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“F T‹PLER‹ ‹NSAN‹ DE⁄‹L”
DED‹⁄‹N‹ UNUTTU!
ﬁ‹MD‹ ÖLÜMLER‹
‹ZL‹YOR...

Resim: Abdülkadir Abdelli (Suriyeli ressam)

‹ﬂçi, memur sendikalar›, odalar, ayd›nlar, sanatç›lar, ilerici,
sosyalist, demokrat gruplar Tecrite Karﬂ› birleﬂiyor

Ankara
‹stanbul

Her Cumartesi
Taksim’de Tecrite Karﬂ› Olan Tüm Güçlerin
kat›l›m›yla OTURMA EYLEM‹ yap›lacak!
Saat: 16.00’da

Adana

Devrimci demokratik kurumlar›n kat›l›m›yla
Karﬂ›yaka çarﬂ›da meﬂaleli yürüyüﬂ yap›lacak!
Saat: 19.00'da

Her Pazartesi
‹nönü Park›’nda oturma eylemi yap›lacak.
Saat: 12.00’de

‹ﬂçi, memur sendikalar›, odalar, ayd›nlar, sanatç›lar, ilerici,
sosyalist, demokrat gruplar Tecrite Karﬂ› birleﬂiyor

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

Nüktedan
Dergisinin

m›z var halk›m›za feda
olsun” sözlerinin çevredeki insanlar›
etkiledi¤i görüldü. ‹leri K›z›laltun ve
Burak Demirci'yi polisler zorla gözalt›na
ald›lar ve sopalarla araban›n içinde de
vurmaya devam ettiler. Burak Demirci
Buca Merkez Polis Karakolu'nun önünde b›rak›l›rken ‹leri K›z›laltun aranmas›
oldu¤u gerekçesiyle Bornava Merkez
Polis Karakolu’na götürüldü.
Ayn› ﬂekilde 13 Ocak’ta da Nafizgürman Mahallesi'nde tan›t›m ve sat›ﬂ
yapan okurlar›m›z TMﬁ polisleri taraf›ndan durdurulmuﬂtur.
AKP'nin polisi Yürüyüﬂ Dergisi’nin
halka ulaﬂmas›ndan rahats›zd›r. Çünkü
Yürüyüﬂ Dergisi bu ülke de yaﬂanan
haks›zl›klara, hukuksuzluklara, açl›¤a,
yoksullu¤a, F Tipi hapishanelerdeki tecrite karﬂ› sürdürülen mücadeleleri anlat›yor. Halk›n sesi Yürüyüﬂ Dergisi susmad› susmayacak.

‹zmir'in Buca Kuruçeﬂme Mahallesi’nde Yürüyüﬂ önlükleri ve megafonlar›
ile dergimizin da¤›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z, 14 Ocak saat 17:10 s›ralar›nda TMﬁ polisleri taraf›ndan durduruldu ve kimlik kontrolü dayat›ld›.
Uzun süren tart›ﬂmalar sonunda okurlar›m›zdan ‹leri K›z›laltun'un aranmas›
oldu¤unu söyleyen polis, K›z›laltun'u
gözalt›na alacaklar›n› söyledi. Bunun
üzerine Yürüyüﬂ okurlar› polise yapt›klar›n›n hukuksuz oldu¤unu söylediler,
AKP'nin polisi arabalar›nda getirdikleri
sopalar› ile halk›n gözü önünde Yürüyüﬂ
okurlar›na sald›rd› ve kafalar›na silah dayad›lar. Yürüyüﬂ okurlar› polisin hukuksuz sald›r›s›na “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”
sloganlar›n› atarak direndi. Baﬂ›na silah
dayanan Yürüyüﬂ okurlar›n›n “Bir can›-

Mete Nezihi
ALTINAY

Cömert
ÖZEN

Mustafa
AKTAﬁ

Tevfik
DURDEM‹R

Muharrem
ÖZDEM‹R

da oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Direnerek ﬂehit düﬂtüler.

Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere köyü do¤umluydu. ‹stanbul’da çeﬂitli gecekondu bölgelerinde görevler ald›. 1991 y›l›n›n ortalar›nda Tokat-Sivas bölgesinde gerillan›n yap›lanmas›nda görevlendirildi.
ﬁehit düﬂtü¤ünde birlik komutan›yd›.

● ‹KM Etkinlikleri’nden

Muharrem ÖZDEM‹R, Tokat Vavru Köyü 1971 do¤umluydu. Tokat
Ziraat Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mücadelede yerald›. 1994
baﬂlar›nda gerillaya kat›ld›.
Ali Duran ERO⁄LU, Tokat Artova Gark›n Köyü 1975 do¤umluydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde bir taraftar olarak mücadelede yerald›. Sivas katliam›na karﬂ› eylemlerin örgütlenmesinde canla baﬂla çal›ﬂt›. 1994’te gerillaya kat›ld›.
Tevfik DURDEM‹R, Antalyal›’yd›. Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencisiyken,
1986-87 gençlik hareketinin öncü ö¤rencilerinden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düﬂtü. Buca Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen firar eyleminin ard›ndan gerillaya kat›ld›.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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

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

‹mran
AYHAN

30 Ocak 1996’da Sivas’›n Hafik ilçesinin Yukar›asarc›k köyü yak›nlar›n-

Aral›k 2006
Say›s› Ç›kt›!

*Film: ÇARPIﬁMA
Yönetmen: Paul Haggis
Tarih: 27.01.2007 – 28.01.2007
Saat: 18.00

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

25 Ocak
31 Ocak

Mete Nezihi ALTINAY, Devrimci Sol’un oluﬂumundan itibaren hareketin saflar›ndayd›. Cunta y›llar›nda tutsakt›. ‘86-’91 y›llar› aras›nda
devrimci hareketin yeniden örgütlenmesinde büyük eme¤i vard›r. ﬁehit
düﬂtü¤ünde birli¤in komutan yard›mc›l›¤› görevini yürütüyordu.

●

TECR‹T KALKINCAYA KADAR!..
Yürüyüﬂ ENGELLENEMEZ!
BASKILAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi her hafta
Cuma günü Yüksel Caddesi’nde olacak!
Saat: 12.30’da

Her Pazartesi

‹zmir



Her Cuma

Besat
AYYILDIZ

Ali Duran
ERO⁄LU

‹TÜ ö¤rencisiydi. Okulundaki
anti-faﬂist
mücadeÖzer
lenin içinELMAS
de yerald›. 27 Ocak 1976’da faﬂistler taraf›ndan okul giriﬂinde pusuya düﬂürülerek
katledildi.

28
Ocak
1998’de Adana’da ölüm mangalar›n›n bulunduklar› eve düzenledi¤i bask›nda katledildiler.

Besat, 1966 Bo¤azl›yan-Yozgat do¤umluydu. Lise y›llar›nda Devrimci Sol’la tan›ﬂt›.
1988-’89’da Ankara Dil Tarih’te DEV-GENÇ örgütlenmesinde yerald›. Daha sonra ‹ç
Anadolu Bölgesi’nde çeﬂitli soBülent D‹L rumluluklar üstlendi. Gözalt›
ve tutsakl›klar yaﬂad›.
1997’de k›rda görevlendirildi,
Akdeniz Bölgesi K›r Silahl› Propaganda Birli¤i savaﬂç›s›yd›.

Bülent, 1976 Kayseri P›narbaﬂ› do¤umluydu. Yurtd›ﬂ›nda
iken, ‹ngiltere’de mücadeleye
Mehmet kat›ld›, 1997’de gerilla olarak
Mustafa AKTAﬁ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde bulundu.
TOPALO⁄LU
Akdeniz da¤lar›na ç›kt›.
1991’de emperyalist savaﬂa karﬂ› mücadelede tutukland›. Tahliyesinden
sonra 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›.
Mehmet ise 1972 Adana do¤umluydu. Adli tu‹mran AYHAN, 1966 A¤r› Tutak do¤umluydu. Azeri milliyetindendi. ‹l- tuklu olarak girdi¤i hapishaneden devrimci olakokul ö¤retmeni olarak mücadele içinde yerald›, daha sonra gerillaya rak ç›kt›. Kurtuluﬂ Gazetesi’nin Adana bürosunda çal›ﬂ›yordu.
kat›ld›.
Da¤lardaki gerilla, bozk›rda zulmün yoksullu¤un
baﬂkald›r›s›d›r. Kapitalizmin yaratt›¤› ahlâki çöküntüyü, bencilli¤i görmüﬂtü
Ali Duran yoldaﬂ. Devrimcilerin
verdi¤i mücadele onu derinden
etkiliyordu. Mutlu olmad›¤›n›
söylüyordu, oysa bunu anlatt›¤›
yoldaﬂ bazen gece inﬂaatlarda
kalmak zorunda kal›yordu, ama
o mutluyum diyordu. Ali Duran
yata¤›m baz› geceler bana bat›yor derdi, kafamdan devrimciler
geçiyor, ne yap›yorlar, kalacak
yerleri var m› diye düﬂünüyorum
diyordu.
Muharrem Özdemir'le tan›ﬂt›¤›nda nas›l da sevinmiﬂti. Tam
da Sivas katliam› yaﬂanm›ﬂt›, bir

Onlara dair...
Ali Duran ERO⁄LU
ﬂeyler yapmak gerekiyordu. Hemen korsan gösteride görev almak istedi¤ini söylemiﬂ ve ondaki devrim ateﬂi art›k alevlenmiﬂti. Sessiz sakin görünüﬂünün alt›nda yatan f›rt›na gibi kiﬂili¤i
ç›km›ﬂt› ortaya. Tokat'ta verilen
her görevi yapt›, ama onun yüre¤i da¤larda idi. Tokat-Sivas
da¤lar›nda ﬂahan olmak, zulmü
da¤lardan kuﬂatmak istiyorum
diyordu. Öyle de yapt›, doksan
dört y›l›nda gerillaya gitti. Tam
yirmi yaﬂ›ndayd›, ömrünün bahar›ndayd›.
29 Ocak’› 30 Ocak’a ba¤layan

gece telefonun ac› ac› çalmas› beni yerimden kald›rm›ﬂt›. ﬁahanlar, y›ld›zlar
kayd› diyordu telefondaki
ses; Muharrem'i almaya gidiyoruz, sabaha burada ol diyordu. Yar›m saat geçmeden yine
telefon Ali Duran diyordu. Beynim zonkluyordu, ama ﬂaﬂ›rm›yordum, f›rt›na gibi öfkeli savaﬂç›lar›, bir f›rt›nada bekledik. Kalabal›kt›k, üç yüz kiﬂi kadar özel
timin, J‹TEM’in kuﬂatmas›n› yar›p geldik yanlar›na. Sivas yolu
üzerinde Karg›n Köyü’ndeydik,
herkes onlar›n yan›ndayd›, ö¤renciler, iﬂçiler, köylüler, kimler
yoktu ki ve sen adeta aya¤›nda
lastik ayakkab›n, baﬂ›nda puﬂinle
gülümsüyordun...

1980’lerin ikinci yar›s›nda Elaz›¤ F›rat
Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye
kat›ld›. Önce DEVGENÇ’li, sonra DevTurgay
rimci Memur HareKOÇ
keti’nin emekçilerinden oldu. Gözalt›lar, tutsakl›klar
yaﬂad›. Yakaland›¤› hastal›¤›n tedavisi için bulundu¤u Fransa’da 27
Ocak 2003’te aram›zdan ayr›ld›.

