah baﬂlad›. Süslenen
çam a¤ac› Gülcan’› çok mutlu etti.

Evin giriﬂ k›sm›na da “Yeni Y›lda
Direnenleri Selaml›yoruz” pankart›
as›ld›. As›lan pankart evin önünden
geçen herkesin ilgisini çekiyor.
Ve 2007’ye saatler var art›k..
Gülcan odas›nda, evin önünde
onun bir gün de olsa açl›¤›n› paylaﬂanlar var. Büyükçe bir ateﬂ yak›l›yor önce ve sonra akﬂam›n karanl›¤›nda, ateﬂin ﬂavk›nda yüzler par›ldamaya baﬂl›yor.
Program baﬂlamadan evvel Gülcan rahats›zlan›yor o nedenle ilk saatlerinde yeralamad›. Alk›ﬂ ve z›lg›tlarla y›lbaﬂ› program› baﬂlad›. ‹lk
olarak tüm devrim ﬂehitleri için 1
dakikal›k sayg› duruﬂu. Direniﬂ
Evi'ndeki yeni y›l ve bayram kutlamas›n›n nedenleri aç›klan›yor. Bas›n ilk defa böyle farkl› bir etkinli¤i
izliyor. Mersin ve Hatay’dan gelenler de var. Hep birlikte yanan ateﬂin
baﬂ›nday›z. Bu ateﬂ 7 y›ld›r yanmakta. Tam 7 y›ld›r bu ülke topraklar›n› ›s›tmakta. Ve tam yedi y›ld›r
hiç sönmeden bugünlere geldi. Bu
ateﬂ direnmenin, hiçbir koﬂulda teslim olmaman›n ateﬂi. ﬁimdi bu ateﬂin birisi ﬁiﬂli’de, birisi Uﬂak Hapishanesi'nin hücrelerinde ve birisi de
Adana’n›n bu yoksul mahallesindeki evde yan›yor. Harland›kça sansürün karanl›¤› bir bir parçalan›yor.
“Geçti dost kervan›” diyen ince
bir ses elinde ba¤lamas› ile ateﬂin
baﬂ›nda söylüyor türkülerini. “Ne
kadar da ufalm›ﬂ bedeni” ile türküler bitti¤inde yerini baﬂka ezgiler
al›yor. Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu'nun söyledi¤i türkülerle
bu kez ateﬂin baﬂ›nda halaya duruluyor. Saat 23:45’i gösterdi¤inde

evin kap›s› aç›l›yor. “Gülcan geliyor” f›s›ldaﬂmalar› yerini z›lg›tlar
ve sloganlara b›rak›yor.
Alk›ﬂ, z›lg›t ve sloganlar eﬂli¤inde ateﬂin baﬂ›na geliyor direniﬂçi.
“Tecritin kalkt›¤› gün zafer halay›m›z›n ortas›nda yanan ateﬂe” benzetiyor. “Sizlerle bu ateﬂin baﬂ›nda olmaktan mutluyum” diyor Gülcan.
Ve gecenin yar›s›nda, evin üstünden aﬂa¤›ya do¤ru 122 ﬂehidin
resimlerinin yerald›¤› pankart salland›r›ld›¤›nda, birbiri ard›na havai
fiﬂekler ayd›nlat›yor karanl›¤›.
“Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur”
slogan› peﬂ peﬂe at›l›yor. Coﬂku dorukta.
Dakikalar sonra ortal›k sakinleﬂti¤inde Gülcan yeni y›lla ilgili duygu ve düﬂüncelerini anlat›yor: “Yeni
y›la hepimiz isterdik ki zaferle girelim. Ama ben umutluyum. Hem kendi halk›mdan hem de dünya halklar›ndan. Hani bir söz vard›r ‘yeni y›la nas›l girersen öyle devam edermiﬂ’. Biz de direnerek girdik. Demek oluyor ki 2007 direnenlerin y›l› olacak...”
Yeni y›la, Gülcan’›n da dedi¤i
gibi direnenlerin y›l› olacak inanc›
ile merhaba.

Dört duvar aras›nda direniyor
“122’lerimizin izinde, onurla, gururumla
ve de huzurla yol al›yorum. Hep yan›mdas›n›z biliyorum, Fidan’›m›z çekmiﬂti baﬂ›,
k›z kardeﬂlerse izinde...”
38
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Sevgi Saymaz
(Uﬂak Hapishanesi)
ölüm orucunun
251. gününde

yan›nda olmakt›r.
Bizler Behiç Aﬂc› ﬂahs›nda ölüm orucunu sürdüren onurlu insanlar›n önünde sayg›yla e¤iliyor
ve sonuna kadar onlarla olaca¤›m›z› inatla söylüyoruz.
Behiç Aﬂc› onurdur, onurumuzdur.
Sayg›lar›m›zla

Behiç’in yan›nda olmak
yar›n›n yan›nda olmakt›r
“Sevgili Behiç Aﬂc› Merhaba,
Tarih bir roman de¤ildir. Asla kahramanlar aras›nda
devam eden, yenenin ve yenilenin kaderce belirlendi¤i
bir oyun sahas› hiç de¤ildir. Aksine kitaplar›n görmezden geldi¤i “s›radan insanlar›n” dahas› ezilen “s›radan
insan›n” kan› can› pahas›na yükseltti¤i ayd›nl›k yar›n›n
yüzü suyu hürmetine vard›r tarih. Ve bugün yar›n umudu yüre¤imizi sar›p sarmal›yorsa bu “senin” ve senin gibilerin yürüttü¤ü onurlu mücadelenin sonucudur.
‹nsano¤lu bir kez daha yol ayr›m›nda. Dünyan›n
dört bir yan›ndan ölüm y›k›m ve savaﬂ haberleri
benliklerimizi kuﬂat›yor ve bizleri tercih yapmaya, taraf tutmaya zorluyor. Katil ‹srail devleti Filistin’i kana boyarken taraf tutmal›y›z; Irak kan
gölüne dönüﬂmüﬂken taraf tutmal›y›z; Afganistan’da çocuklar›n umudu tüketilirken taraf tutmal›y›z ve bu co¤rafyada bedenini halk›n
onurlu mücadelesine arma¤an etmeye haz›r Behiç Aﬂc›lar varken taraf tutmal›y›z. Yan›nda olunacak saf uyar›nca çizilecek gelece¤in “kaderi”.
Beniâdemin evrimini DNA’larda, genlerde ar›yorlar. Geçmiﬂte atalar›m›z tercihleri dolay›s›yla bizlere
insan olman›n yolunu açt›lar ve bunlar› hücrelerinde,
genlerinde kodlad›lar. Ama evrim sürüyor ve “insan” olmaya daha çok yolumuz var. Bugünün insan›n› sa¤layan
atalar›m›z›n iki aya¤›n üzerinde yürümesiydi lakin iki
ayak üzerinde yürümenin yetmedi¤i bir dönemeçteyiz
art›k. Ve ﬂimdi gelece¤in insan›n› gerçek k›lacak ﬂey,
genleri de¤il vicdan› olacak. Taraf tutmada yolumuzu
ayd›nlatacak k›lavuzumuz vicdan›m›zd›r çünkü. Vicdan, yapt›klar›m›z›n sorumluluklar›m›z› al›p alamad›¤›m›z›n göstergesidir. ‹nsano¤lunun dünyay› yerle
bir etmesinden her birimiz tek tek sorumluyuz.
Yok sayarak, görmezden gelerek neslimizi barbarl›ktan kurtaracak vicdan›m›z› körelterek yar›n› karanl›¤a emanet ediyoruz. Ama kendi
co¤rafyas›ndan baﬂlayarak zulme karﬂ›
baﬂkald›ran insan›n yan›nda olarak kurabiliriz umudu. Ve bu vicdan›n rehberli¤inde taraf tutmakla mümkün olur.
Bizler ba¤›ms›z aktivistler olarak taraf›m›z net. Bize umutla
düﬂlemeyi, gelece¤e gülen
gözlerle bakmay› sa¤layacak Behiç Aﬂc›’n›n yan›nday›z. Çünkü Behiç’in
yan›nda olmak insan olmakt›r. Çünkü Behiç’in
yan›nda olmak yar›n›n

Ankara Üniversiteli Devrimci Demokrat
Duyarl› Ö¤renciler
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Yeni Y›la Açl›kla Girdiler
Bayram› Direniﬂle Karﬂ›lad›lar
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, TAYAD’l› Aileler, HÖC’lüler,
DEV-GENÇ'liler... yeni bir y›l›
umutla, direniﬂin coﬂkusu ile selamlad›lar. “Unutman›n en büyük ihanet” oldu¤u bilinciyle 2006’y› u¤urlarken, 2007’yi de mücadele dolu
bir y›la dönüﬂtürme sözü verdiler.
‹stanbul, Adana Direniﬂ Evleri'nde ise, çok say›da insan, bayram ve
y›lbaﬂ›n›, direniﬂçilere destek amac›yla açl›k greviyle karﬂ›lad›.