Mustafa SUPH‹ ve Yoldaﬂlar›
Anadolu’nun ilk örgütlü komünistleriydiler onlar.
Mustafa Suphi ve yoldaﬂlar›, 28 Ocak 1921’de Ankara hükümetinin düzenledi¤i bir komplo sunucu katledildiler.
Suphi, 1908’de Osmanl› bask›s›na karﬂ› ç›karak
mücadeleye baﬂlad›. 1912'de Sinop'a sürgün edildi. Sinop'tan Rusya'ya geçen Suphi, Sovyet Devrimi’ne kat›ld›. Do¤u Halklar› Komünist Örgütleri Merkez Bürosu'nda, Komintern’de görevler ald›. 1920’de Ankara,
‹stanbul ve Bakü’de ayr› gruplar halinde bulunan komünistleri birleﬂtirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluﬂuna önderlik etti.
Suphi ve 14 yoldaﬂ›, 1921'de Anadolu'ya dönme
karar› ald›lar. Mustafa Kemal de TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu göndermiﬂti. Ama TKP’ye davet
mektubu yazan M.
Kemal, adam‹ki motorda
lar›na Supiki s›n›f çarp›ﬂ›yor
hi’lerin AnkaBiz
ra’ya geliﬂinin
Onlar
önlenmesi talimat›n› da yolBiz silahs›z
lam›ﬂt›. Suphi
Onlar kamal›
ve yoldaﬂlar›
t›rnaklar›m›z
28
Ocak
Kavga son nefese kadar
1921’de Trabzon’da elleri
Kavga
kelepçelenip
Diﬂlerimiz ellerini
bir tekneye
kemiriyor
bindirildiler.
Kaman›n ucu giriyor,
Onlar›n arkas›ndan haregirdi...
ket eden KeYoldaﬂlar ey!
malist iktidaart›k lüzum yok fazla söze
r›n görevlenBak›n göz göze
dirdi¤i
bir
Karadeniz
ajan-katil olan
On beﬂ kere açt› gö¤sünü Yahya Kaptan
ve adamlar›
On beﬂ kere örtüldü
taraf›ndan deOn beﬂlerin hepsi
niz ortas›nda
Bir komünist gibi öldü
süngülenerek
katledildiler.
Naz›m Hikmet

“insani olmayan”›
sürdüren, zalimdir!
F Tipleri insani de¤ilse, çözün! Ahlâkl›, adaletli ve
faziletli olmak, en baﬂta sözünün arkas›nda durmakt›r.
Tersi, riyakarl›k ve adaletsizliktir.
BMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç,
aral›k ay›n›n son günlerinde F
Tiplerindeki tecrit ve tecrite karﬂ›
süren ölüm orucuyla ilgili görüﬂmeler yapt›. Ar›nç, bu görüﬂmelerin sonucunda “Ocak ay›n›n ilk haftas›nda bir heyet oluﬂturacaklar›n›, baz›
çal›ﬂmalar baﬂlatacaklar›n›” aç›klam›ﬂt›. Üç hafta geçti. Ar›nç cephesinde hiçbir somut ad›m at›lmad›.
At›lmad› çünkü, bu arada Behiç Aﬂc›’yla ilgili “ölüm orucunu örgüt b›rakt›rm›yor” demagojisi devletin
Adalet Bakan› taraf›ndan kendisine
bildirildi.
ürkiye hiyerarﬂisinin ikinci s›ras›nda bulunan birinin bu iddiay›
aç›kl›¤a kavuﬂturmas› elbette çok
kolayd›r: Kendisi veya görevlendirece¤i bir temsilci sözü edilen direniﬂçiyi gidip yerinde görür ve “zorla” olan nedir, “gönüllü” olan nedir,
görür. Fakat Ar›nç bunun yerine yine kolay olan› seçmiﬂtir. Bu, Bülent
Ar›nç’ta adeta bir çizgi halindedir.
En küçük bir “uyar›”, tehdit, gözda-

T

T

úçindekiler

3

“‹nsani olmayan”› sürdüren, zalimdir!

5

Tecrite karﬂ› birleﬂiyoruz...

7

“Tecrite Son! Ölüm Orucu Direniﬂçilerinin
Talepleri Kabul Edilsin”

¤›, demagoji, Ar›nç’›n bir gün önceki görüﬂlerini de¤iﬂtirmesine yolaçabilmektedir. K›br›s konusundan F
Tiplerine, türbandan Irak meselesine kadar Ar›nç’›n siyasi tarihi bu tür
“vazgeçiﬂ”lerle doludur.
u “vazgeçiﬂ” ve “dönüﬂ”ler, tek
baﬂ›na Bülent Ar›nç’a özgü de¤ildir. Bu tavr› anlamak, sistemi ve
sistemin politikac›s›n› tan›mak aç›s›ndan önemlidir.

B

ülent Ar›nç 2003 y›l›n›n baﬂ›nda da benzer bir aç›klama yap›p
en k›sa sürede somut ad›m ataca¤›ndan sözetmiﬂti. Hat›rlatal›m; Ar›nç,
2 Ocak 2003 tarihli Yeni ﬁafak Gazetesi’ne verdi¤i demeçte, ölüm
oruçlar›n› bitirmek için çal›ﬂaca¤›n› belirtip ﬂöyle diyordu: “300
gündür ölüm orucu tutan insanlar
var. ‹lgili kiﬂileri davet edece¤im,
cezaevlerini ziyaret edece¤im. Bir
insan bizim için önemlidir. Ülkemde baz› kiﬂiler yak›nlar›n›n gözü
önünde ölüme gidiyorsa onlar›
dinlemem ve anlamam gerekir.

B

Cezaevlerinin iyileﬂtirilmesinden
tutun, onlar›n hayata kazand›r›lmas› konusunda ad›m atmal›y›z."
r›nç’›n bu aç›klamas›n›n ard›ndan, aynen bugün oldu¤u gibi
Adalet Bakan› Cemil Çiçek devreye
girmiﬂ ve ﬂöyle demiﬂti: "Ben en k›sa zamanda Bülent Bey'le görüﬂüp
ölüm orucu ve açl›k grevleri ile ilgili kendilerine gerekli bilgiyi verece¤im. Konu son derece hassas.
Bu konudaki giriﬂimlerin dikkatli
yap›lmas›nda fayda var, çünkü
bunlar bir eylem için ortaya konulmuﬂ tav›rlard›r. Arkas›nda belli
örgütler vard›r. Aksi halde fark›nda olmadan eyleme destek veriyoruz anlam› ç›kar."

A

ﬂte size “tarihin tekerrür” etmesine bir örnek! Öyle bir tekerrür ki, neredeyse taraflar›n kulland›¤› kelimeler bile ayn›. Aç›klamalar›n devam›nda tak›nd›klar› tav›r
ve tav›rs›zl›klar ayn›.

‹

unlar haf›zam›z›n bir köﬂesinde
durdu¤u için, Bülent Ar›nç’›n
ölüm oruçlar›yla ilgili son giriﬂimi
karﬂ›s›nda da, giriﬂimi reddetmemekle birlikte ihtiyatl› olmay› ye¤lemiﬂ ve konuya iliﬂkin haberimizi
ﬂu sözlerle sonland›rm›ﬂt›k: “Bu kez
de benzer bir geliﬂme olup olmayaca¤›n› görmek için çok beklemek
gerekmeyecek.”

B

edik ki, sistemi, sistemi sürdürmeye talip olan politikac›lar›
tan›mak aç›s›ndan önemli bütün

D

19

‹stanbul’a vize ve plaka s›n›rlamas›

37

Behiç’den mektup

20

Kerkük’te ﬂovenist çözümlere,

38

Emek: Kad›köy’de ‘Büyük Eczac›lar Mitingi”

emperyalist planlara hay›r!

39

‹stanbul Üniversitesi’nde faﬂist sald›r›

22

Ald›¤› her karar Irak’a y›k›m getiriyor

40

Okul polisli¤i projesi

26

Yaﬂar Kemal “Gerillan›n ad›n›

41

Üstgeçit istiyoruz!

terörist koyduk” dedi

42

Oligarﬂi ahlâks›zl›kta, onursuzlukta

28

Kad›na yönelik ﬂiddet ve
AKP iktidar›n›n zihniyeti

29

Dün: Heider’i afaroz ettiler

Saddam’› idam edenlerden farkl› m›?
44

Ümraniye koridorlar›nda dört gün

46

Avrupa TAYAD Komitee: ‘Tecrit kalkana

8

Güçlü olan tecritçiler de¤il;

12

Zay›flayan bedende inanç gözlerde parl›yor

30

Hayat›n ‹çindeki Teori: Tretman

47

Tiyatro tecriti anlatmaya devam ediyor

16

Polis himayesindeki çeteler terör estiriyor

35

Nesin Vakf› çocuklar›na da

48

Alman sosyalist önderlere anma

18

Kapitalist Batakl›k: batakl›k polisi

hapishanede iﬂkence

50

Emperyalist soygunculara bir imtiyaz daha!

Bugün: Heider’leﬂiyorlar

kadar açl›k grevlerimiz sürecek’

bunlar. Bir Meclis Baﬂkan›’ndan en
az›ndan burjuva anlamda dahi olsa
bir tutarl›l›k beklenir. Ancak bu ülkeyi yönetenler, çoktand›r halk›n
karﬂ›s›nda böyle bir tutarl›l›k içinde
olmaktan, en az›ndan bunun için asgari bir çaba göstermekten uzaklaﬂm›ﬂlard›r.
üﬂünün ki, bu ülkenin yönetiminin “ikinci” s›ras›ndaki adam›n›n bile sözünün bir hükmü yok.
Düﬂünün ki, ülkenin baﬂbakan›n›n,
bakanlar›n›n sözünün hükmü yok.
Bugün yapaca¤›m dediklerini yar›n
yapm›yorlar. Bugün ak dediklerine
ertesi gün kara diyorlar. Bunlar›n
hangi sözüne ve neden güvenilecek? Burjuva politikas› ve politikac›s›, alabildi¤ine yozlaﬂm›ﬂ, çürümüﬂtür.

D

itleler, devrimci bir alternatifin
önlerine gelmedi¤i koﬂullarda,
düzen partilerine hâlâ oy vermeye
devam etseler de, düzen partilerinin
“militan, kararl›, sad›k” taraftarlar›
hemen hemen kalmam›ﬂt›r. Burjuva
sistemdeki eski “particilik” yerini
yüzer gezer oylara b›rakm›ﬂt›r. ‹ﬂte
nedenlerinden biri, burjuva politikas›ndaki bu çürüme ve yozlaﬂmad›r. Sözlerin, taahhütlerin hiçbir
k›ymetinin kalmad›¤› düzen politikac›lar›na ve partilerine kim neden
ba¤lans›n?

K

BMM Baﬂkan›, “F tipleri insani de¤ildir” demiﬂtir. Bu söz,
bir kez a¤›zdan ç›km›ﬂt›r. Ar›nç,
e¤er kendi a¤z›ndan ç›kan sözler
konusunda dürüst ve tutarl› ise, bu
sözün gere¤ini yerine getirmek zorundad›r. ‹nsani olmayan bir sistemi
de¤iﬂtirmek, onun görevidir. Behiç
Aﬂc›’n›n ölüm orucunda olmas› veya olmamas›, onun bu görevi yerine
getirip getirmemesinin gerekçesi
olamaz. E¤er Ar›nç böyle bir “mazerete” s›¤›n›p, “insani de¤il” dedi¤i F Tiplerindeki bask›y› kald›rmak
için ad›m atm›yorsa, orada bir ahlâk
ve adalet anlay›ﬂ›ndan sözedilemez.