Unuttuk bayram haz›rl›klar›n› yeni
y›l kutlamalar›n›... Evet unuttuk
bayramlar› ... Evlatlar›m›zla birlikte kutlad›¤›m›z bayramlar› unuttuk...
Art›k bayramlar bize evlatlar›m›z›n cans›z bedenlerinin kuca¤›m›za verildi¤i günleri, yaﬂat›lan ac›lar› hat›rlat›r oldu” diye konuﬂtu.
Dünyan›n yine bir bayrama kan
ve gözyaﬂlar› içinde girdi¤ini kaydeden Güvel, “Bizler en güzel
bayramlar›m›z› kutlamay›, evlatNicedir bayramlar› unutan TAYAD’l› analar lar›m›z›n tecritten ç›kaca¤› günleve babalar, bayram› ve yeni y›l›, Behiç
re sakl›yoruz. En güzel kutlamalaAﬂc›’n›n açl›¤›n› paylaﬂarak karﬂ›lad›lar
r› onlar›n bir gülüﬂünü görece¤imiz günlere sakl›yoruz” dedi.
TAYAD’l›lar ertesi güne kadar
Behiç Aﬂc›’n›n yan›nda açl›¤› paylaﬂarak yeni bir y›l› karﬂ›lad›lar.
Kocaeli Gençlik Dernekli 6 ö¤renci de yeni y›la ﬁiﬂli Direniﬂ
Evi’nde 1 günlük açl›k grevi yaparak girdiler. Yozlu¤un, bencilli¤in
özellikle gençli¤i kuﬂatt›¤› bu dönemde gençli¤in saf›n› direniﬂin
yan›nda belirlemesi düzenin yozlaﬂDireniﬂ Evleri'nde
t›rma dejenere etme politikas›na
Yeni Y›l ve Bayram
karﬂ› da bir tav›rd›.
“Yeni bir y›la umutla girmek”
TAYAD’l› Aileler bayram›n 1.
denildi¤inde, umudun en yüksek olgünü 31 Aral›k’ta, Direniﬂ Evi'nde
du¤u yerlerin baﬂ›nda Direniﬂ Evleaçl›k grevindeydi. TAYAD’l›lar açri gelir. Çünkü en güçlü umut, anl›k grevine baﬂlamadan önce evin
cak ona ulaﬂmak için direnenlerde
önünde aç›klama yapt›lar.
anlam bulur. ﬁiﬂli Direniﬂ Evinde de
“Tecrite Son” pankart› açarak,
yeni y›l umutla karﬂ›land›.
“Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu DiTAYAD’l›lar, avukatlar ve dostriniﬂi, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
lar› yeni y›lda Behiç Aﬂc›’n›n yaDurdurun” sloganlar›n› atan aileler
n›ndayd›lar. Aﬂc›’n›n herkesin bayad›na aç›klamada bulunan TAYAD
ram›n› ve yeni y›l›n› kutlamas›yla
Baﬂkan› Mehmet Güvel, “Kaç baybaﬂlayan etkinlik, Grup Yorum’un
ram, kaç yeni y›l geçti tecritte?..
türküleri ile devam etti. Behiç Aﬂc›’n›n istedi¤i üzerine “Ötekilere
B›rakt›k” ve “Yaral› Ceylan” türkülerini de seslendiren Grup Yorum’un ard›ndan Fas›l Ekibi'nin
dinletisi yerald›. Yeni y›l Direniﬂ
Evi’nde mücadeleyi büyütme kararGrup Yorum,
l›l›¤›yla karﬂ›land›.
yeni y›la
Adana Direniﬂ Evi'nde de yeni
direniﬂ içinde
y›lda direniﬂin coﬂkusu hakimdi.
merhaba
diyen Aﬂc›’n›n
40
yan›ndayd›
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Adana Direniﬂ Evi’nde 31 Aral›k
günü yap›lan etkinlikle yeni y›la
Gülcan Görüro¤lu ile birlikte girildi.
Adana HÖC üyeleri yeni y›l›
Gülcan Görüro¤lu’nun evinin önünde düzenlenen etkinlikle karﬂ›lad›Adana’da
ateﬂ geceyi
ayd›nlat›rken,
gece yar›s›
‘Gülcan
Görüro¤lu
Onurumuzdur’ slogan›
yank›land›

lar ve 40 kiﬂi yeni y›l›n ve bayram›n
ilk gününü Gülcan’›n açl›¤›n› paylaﬂarak geçirdiler.
Etkinlik için, evin duvar›na “Yeni Y›lda Direnenleri Selaml›yoruz”
yaz›l› pankart as›ld›. Sabah saatlerinde baﬂlayan bayramlaﬂma akﬂam
geç saatlere kadar sürdü.
Akﬂam saat 19.00’dan itibaren
ise, yeni y›l kutlamas› devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile
baﬂlad›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan
yeni y›l mesaj› okundu. ﬁiirler,
skeç, söylenen türküler ve çekilen
halaylarla süren etkinlikte, Adana
Gençlik Derne¤i Müzik Grubu dinleti verdi ve ateﬂ baﬂ›nda ﬂehitlerimizin sevdi¤i türküler hep bir a¤›zdan söylendi.
‹lerleyen saatlerde kutlamaya
kat›lan Gülcan Görüro¤lu ﬂunlar›
kaydetti: “Tecrit mutlaka kald›r›lacak, insanlar›m›z bunu unutmamal›,
umudunu asla yitirmemeli, Adalet
Bakanl›¤› ﬂu an bir oyalama takti¤i
izliyor ancak bir taraftan da köﬂeye
s›k›ﬂt›, bu nedenle tüm gücümüzle
tecrite karﬂ› mücadeleyi daha da
büyütmeliyiz. ﬁunu unutmay›n,
ölüm orucu direniﬂi tecrite karﬂ› en
ön mevzimizdir ancak zafer sadece
bu mevzimizle de¤il tüm mevzilerden verilen mücadeleler sonucu kazan›lacakt›r.”
122 ﬂehidin resimleri de Direniﬂ

Evi'nde yeni y›lda umudun simgeleri olarak yerini al›rken, gece yar›s›
havai fiﬂekler eﬂli¤inde “Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Behiç Aﬂc›
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› hayk›r›ld›.

Temel Haklar Fedarasyonu
Etkinli¤inde Ortak Ruh:
2007 Kavga Y›l› Olacak
Temel Haklar Fedarasyonu 2007
y›l›n› Destan Dü¤ün Salonu’nda
yapt›¤› etkinlikle karﬂ›lad›.
Etkinlik, Saat 18.00'de aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlarken ilk olarak birlikte yemek yenildi. Salona, “Yeni
Y›lda Tecrite Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” pankart› as›larak mücadeleye devam kararl›l›¤›
vurguland›. Fas›l Ekibi dinletisi
Anadolu'nun zengin kültürünü yans›t›rken, Erdal Bayrako¤lu herkesi
horonlar›yla ve Karadeniz türküleriyle coﬂturdu. Behiç ve Gülcan’›n
yeni y›l mesajlar›, sinevizyonda
2006’n›n mücadele karelerinin gösterimi ile birlikte sunuldu. Mesajlarda salona hakim olan sessizlik,
mesajlar›n sonunda alk›ﬂ ve sloganlara yerini b›rakt›. Salon “Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Say-

maz
Onurumuzdur,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durudun” sloganlar› ile inlerken, Büyük
Direniﬂ'in savaﬂç›lar›
selamland›.
ﬁiirlerin okundu¤u
gecede büyük ailemi- Hakl›y›z Kazanaca¤›z
zin ve kurumlar›n me- marﬂ›n› yumruklar havada
sajlar› okundu. Simurg söyleyen bin kiﬂi,
Tiyatro Ekibi’nin ser- 2007’nin yeni bir kavga
giledi¤i oyunun ard›n- y›l› olaca¤› mesaj› verdi
dan Grup Yorum alk›ﬂlar eﬂli¤inde sahne almi yap›lan etkinlikte Temel Haklar
d›. Anadolu'nun dört bir yan›ndan
üyeleri, ‹dilcan Müzik Toplulu¤utürküler, oyun havalar› seslendiren
'nun türküleriyle coﬂtular. 70 kiﬂinin
Yorum coﬂkuyu doru¤a ç›kard›.
kat›ld›¤› etkinlik, Abdi ‹pekçi Par1000 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte,
k›’n›n ziyaret edilmesiyle son bulHakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› s›k›l›
du.
yumruklar eﬂli¤inde hep birlikte
söylendi.
Yeni y›l birçok kentte kurulu buAbdi ‹pekçi Park›’nda
lunan Temel Haklar Dernekleri'nde
Bayramlaﬂma
oldu¤u gibi, Ankara Temel Haklar’da da düzenlenen bir etkinlikle
karﬂ›land›.
Ankara'da TAYAD’l› Aileler bir
Umut ﬁener, yeni bir y›la daha
bayrama daha Abdi ‹pekçi ParBüyük Direniﬂ'le girildi¤ini hat›rlak›’nda direniﬂ içinde girdiler. Birtarak, “direniﬂçilerimizden ald›¤›çok yerden gelen ziyaretçileri kabul
m›zla güçle, yeni y›l›n zafer y›l›m›z
eden TAYAD’l›lar, tecrit kalkana
olmas› dile¤iyle” temennisinde bukadar direniﬂlerine devam edeceklelundu. Gülcan ve Behiç’ten gelen
rini bir kez daha vurgulad›lar.
mesajlar›n okundu¤u, slayt gösteri-

Gülcan Görüro¤lu:

Direniﬂçilerden yeni y›l mesaj›

Koskocaman bir y›l› daha geride b›rakt›k. ‹yisiyle
kötüsüyle, ac›s›yla üzüntüsüyle, sevinciyle mutlulu¤uyla her ﬂey ile geride b›rakt›k.
Yeni y›la aç›kças› bu ﬂekilde girmek istemezdim
yani ölüm orucu eylemiyle girmek istemezdim. ‹sterdim ki taleplerimizin, ihtiyac›n karﬂ›lanmas› ve ﬂu anda iﬂte ben, Sevgi, Behiç abi ile birlikte, bu yeni y›la
ailelerimizle sevdiklerimizle, sizin gibi de¤erli dostlar›m›zla, yoldaﬂlar›m›zla bir arada olmak isterdim ama
olmad›.
... Geldi¤imiz aﬂamay› hepimiz biliyoruz, görüyoruz de¤iﬂen bir ﬂey olmad›, biz yine buraday›z. Moralimiz yerinde, kendimize güvenimiz sonsuz, hiçbir ﬂeyimizden ödün vermedik. Dedi¤imiz gibi 6 y›l önce ne
dediysek nas›l ç›kt›ysak yola, nas›l bir kararl›l›kla ad›m›m›z› att›ysak ﬂu anda da öyle, aç›kças› ben öyle görüyorum. Bende olsun Behiç abide olsun Sevgi’de olsun sizlerde olsun kararl›l›¤›m›z hiçbir ﬂekilde de¤iﬂmemiﬂtir ve bu tecriti kald›raca¤›m›za inan›yorum.
Hepinizi çok seviyorum yeni y›l›n›z kutlu olsun.

Behiç Aﬂc›:
Merhaba Ailelerimiz, Say›n Misafirlerimiz.
Bir y›l› daha bitirdik. ... Evet 2006 bizler aç›s›ndan
haklar ve özgürlükler mücadelesini ilerletti¤imiz, geniﬂletti¤imiz, büyüdü¤ümüz bir y›l oldu. Daha çok örgütlendik. Türkiye'nin hemen hemen her taraf›nda sesimiz, izimiz olmaya baﬂlad›. Ee tabi tecrite karﬂ› mücadelede de geliﬂtik, yetkinleﬂtik. Mücadeleyi tabiri caizse s›çratt›k. Ama nihai zafer noktas›n› koyamad›k henüz. Bizi bekleyen öyle bir görev ve sorumluluk var. ...
2006'n›n, 2005'in, 2004'ün, bütün bir geçmiﬂin asl›nda
miras› bu. Bu mücadeleyi daha da ilerletmek, daha büyütmek, oldu¤undan çok daha ileri götürmek, bu bizim
temel sorumlulu¤umuz. 2007'de de kazan›lmas› gereken zaferler bizleri bekliyor. Bütün o zaferlerin kazan›lmas› mümkün. 2006 bence bunu gösterdi. O zaferleri kazanmak üzere hepinize baﬂar›lar diliyorum. 2007
‘de 2006 gibi bizim olacak. Biz Kazanaca¤›z.
41
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“Eyleme son verin” sesini de¤il,
“Tecrite son” sesini yükseltelim
Türkiye’de haklar ve özgürlükler mücadelesi, demokratik mücadele yürütmek, bedel istedi¤i gibi,
ayn› zamanda sab›rl› ve kararl› bir
çizgide yürüyebilmeyi gerektirir.
Mücadele etti¤i sistemi yeterince
tan›mayan ya da hiç tan›mayanlar,
sistemin kendini pazarlama yalanlar›na (demokrasi, hukuk devleti gibi)
bir biçimde ikna olanlar›n bu mücadelede sürekli olarak hayal k›r›kl›klar› yaﬂayaca¤› da, deneylerle sabittir.
Gündem ne olursa olsun, hangi
konuda bir mücadele yürütülürse
yürütülsün yukar›da alt›n› çizdi¤imiz noktalar geçerlidir.
Tecrite karﬂ› mücadele sözkonusu oldu¤unda ise, art›k tarife gerek
olmayan, alt› y›ldan fazla bir zamanda yarat›lm›ﬂ pratik ortada durmaktad›r. 122 insan direniﬂi bugünlere taﬂ›yabilmek için eﬂsiz bir tahammül örne¤i sergileyerek, umutsuzlu¤un boy vermesine, aldatma
ve oyalamalar›n direniﬂi yolundan
döndürmesine izin vermediler. Böylesi anlarda bir an›t gibi dikildiler.
D›ﬂar›da mücadeleyi sürdürenler,
1200 gün bir yerde oturma eylemi
sürdürecek denli bir sab›r ve kararl›l›kla tecriti duyurmaya çal›ﬂt›lar.
Kuﬂkusuz ki, bu konuda çok daha
fazla örnek vermek de mümkündür
ve bunlar herkesçe bilinir.
*
Bugün tecrite karﬂ› mücadele,
y›llard›r süren sansür duvarlar›n›
büyük oranda parçalam›ﬂ, tecrit bir
çok kesim taraf›ndan kabul edilen,
tart›ﬂ›lan bir olgu haline gelmiﬂtir.
Bunda, Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂinin
etkisini ise san›r›z anlatmaya bile
gerek yoktur.
Behiç Aﬂc›’ya yap›lan “eyleme
son versin” ça¤r›lar› da kuﬂkusuz
bu gerçeklikten ba¤›ms›z de¤ildir.
Tecriti sürdürenler ve onlar›n dilinden, oligarﬂinin cephesinden konuﬂanlar›n yapt›klar› “Behiç Aﬂc› ey-

leme son vermeli” ça¤r›lar›n› bir
kenara b›rak›yoruz. Onlar›n niyetleri kimse için s›r de¤ildir; direniﬂ yeniden sansür karanl›¤›na gömülsün,
yedi y›ld›r k›ramad›klar› direniﬂ k›r›ls›n da, gerisi önemli de¤il. “‹nsan
yaﬂam›, hayat›n kutsall›¤›” gibi laflar etmeleri, “üzüldüklerini” beyan
etmeleri sadece bu niyeti gizlemek
için baﬂvurulan yalanlardan ibarettir.
Ancak, “eyleme son verin” ça¤r›lar›n›n sadece oligarﬂi cephesinden gelmedi¤i de bir gerçektir.
Bir biçimde tecrite karﬂ› ç›kan,
ﬂu veya bu oranda bu mücadelenin
içinde yeralan DKÖ, sendika, oda,
baro ya da hukukçu ve ayd›nlar aras›nda da böyle bir anlay›ﬂ›n -bugün
için a¤›rl›k oluﬂturmasa da- boy
verdi¤i görülmektedir. Özellikle,
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç’›n,
Behiç Aﬂc›’n›n ailesi ve bir k›s›m
kitle örgütleri ile görüﬂmesi, baz›
milletvekillerinin sorunu TBMM
kürsüsünde dile getirmesi, tecritin
bas›nda ve demokratik kamuoyunda gündemleﬂmesi gibi geliﬂmelerin
ard›ndan bu yönde niyetler beyan
edilmektedir.
Deniliyor ki; “biz tecrite son verilmesi için mücadele edece¤iz,
ölüm tecriti kald›rmad›, yaﬂam›
kurtarmal›y›z!”
Deniliyor ki; “Behiç Aﬂc›’n›n
eylemi amac›na ulaﬂt›, eylem herkesin dikkatini çekti, mecliste de konuﬂuldu, eylemini bitirsin! Yaﬂayarak
iktidar sahiplerine tecriti anlats›n.”
Tecrite karﬂ› mücadelenin yükseldi¤i her aﬂamada, bu tür ça¤r›lar›n artt›¤› görülmektedir. 19 Aral›k
öncesinde de, 19 Aral›k sonras›nda
da buna benzer aﬂamalar yaﬂand› direniﬂ seyri içinde. “Biz takipçisi
olaca¤›z” diyenler oldu. “Bakanl›k
F Tiplerinin aç›lmas›n› erteleyecek,
b›rak›n” diyenler oldu.
Direniﬂ üzerinden farkl› hesaplar
yap›larak dile getirilen bu tür ça¤r›42
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lar› bir yana b›rak›rsak, bir kesim
için de Türkiye gerçe¤ini, faﬂizmi,
bugün için AKP iktidar›n› tan›mama, haklar ve özgürlük mücadelesini do¤ru tahlil edememe, tecrit politikas›n›n oligarﬂi aç›s›ndan neyi ifade etti¤ini görmeme vard›r.
Belki “iyi niyetle” yap›l›yordur
bu ça¤r›lar. Ancak, hem kendi içinde zay›fl›klar taﬂ›yor, hem de yap›lmak istenenin tersine bir sonucun
zeminini olgunlaﬂt›r›yor.
Bu ça¤r›lar›n ne siyasi olarak ne
de hümanist anlamda hiçbir anlam›
yoktur. Tecrit sorununun çözülmesine hizmet etmez. Bunun da ötesinde, tecrit sorununu tümüyle gündeminden ç›karmak için direniﬂin k›r›lmas›n› dört gözle bekleyen, beklemenin de ötesinde onlarca politik,
polisiye, ideolojik manevra ile k›rmaya çal›ﬂan devletin de¤irmenine
su taﬂ›yacakt›r. Zulme karﬂ› direnenlerin üzerinde kurulacak her
bask›, niyetten ba¤›ms›z olarak, zalimin hanesine yaz›l›r.
Aﬂc› ve di¤er direniﬂçilerin seslerini duyurduklar›, F Tiplerindekilerin de “yaﬂam›” oldu¤unu herkese
kan›tlad›klar›n›, hatta dünyan›n
duydu¤unu belirterek, hayatta kalarak tecrite karﬂ› mücadele etmeye
ça¤›rmak, ya yaﬂanan süreçten hiç
haberdar olmamakt›r ya da belirtti¤imiz gibi, sistemi tan›mamakt›r.
Tecrit yedi y›ld›r anlat›l›yor, Behiç
Aﬂc› bu sürecin hep ortas›nda yerald›, birçok yol ve yöntemle tecriti
anlatt›. Tüm bunlar sonuç vermedi¤i için ölüme yat›rd› bedenini. ﬁimdi O’na ça¤r› yapanlara düﬂense,
eriyen bedeniyle yaratt›¤› kamuoyu
bask›s›n› yeniden ona yöneltmek
de¤il, tersine iktidara, tecritin sahiplerine yöneltmektir.
Geçmiﬂte iktidar›n, bu tür ça¤r›lar› nas›l kulland›¤›, direniﬂi halktan
tecrit etmek ve sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rmak için f›rsat olarak de¤erlendirdi¤i iyi bilinmelidir.
Bilinmesi ve mant›k hatas›na düﬂülmemesi gereken bir baﬂka nokta
ise ﬂudur: Ortada bir zulüm politikas› var, uygulayanlar› bellidir. Bir
de buna karﬂ› direnenler var. Bu po-

litikan›n yaratt›¤› siyasi, insani sorunun ve sonucun ortadan kald›r›lmas›, direnenin direnmeyi b›rakmas›yla mümkün olabilir mi? Yoksa
do¤ru akl›n, bilimin emretti¤i üzere,
böyle bir trajik tabloyu yaratan politikan›n sahipleri mi uygulamadan
vazgeçmeli? Elbette ki, ikincisi. O
zaman, “b›rakmaktan” sözedenlerin
yapmas› gereken de, iktidar›, bu politikadan vazgeçirmek için bask›
kurmakt›r.
Aﬂc› ölüme yatana kadar 122 insan›n öldü¤ünü, tecriti, hapishanelerde neler yaﬂand›¤›n› y›llarca
halktan gizleyen bir iktidar, ﬂimdi
bu yönde bir kamuoyu oluﬂtuktan
aylar sonra lütfedip bir aç›klama yapan (o da inkar dolu) bir iktidar,
üzerindeki bask› (Aﬂc› ve di¤er
ölüm orucu direniﬂçilerinin eylemi)
kalkt›¤›nda sorunu çözme gibi bir
anlay›ﬂ taﬂ›r m›?
Bugüne kadar hiçbir direniﬂçi,