T

ün söylediklerini unutup ölümleri izlemenin ahlâki ve hukuki
hiçbir yan› yoktur. Bu, her ﬂeyi, ama
her ﬂeyi, ülkede yaﬂanan sorunlar›,
insanlar›n taleplerini ve hatta canla-

D

r›n›, burjuva politikas›n›n dalaverelerine, kirli hesaplar›na tâbi k›lan
bir anlay›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ, “egemenli¤in kay›ts›z ﬂarts›z milletin” olmas›n› sa¤layacak bir kurumun baﬂ›nda oldu¤unda, o kurumdan ne beklenebilir?
CK’da “meclisin itibar›n› düﬂürmek”ten “meclise hakaret etmeye” kadar birçok “suç” tan›mlanm›ﬂt›r. Ancak o suçu en baﬂta, o
meclisin içindekilerin ve baﬂ›ndakilerin iﬂledi¤i aç›kt›r. Herhangi bir
kurumu, verdi¤i sözleri tutmamak,
söyledi¤i sözlerin arkas›nda durmamak kadar “y›pratacak” baﬂka bir
ﬂey olabilir mi?!

T

ma bu riyakarl›k, burjuva politikas›n›n de¤iﬂmez özelli¤i olmuﬂtur bu ülkede. TBMM’ye giren
milletvekillerinin hangisi “milletin”
bir sorununu dile getirip “sonuna
kadar”, ayn› kararl›l›kla ve riskleri,
bedellerini ödemeyi göze alarak o
soruna sahip ç›k›yor? Burjuva parlamentolar›nda klasik olarak, burjuva demokrasisinin bir gere¤i olarak böyle vekillere rastlan›r; ama
ülkemizde buna da rastlanm›yor art›k. Çünkü burjuva politikas›, tamamen emperyalizme, MGK’ya, Genelkurmay’a, TÜS‹AD’a endekslenmiﬂtir. “Muhalif” bir söz eden,
“muhalif” bir talep dile getiren burjuva politikac›s›, hemen ertesi gün,
devlete ne kadar sad›k oldu¤unu kan›tlama ihtiyac› duymaktad›r. F Tipleriyle ilgili iki kez -arkas›n› getirmese de- bir “eleﬂtiri” yapan
Ar›nç’›n, ayn› zamanda 19 Aral›k
katliam›n›n mimarlar›ndan Ali Suat
Ertosun’a üstün hizmet madalyas›n›
takan olmas›, bu “denge” politikac›l›¤›n›n bir göstergesi olsa gerek.

A

BMM Baﬂkanl›¤› koltu¤unda
oturup da bu ölümleri izlemenin
siyasi, ahlâki ve vicdani sorumlulu¤u a¤›rd›r. Asl›nda bu a¤›r sorumluluk, TBMM’nin vekil koltuklar›nda
oturanlar›n, bakan koltuklar›nda
oturanlar›n tümü için geçerlidir. 122
ve belki de daha fazla ölümün hesab›n› hiç vermeyeceklerini sananlar
yan›l›yor. Gün olur, devran döner o
zaman yakan›z› adaletin pençesin-

T

4
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den hiç kurtaramayacaks›n›z. Bu
nedenle tüm AKP hükümetine,
meclisteki tüm milletvekillerine,
bir kez daha sesleniyoruz: Biraz tarihten ders almas›n› biliyorsan›z,
gelece¤i biraz hesap ediyorsan›z, terör, örgüt demagojilerine sar›lmadan, tecriti inkar ve sansür politikas›nda ›srar etmeden, tecriti kald›rmak için ad›m at›n, ad›m at›lmas›n›
talep edin.
KP, susarak katlediyor. Türk
Tabipler Birli¤i, Adalet Bakanl›¤›’n›n iste¤i ve izniyle F Tipi hapishanelerde inceleme yaparak bir
rapor haz›rlam›ﬂ ve bu raporu bakanl›¤a iletmiﬂlerdir. Ancak TTB’ye
de ne bir cevap, ne de bir randevu
verilmemiﬂtir. D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB ve ‹stanbul Barosu da, 15
Ocak’ta baﬂvuruda bulunmuﬂlar,
ancak halen bir cevap alamam›ﬂlard›r. AKP ve onun Adalet Bakanl›¤›
susuyor, ölümler konuﬂuyor.

A

KP’nin ne söyleyece¤i yeni bir
ﬂey vard›r, ne de yapabilece¤i
farkl› bir ﬂey. Tecrit üzerine tüm yalan ve demagojiler geri tepmiﬂtir,
kimseyi etkilememektedir. Bu ülkenin meydanlar›ndan, semtlerinden
yükselen seslere baks›n.. Tecrite
karﬂ› ç›kanlar, bu ülkenin ezici ço¤unlu¤udur. AKP ya katliamc›l›¤›,
ya tecrite son vermeyi tercih edecek.

A

KP’yi direniﬂçilerin ve tüm
halk›n, demokratik güçlerin taleplerini dinlemesi için daha fazla
s›k›ﬂt›rmal›y›z. Tecrite karﬂ› birleﬂmek, iktidar›n demagojilerine, manevralar›na baﬂtan set çekmektir.
Birlik büyüdükçe, iktidar›n etkisi
küçülür. Tecrite karﬂ› birliklerin
mücadele programlar› “zamana yay›lmamal›”d›r; çünkü zaman yoktur. Tecrite karﬂ› oluﬂturulan birlikler ›srar ve kararl›l›k göstermelidirler. Herkes daha çok sorumluluk
üstlenip, daha büyük emek sarfetmelidir. “Muhatap biziz” demek
bunu gerektirir. Türkiye solu, devrimci, demokratik güçleri, AKP iktidar›na gücünü göstermelidir. Tecrit sorununu Ar›nçlar de¤il, tecrite
karﬂ› ç›kanlar›n gücü ve mücadelesi
çözecektir.

A

‹stanbul

Samsun

Ankara

Tecrite Karşı Birleşiyoruz...
Türkiye solunun tecrite karﬂ›
mücadeledeki en büyük zay›fl›klar›ndan ve zaaflar›ndan biri, hiç kuﬂkusuz ne içeride, ne d›ﬂar›da birli¤in
sa¤lanamam›ﬂ oluﬂudur. Tecriti gündeminden ç›karan politikalar, Türkiye solunun çeﬂitli kesimlerinde
uzun süre geçerlili¤ini korudu.
Ölüm orucu konusunda ﬂu veya bu
düﬂünceye sahip olmakla, tecrite
karﬂ› mücadele etmek farkl› farkl›
ﬂeylerdi; birincisine dair herkes
“do¤rudur veya yanl›ﬂt›r”, “gereklidir veya gereksizdir” diye düﬂünme özgürlü¤üne sahipti, ancak tecrite karﬂ› mücadele konusunda kimse “do¤rudur veya yanl›ﬂt›r”, “gereklidir veya gereksizdir” diye düﬂünme özgürlü¤üne sahip de¤ildi.
Kendine solum diyen herkes için
tecrite karﬂ› mücadele; do¤ru, gerekli, zorunlu idi.
Uzun y›llar geçtikten ve büyük
bedeller ödendikten sonra da olsa,
bugün ülkemizin ilerici, devrimci,
demokrat güçleri, kitle örgütleri ve
siyasi hareketleri, bu noktada buluﬂmaktad›rlar.
Bir avukat›n ve bir annenin d›ﬂar›da ölüm orucuna yatmas›yla birlikte, özellikle ayd›nlar›n sürece daha
aktif bir kat›l›m› oldu. Ayd›nlar›m›z›n düﬂünsel ve pratik katk›lar›yla en
geniﬂ birliklerin zemini daha da güçlendi. Özellikle özeleﬂtirel yaklaﬂ›mlar›yla bir anlamda solun di¤er kesimleri için de yolaç›c› oldular.
Art›k s›¤›n›lacak bir mazeret,
beklenecek bir aç›l›m, keﬂfedilecek
yeni ve hiç kimsenin bilmedi¤i mücadele biçimleri de yoktu. Ve tecrite
karﬂ› mücadelede solun birli¤ini
sa¤lamak için say›lamayacak kadar
çok gerekçe vard›.
Tecrite karﬂ› mücadelede en geniﬂ kesimlerin birli¤ini sa¤lamak

do¤rultusunda geçti¤imiz aral›k ay›n›n sonlar›nda ‹stanbul ve Ankara’da ilk toplant›lar, tart›ﬂmalar yap›ld›. K›sa sürede mesafe katedildi
toplant›larda. Subjektif kimi kayg›lar yer yer uç gösterse de, solun geneli bu kayg›lara prim vermeyen bir
tutum tak›nmas›yla bu tür tart›ﬂmalar›n önü baﬂtan kesilmiﬂ oldu.
ﬁu anda dört büyük ﬂehrimizde,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana’da, devrimci, demokrat güçlerin,
demokratik kitle örgütlerinin hemen
hemen büyük bölümünü kapsayan
birlikler oluﬂturulmuﬂ durumdad›r.
Keza Samsun, Antakya ve Antalya’da da benzeri birlikler kurulmuﬂtur. Bunlardan önce de çeﬂitli kesimlerin biraraya gelmesiyle eylemler yap›ld›. Ancak ﬂu an tecrite karﬂ›
mücadelede oluﬂturulan bu birlikteliklerin fark›, tecrite karﬂ› mücadelede bir süreklilik esprisiyle, sonuç
alma hedefiyle kurulmuﬂ olmas›d›r.

‹STANBUL:
20 Aral›k’ta solun çeﬂitli kesimleriyle görüﬂülmeye baﬂland›. 22-23
Aral›k ve devam›ndaki günlerde ayd›nlarla, sanatç›larla, sendikalarla
görüﬂmeler sürdürüldü. Sonra süreç
h›zla geliﬂti. Solun en geniﬂ kesimlerini tecrite karﬂ› mücadelede biraraya getirmek konusunda genel ve
yayg›n bir olumlama vard›. H›zla
bir birlik oluﬂturuldu. Birlik ilk eylemini 3 Ocak’ta yapt›. Son derece
coﬂkulu ve moral veren bir eylemdi
bu. Henüz bir ad konulmayan birlik,
eylemlerini sürdürüyor.
Birlik, ilk kuruluﬂunu izleyen
günlerde de geniﬂlemeye devam etti. Çeﬂitli DKÖ’ler, siyasi gruplar
sonradan kat›ld›lar. 13 Ocak günü
yap›lan eylemde okunan son aç›klamadaki imzalar itibar›yla ‹stan5
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bul’daki birlikte yeralan devrimci,
demokratik kurumlar ﬂunlard›r:
TMMOB-‹KK, KESK ﬁubeler
Platformu, D‹SK Genel-‹ﬂ 2 No’lu
Bölge, D‹SK Genel-‹ﬂ 3 No’lu ﬁb,
D‹SK Dev Sa¤l›k-‹ﬂ, D‹SK Bas›n‹ﬂ, D‹SK Emekli-Sen 2 No’lu ﬁb,
Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu, ÇHD,
Tecrite Karﬂ› Avukatlar (TKDK),
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, Tiyatro Simurg, PSAKD Marmara ﬁubeleri,
Halkevleri, ÖDP, EMEP, SDP, TKP,
Kurtuluﬂ Partisi, EHP, HÖC, HKM,
Anti Kapitalist, Kald›raç, BDSP, ‹ﬂçi Mücadelesi, TÖP, ESP, Partizan,
Odak, Sosyalist Emek Hareketi Parti Giriﬂimi (SEH), Karak›z›l Notlar,
Devrimci Hareket, ‹HD, TUDEF,
Anarﬂist Komünist ‹nsiyatif, Divri¤i
Kültür Derne¤i, SODAP.

‹ZM‹R:
‹lk toplant› 10 Ocak’ta yap›ld›.
Ve ilk toplant›da tecrite karﬂ› mücadele için bir birlik oluﬂturulmas›nda
hemfikir olundu. ‹lk toplant›da bir
yürütme seçildi. 15 Ocak’ta ‹zmir
ÇHD binas›nda yap›lan aç›klamayla
birlik halka aç›kland›. Ayn› gün birlik eylemlerine de baﬂlam›ﬂ oldu.
Deklarasyon 24 imzayla aç›kland›; ancak aç›klaman›n hemen ard›ndan birli¤e yeni kat›l›mlar da oldu.
Birli¤in ortak karar›yla 15 Ocak
Pazartesi günü ‹zmir Karﬂ›yaka'da
gerçekleﬂtirilen eyleme kat›lan
gruplar ve kurumlar ﬂunlard›:
D‹SK, Genel- ‹ﬂ 5 No'lu ﬁube,
Genel- iﬂ 1 No'lu ﬁube, Belediye- ‹ﬂ
4 No'lu ﬁube, Belediye-‹ﬂ 1 No'lu
ﬁube, Belediye-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube,
BES, BTS. E¤itim-Sen 5 No'lu ﬁube, Tüm Bel-Sen 1 No'lu ﬁube,
ÇHD, PSAKD Ege ﬁubeleri, HÖC,
BDSP, EHP, ESP, DHP, ‹HD, ‹C‹,

Partizan, Al›nteri, Kald›raç, DTP,
SDP, KÖZ, ‹ﬂçi Mücadelesi, Kurtuluﬂ Partisi, Ege 78'liler Derne¤i,
Halkevleri, ODAK, Erol Zavar Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu, Tunceliler Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i.

Tecrite karﬂ› oluﬂturulan bu birliktelik, ayr›ca avukatlar›n, doktorlar›n da kat›l›m›yla yerel gazetelere
ilanlar vererek, birli¤in çabalar›n›n
sürece¤ini duyurdular.

ADANA:
ANKARA:
29 Aral›k günü Dev MadenSen'de yap›lan toplant›yla birli¤in
çat›s› çat›ld›. Birli¤e “Tecrite Karﬂ›
Ankara ‹nisiyatifi” ad› verildi.
Yürütmesine Ankara Tabib Odas›, Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi, ÇHD,
D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i,
KESK Ankara ﬁubeler Platformu,
TMMOB-‹KK’nin seçildi¤i insiyatifin çeﬂitli toplant› ve aç›klamalar›nda ﬂu kurumlar yerald›:
D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i, KESK Ankara ﬁubeler Platformu, Ankara Tabip Odas›, TMMOB‹KK, ÇHD Ankara ﬁb., ÇGD,
EMEP, HÖC, TAYAD, BDSP, SDP,
Kald›raç, ESP, ‹HD Ankara ﬁb., K›z›l›rmak Yerel Dernekler Federasyonu, TKP, Ankara Ayd›n-Sanatç›
Giriﬂimi, Ankara 78'liler Derne¤i,
SHP Ankara ‹l Örgütü, PSAKD,
Halkevleri, TÖP, ÖDP, DHP, Al›nteri, ODAK, SEH, TH‹V, EHP.

SAMSUN:
13 Ocak günü Samsun’da da tecrite karﬂ› “ortak eylem” gerçekleﬂtirildi. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› pankart, ortak imzal›yd›. Ve pankart›n alt›nda yeralan
imzalar ﬂunlard›:
E¤itim-Sen, Tüm-Bel-Sen, SES,
D‹SK-Emekli-Sen, D‹SK, 78'liler
Derne¤i, SDP, EMEP, TKP, HÖC,
Halkevi, Ö¤renci Kolektifi, BDSP,
Kald›raç, ESP.

Ocak›n ilk haftas›nda Adana’da
tüm devrimci, demokratik kurumlar
ziyaret edilerek tecrite karﬂ› birlikte
mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 9 Ocak’ta
yap›lan toplant›da birlik oluﬂturulmas›nda hemfikir olundu ve birli¤in
11 Ocak’ta yap›lacak bir aç›klamayla deklare edilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Bu arada birli¤in geniﬂletilmesi
do¤rultusunda çabalar›n da sürdürülmesi karar› al›nd›.
11 Ocak’ta “TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN!”
talebiyle yay›nlanan deklerasyonda
imzalar› bulunan kurumlar ﬂunlard›:
ATO (Adana Tabip Odas›),
T‹HV, Emekli-Sen, ESP, ‹ﬂçi Mücadelesi, BDSP, ÇHKM, HÖC, Tecrite Karﬂ› Avukatlar, Mücadele Birli¤i, KESK, CHP Seyhan ‹lçe Gençlik Kollar›, Tekstil-Sen, Adana Halkevi, TÖP, ‹HD, SDP, EMEP, D‹SK
6. Bölge Temsilcili¤i.
(Daha sonra bu birlik taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen eyleme yukar›daki
imza sahiplerinin d›ﬂ›nda TKP ve
Al›nteri de kat›l›rken, DHP ve Halkevleri de destek verdiler.)

ANTALYA:
Çeﬂitli demokratik kitle örgütleri
ve sol gruplarla aral›k sonunda yap›lan toplant›da birlikte çeﬂitli eylemler için biraraya gelinmesi kararlaﬂt›r›ld›. Bu kararlardan biri de
her hafta bir kurumun tecritle ilgili
bas›n aç›klamas› yapmas›yd›. Ki o
günden itibaren hayata geçirilen bu

karar, ortak eylemlerin de zemini
oldu.
12 Ocak’ta HÖC’ün ça¤r›s›yla
yap›lan toplant›da birliktelik güçlendirildi. 13 Ocak’ta Antalya K›ﬂlahan Meydan›'nda yap›lan eylemin
kat›l›mc›lar› ﬂunlard›:
DHP, Devrimci Hareket, Halkevleri, HÖC, KESK Antalya ﬁubeler Platformu, D‹SK/Emekli Sen
Antalya ﬁubesi, Tecrite Karﬂ› Avukatlar, SDP, ÖDP, EMEP, Tuncelililer Dayan›ﬂma Derne¤i Vakf›.
Birliktelik faaliyetlerini Antalya
Tecrite Karﬂ› Platform ad›yla sürdürecek.

ANTAKYA:
Tek tek devrimci demokratik kurumlarla yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan, 12 Ocak’ta tecrite karﬂ› birlikte mücadeleyi sa¤lamak amac›yla
bir toplant› yap›ld›.
17 Ocak’ta Ulus meydan›’nda
yap›lan bas›n aç›klamas›yla tecrite
karﬂ› birliktelik duyurulmuﬂ oldu.
Aç›klamaya imzas›n› koyan kurumlar ﬂunlard›: KESK, SHP, HÖC,
ESP, TÖP, ‹HD, Akdeniz Kültür
Day. Der., Mazlum Der, Halkevleri,
HAMOK Birleﬂenleri (çeﬂitli odalardan oluﬂuyor) Baro Yönetiminden Av. Ekrem Dönmez, DTP, Partizan, Sosyalist Barikat, Toplumsal
Dayan›ﬂma Kültür Derne¤i.
Birlikleri içeride ve d›ﬂar›da
büyütmek, yayg›nlaﬂt›rmak görevi hâlâ önümüzdedir. Tecrite karﬂ›
mücadeleyi süreklileﬂtirmek, sonuç al›c› bir eylem çizgisini hakim
k›lmak durumunday›z. Güçler
birleﬂtikçe, egemen s›n›flar›n demagoji ve manevra alan› daralacak, tecritte ›srarlar› k›r›lacakt›r.

Birleşelim, direnelim, kazanalım...
‹zmir

Adana

Antalya

“Tecrite Son! Ölüm
Orucu Direniﬂçilerinin
Talepleri Kabul Edilsin”

heliler kurduklar› bariGeçen haftaki say›kat› bir süre sonra mom›zda,
Cepheliler’in
lotoflarla yakm›ﬂ ve sloGazi Mahallesi’nde, Saganlar atarak pankartlar
r›gazi’de, 1 May›s Maasm›ﬂlard›.
hallesi’nde ve Esenler
Karabay›r’da
yollar›
Ayn› gün Yeﬂilkent
molotoflarla ateﬂe vereMahallesi Amasyal›lar
rek gösteriler düzenlediGecekondu mahallelerinde gösteriler
Caddesi Sal› Pazar› yolu
¤i haberlerine yer verda molotoflarla yak›layüﬂle sona erdirildi.
miﬂtik. Gecekondu mahallelerinde
rak pankartlar as›lm›ﬂt›.
yanan direniﬂ ateﬂleri bunlarla s›n›r◆ 5 Ocak günü saat 20.00'da
◆ 7 Ocak’ta birçok gecekondu
l› de¤ildi. Cepheliler birçok mahalNurtepe Sokullu Caddesi’ni trafi¤e
mahallesinde oldu¤u gibi, Gülsuyulede yollara barikatlar kurup ateﬂe
kapatan Cepheliler, 'Ölüm Orucu DiGulensu Mahallesi’nde de direniﬂ
vererek gösteriler düzenlediler. Gereniﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilateﬂleri yan›yordu. Sondurak, Muscekondularda ateﬂlerin ›ﬂ›¤›nda, basin-CEPHE' imzal› pankart asarak
tafabakkal ve Özgürlük Meydan›
rikatlar›n ard›ndan ayn› sloganlar
yolu molotoflad›lar. 'Yaﬂas›n Ölüm
sokaklar›n› ateﬂe veren Cepheliler,
yank›land›, ayn› pankartlar as›ld›.
Orucu Direniﬂimiz', 'Umudun Ad›
“Tecrite Son” pankart› ast›lar.
"Tecrite Son, Ölüm Orucu DireniﬂDHKP-C', 'Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Ayn› gün ve saatte Pendik Kaçilerinin Talepleri Kabul Edilsin”
Cephede' sloganlar› at›lan eylemin
vakp›nar
Mahallesi Abdi ‹pekçi
yaz›l› pankartlarla iktidara ça¤r› yasonunda ses bombas› patlat›ld›.
pan Cepheliler, 'Kurtuluﬂ Kavgada
7 Ocak
Zafer Cephede' sloganlar›n› hayk›rgünü ise yine
d›lar.
ayn› saatler◆ Bir bölümüne geçen hafta yer
de Nurtepe
Kavﬂa¤›, Soverdi¤imiz 4 Ocak akﬂam› düzenlekullu Caddenen eylemlerden biri de Okmeydan›
si ve Güzelﬁark Kahvesi'nde gerçekleﬂtirildi.
tepe meydaYolu molotoflarla keserek gösteri
n›nda olmak
düzenleyen maskeli, silahl› Cepheüzere 3 ayr›
liler, pankart asarak "Yaﬂas›n Ölüm
yerde 'Tecrite
Orucu Direniﬂimiz" “Umudun Ad›
Son CEPHE'
DHKP-C” sloganlar› att›lar.
imzal› pan◆ 7 Ocak Gazi Mahallesi Eski
kartlar as›ld›.
Karakol Dura¤›'nda toplanan CepPankart›n
heliler, Dörtyol'a kadar “Yaﬂas›n
as›ld›¤› yerÖlüm Orucu Direniﬂimiz, Tecriti
lerde lastikler yak›larak çöp konteyCaddesi’nde de "Tecrite Son" panKald›r›n Ölümleri Durdurun, Umun›rlar›yla yollara barikat kuruldu.
kart› as›ld›ktan sonra yol molotofdun Ad› DHKP-C, Polis ﬁaﬂ›rma
◆ 7 Ocak'ta Ba¤c›lar Yeni Malarla yak›larak sloganlar at›ld›. TraSabr›m›z› Taﬂ›rma" sloganlar›yla
fik kapal› bir haldeyken pankart
halle'de de barikatlar vard›. Üç ayr›
yürüdü. Fularlar takan kalabal›k
asan Cepheliler yolu tekrar ateﬂe
noktada saat 20.00'de kurulan barigrup, 150 metre arayla cadde bovererek bölgeden ayr›ld›lar.
katlar ateﬂe verildi. Yine 9.sokak ve
yunca 5 adet pankart ast›. Yollara
Kirazl› Mah. yolunda kurulan baribarikatlar kuran Cepheliler, belediAyr›ca Özgürlük Meydan›'nda
katlarda pankartlar as›larak sloganye otobüslerini durdurarak yolculabarikat kurularak ses bombas› kullar aras›nda barikat ateﬂlendi.
ra tecriti ve direniﬂi anlatan ajitaslan›ld›¤› ö¤renildi.
yon çektiler.
◆ 7 Ocak'ta ayn› saatlerde ‹kitel◆ 7 Ocak akﬂam› Cepheliler’in
Bu otobüslerden birinde, bir poli Parseller, M. Akif ve Köyiçi Masloganlar›n›n yank›land›¤› yerlerlisin oldu¤unun farkedilmesi üzerihallesi’nde de pankartlar as›ld› ve
den biri de Sar›gazi oldu. Sar›gazi
ne otobüsü boﬂaltan Cepheliler, poyol yak›larak trafik kapat›ld›. KöyiMerkez'de yolu iki tarafl› trafi¤e kalisi indirmeye çal›ﬂt›. Korkuya kap›çi ve Parseller bölgelerinde 5’er
patan ve “Tecrite Son-Cephe” yaz›lan polis silah›n› çekmeye yelteniradet pankart asan Cepheliler,
l› pankart asan Cepheliler, direniﬂ
ken Cepheliler taraf›ndan dövülerek
M.Akif’de de iki yere ayn› slogan›n
sloganlar›n› hayk›r›rken, eylem escezaland›r›ld›.
yaz›l› oldu¤u pankart ast›lar.
nas›nda merkezde bulunan 2 jandarma ekip otosu eylemi uzaktan izEylem saat 21.00'de Dörtyol'dan
5 Ocak’ta da yine ‹kitelli’de molemekle yetindi.
Eski Karakol'a kadar yap›lan yürülotoflarla yolu trafi¤e kapatan Cep-