ölmek için direnmedi. Aksine yaﬂamak ve yaﬂatmak için direndiler ve
öldüler. Ayn› durum Behiç Aﬂc› için
de geçerlidir. Bir mücadele biçimi
olarak ölüm orucuna karﬂ› olmak
baﬂka bir ﬂeydir, “b›rakma” ça¤r›lar› yaparak, direniﬂ üzerinde bask›
kurmak baﬂka. Ölüm orucuna eylem biçimi olarak karﬂ› ç›k›lmas›n›
tart›ﬂ›r›z ama anlayabiliriz. Direnmekten vazgeçin demeyi ise anlayamay›z.
Çünkü ölüm orucunu bir direniﬂ
biçimi olarak seçmiﬂ ve bunu yedi
y›ld›r sürdürenlere, “ölüm orucunu
b›rak”›n demenin anlam›, bu zulme
karﬂ› direnmeyi b›rak›n demektir.
Öte yandan kimse, ölüm orucu d›ﬂ›nda yöntemlerle mücadeleden
sözedemez bize. Çünkü iddia ediyoruz ki, bilinen, bilinmeyen ne kadar demokratik, meﬂru mücadele biçimi varsa yedi y›ld›r uygulanm›ﬂ,
uygulanmaktad›r. Yani sadece ölü-

me yatm›yor bu insanlar, ayn› zamanda gösteriler, yetkililerle görüﬂmeler, baﬂkente yürüyüﬂler, iﬂgaller,
yol kesme eylemleri, mitingler, bas›n aç›klamalar›... akla gelebilecek
her türlü eylemi yap›yorlar.
*
Tecrit sorununa, ölüm orucu direniﬂine, “önce kim ad›m atmal›”
gibi anlams›z bir soru üzerinden bakanlar, devletin istedi¤i zeminde
tart›ﬂmaktan kaç›namazlar. Tereddütsüz bir ﬂekilde, tecritin sahiplerine yönelinmeli ve “tecrite son verin” bask›s› yo¤unlaﬂt›r›lmal›d›r.
Enerjimizi, gücümüzü iktidar›n bizi
kaale almayan tutumunu k›rmak, bu
kadar baro, ayd›n, sendika, DKÖ,
meslek örgütü taraf›ndan dile getirilen bir sorunu “es” geçemeyece¤ini
göstermek için kullanmal›y›z.
Behiç Aﬂc›’n›n ve di¤er direniﬂçilerin yaﬂamas› buna ba¤l›d›r.

Ar›nç’a Soruyoruz; Sorun ‘‹nsani Olmayan’
Tecrit Mi? Yoksa Buna Direnenler Mi?
26 Aral›k günü Behiç Aﬂc›’n›n ailesi
ve DKÖ’lerle biraraya gelen TBMM
Baﬂkan› Bülent Ar›nç, özetle ﬂu noktalar›n alt›n› çizmiﬂti:
- Meclis bu konuyu görmezden gelemez.
- F Tiplerindeki ﬂartlar insani ﬂartlar olmaktan ç›kt›.
F Tipleriyle gayemize ulaﬂamad›k. F Tiplerinde insanlar›n psikolojileri üzerinde sorunlar meydana geldi.
Bu görüﬂmenin birkaç gün sonras›nda ise, gazetelerde Ar›nç’›n “piﬂman oldu¤u” ve “asl›nda Aﬂc›’n›n
eylemi b›rakaca¤›n› ancak arkas›nda örgüt oldu¤unu ve
b›rakt›rmad›¤›n›” ö¤renen Ar›nç’›n “e¤er böyle ise
kendisine yaz›k eder” dedi¤i yönünde haberler yerald›.
Ar›nç’›n çözüm noktas›ndaki giriﬂimlerden bu nedenlerden dolay› vazgeçti¤i ﬂeklindeki bu haberler
Ar›nç taraf›ndan yalanlanmad›.
Ar›nç aç›s›ndan sorun, Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂi midir, yoksa kendisinin de “insani” olmad›¤›n› kabul etti¤i, iflas etti¤ini tescil etti¤i F Tipi sistemi, yani tecrit
midir? Evet, e¤er bu aç›klamalar do¤ru ise, Bülent
Ar›nç kamuoyuna bunu aç›klamak durumundad›r.
Çünkü;

“Eylemi b›raks›n” dedi¤i avukat kendini ölüme, bu
sorun oldu¤u için yat›rd›. O zaman onun yaﬂamas›ndan
sözeden birinin do¤al olarak sorunun kayna¤›n› tart›ﬂmas› gerekir. ‹lk TBMM Baﬂkan› oldu¤u günlerde de
benzeri sözler ettikten sonra Adalet Bakan›’n›n malum
telkinleri ile konuyu y›llar boyunca gündeminden ç›karan Ar›nç, bugün de ayn› ﬂeyi mi yap›yor? Benim istedi¤imi yapmad›n, eylemi b›rak dedim b›rakmad›n, öyleyse arkanda örgüt var, öyleyse öl! Bu mudur demokratl›k, bu mudur islamc›l›k, bu mudur savunulan ahlâk!
Birileri de Ar›nç ve o çizgideki insanlar için “tarikat, örgüt” diyor, o zaman ne dedi¤ine bak›lmadan katli vacip diye mi bak›lmal›?
Hem yaﬂamdan sözedeceksiniz, hem de bayatlam›ﬂ
“örgüt” demagojilerini dayanak yaparak, insanlar›n
ölümünü seyredip, ne yapal›m b›rakmad› diyeceksiniz.
Zaten “suçlu” da haz›r; örgüt istedi, öldü! der ç›kars›n›z. Bu zihniyetin; bilimsellikten, ak›ldan yoksun olmas›, demokratl›ktan fersah fersah uzak olmas› rahats›z da etmeyecek. Sorumluluk makamlar›nda oturup
insanlar›n ölümünü seyreden katil oldu¤unuzu belki
kendinize itiraf etmezsiniz, apolitik kesimleri de belki
inand›rabilirsiniz, ama tarih böyle yazmaz say›n Ar›nç.
Katiller aras›ndan ad›n›z› ç›karmaz!!!
43
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e mek
Novamed ‹ﬂçilerine Destek
Antalya Temel Haklar üyeleri, grevdeki Novamed iﬂçilerini ziyaret etti.
27 Aral›k günü, grevlerinin 93. Gününde olan
iﬂçileri ziyaret eden dernek çal›ﬂanlar›, geliﬂmeler
üzerine bilgi ald›lar ve desteklerini yinelediler.
Grev çad›r›nda 3 vardiyal› olarak nöbet tutan iﬂçiler, patronun halen bir ad›m atmad›¤›n› kaydederken, iﬂçi haklar›n› ve sendikay› tan›mayaca¤›n› beNovamed iﬂçileri gibi; Diyar- lirtti¤ini anlatt›lar. 12 ülkede ﬂubeleri bulunan
uluslararas› tekelin Türkiye’de sendikas›zlaﬂt›rma
bak›r’da Aky›l, ‹zmir’de
konusunda bu kadar pervas›z olmas›na dikkat çeBayrakl› Denim Tekstil, Koken iﬂçiler, uluslararas› sendikalardan önümüzdeki
caeli’nde Trakya Sanayi,
Mersin’de SCT Filtre iﬂçileri hafta bir heyetin patron ile görüﬂece¤i bilgisini verdiler. Siyasi ﬂube polisleri ile resmi polislerin 24
ve Dandy Sak›z Fabrikas›
saat fabrika önünde bekleyerek iﬂçiler üzerinde
iﬂçileri de bayrama ve yeni
y›la grev çad›r'lar›nda, dire- bask› kurmaya çal›ﬂt›¤› belirtilirken, bir k›s›m iﬂçi
de iﬂini kaybetme korkusu ile greve destek vermeniﬂlerde girdiler.
me bencilli¤ini sürdürüyor.
Temel Haklar’›n deste¤inden memnuniyetini dile getiren iﬂçiler, kazanmak için daha çok deste¤e ihtiyaç duyduklar›n› ifade ediyorlar.

EMEKL‹-SEN: ‘HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ’

Yak›lan kad›n
iﬂçiler an›ld›
Geçen y›l Bursa'da yanarak ölen
tekstil iﬂçisi 5 kad›n› anmak için, 29
Aral›k'ta D‹SK Genel Merkezi'nde
bas›n toplant›s› düzenleyen, D‹SK
Avrupa Yakas› Bölge Temsilcisi
Mehmet Karagöz, “Özay Tekstil,
onlar› kölelik ve tecrit koﬂullar›nda
çal›ﬂt›r›p üzerlerine fabrika kap›s›n›
kilitleyerek adeta tutsak muamelesiyle ölüme gönderdi” dedi.
Kad›n iﬂçilerin sigortas›z ve asgari ücret karﬂ›l›¤›nda kurals›z çal›ﬂt›r›larak sömürüldüklerini ve öldürüldüklerini kaydeden Karagöz
aç›klamas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Özay
Tekstil ise sigortal›yd›, sigorta onun
zarar›n› telafi etti. 5 gencecik kad›n›n yand›¤› fabrikan›n yerine yeni
bir bina inﬂa etti ve halen yüzlerce
kad›n iﬂçi ayn› ﬂartlarda ve koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmaya devam ediliyor.”
Ayn› gün Taksim Tramvay Dura¤›'nda da çeﬂitli sol gruplar aç›klama yaparak beﬂ kad›n› and›lar.
29 Aral›k 2005 günü Bursa Özay
Tekstil Fabrikas›'nda; 15 yaﬂ›ndaki
Ayﬂe Denizalan, 18 yaﬂ›ndaki ﬁadife Düﬂük, 21 yaﬂ›ndaki Gülden Çiçek, 27 yaﬂ›ndaki Necla Özveren ve
üç ayl›k hamile olan 32 yaﬂ›ndaki
Sevgi Sesli, patronun fabrika kap›s›n› kilitli tutmas› sonucu yang›nda
d›ﬂar› ç›kamayarak diri diri yanm›ﬂlard›.