Direniﬂ
ateﬂleri
her yerde
yan›yor.
Direniﬂin
sesi
yay›l›yor
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Güçlü olan tecritçiler de¤il;
Birleﬂen, direniﬂin gücünü
arkas›na alan halk güçleridir
Tecrite karﬂ› meydanlardan, gecekondulardan yükselen sesler artarak devam ediyor.

‹STANBUL: Yok sayma ve

demagoji, hesab› büyütür
◆ 3 haftad›r Taksim Tramvay
Dura¤›'nda "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" slogan›yla yap›lan
eylem bu hafta da devam etti. 13
Ocak’ta biraraya gelen 1000’e yak›n kiﬂi, Taksim’i sloganlarla inletti.
Polisin Taksim'i yine kuﬂatt›¤›
gözlenirken, birlik ad›na aç›klamay›
okuyan Bilgesu Erenus, tecrit uygulamalar›na ve Islah/tretman mant›¤›na dikkat çekerek, “‹nsani ve hukuki olmamakla, bir tür iﬂkence ve ayr› bir ceza niteli¤i taﬂ›makta olan bu
infaz modeline karﬂ› sürdürdükleri
mücadele sonunda son 6 y›l içinde,122 insan hayat›n› yitirmiﬂ,
600'ün üstünde insan ise sakat kalm›ﬂt›r” dedi. Halen Av. Behiç AﬁCI,
Gülcan GÖRÜRO⁄LU ile Sevgi
SAYMAZ’›n ölüm orucunda oldu¤unu hat›rlatan Erenus, mesleki ve
bilimsel kurumlar›n, ayd›nlar›n, demokratik kurumlar›n karﬂ› ç›kt›¤› bu
uygulamaya bir an önce son verilmesini istedi. Adalet Bakanl›¤›'n›n
istemi ile Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi Baﬂkan› Say›n Prof.
Dr. Gencay GÜRSOY baﬂkanl›¤›ndaki bilim heyetinin haz›rlad›¤› son

Ülkenin dört bir yan›nda
meydanlarda tek bir ses,
tek bir slogan yükseliyor;
TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN! Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, gecekondu emekçileri, ö¤renciler, tutsak aileleri herkes
ayn› taleple eylemlere
devam ediyor.
raporu da hat›rlatan Erenus, “Yok
sayma, demagoji ve ﬂiddet tekelini
kullanma b›rak›n›z sorunu çözmeyi
ancak yukar›daki bilançonun ve verilecek tarihsel-siyasal hesab›n büyümesine neden olacakt›r” dedi.
‹lkay Akkaya'n›n da bir ﬂark› ile
kat›ld›¤› eylemde polis tahammülsüzlü¤ünü göstererek, oturma eylemi s›ras›nda, "bu bir bas›n aç›klamas› bas›n metininizi okudunuz da¤›l›n, 5 dk içinde da¤›lmazsan›z
müdahale ederiz" gibi tehditler savurdu. Eylemi düzenleyen birlik
içinde ﬂu kurumlar yer al›yor:
TMMOB-‹KK, KESK ﬁubeler
Platformu, D‹SK Genel-‹ﬂ 2 No’lu
Bölge, D‹SK Genel-‹ﬂ 3 No’lu ﬁb,
D‹SK Dev Sa¤l›k-‹ﬂ, D‹SK Bas›n‹ﬂ, D‹SK Emekli-Sen 2 No’lu ﬁb,
Ça¤daﬂ
Avukatlar
Grubu,
ÇHD,
Tecrite
‹stanbul
Karﬂ› Avukatlar (Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma
Komitesi), Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar, Tiyatro
Simurg,
PSAKD Marmara ﬁubeleri, Halkevleri,
ÖDP, EMEP, SDP,
TKP, Kurtuluﬂ Partisi,
EHP, HÖC, HKM,
Anti Kapitalist, Kal8
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d›raç, BDSP, ‹ﬂçi Mücadelesi, TÖP,
ESP, Partizan, Odak, Sosyalist
Emek Hareketi Parti Giriﬂimi(SEH), Karak›z›l Notlar, Devrimci Hareket, ‹HD, TUDEF, Anarﬂist
Komünist ‹nsiyatif, Divri¤i Kültür
Derne¤i, SODAP.
◆ ‹stanbul Liseli Gençlik, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
slogan›n› 12 Ocak günü Gazi Mahallesi’nde bulunan Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünden ﬁair Abay Kumanbay Lisesi önüne kadar yürüyerek hayk›rd›. Direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›yan Liseli Gençlik, okul
önünde yapt›¤› aç›klamada, “sessiz
kalman›n bu zulme ortakl›k etmek oldu¤unun bilincindeyiz” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan eylem, sloganlarla
Sultan Dü¤ün Salonu’nun önüne kadar yap›lan yürüyüﬂle son buldu.
◆ ‹stanbul TAYAD’l›lar mektup okuma eylemlerini, 15 Ocak Pazar günü Galatasaray Lisesi önünde
tekrarlad›lar. Yap›lan aç›klamada,
“Tecrite Son” talebi dile getirilirken, Lerzan Taﬂç›, F Tipinden gelen
tutsak mektubunu okudu.

‹STANBUL: Gecekondularda

tecrite son sloganlar›
barikatlarda hayk›r›l›yor
Gecekondu mahallelerinde birlikte tecriti protesto etme karar› alan
devrimci demokratik yap›lar, ilk eylemlerini 17 Ocak akﬂam› gerçekleﬂtirdiler. Bu eylemlerden Okmeydan› ve 1 May›s Mahallesi’nde yap›lan yürüyüﬂlerde polis müdahalede bulunurken, kitle barikatlar ve
direniﬂle karﬂ›l›k verdi.
Saat 20.00’de 1 May›s Mahallesi'nde Karakol Dura¤›'nda toplanmaya baﬂlayan HÖC, Partizan, ESP,
HKM, SDP, SODAP, Kald›raç ve
BDSP üyelerine polis hiçbir gerekçe göstermeden sald›rd›. Karakol
Dura¤›'ndan Son Durak'a kadar yürüyüﬂ yapmak isteyen kitle, sald›r›
üzerine 1 May›s sokaklar›nda barikatlar kurdu. Gaz bombas› atan polise devrimciler molotof, taﬂ ve sapanlarla karﬂ›l›k verdi. 1 May›s Mahallesi'ndeki direniﬂ gece yar›s›na
kadar sürdü.

Okmeydan›

O k meydan›’nda da
B D S P,
E S P ,
HKM, HÖC, Kald›raç, Partizan,
SDP, SODAP üyeleri Dikilitaﬂ Park›'nda toplanarak "Tecrit Kald›r›ls›n
Talepler Kabul Edilsin" pankart›yla
yürüyüﬂ yapt›lar. Meﬂaleler geceyi
ayd›nlat›rken, 500 kiﬂi hep bir a¤›zdan ayn› slogan› hayk›rd›. ﬁark
Kahvesi'ne yönelen grup, polisin
panzerli barikat› ile karﬂ›laﬂt›. Tüm
engelleme ve tehditlerine ra¤men
sa¤l›k oca¤›na kadar yürüyen devrimciler, burada yapt›klar› aç›klamada, “tercite son” dediler.
Bir buçuk saat süren eylem çekilen halaylarla son bulurken, polis
da¤›lmak üzere olan kitleyi tahrik
etmeye çal›ﬂt›. Devrimciler bu duruma tepki gösterirken, polis da¤›lmak üzere olan 5-10 kiﬂilik bir gruba sald›rmaya baﬂlad›. Bunun üzerine yaklaﬂ›k 200 kiﬂi yeniden toplanarak barikatlar kurdu ve çat›ﬂt›.
Polis t›pk› 1 May›s Mahallesi’nde
oldu¤u gibi, tüm mahalleyi gaza bo¤acak düzeyde bomba kullan›rken,
devrimciler Sibel Yalç›n Direniﬂ
Park›’na do¤ru çat›ﬂarak çekildiler
ve burada barikat kurarak direniﬂi
sürdürdüler. Devrimciler, bir süre
sonra direniﬂi iradi olarak bitirerek,
Sa¤l›k Oca¤›’na kadar yürüyüp burada sald›r›ya iliﬂkin k›sa bir aç›klama yaparak da¤›ld›lar.

ADANA: Tecrit sorunu

derhal çözülmelidir
◆ Adana’da 20’ye yak›n demok-

ratik kitle örgütü, sendika, parti ve meslek örgütü taraf›ndan
oluﬂturulan tecrite karﬂ› birlik,
13
Ocak’ta
AKP Adana ‹l
Örgütü’ne yürüdü.
‹nönü
Park›’ndan
“Tecridi Kald›r›n, Ölümleri
Durdurun” yaz›l› pankart taﬂ›yarak yürüyen 200
kiﬂi, “Tecrite Son”, “Behiç Aﬂc› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› att›. ‹l Binas› önünde grup ad›na aç›klamay› yapan KESK Dönem Sözcüsü Cem
Eren, hükümetin tecrit sorununu
derhal çözmesini istedi. Grup daha
sonra Gülcan Görüro¤lu’nu ziyaret
etmek üzere yürüyüﬂe geçti.
◆ Adana TAYAD üyelerinin
‹nönü Park›’nda yapt›klar› oturma
eylemi, 15 Ocak günü de “Tecrite
Son” talebi ile gerçekleﬂti. Sembolik hücrenin de kullan›ld›¤› eylemde, 122 ﬂehidin foto¤raflar› taﬂ›nd›
ve “Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›. Aç›klamada konuﬂan Hasan Kutlu, yeni
ölümlerin yaﬂanmamas› için Adalet
Bakanl›¤›’n›n harekete geçerek tecriti kald›rmas›n› istedi.

ANKARA: Her zamankinden

daha fazla çaba göstermek
zorunday›z
◆ Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi 12 Ocak günü Tecritin kald›r›lmas› talebiyle Yüksel Caddesi’ndeydi. Her cuma düzenlenece¤i
aç›klanan eyleme D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB ile çok say›da
parti, DKÖ ve ayd›n kat›ld›.
‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’ pankart› arkas›nda toplanan
‹nsiyatif üyeleri, s›k s›k “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› att›lar. Tel kafesten yap›lm›ﬂ
temsili F Tipi hücresinden yap›lan
konuﬂmalarda da ayn› talep yer al›yordu; tecritin kald›r›lmas›.
9
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Ankara TAYAD’l›lar›n bir
baﬂka eylemi ise,
13 Ocak’ta Yüksel Caddesi’nde
yapt›klar› açl›k
grevi oldu. Gün
boyunca süren
açl›k grevinde
çok say›da insan
TAYAD’l›lara destek verirken, ayd›nlar, ö¤renciler, sendikac›lar ziyaretler yapt›lar. Açl›k grevine, Sevgi
Saymaz’›n annesi de kat›ld›.
Temsili hücrenin içinden ilk konuﬂan D‹SK Genel Baﬂkan Vekili
Mahmut Seren oldu. “‹nsan onurunu ayaklar alt›na alan bu cezaland›rma biçimi bir an önce kald›r›lmal›d›r” diyen Seren, bu insanl›k
d›ﬂ› uygulamay› de¤iﬂtirmenin hepimizin elinde oldu¤unu kaydetti. Ard›ndan hücre içinden, Sanatç› Tolga
Çandar seslendi. 122 insan›n F Tipine karﬂ› ç›kt›klar› yolda yaﬂamlar›n›
kaybetti¤ini belirten Çandar, “Adalet Bakan› hâlâ kendisini sorumlu
tutmuyor. Bu nas›l bir demokrasi
anlay›ﬂ›? ‹çerdeki arkadaﬂlar›m›z›n
mücadelesini destekliyoruz” dedi.
S›ras›yla, T‹HV Baﬂkan› Yavuz
Önen, ‹HD Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ,
ﬁair Mehmet Özer, ÇHD Genel
Sekreteri Avukat Selçuk Koza¤açl›
ve Ankara Devlet Opera ve Balesi
sanatç›lar›ndan Haluk Tolga ‹lhan
hücre içinden konuﬂmalar yapt›lar. Yap›lan konuﬂmalarda tecritin
suç oldu¤u ifade edilerek bakanl›¤a
kald›rmas› yönünde ça¤r› yap›ld›.
Eylemde konuﬂanlardan biri de,
Sevgi Saymaz’›n annesi oldu. Fikriye Saymaz, “Benim can›m yan›yor.
Adalet Bakan›’na sesleniyorum,
kendisini bir dakikal›¤›na annelerin
yerine koysun. Buna katlanabilir
mi? Bizler çocuklar›m›z›n ölmesini
istemiyoruz. Bizi yaln›z b›rakmay›n” diye seslendi.
Eylemde ayr›ca, Behiç Aﬂc›’n›n
mektubu okunurken, Tecrite Karﬂ›
Ankara ‹nisiyatifi imza stand› açarak “Tecrite Karﬂ›” imza kampanyas› baﬂlatt›lar. Mehmet Özer’in haz›rlam›ﬂ oldu¤u resim sergisi de yer
al›yor. Her gün Konur Sokak Mi-

Adana

marlar Odas› önünde foto¤raf sergisi ve imza stand› aç›k olacak.
◆ Ankara TAYAD’l› Aileler her
hafta Cuma günü yapt›klar› meﬂaleli yürüyüﬂün bu hafta 8.’sini düzenlediler. 12 Ocak’ta Yüksel Caddesi
Mithatpaﬂa giriﬂinden ‹nsan Haklar›
An›t›’na kadar “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›yla yürüyen TAYAD’l›lara çevrede toplananlar da destek verdi. Semiha Eyilik, son günlerde yaﬂanan
sald›r›lardan bahsederek bu sald›r›lar›n tecrite karﬂ› mücadeleyi engelleyemeyece¤ini belirtirken, tutsak
anas› Zeynep Yayla da, “Evlatlar›m›z› onlara öldürtmeyece¤iz. Onlar›n daima yan›nda olaca¤›z. Evlatlar›m›z›n sesini duyun art›k” dedi.
Eyleme destek veren Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Genel Baﬂkan› Kaz›m Genç de tecritin kald›r›lmas›n› isteyen bir aç›klama yapt›. F
Tipi cezaevlerinde yaﬂanan hak ihlallerine ve tecrite de¤inen Genç, üç
insan›n ölüme yürüdüklerini hat›rlatarak, “ﬁimdi her zamankinden daha fazla çaba göstermek zorunday›z. Ancak bu ﬂekilde Üç kap› üç kilidi açt›rabiliriz. Ancak bu ﬂekilde
123. ölüme engel olabiliriz” dedi.
Eyleme 120 kiﬂi kat›l›rken,
Genç’in ard›ndan Özgür Tiyatro
ad›na Özgür Baﬂkaya ise, “Tecrit
kald›r›ls›n! Ölümler dursun! Behiç
Aﬂc› ﬂahs›nda tüm direniﬂçileri sayg›yla selaml›yoruz” diye konuﬂtu.

‹ZM‹R: Adalet Bakanl›¤›

köﬂeye s›k›ﬂt›
◆ D‹SK, Genel- ‹ﬂ 1 ve 5 No’lu
ﬁubeler, Belediye- ‹ﬂ 4- 1- 2 No’lu
ﬁubeler, BES, BTS, E¤itim-Sen 5

No’lu ﬁube, Tüm BelSen 1 No’lu ﬁube, ÇHD,
PSAKD Ege ﬁubeleri,
HÖC, BDSP, EHP, ESP,
DHP, ‹HD, ‹C‹, Partizan,
Al›nteri, Kald›raç, DTP,
SDP, KÖZ, ‹ﬂçi Mücadelesi, Kurtuluﬂ Partisi, Ege
78’liler Derne¤i, Halkevleri, ODAK, Erol Zavar
Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu,
Tunceliler Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i taraf›ndan oluﬂturulan birlik, ÇHD binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile kuruluﬂunu duyurmas›n›n ard›ndan eylemlere baﬂlad›.
‹lk eylem, ayn› gün, 15 Ocak’ta
Karﬂ›yaka’da meﬂaleli yürüyüﬂ oldu. Sloganlarla Karﬂ›yaka ‹ﬂ Bankas› önüne kadar gelen 200 kiﬂi, burada yap›lan aç›klamada tecrite son
talebini dile getirdi ve eylemin her
pazartesi tekrarlanaca¤› duyuruldu.
17 Ocak’ta ise, AKP Konak ‹lçe
Baﬂkanl›¤› önünde bir araya gelerek
tecritin kald›r›lmas› istendi. Grup
ad›na aç›klamay› yapan D‹SK Ege
Bölge Temsilcisi Azad Fazla, sembolik olarak haz›rlanan parmakl›klar›n arkas›ndan seslenerek, “Bu ülkenin iﬂçileri, memurlar›, ö¤rencileri, sendikac›lar›, ö¤retmenleri, doktorlar› ve avukatlar› olarak söyleyecek sözümüz var. Tecrit sistemli F
Tipi cezaevlerini istemiyoruz” dedi.
Daha sonra ÇHD yönetiminden
Özgür Y›lmazer TTB F Tipi hapishanelerle ilgili haz›rlam›ﬂ oldu¤u
raporu okudu.
◆ TAYAD'l› Aileler her Cumartesi oldu¤u gibi, 13 Ocak günü de
Kemeralt› giriﬂinde tecriti protesto
ettiler. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankart› ve Sevgi Saymaz, Gülcan Görüro¤lu ve Behiç
Aﬂc›’n›n resminin aç›ld›¤› eylemde
konuﬂan Dilek Yüksel, “Hükümet
ve Adalet Bakanl›¤› d›ﬂ›nda herkes
tecritin oldu¤unu kabul ediyor. Giderek artan kamuoyu bask›s›yla köﬂeye s›k›ﬂmaya baﬂlayan hükümet
çözümden kaçmak için her yolu deniyor” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan
yap›lan 5 dakikal›k oturma eyleminde F Tipi hapishanelerden gelen
10
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mektup okundu ve Grup Gün›ﬂ›¤›
da türkü ve marﬂlarla tecrite karﬂ›
mücadeleye destek verdi.

SAMSUN: AKP ‹l Baﬂkanl›¤›

koltu¤unda polis ﬂefi var!
◆ Demokratik güçlerin bir araya
geldi¤i yerlerden biri de Samsun oldu. 13 Ocak’ta tecriti protesto etmek için AKP il binas›na yürümek
isteyen; E¤itim-Sen, Tüm-Bel-Sen,
SES, D‹SK-Emekli-Sen, D‹SK,
78’liler Derne¤i, SDP, EMEP, TKP,
HÖC, Halkevi, Ö¤renci Kolektifi,
BDSP, Kald›raç ve ESP üyeleri, polis engeliyle karﬂ›laﬂt›.
Süleymaniye Geçidi’nde toplanarak “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” diyen kurumlar, burada
yapt›klar› aç›klamada, 123. insan
ölmeden tecriti kald›r›n ça¤r›s› yapt›lar. Ard›ndan, AKP il baﬂkanl›¤›na
yönelik yazd›klar› mektubu vermek
üzere yürümek isteyen kitlenin önü
polis taraf›ndan kesildi.
Slogan atmadan yürümeyi dayatan polisin bu tutumuna, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla
karﬂ›l›k verilirken, bir saate yak›n
oturma eylemi yap›ld›. Kurumlar
ad›na bir heyet il baﬂkanl›¤›na giderken, kitle sloganlarla bekleyiﬂini
sürdürdü. Görüﬂmeden dönen heyet, AKP’de görüﬂebilecek bir “yetkili” bulamad›klar›n›, AKP ‹l Baﬂkan› koltu¤unda güvenlik ﬂube müdürünün oturdu¤unu belirtti. AKP
yetkilisi yerine polis taraf›ndan karﬂ›lanan heyet bu nedenle metni b›rakarak geri döndüklerini anlatt›.
Samsun’da kurulan tecrite karﬂ›
platform her Cumartesi saat
13.00’de ayn› yerde oturma eylemi
yap›laca¤›n› duyurdu.
◆ Öte yandan TAYAD’l› Aileler'in, bir kiﬂi daha hayat›n› kaybetmeden tecritin kald›r›lmas› için
Samsun’da baﬂlatt›klar› dönüﬂümlü
açl›k grevi, 13 Ocak’ta önlü¤ünü
giyen ‹lkay Özemir ile devam ediyor.
◆ Samsun’da tecrite karﬂ› yükselen bir baﬂka ses ise, platformda

‹zmir

yeralan kurumlar›n yan›s›ra, 10
avukat, 5 profesör ve doçentin ortak
ilan vererek 'Tecrite Son Verin' ça¤r›s› oldu.