D‹SK/Emekli-Sen ‹stanbul ﬁubeleri 1 Aral›k tarihinde baﬂlatt›klar› "Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas› çerçevesinde 29 Aral›k'ta Beﬂiktaﬂ An›t›'ndan AKP Beﬂiktaﬂ ilçe binas›na yürüdü.
Emekli kuyru¤unda ölenleri temsilen tabut b›rakan emeklilerin yürüyüﬂü, polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›rken, bu durumu protesto eden
Emekli-Sen üyeleri, "Emekliye De¤il Çetelere Barikat, Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›n› att›lar. Emeklilerin kararl›l›¤› sonucu barikat kalkarken, AKP önünde
aç›klama yapan Beyo¤lu 2 No'lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r, “yeni y›l› ve
bayram› bize zehir ederek çocuklar›m›z›n, torunlar›m›z›n karﬂ›s›na ç›kamayacak hale getiren AKP hükümetine biz de
yeni y›l ve bayram hediyesi olarak banka kuyCebeci Hastanesi Temizlik ‹ﬂçileri ‹ﬂ B›rakt›
ruklar›nda yaﬂamlar›n› yitiren arkadaﬂlar›m›z›n
isimleri yaz›l› tabutlar›n› getirdik” dedi.
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ve
‹bni Sina Hastanesi'nde görevli temizlik iﬂçileri, "maaﬂlar›n› 5
ayd›r düzenli alamad›klar›" gerekçesiyle 30 Aral›k'ta iﬂ b›rakt›.
Özörnek ‹nﬂaat ve Temizlik Limited ﬁirketi'ne ba¤l› olarak asDokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde tagari ücretle çal›ﬂan temizlik iﬂçileri, maaﬂlar›n›n ödenmedi¤ini ve
ﬂeron Güzel ‹zmir ﬁirketi'nde çal›ﬂan 86 iﬂçi, bayram›n heçal›ﬂma koﬂullar›n›n kötü oldu¤unu ifade ediyorlar. ‹ﬂçilerin asmen öncesinde iﬂten ç›kar›ld›. 32’si Genel-‹ﬂ üyesi olan iﬂçigari ücretinden çeﬂitli gerekçelerle sürekli kesintiler yap›l›yor.
ler, patronun bayram› ve yeni y›l› zehir etti¤ini kaydettiler.
Kendilerini zincirsiz köle olarak tan›mlayan iﬂçiler, hastaland›klar› zaman bile izin verilmeyerek çal›ﬂt›klar›n› ya da mazeretsiz
Haziran baﬂ›nda da 213 iﬂçinin iﬂten at›ld›¤› Güzel ‹zgelmemiﬂ kabul edilerek maaﬂlar›ndan kesildi¤ini aktard›lar.
mir’de iﬂçiler uzun süre sendikalaﬂma mücadelesi vermiﬂlerdi. ‹ﬂten atmalara tepki gösteren iﬂçiler, patronun “kimseyi
Her iki hastanede de çal›ﬂan bin 300 temizlik iﬂçisi Aral›k
ay›n›n 15'inde almalar› gereken maaﬂlar›n› hâlâ alamad›lar.
iﬂten ç›kartmayaca¤›z” sözünü tutmad›¤›n› dile getirdiler.

Bayram hediyesi: iﬂsizlik!

44
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Mersin’in düﬂman iﬂgalinden kurtuluﬂu törenlerinde Kürt düﬂmanl›¤›

Korkuyor musunuz yoksa?
Yoksa, birileri mi engel oluyor?
Kim o engel olanlar?
“En büyük Türkiye” diye ba¤›rt›p “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun IMF” demeniMersin’in düﬂman iﬂgalinze
engel olan kim?
den kurtuluﬂunun 85. Y›ldönüOnlar› tan›y›n.
mü, 3 Ocak’ta törenlerle ve bir
mitingle kutland›.
‹ﬂte, düﬂman›n içimizdeki
uzant›lar› as›l onlard›r.
MHP’li Toroslar Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen mitinge
Ülkemizin onlarca ilinde, ilçeyaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi kat›ld›.
sinde “ﬂehrin düﬂman iﬂgalinden
kurtuluﬂu” için törenler yap›l›Kortej ilerlerken, bir noktayor; ama bunlar›n bir tekinde bile
dan sonra kitle içerisindeki faﬂist
anti-emperyalist bir muhteva
bir grubun yönlendirmesi ile
yoktur. Kendinize sorun, niye?
"Mersin Türk’tür, Türklerindir,
Bunlar›n bir tekinde bile anti-emTürk Kalacak", "Mersin Kürtlere
peryalist bir söz, slogan, pankart
Mezar Olacak", "Ülkücüler,
yoktur. Sorun, niye?
Kürtlere Geçit Vermeyecek" sloganlar› duyulmaya baﬂlad›.
Konuﬂmac›lar, o Kurtuluﬂ Savaﬂ›
günlerindeki “kahramanl›kNe ilgisi vard› peki Merlardan”
sözeder, ama o kahrasin’in düﬂman iﬂgalinden kurmanl›klar›n
bile kime karﬂ› gertuluﬂuyla bu sloganlar›n?!
çekleﬂti¤ini es geçerler.
Anadolu’yu Kürtler mi iﬂgal
Nas›l es geçmesinler?
etmiﬂti 1920’lerde?.. Akdeniz saEy vatanseverler!
hillerine yanaﬂan düﬂman gemiﬁehrin eﬂraf›, yedi düvelden
lerinden ç›kanlar PKK’liler miy- ﬁovenizm, vatanseverleri hedefinden birinin tekelci ﬂirketlerinin o ﬂeﬂaﬂ›rt›r, yolundan sapt›r›r.
hirdeki ana bayisidir, ﬂehrin bedi?..
lediye baﬂkan›, emperyalizm iﬂﬁovenizme
kanmay›n!
“Kahrolsun PKK” diye ba¤›ranlar, acaba niye “Kahrolsun Düﬂman gözünüzün önünde; düﬂman birlikçisi düzen partilerinden biFrans›z emperyalizmi”, “Kah- ülke yönetiminde. Düﬂman içimizde. ridir, ﬂehrin kaymakam›, emrolsun ‹ngiliz emperyalizmi” Çünkü denize döktü¤ümüz düﬂman, peryalizmin yukar›dan aﬂa¤›ya
faﬂistleﬂtirdi¤i devletin bir kaydiye ba¤›ram›yor? Niye?
yeniden yerleﬂmiﬂtir yurdumuza.
makam›d›r; ﬂehrin askerlik ﬂuAnadolu’yu iﬂgal eden onlar"Mersin Kürtlere Mezar Olacak"
be baﬂkan› veya garnizon kod›. Anadolu’yu parça parça etmutan›, yedi düvelin hükmetti¤i
yerine,
mek isteyen onlard›. Kürt, Türk
NATO’nun ama esas olarak da
binlerce Anadolu insan›n› onlar
"Mersin Emperyalistlere Mezar Olaemperyalizmin hizmetindeki bir
katletti Kurtuluﬂ Savaﬂ›'nda.
cak" diyebiliyor musunuz?
ordunun subay›d›r.
Üstelik, Anadolu’yu HÂLÂ
‹ﬂte vatanseverlik budur!
Baﬂka da zaten törenlerde
sömüren ve soyan onlar.
kimsenin konuﬂmas›na izin veABD üslerinin üzerine do¤ru yürüTüm iyi niyetiyle bu vatan› serilmez; emperyalizme karﬂ› konuyün bakal›m.
venler, savunmaya çal›ﬂanlar, bir
ﬂacak kimse ç›kamaz kürsülere...
dakika durun, sorun ve düﬂünün!
“En büyük Türkiye” diye ba¤›Ha bu zevat›n d›ﬂ›nda, bir de ö¤renr›p, Türkiye Cumhuriyeti’nin ba“En büyük Türkiye” sloganlaciler ç›kar›l›r kürsüye; onlar da ezkanlar›n›, bürokratlar›n›, hatta gener›yla, bas›n aç›klamas› yapan devberletilen ﬂiirleri okumak zorundarallerini önünde s›raya dizen IMF
rimcilerin, tutsak yak›nlar›n›n üzed›rlar.
memurlar›n›n üzerine yürüyün barine yürümek kolay.
ﬁehirlerimiz, ülkemiz, böyle
kal›m, yürüyebiliyorsan›z?
“En büyük Türkiye” diye ba¤›kurtulur mu düﬂman iﬂgalinden?
Ne oldu?
r›p ülkemizdeki emperyalist tekelleUlusal onur ve ba¤›ms›zl›k, birlikte
rin üzerine yürüyün bakal›m yürüyaﬂad›¤›m›z bu topraklar› Kürtler'e
Niye yürüyemiyorsunuz bunlayebiliyorsan›z?
veya baﬂka halklara “mezar eder›n üzerine? Onlar›n karﬂ›s›na ç›k›p
“En büyük Türkiye” diye ba¤›rek” korunabilir mi?.. Sorun bakaniye “En büyük Türkiye” diye ba¤›r›p ülkemizin her yan›n› sarm›ﬂ olan
ram›yorsunuz?
l›m kendinize!!!

Hedef ﬁaﬂ›rt›yorlar
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gençlik
Ö¤renciler
ad›na
aç›klamay›
yapan
Gökhan Ar›kan, üniversitelerde eﬂzamanl› olarak yap›lan bu sald›r›lar›n üniversite gençli¤inin demokratik, bilimsel, nitelikli, paras›z e¤itim
mücadelesin'e sekte vurmak için yap›ld›¤›n› belirterek, bunlar›n üniversiteleri k›ﬂla gibi yöneten rektörlerin
piyonlar› oldu¤unu ifade etti.
Ülkü Ocaklar› Merkezi'nin bölgeye taﬂ›nmas›n›n ard›ndan faﬂist terörün artt›¤› Beﬂiktaﬂ’ta da anti-faﬂist eylem vard›. 30 Aral›k günü
biraraya gelen ‘Demokrat Beﬂiktaﬂl›lar’, faﬂistlerin sat›rl› sald›r›s›na
u¤rayan Okan Ö. adl› ö¤renciye destek verdiler. Beﬂiktaﬂ esnaf› taraf›n-

Gençlik Kararl›: Okullar›m›z›
Faﬂistlere Teslim etmeyece¤iz
Faﬂist terör giderek yo¤unlaﬂ›rken, devrimci demokrat gençlik, faﬂist sald›r›lara karﬂ› direnmekte ve
okullarda sivil faﬂist otoriteye izin
vermemekte kararl› oldu¤unu ortaya
koyuyor.
28 Aral›k günü ‹stanbul Üniversitesi önünde toplanan ö¤renciler bir
kez daha bu kararl›l›¤› hayk›rd›lar.
D‹SK, E¤itim-Sen ve üniversite ö¤rencilerinin kat›ld›¤› eylemde, ‹.Ü
ana giriﬂ kap›s›na “Üniversitelerimizi Faﬂistlere B›rakmayaca¤›z” pankart› as›l›rken, “Faﬂistlerin ‹pleri
Sermayenin Elinde, Beyaz›t Faﬂizme
Mezar Olacak” sloganlar› hayk›r›ld›.

SERKAN ERO⁄LU'nun
Katilleri Yarg›lans›n!