MERS‹N: Herkes çözüme

katk›da bulunmal›
◆ Mersin’de TAYAD’l›lar›n tecride karﬂ› baﬂlatt›klar› oturma eylemi 15 Ocak’ta 47’inci haftas›n› geride b›rakt›. Taﬂbina önünde yap›lan
eylemde F Tipi cezaevlerini temsil
eden kafesin içerisinden aç›klama
yapan TAYAD’l›lar, 5 dakika oturma eylemi gerçekleﬂtirdiler. Oturma
eylemi s›ras›nda konuﬂan Hasan Biber, Behiç Aﬂc›’n›n gönderdi¤i
mektubu okudu. Biber, ayr›ca tecrite karﬂ› uzun süredir eylemler yapt›klar›n› hat›rlatarak, bu konuda duyarl› olan tüm kesimlerin biraraya
gelerek çözüme katk›da bulunmas›
için ça¤r›da bulunduklar›n› belirtti.

HATAY: Ar›nç’›n çözüm için

bir giriﬂimi oldu mu?
◆ Antakya Ulus Meydan›'nda
TAYAD'l› Aileler gün gün eriyerek
direnen yak›nlar›n›n sesini duyurabilmek için yapt›klar› eylem bu hafta da sürdü. Halk taraf›ndan yo¤un
ilgi gören eylemde konuﬂan Seher
Do¤ru, “122 size bir say› olarak görünmesin 122 ayn› zamanda 122 insan demektir. 122 can, 122 evlat...
122 her bir rakam bir insan demektir. Onun için 123 rakam›n› size duyurmak istemiyoruz. 123 rakam Behiç, Gülcan, Sevgi demektir” dedi.
◆ Birçok kentte kurulmaya baﬂlanan birlikler, Hatay’da da yaﬂama
geçti. Tecritin kald›r›lmas› talebiyle
bir araya gelen; KESK, SHP, HÖC,
ESP, TÖP, ‹HD, Akdeniz Kültür
Day. Der., Mazlum-Der, Halkevleri,
HAMOK Birleﬂenleri (Tabip Odas›.
Diﬂ Hekimleri, Eczac›lar, Veteriner
Hekimler, ‹nﬂaat Müh., Elektrik
Müh., Harita Kadastro Müh., Serbest Muhasebeciler ve Mali Müﬂavirler Odalar›), Av. Ekrem Dönmez,
DTP, Partizan, Sosyalist Barikat,
Toplumsal Dayan›ﬂma Kültür Derne¤i, 17 Ocak’ta Ulus Meydan›'nda

aç›klama yapt›.
KESK Dönem Sözcüsü
SES Baﬂkan› Kemal Yalç›n’›n
okudu¤u aç›klamada, “Yetkilileri göreve ça¤›r›yoruz.
Adalet Bakanl›¤› tecrit sorununu çözmelidir. TBMM
Baﬂkan› Bülent Ar›nç " bu sorunun çözümü için u¤raﬂaca¤›n›" söylemiﬂti. Çözümü için
bir giriﬂimi oldu mu?” ifadelerine yer verildi.
Eylemde, “Behiç Aﬂc›, Gülcan
Görüro¤lu, Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

ANTALYA: F Tipi tecrit

emperyalist zulümdür
◆ Antalya’da bulunan sendikalar, meslek örgütleri, devrimci yap›lar taraf›ndan oluﬂturulan birlik, 13
Ocak günü K›ﬂlahan Meydan›'ndan
“Tecrite Son!” diye seslendi. Ortak
aç›klamay› okuyan DHP temsilcisi,
“Unutulmamal›d›r ki tecrit ve F
Tipleri emperyalistlerin devrimci
tutsaklar nezdinde halklar›m›za reva gördü¤ü yeni tarzda bir zulümdür” dedi.
◆ TAYAD'l› Aileler de 47. kez
K›ﬂlahan Oteli'nden meydana kadar
sloganlarla yürüyüp oturma eylemi
yaparak “Tecrite Son” dediler. 17
Ocak’ta düzenlenen eylemde direniﬂçiler onurumuzdur diye hayk›ran
TAYAD'l›lar, “Adalet Bakanl›¤› sorunu çözmemekte daha ne kadar ›srar edebilir? Halk›n taleplerine daha ne kadar kulak t›kayabilir. Daha
ne kadar ölmeleri seyredebilir?” diye sordular. Aç›klaman›n ard›ndan
hapishaneden gelen tutsak mektubunu, Ayﬂe Kaytan kafes içerisinde
okudu.

ELAZI⁄: Direniﬂ tecrite son

verilince biter
Her pazar Hozat Garaj›’nda tecrite karﬂ› aç›klamada bulunan ve
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar,
14 Ocak günü de biraraya gelerek,
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› açt›lar. Direniﬂçilerin
resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde ko11
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nuﬂan Samet Altunalev, “direniﬂi b›rak›n” ça¤r›lar›na at›fta bulunarak,
“art›k ﬂu anlaﬂ›lmal›d›r ki avukat
Behiç Aﬂc›’n›n, Gülcan Görüro¤lu’nun ve Sevgi Saymaz’›n ölüm
orucunu b›rakmas› isteniyorsa bunun tek bir yolu vard›r; o da tecritin
kald›r›lmas›” dedi.
Ard›ndan oturma eyleminde Behiç Aﬂc›’n›n mektubu okundu.

BURSA: Üç insan her an

ölebilir, tecriti kald›r›n
13 Ocak’ta bas›n aç›klamas› yapan TAYAD’l›lar, Sevgi Saymaz,
Gülcan Görüro¤lu, Behiç Aﬂc›’n›n
her an ölebilece¤ini belirterek, derhal tecritin kald›r›lmas›n› istediler.

KOCAEL‹: Bakanl›k somut

ad›m atmal›
◆ Tecritin son bulmas› talebiyle
yüzlerce gündür ölüme yürüyen direniﬂçilerin sesine bir soluk da Kocaeli’nden kat›ld›. Aralar›nda gazetecilerin, sanatç›lar›n ve birçok sendika ve demokratik kitle örgütü
temsilcilerinin bulundu¤u "Kocaeli
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi"
düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile Adalet Bakanl›¤›'n›n bir an önce somut
bir ad›m atarak tecrit sorununu çözmesini istedi. Aç›klamay›, Gazeteci
Barboros Tantan okudu.
*
Bu arada ‹nsan Haklar› Derne¤i
de, Ankara, ‹stanbul, Adana, Diyarbak›r baﬂta olmak üzere çeﬂitli kentlerde aç›klamada bulunarak, tecritin
bir an önce sona ermesi için, Adalet
Bakanl›¤›'na "F Tipi Cezaevlerinde
3 Kap›, 3 Kilit Aç›ls›n" yaz›l› kartlar
gönderdi.

Sanc›l› günler do¤uyor art›k
ülkemin ufuklar›nda... Sanc›s› ‹stanbul kadar büyük ve engin, Çukurova kadar s›cak ve yak›c›, Ege
kadar efeli ve derin...
Sanc›l› günler do¤uyor gün be
gün... Yaﬂam› do¤uran bir sanc›
bu... Özlemle beklenen gelece¤in
sanc›s› bu... Güzel ﬂeyler yaratman›n bir bedeli, bir sanc›s› vard›r mutlaka... Yarataca¤›m›z güzelliklerin bedelini ödüyor, kuraca¤›m›z gelece¤in sanc›lar›n› yaﬂ›yoruz biz de...
Gelece¤in, yaﬂan›las› bir dünyan›n sanc›s›n› yaﬂ›yor Behiç, yata¤›n›n bir ucunda. Odas›nda bahar havas›... Yorgan› bahar›n renginde... Baﬂucundaki
Fatma'n›n bak›ﬂlar›
güneﬂ alevinde. Fatma'n›n topra¤a ilk
düﬂtü¤ü yer buras›,
umudunun tohum oldu¤u yer... ﬁimdi Behiç bu tohumu büyütüyor, sevgisiyle-direniﬂiyle besliyor umudun çice¤ini. ﬁimdi Behiç uzan›yor Fatma'n›n nefes nefes direniﬂi soludu¤u yatakta. Behiç'in sol gözü görme
yetisini yitirmiﬂ durumda. Ama sanmay›n ki karanl›klarda, karanl›klar
içinde. Fatma yolunu ayd›nlat›yor
›ﬂ›k gibi. Ki bundan dolay› Behiç'in
görmeyen sol gözü en çok Fatma'y›
görüyor...
Gülcan da Anadolu’nun güneyinden el sall›yor Fatma'ya tüm sanc›lar›n› ard›nda b›rakarak... Uykusuz gecelerin içinde sanc›larla karﬂ›l›yor her sabah› Gülcan... Her do¤um sanc›l›d›r... Bunu en çok Gülcan bilir. O iki evlad› olan bir ana...
Sanc›lar›yla yaﬂam› do¤urmuﬂtur
her ana gibi. Ve ﬂimdi tecrit ölümdür diyerek zaferin anal›¤›n› yap›yor. Tecrit; nas›l ki ölümü temsil
ediyorsa direniﬂ de yaﬂam› temsil
ediyor. Ve Gülcan sanc›lar içinden
yaﬂam› do¤urmaya çal›ﬂ›yor...
Ölümlere yat›pda zindanlara baﬂe¤meyenlerin sesidir Sevgi... O da
Uﬂak Hapishanesi'nde özgürlü¤e
ses oluyor, özgür tutsaklar›n tüm direnmiﬂli¤iyle direniﬂe sar›l›yor.
***

ﬁimdi Behiç uzan›yor Fatma'n›n nefes nefes direniﬂi
soludu¤u yatakta. Sol gözü
görme yetisini yitirmiﬂ durumda. Ama sanmay›n ki
karanl›klar içinde. Fatma
yolunu ayd›nlat›yor ›ﬂ›k gibi. Bundan dolay› Behiç'in
görmeyen sol gözü en çok
Fatma'y› görüyor...

le, "biz Behiç Aﬂc›'y› görmek istiyorduk" diyorlar. Çok k›sa da olsa görebiliyorlar. "Ne kadar da
zay›flam›ﬂ de¤il mi?” diye konuﬂuyorlar kendi aralar›nda.
14 Ocak'ta da genç konuklar›
var Direniﬂ Evi'nin, Gazili Liseli
Gençlik'ten bir grup destek için
bir günlük açl›k grevi yap›yor.
Onlar› heyecanl› heyecanl› konuﬂurlarken buluyoruz. Burda olman›n sevincini paylaﬂ›yorlar.
Sercan Gürenin daha önce 10
günlük destek açl›k grevinde oldu¤unu anlat›rken burda olman›n sevincini yaﬂ›yor. Kocasinan'da oturuyor. 16 yaﬂ›nda hayat›n›n ö¤renme kesitinin baﬂlar›nda h›zla ö¤reniyor. Gençli¤inin
verdi¤i tüm enerjisiyle direnenlerin saf›nda. 1,5 y›l öncesinden
ö¤renmiﬂ ölüm orucunu, tecriti... Behiç
Aﬂc› ile o da daha
güçlü tutunuyor direniﬂin dal›na.
Derya Taﬂk›ran, Dersimli, 19 yaﬂ›nda. O da tecriti ö¤renip de sessiz
kalamayanlardan. Düﬂünüyor, sorguluyor ve hayattan ö¤rendi¤i cevaplar›yla yolunu çiziyor. En son
AP'de seslerini duyurmaya çal›ﬂ›rken TAYAD'l›larla birlikte gözalt›na
al›n›yor ve tutuklan›yor. Yaﬂ› çok
genç olmas›na ra¤men "ama Canan da çok gençti" diye düﬂünüyor
ve bize yaﬂad›klar›n› anlat›yor.
"Tecrite karﬂ› oldu¤umuz için Ankara AP ajans›na gittik. Biz s›rf tecrite karﬂ› oldu¤umuzu, insanlar›n ölmesini istemedi¤inizi söyledik. Devlet cevap olarak bizi gözalt›na ald›,
tutuklad›. 38 gün tutuklu kalmam›za
ra¤men tecriti, uygulamalar›n› yaﬂad›k. ‹lk giriﬂteki muameleyi gördük ya da erkek arkadaﬂlar›n falakaya yat›r›ld›klar›n› ö¤rendik. Bizim anlatmak istedi¤imiz buydu, insanlar› ölüm orucuna yat›ran buydu. Orada iﬂkence var. 24 saat boyunca tepende bir kamera seni gözetliyor. Orada yetkililer izin vermeden hiçbir ﬂey yapamazs›n. Onlar istedi¤inde yemek yiyeceksin,
uyuyacaks›n, böyle bir ﬂey var orada. ‹lk giriﬂte biz de dayak yedik.