Y‹BO’lar Kapat›ls›n
Dersim'deki Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu (Y‹BO)’da yaﬂanan çocuk
istismar› ve Pertek Çok Programl› Lisesi Pansiyonu’nda kalan ö¤rencilere
yönelik kaymakam ﬂiddetine iliﬂkin incelemelerde bulunan heyet, 29 Aral›k günü Sanat Soka¤›’nda aç›klama yapt›.
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu (Y‹BO) yaﬂanan 'cinsel istismar' olay›
ve Pertek Kaymakam› taraf›ndan ö¤renci pansiyonunun bas›lmas›na iliﬂkin Dersim’de 29 Aral›k günü Sanat Soka¤›’nda bas›n aç›klamas› yap›ld›.
‹HD ve E¤itim-Sen ﬁubeleri'nin haz›rlad›¤› raporlarda, yaﬂananlar›n
“münferit” olarak adland›r›lamayaca¤› belirtilerek, Y‹BO’lar›n kapat›lmas› ve köy okullar›n›n aç›lmas› istendi. Dersim Temel Haklar, EMEP, DTP
ve ESP’nin de kat›ld›¤› eylemde konuﬂan Av. Bar›ﬂ Y›ld›r›m, “bu olaylar›n sorumlusu, bu sistemdir” dedi. ‹stanbul’da ise, Tunceli Dernekleri Federasyonu TUDEF Baﬂkan› ‹smail Aslan da, bas›n toplant›s› düzenleyerek, Y‹BO'lar›n kapat›lmas›n› istedi.
diyerek k›ﬂk›rtma
giriﬂiminde bulunuyor.
Bask›lar ve polisin provokatif tutumuna iliﬂkin aç›klamada bulunan
Gençlik Derne¤i, amac›n, gençli¤in
örgütlenmesinin ve mücadele etmesinin önüne geçmek oldu¤unu dile
getirdi. Aç›klamada, “Yalanlar› boﬂa
ç›karaca¤›z. Devrimciler bu ülkenin
kurtuluﬂu ve umududur. Biz Artvin’de düzenin pisli¤ini, adaletsizli¤i, tecriti, yozlaﬂmay› anlatmaya devam edece¤iz” denildi.

Artvin Gençlik Derne¤i’ne Bask›lar
Henüz 4 Aral›k’ta kurulan Artvin
Gençlik Derne¤i üzerinde, ilk günden itibaren baﬂlayan polisin bask›lar› dinmek bilmiyor. Dernek üyelerinin ailelerini arayarak “Senin çocu¤un siyasetle u¤raﬂ›yor, okuluna gitmiyor”, “çocu¤unun arkadaﬂlar› cezaevindeki teröristleri savunuyor”
gibi demagojilerle aileleri k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂan polis, dernek binas› çevresindeki esnaflar› da “Bunlar terörist”

dan düzenlenen aç›klama öncesi Ihlamurdere Caddesi'nde bildiri da¤›t›ld›. ‘Demokrat Beﬂiktaﬂl›lar’, aç›klamalar›nda, “Biz, ‹stanbul'un en eski semtlerinden Beﬂiktaﬂ'›n kad›nlar›, erkekleri, gençleri, yaﬂl›lar›, esnaf› ve nihayet Beﬂiktaﬂ tribünleri olarak, burada böyle gerici, vahﬂi sald›r›lara asla izin vermeyiz! Gerici ülkücü terörü, semtimizde kesinlikle
bar›nd›rmay›z! Ülkemizin ayd›nl›k
yüzü, gelece¤i ve umudu olan ö¤rencilerimize kalkan elleri indirmeyi de
çok iyi biliriz!" dediler.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi de yapt›¤› yaz›l› aç›klamada
eli b›çakl› ve sopal› çetelerin üniversite yerleﬂkelerinde terör estirdi¤ini belirterek, “bugün üniversitelerdeki özelleﬂtirmelerin faﬂist güçler devreye sokularak uygulanmak
istendi¤ini” söyledi.
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23 Aral›k 1997’de katledilen Ege
Üniversitesi ö¤rencisi Ali Serkan
Ero¤lu'nu anan ‹zmir Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i ve Kald›raç,
Ero¤lu’nun katillerinin yarg›lanmas›n› istediler.
26 Aral›k'ta ‹letiﬂim Fakültesi
Dekanl›¤› önünde yap›lan eylemde,
“Serkan'lar›n Katledilmesine ‹zin
Verme! Polis ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son!"
pankart› aç›ld›. Ortak aç›klamay›
okuyan, Gençlik Derne¤i üyesi Turgay Sezer, Ero¤lu’nun devlet taraf›ndan katledildi¤ini hat›rlatarak,
“kendini ast›” yalan›n› boﬂa ç›kard›klar›n› ve ‹stanbul Adli T›p’›n,
‘ölümün solunum yoluyla bay›lt›larak gerçekleﬂti¤ini’ rapor etti¤ini
söyledi. Son süreçte artan faﬂist sald›r›lara, polisin, ÖGB’lerin sald›r›lar›na de¤inen Sezer, “Bu sald›r›lar
sana, bana, hepimizedir. Yeni Serkan'lar›n katledilmesine izin verme”
ça¤r›s›nda bulundu.
Sloganlarla biten aç›klaman›n ard›ndan yap›lan anmada; Duvara
Karﬂ› Tiyatro Toplulu¤u'nun oyunun
ard›ndan, Grup Gün›ﬂ›¤› ﬂark›lar›n›
gençlikle birlikte söyledi.

Çeteler 1 Kiﬂiyi Katletti
Hatay'›n Dursunlu Beldesi'nde 2 Ocak gecesi esnaflardan ve halktan zorla haraç toplad›klar› belirtilen bir çetenin gerçekleﬂtirdi¤i silahl› sald›r› sonucu 1 kiﬂi ölürken, 3 kiﬂi de yaraland›.
Yaﬂanan olaya iliﬂkin verilen bilgilere göre, silahl› bir çetenin haraç istedi¤i Mehmet Uygun, Fikret Altunöz, Mahmut Uygun ve Ali Uygun'un haraç
ödemeyi kabul etmemesi üzerine otomatik silahlarla etraf› tarad›klar› belirtildi. Sald›r› sonucu Mehmet Uygun olay yerinde yaﬂam›n› yitirirken, di¤er
3 kiﬂi yaraland›. Sald›r›y› düzenleyen çeteler ise kay›plara kar›ﬂt›.
Sald›r›n›n ard›ndan belde halk› tepki gösterirken, sald›r›da a¤›r yaralanan
Fikret Altunöz’ün eﬂi Neval Çolak Altunöz, çetelerin Dursunlu’yu Teksas’a
çevirdi¤ini belirterek ﬂöyle konuﬂtu, "Halk›n burada can güvenli¤i kalmad›.
Bu insanlar gelip haraç istiyorlar. E¤er bu yaﬂananlara karﬂ›n bizlerin güvenli¤i sa¤lanamayacaksa, insanlar kendi güvenlikleri için kendileri bir ﬂeyler yapmaya baﬂlarlar."
Yaﬂam›n› yitiren Mehmet Uygun’un ailesi feryat ediyordu, “bu çeteler
hangi cesaretle bu kadar rahatça gezebiliyorlar" diye.
7 Aral›k'ta ‹stanbul’da çetelere, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden kurumlar› basan, insanlar› tutuklatan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü bu soruya ne cevap verir bilemeyiz, ama çete-mafya-polis iliﬂkilerinin tüm Türkiye’de ayn›
çark içinde döndü¤ünü söyleyebiliriz.

Mersin’de tutuklananlar serbest b›rak›ls›n
Mersin Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›dan sonra 20 Aral›k’ta tutuklanan 12 kiﬂinin serbest b›rak›lmas›n› isteyen HKM, DSG ve Grup Diyar, 30
Aral›k günü ‹stanbul’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda aç›klama yapt›.
Temel Haklar Federasyonu ve EHP’nin de destek verdi¤i aç›klamada
“Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Faﬂizme Karﬂ› Tek Yumruk Tek Barikat”
sloganlar› at›ld›.
“Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Faﬂizme Karﬂ› Tek Yumruk Tek Barikat” yaz›l› pankart aç›lan eylemde aç›klama yapan Gökmen Yeﬂil, Mersin’deki sald›r› ve tutuklama olaylar›n› hat›rlatarak, “Biz faﬂizme karﬂ› direnece¤iz” dedi.

19 Aral›k ﬁehitleri Ölümsüzdür
Trabzon Temel Haklar Gençlik Komisyonu, 26 Aral›k günü düzenledi¤i
etkinlikle, 19-22 Aral›k’ta ﬂehit düﬂen devrimcileri and›. Trabzon Temel
Haklar'da yap›lan anmada, katliam ve direniﬂ anlat›larak, mücadeleyi yükseltme sözü verildi. Okunan ﬂiirlerin ard›ndan,''D‹R‹ D‹R‹ YAKTILAR'' ve
''HÜCRE'' belgeseli izlendi.
Biga Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de, bayram›n 3. Günü 19 Aral›k sald›r›s›nda yoldaﬂlar› için bedenini ateﬂe veren Yasemin CANCI'n›n mezar›n› ziyaret ettiler. Sayg›
duruﬂunda bulunan gençlik, ard›ndan Yasemin CANCI'n›n mücadele yaﬂam›n› anlatan
bir konuﬂma yapt›. Anma ''Bize Ölüm Yok''
marﬂ›n›n s›k›l› yumruklar havada söylenmesi ile son buldu.
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Soruﬂturmalar
h›z kesmiyor
Üniversitelerde devrimci, demokrat, yurtsever ö¤rencilere yönelik faﬂist sald›r›lar artarken, ayn› süreçte de, faﬂist terörle ayn›
amac› taﬂ›yan soruﬂturma terörü
yo¤unlaﬂ›yor. Güç geçmiyor ki,
bir üniversiteden soruﬂturma haberi gelmesin.
Bu kez de, Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) Rektörlü¤ü 32
ö¤renci hakk›nda soruﬂturma
baﬂlatt›. Gerekçe ise, hak ve özgürlükler düﬂmanl›¤›n›n, demokratik haklar›n kullan›lmas›na karﬂ›
haz›ms›zl›¤›n tipik bir örne¤i.
Rektörlü¤ün 32 ö¤renciye açt›¤› soruﬂturman›n nedenleri, E¤itim-Sen, Halkevleri gibi kitle örgütlerinin düzenledi¤i yasal, demokratik eylemlere kat›lmak!
Demokratik eylemlere kat›lmay›, hak aramay›, “üniversite
ö¤rencilerine uygun olmayan tutum ve davran›ﬂ” s›n›f›na sokan
rektörlük, kendini valilik ya da belediye yerine de koyarak, Trabzon Adliyesi, Atatürk Alan› ve Fatih Devlet Hastanesi’nde bas›n
aç›klamas› yap›lmas›n›n yasak oldu¤unu belirtti.
Ortada Trabzon Valili¤i’nin
sözkonusu eylemlere iliﬂkin açt›¤›
bir soruﬂturma, yasak yerde yapt›n›z diye verdi¤i bir ceza vb. yokken, savc›l›klarda böyle bir soruﬂturma sözkonusu de¤ilken, üniversite kampüsü d›ﬂ›ndaki bir eylemden (içinde olsa da bu rektörlü¤ü hakl› ç›karmaz) dolay› soruﬂturma açmak, polisin eline tutuﬂturdu¤u listelerle kendi ö¤rencilerini susturmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
Daha önce de “etkinlik paras›”
ad› alt›nda haraç al›nmas›na karﬂ›
ç›kan ö¤rencilerini okuldan uzaklaﬂt›rarak cezaland›ran rektör,
aç›k ki düﬂünen, hakk›n› arayan
ö¤renciler de¤il, kendine itaat
eden tebaalar istiyor.
Söyleyelim: Bulamayacak!

Türkiye Çocuk Vakf›, ülkemizdeki
çocuklar›n durumlar›n› ortaya koyan bir rapor haz›rlam›ﬂ.
"Türkiye Çocuk Karnesi-Ekim
2006" ad›yla yay›nlanan rapor,
son 25 y›lda çocuklara yönelik yap›lan çal›ﬂmalar› de¤erlendirmeyi
amaçl›yor. Tabii bu çal›ﬂmalar
de¤erlendirilirken, ortaya son
derece önemli sonuçlar ç›km›ﬂ. ‹ﬂte bunlar›n bir bölümü:
- Bebek ve 5 yaﬂ alt› çocuk
ölümleriyle, anne ölüm oran›,
hâlâ yüksek!
- Anne-çocuk sa¤l›¤› geliﬂtirme
program› yayg›nlaﬂt›r›lamad›.
- Türkiye'de okul öncesi e¤itimde
köklü at›l›m yap›lamad›; dünyada
26 ö¤renci olan s›n›f ortalamas›,
ülkemizde 36. En kalabal›k s›n›flar
‹stanbul'da yer al›yor..
- Türkiye'nin dünya ortalamas›na
göre 143 bin s›n›f aç›¤› bulunuyor.
- Türkiye'de 1 milyon 400 bin çocuk, korunmaya muhtaç ve
kimsesiz.
- Bu çocuklar› kapsayacak bir sosyal güvenlik sistemi kurulamad›.
Koruyucu aile modeli ile evlat
edinme uygulamas› yayg›nlaﬂt›r›lamad›.
- Ülkemizde 4 çocuktan biri yoksul.
- Ülkemizde her 5 çocuktan biri çal›ﬂmaktad›r ve çal›ﬂan çocuklar›n
yüzde 76,9'u tar›m kesiminde
yeral›yor.
- Sokaktaki çocuklar›n say›s› bilinmiyor.
- Sokaktaki çocuklarla ilgili yap›lan
çal›ﬂmalarda en baﬂar›s›z ve en sorunlu 2 il ‹stanbul ve Diyarbak›r.
- 2001-2005 y›llar› aras›nda, suç
iﬂleyen ve kapkaçç›l›k yapan çocuk say›s›nda art›ﬂ meydana geldi.
- Çocuk suçlar› konusu, çocuk adalet sistemi yerine, ceza yasalar›
içerisinde düzenlenmeye çal›ﬂ›l›-

yor.
- Türkiye'de son 5 y›l içinde çocuk
ihmali ve istismar› yayg›nlaﬂma
e¤ilimi göstermektedir.
- En yayg›n çocuk istismar türü
ekonomik istismard›r.
- Son 5 y›lda çocuklara karﬂ› iﬂlenen fiziki istismar türlerinin oranlar› ile cinsel istismar vakalar›nda
art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
- Çocuk pornografisi konusunda
Türkiye “riskli ülke” durumundad›r.

Çocuklar›n›
yokeden sistem
- Son üç y›lda akranlar aras› ﬂiddet
ve çocuklar›n kesici alet ve ateﬂli
silah kullan›m› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
- Türkiye, 27 Ocak 1995'ten bu yana Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme çerçevesindeki taahhütlerini
yerine getirmemiﬂtir.
- Çocuk hak ihlalleri yayg›nlaﬂm›ﬂ,
kamu yay›nc›l›¤› alan›nda da çocuk dostu medya düzenine göre
yasal düzenleme yap›lamam›ﬂt›r.
Deveye demiﬂler ki, boynun neden
e¤ri... O misal; rapor, devenin e¤ri olan yerlerinden birinin e¤riliklerini ortaya koyuyor. 3 milyon
600 bin ailenin yoksulluk s›n›r›nda
oldu¤u bir ülkede, çocuklar›n bu
sorunlardan azâde olmas› mümkün mü?
Ailedeki ekonomik, sosyal ve kültürel kriz, elbette öncelikle çocuklara yans›yor, en çok onlar eziliyor,
istismar ediliyor....
Sistem, ne çocu¤una bir gelecek,
ne yaﬂl›s›na bir güvence sunabiliyor... Her ﬂeyin tekellere sunuldu¤u bir sistemde, çocuklar›m›z giderek en aﬂa¤›l›k istismarlar›n hedefi haline geliyor, sokaklarda çal›ﬂan, yaﬂayan çocuklar›m›z ço¤al›yor...
Asl›nda hep söylendi¤i gibi, bu kavga, sosyalizm kavgas›, iﬂte bu yüzden, kavgay› sürdürenlerin kendi48
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lerinden çok, çocuklar› için sürdürdükleri bir kavgad›r.
Böyle bir düzende çocuklar› için saç›n› süpürge eden annelerin elinden ne gelebilir ki? Saç›n› süpürge
etmek, o çocuklar›n ne bugününü,
ne de gelece¤ini kurtarm›yor.
“Ben çocuklar›m için yaﬂ›yorum” diyen tüm anneler, babalar,
e¤er çocuklar›n›z için yaﬂ›yorsan›z, çocuklar›n›z için yapabilece¤iniz en iyi ﬂey ve en baﬂta yapman›z gereken, çocuklar› böylesine
süründüren, aﬂa¤›layan sisteme
son vermektir...

***
Ülkemizden yozlaﬂma manzaralar›:
“Üç büyük ilde 30
bin kad›n vesika için
bekliyor”
CHP ‹stanbul Milletvekili Güldal
Okuducu baﬂkanl›¤›nda AKP’nin
icraatlerine iliﬂkin haz›rlanan bir
rapor, ülkemizdeki fuhuﬂ sektörü
ve hayat kad›nlar›n›n durumuna
iliﬂkin ﬂu bilgileri veriyor:
Türkiye'de faaliyet gösteren 56 genelevde yaklaﬂ›k 3 bin kay›tl› hayat kad›n› çal›ﬂ›yor. Raporda, vesikas›z, gizli çal›ﬂanlarla birlikte bu
rakam›n 100 bine yaklaﬂt›¤› belirtiliyor.
Tescilli hayat kad›n› say›s› ise 15 bini geçiyor.
Ama bu rakamlardan daha çarp›c›
olan› ﬂu: Üç büyük ilde yaklaﬂ›k
30 bin kad›n fahiﬂelik yapmak için vesika alma s›ras›nda bekliyor.
Ve raporda, ﬂu hesap yap›larak
sorunun büyüklü¤ü gösteriliyor:
Türkiye'nin kad›n nüfusunun 35
milyon civar›nda oldu¤u hesaba
kat›ld›¤›nda her 350 kad›ndan biri fuhuﬂ bata¤›nda veya eﬂi¤inde!
Gerçek ﬂu ki, bu rakamlardan sonra
fazla söze gerek yok. Bu ülkeyi
yöneten herhangi birinin bu
rakamlara bakt›¤›nda utanmas› ve
derhal o görevi b›rakmas› gerekir,
ama yönetenler utanma duygusunu çoktan kaybetmiﬂ bu ülkede...

not düﬂüyoruz

‹stanbul’a 17
cezaevi daha...

✔ Tayyip’in “komik’lik anlay›ﬂ›

Adalet Bakanl›¤›
çal›ﬂ›yor. Durmaks›z›n yeni yap›lar
kazand›r›yor bu ülkeye. Halk deyiﬂiyle, çal›ﬂ›yor ve taﬂ
üstüne taﬂ koyuyor..
Ne var ki, onlar›n üst üste koyduklar› taﬂlar, kimseye
refah getirmiyor. Onlar, tutsakl›klar› büyütmek, tecriti yaymak için üst üste konulan taﬂlar çünkü. Onlar
zulüm taﬂlar›. Onlarla zulmün duvarlar› örülüyor...
Adalet Bakanl›¤›, ‹stanbul’da süren 17 cezaevi
inﬂaat›n› 2007 sonunda tamamlamay› hedefledi¤ini
aç›klad›.
Silivri’de 9, Maltepe’de 4, Metris’te 2, Bak›rköy
ve Ümraniye'de 1’er olmak üzere 17 cezaevi inﬂa
ediliyor. Kocaeli’de de iki hapishanenin yap›m› sürüyor... Adalet Bakanl›¤› çal›ﬂ›yor!
Yetmez. daha çok, daha çok, daha çok cezaevi yap›n...
17 cezaevi ne ki? Bak›n bu ﬂehrin gecekondular›na; hepsi yar›n, olmazsa öbürgün mutlaka suç iﬂleyecekler. Onlara hapishanelerde yer ay›rmak laz›m
ﬂimdiden. Bak›n ﬂu iﬂçilere, ﬂu at›lanlara bak›n, nas›l
da burunlar›ndan soluyorlar... Hele ﬂu iﬂsizler meydanda toplaﬂm›ﬂ kimbilir ne hain planlar kuruyorlar...
Onlar›n da yar›n birgün suç iﬂleyece¤i kesin.... Beﬂ,
yok yetmez, on hapishane daha ekleyin çal›ﬂma
planlar›na...
Sonra ö¤renciler var, köylüler var, memurlar var,
kimbilir onlar›n aras›ndan da ne çok suçlu ç›kacak...
Yeter mi eldeki hapishaneler 70 küsur milyona...
‹ktidar, özellikle de Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
döne döne, bu ülkenin k›t bütçesine ra¤men, hapishanelere ne kadar çok para harcad›klar›yla övünüyor.
Övünme! Ne bu kadar para ay›r hapishanelere, ne de
övün?
Bu ülkede neden durmadan daha fazla hapishaneye ihtiyaç duyuyoruz diye düﬂün. Bu ülkeyi seven,
bu halk› seven herkes bunu düﬂünmeli.
Hapishanelerinin ve içindeki tutuklular›n say›s›n›n her gün artt›¤› bir ülke, “geliﬂmekle”, “kalk›nmakla”, “do¤ru yolda olmakla” övünemez. Övünüyorsa da boﬂuna ﬂiﬂiniyordur, halka yalan söyleniyordur. Çünkü e¤er bir ülkede durmadan hapishane yap›l›yorsa, orada eﬂitsizlik ve adaletsizlik, her gün daha da fazla büyüyor demektir.

Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n espri anlay›ﬂ›n›n da sorunlu oldu¤u biliniyor art›k. Ancak geçen hafta gazetecilere söyledi¤i bir söz, sorunun san›ld›¤›ndan da büyük oldu¤unu gösteriyor. Bas›nda nedense üzerinde
pek durulmayan sözler aynen ﬂöyle:
“Geçenlerde ‹spanya Baﬂbakan› buradayken
ETA’n›n acaba kaç kiﬂiden oluﬂtu¤unu sordum. Bana verdi¤i rakam çok komikti. Yani 1000’i bulmaz
dedi. Çok komik bir rakam. Peki kaç kurban verdi
dedi¤imde verdi¤i rakam daha da komikti, 500’ün
alt›nda bir rakamdan bahsetti. Yaygaras› çok ama
neticesi ortada.” (2 Ocak 2007, Hürriyet)
Silahl› mücadele veren bir örgütte 1000 kiﬂinin yeralmas› “komik” görünüyor Baﬂbakan'a. Hadi bunu sosyoloji, tarih konusundaki cehaletine verelim. Peki sözün devam›na ne diyece¤iz? “500'ün alt›nda kurban
verilmesi” de komik gelmiﬂ Baﬂbakan’a. Acaba bir
olay›n “komik” kategorisinden ç›k›p “ciddi” olay kategorisinde ele al›nmas› için kaç bin kiﬂinin ölmesi gerekiyor Baﬂbakan’›n ölçülerine göre?

✔ MGK Üyesi de A‹HM’e
Baﬂvurur Muymuﬂ!..
Deniz Kuvvetleri Komutan› ‹lhami Erdil, bilindi¤i gibi
yolsuzluk, suistimal gibi suçlardan dolay›, Askeri Mahkeme taraf›ndan 2.6 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Gazetelere yans›yan haberlere göre, Deniz Kuvvetleri
Komutan› da A‹HM’e baﬂvuracak, hakk›n› orada arayacakm›ﬂ. “Kader” iﬂte...
‹lhami Erdil, Deniz Kuvvetleri Komutan› olarak kat›ld›¤› MGK toplant›lar›nda kimbilir kaç kez “AB içiﬂlerimize kar›ﬂ›yor” diye feveran etti? Kimbilir kaç kez,
“Sevr’i hortlatmak istiyorlar” diye konuﬂmalar yapt›...
Kimbilir AB’ye uyum yasalar›na kaç kere karﬂ› ç›kt›..
Yaz›k, ﬂimdi A‹HM’e muhtaç olmuﬂ... Adam s›rf tükürdüklerini yalamamak için oraya baﬂvurmaz ama,
generallerde de demek ki o tutarl›l›k yok!

✔ ‹srailli katillerin ö¤retmeni TSK
‹srailli komandolar kar e¤itimine geliyor. Türkiye ve ‹srail aras›ndaki iﬂbirli¤i, ‹srail kar ve da¤ komando birli¤inin ülkemizde e¤itim çal›ﬂmalar› yapmalar›n› da
kapsayacak. Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Org.
Ergin Saygun’un geçen hafta ‹srail’e yapt›¤› ziyaret
s›ras›nda e¤itim için takvim belirlenmiﬂ. (4 Ocak
2007, Hürriyet)
Lübnan’daki, Gazze’deki katliam, etkilemiyor oligarﬂiyi; Genelkurmay ve AKP iktidar›, siyonistlerle iﬂbirli¤ini pervas›zca, onlar›n katillerine e¤itmenlik yapacak kadar pervas›z sürdürüyorlar.
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yurtd›ﬂ›
Tecrite Karﬂ› Açl›k Grevleri Sürüyor
TAYAD Komite taraf›ndan Avrupa kentlerinde birer hafta sürdürülen
açl›k grevleri, Hollanda’n›n ard›ndan
Belçika’da devam ediyor.
25-31 Aral›k tarihleri aras›nda
Hollanda’n›n Rotterdam Kenti'nde
yap›lan açl›k grevinin yan›s›ra, Adalet Bakanl›¤› ve Cezaevleri Genel
Müdürlü¤ü’ne protesto faks ve mailleri çekilmesi, tecriti Hollanda
halk›na ve Türkiyeliler'i anlatmak
için bildiriler da¤›t›lmas› gibi etkinlikler yerald›. Ayr›ca, açl›k grevi eylemi
boyunca, Hollanda Parlamentosu, merkezi avukatlar barosu, çeﬂitli insan
haklar› kurumlar›, s›n›r tan›mayan doktorlar, demokratik kurumlar ve bas›na, tecrit ve sonuçlar›n›, direniﬂi anlatan dosyalar verildi.
Hollanda TAYAD Komite, eylemin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, tecrite
bir an önce son verilmesini istedi.
Hollanda TAYAD Komite’nin ard›ndan açl›k grevi bayra¤› 1 Ocak'ta
Belçika’ya devredildi.
Belçika TAYAD Komite taraf›ndan 1 Ocak günü yap›lan yaz›l› aç›klama
ile bir haftal›k açl›k grevinin BAHKEM’de sürece¤i belirtilirken, ayr›ca
yap›lacak giriﬂimler hakk›nda da bilgi verildi.
Aç›klamada ﬂöyle denildi:
“Bu sese Belçika TAYAD Komite olarak ses katmaya ve bu sesin daha
güçlü ç›kmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂaca¤›z. Açl›k grevleri, pankartlar›m›z, afiﬂlerimiz, bildirilerimizle, çeﬂitli kurumlara dosyalar verece¤iz. F Tipi zulmünü, Türkiye hükümetinin gerçek yüzünü gösterece¤iz. Faﬂizmi teﬂhir ederken,
AB’nin F Tiplerindeki sorumlulu¤unu yüzlerine vuraca¤›z. Ölüm orucu direniﬂçilerimize ve tutsaklar›m›za kartlar ataca¤›z. Evinde, iﬂinde ve BAHKEM
dernek lokalinde insanlar›m›zla dönüﬂümlü açl›k grevleri yap›yoruz.”
Bu arada, Belçika’n›n Liege ﬂehrinde, "Türkiye’de F Tipi Hapishanelerdeki 122 Ölümden AB'de Sorumludur. Tecrite Son -Tutsak Yak›nlar›” yaz›l›
pankart as›ld›.
Açl›k Grevi eylemi, Belçika’n›n ard›ndan ﬂu ﬂekilde devam edecek:
‹sviçre’de: 8 Ocak - 15 Ocak
Avusturya’da:
Viyana: 16 Ocak - 22 Ocak
Graz: 23 Ocak - 30 Ocak
Innsbruck: 31 Ocak - 6 ﬁubat
Linz: 7 ﬁubat - 15 ﬁubat
‹ngiltere’de: 16 ﬁubat - 22 ﬁubat

BAHKEM’de Yeni Y›l Etkinli¤i
Belçika’n›n Liege ﬂehrinde faaliyetlerini sürdüren BAHKEM, yeni y›l
etkinli¤inde Türkiyeli emekçileri biraraya getirdi. 80 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte yap›lan konuﬂmalarda birlikte mücadele, kolektivizm, tecrit gibi
konular üzerinde durulurken, e¤lence programlar›nda, omuz omuza halaylarda, horonlarda coﬂkulu bir gece yaﬂand›.
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Almanya,
ABD’nin izinde
ABD emeryalizminin baﬂ›n› çekti¤i “hukuksuzluk sistemi” giderek dünyan›n birçok ülkesine
yay›l›rken, “hukuk, demokrasi,
özgürlükler” gibi kavramlar›
kendisine “bayrak” yapan Avrupa da bunun d›ﬂ›nda kalm›yor. Birçok ülke, 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan “kasalar›nda”
haz›r beklettikleri “terör” yasalar›n› ç›kard›lar ve baﬂta yabanc›lar olmak üzere halklar üzerinde bask›y› yo¤unlaﬂt›rd›lar.
ﬁimdi de Almanya Federal ‹çiﬂleri Bakan› Wolgang Schaeuble,
“teröristlerce kaç›r›lacak
yolcu uçaklar›n›n vurulmas› için” anayasa de¤iﬂikli¤i yap›lmas›n› önerdi.
CDU’lu bakan›n önerisine, iktidar›n di¤er orta¤› SPD’nin sözcülerinden Dieter Wiefelspütz,
partisinin böyle bir talebe s›f›r
hoﬂgörü gösterece¤ini ve bu
yönde bir anayasa de¤iﬂikli¤ini
desteklemesinin mümkün olmad›¤›n› belirterek karﬂ› ç›kt›.
Ancak Alman sosyal demokratlar›n›n itiraz›, “ama” diyerek
ﬂöyle devam ediyordu: “‹çinde
sadece teröristlerin oldu¤u veya boﬂ bir uça¤›n vurulmas›na
evet diyebiliriz.”
Sözde sosyal demokrat›n hukuktan, adaletten sözedemedi¤i bir siyasi atmosferi arkas›na
alan gerici dalga, h›zla yay›lmaya devam ediyor. Avrupa’da özellikle Alman burjuvazisinin birbiri ard›s›ra bu tür
bask› yasalar› ç›karma giriﬂimlerine tan›k olunuyor, kimileri
ç›k›yor, kimileri ﬂimdilik ›s›t›lmaya b›rak›l›yor.
ﬁuras› aç›k ki, Almanya, Amerikan emperyalizminin izinden
yürüyor. Tarihsel ve ideolojik
“yak›nl›k”, halklara, hak ve özgürlüklere karﬂ› düﬂmanl›kta
kendini ortaya seriyor.