Zay›flayan bedende
inanç gözlerde parl›yor
Günler ilerliyor ac›lar›yla, ö¤rettikleriyle ve bize katt›klar›yla. Günler ilerliyor açl›¤›n solu¤unda. Ve
Behiç her günü art›k yata¤›nda karﬂ›l›yor, hiç kalkmamacas›na. 285
günlük açl›k yolculu¤unda 48 kiloda yolunun yolcusu. Ziyaretleri çok
k›sa tutuluyor, çok fazla konuﬂam›yor. 285 gün etkisini tüm hücrelerinde hissettiriyor. Doktorlar düzenli bir ﬂekilde kontrole geliyor Direniﬂ Evi'ne. Behiç'in en sa¤lam yerinin kalbi oldu¤unu söylüyorlar.
Kalbi hakl›l›¤›ndan ald›¤› güçle,
sevgisinin derinli¤iyle at›yor.
Son günlerde özellikle hafta sonlar› Direniﬂ Evi çok yo¤un... Kimi
merak›ndan geliyor kimi sayg›s›ndan. Kimi çekinerek geliyor kimi
ordakileri kendinden bilerek. Farkl›
duygularla da olsa Direniﬂ Evi'nin
havas›n› soluyanlar›n say›s› her gün
biraz daha art›yor. Yeni yeni gelenler heyecanlar›n› gizleyemiyor. T›pk› Gazi Mahallesi'nden gelen 2 genç
k›z gibi. Apartmanlara baka baka
yol alm›ﬂlar Direniﬂ Evi'ne do¤ru.
Evi bulamad›klar› için Behiç'in çal›ﬂt›¤› yer olan Halk›n Hukuk Bürosu'na gidip ö¤reniyorlar adresi. Eve
girdiklerinde biraz çekingen bir ses12
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Eskiden tecriti kitaplardan okuyorduk art›k birebir yaﬂad›k."
Buket Tan, aslen Ardahanl›...
Konuﬂkanl›¤›yla dikkatimizi çekiyor. Gazi'den geliyor Direniﬂ Evi'ne,
17 yaﬂ›nda. Siyasal Bilimler bölümünü kazanmak istedi¤ini söylüyor.
Burda olma nedenlerini ﬂöyle aç›kl›yor: “Behiç abi için, 123. ölümün
olmas›n› istemedi¤im için buraday›m. Ben tecriti çevremden ve Yürüyüﬂ Dergisi’nden ö¤rendim. Behiç
abinin 96. gününde ö¤rendim ve çok
etkilendim, bir avukat sonuçta."
Behiç'i böyle görmek onu sars›yor ve etkileniyor onun bu dik duruﬂundan. Sözleri duygular›n› yans›t›yor; "çok zay›flam›ﬂ ama gözlerindeki inanç, mücadeleci tavr› gerçekten de harika, tebrik edilecek bir
ﬂey. Çevresinde yaﬂananlara göz
yummuyor, insanlar yaﬂamal› diye
ölüm orucunda, bu çok güzel bir
ﬂey. F Tipleri d›ﬂar›da da var. E¤itimde ö¤retimde de var. ‹nsanlar›
düﬂünmeyen, sorgulamayan ﬂekilde
e¤itiyorlar.”
Mehtap Tan onun akrabas›. Tav›r
Dergisi'nden ö¤reniyor bir avukat›n
ölüm orucuna baﬂlad›¤›n›. Sonra
Yaﬂatmak ‹çin Öldüler kitab›n› h›çk›ra h›çk›ra a¤layarak okudu¤unu
ve ölüm oruçlar›na kay›ts›z kal›na-

mayaca¤›n anlat›rken sesi duygusallaﬂ›yor. “Bu insanl›k ay›b›na kay›ts›z kal›namayaca¤›n› düﬂündüm.
Sonuçta bir yerlerde insanlar hiçbir
ç›karlar› olmaks›z›n kendi canlar›n›
ortaya koymuﬂlar, onurlar› için mücadele veriyorlar” diye anlat›rken
birden araya giriyoruz ve tecritin
anlam›n› soruyoruz. “‹nsan insana
hasret kal›yor" diye cevapl›yor en
özet haliyle. Behiç ile daha önce konuﬂmuﬂ; “ilk kez gördü¤ümde çok
iyiydi, konuﬂtu bizimle, gözlerindeki
o ›ﬂ›¤› gördük, bize umut veriyor
her zaman. Daha sonra geldik ama
her zaman göremedik. Bugün açl›k
grevindeyiz, ama bunun sonu gelmeyecek 1 gün 10 gün ve belki ileride Behiçler biz olaca¤›z".
Baran Kaya da Gazi'nin gençlerinden. Behiç Aﬂc›'n›n onda uyand›rd›¤› duygular› soruyoruz; "basit
bir ﬂey de¤il son an›na kadar direniyor. Bence Behiç abinin her eridi¤i gün daha da çok yaﬂad›¤› gündür
ben onun mesela zay›f oldu¤unu ya
da üzgün oldu¤unu düﬂünmüyorum
her gün daha da büyüdü¤ünü daha
da var oldu¤unu düﬂünüyorum.”
Behiç’in d›ﬂ›nda bir de Gülcan’dan etkilenmiﬂ Baran; “beni etkileyen oydu iki çocuk annesiydi ve
çocuklar›n›n gözlerinin önünde eri-

“Bugün açl›k grevindeyiz, ama bunun sonu gelmeyecek 1 gün 10 gün
ve belki ileride Behiçler biz olaca¤›z"
yordu.”
Açl›k grevinin 3. gününde olan
Selçuk ﬁahin çay ikram ediyor. Tan›yoruz Selçuk'u. Daha önce de açl›k grevine kat›lm›ﬂ, bir daha gelece¤im demiﬂti. Bu ikinci geliﬂi.
Bir televizyon kanal› çekim
yapt›¤› için Behiç'i göremeden ayr›l›rken Direniﬂ Evi’ndekilerin gözlerindeki umut, coﬂku kal›yor akl›m›zda. Direniﬂin içinde büyüyor
çocuklar›m›z, 16's›nda, 18'inde direniﬂin ö¤rencileri oluyor, direniﬂten ö¤reniyor. Bu gençlere bakarken çekilen ac›lar, sanc›lar boﬂuna
de¤il sözümüzün somutlu¤unu görüyoruz bir kez daha. ‹nanc›m›z daha da art›yor yar›nlara dair. Karanl›klar içinde nas›l ki ayd›nl›klar do¤arsa, sanc›lardan özgür bir hayat
yarataca¤›z.

loji Anabilim Dal› Uzman› Prof. Dr. Taner Gören söz
alarak yapt›klar› muayene sonuçlar› hakk›nda bilgi
verdi. Gören, Aﬂc›’n›n günlük 10 ile 12 litre s›v›, yaklaﬂ›k 3.5 gr tuz, 600 gr ﬂeker ve 60 mg B1 vitamini
ald›¤›n› belirterek sa¤l›¤›n› detaylar›yla anlatt›¤› konuﬂmas›nda Aﬂc›'n›n aﬂ›r› halsizlik, yürüme zorlu¤u,
kalp at›ﬂlar›nda düzensizlik gibi sorunlar› çok ciddi
yaﬂad›¤›n› duyurdu.
Ölüm orucuna baﬂlad›¤› zaman 88 kilo olan Aﬂc›'n›n ﬂimdi 39 kilo kaybederek, 49 kiloya düﬂtü¤ünü saptad›klar›n› söyleyen Gören, tansiyonunun
13’e 8.5 oldu¤unu, bu derecenin yatarken 11’e düﬂtü¤ünü, kas kitlesinde ileri derecede azalma, fazla
miktarda enerji aç›¤›, belirgin beslenme bozuklu¤u
saptad›klar›n› kaydetti.
Aﬂc›'da geri dönülemez bulgular ortaya ç›kmaya
baﬂlad›¤›n› vurgulayan Gönen, buna ra¤men Aﬂc›’n›n bilincinin aç›k, ruh sa¤l›¤›n›n yerinde oldu¤unu
karar verme yeterlili¤inde oldu¤unu ve geldi¤i aﬂaman›n ayr›nt›lar›yla ona izah edilmesine ra¤men Aﬂc›'n›n somut ad›m at›lana kadar direniﬂini özgür iradesiyle sürdürece¤ini söyledi¤ini anlatt›.

‹stanbul Tabip Odas›, Diﬂ Hekimleri Odas›, Eczac›
Odas›, TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu ve D‹SK Temsilcileri 19 Ocak Cuma günü ‹TO'da bir bas›n toplant›s› yaparak Behiç Aﬂc›'n›n sa¤l›¤›nda geri dönülmez
bulgular›n ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›n› duyurdular.
Saat 12.30'da yap›lan aç›klamay› okuyan ‹TO ‹nsan Haklar› Komisyonu Sekreteri Dr. Nazmi Tümerdem, Aﬂc›'n›n ölüm orucu eyleminin 284. gününde
kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri ve adli t›p, gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›ndan oluﬂan bir heyet taraf›ndan
muayene edildi¤ini ve bu muayene sonuçlar›n› kamuoyuyla paylaﬂmak istediklerini söyledi.
Dr. Tümerdem yapt›¤› aç›klamas›nda "cezaevleri
21. yy'a girdi¤imiz bugünlerde 100'ün üzerinde insan›n ölmesi, sakat kalmas› ile sonuçlanan ciddi sorunlar›n çözümlenemedi¤i uygulamalarla ülkenin
gündeminde üst s›ralarda yeralmaktad›r" diyerek
yeni ölümlerin olmamas›, insan sa¤l›¤›n›n korunmas›
ve sa¤l›kl› yaﬂam hakk›n›n savunulmas› için h›zla çözüm üretilmesini talep ettiklerini dile getirdi.
Aç›klaman›n ard›ndan ‹.Ü. T›p Fakültesi Kardiyo13

21 Ocak 2007 / 88

Diyor ki Naz›m Usta; “Günler
a¤›r. Günler ölüm haberleriyle
geliyor. Düﬂman haﬂin zalim ve
kurnaz. Ölüyor çarp›ﬂarak insanlar›m›z, halbuki nas›l haketmiﬂlerdi yaﬂamay›, ölüyor insanlar›m›z”. Evet günler çok a¤›r, ölüm
haberleri kap›da.
Gülcan'›n sa¤l›k sorunlar›na
her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Gün geçmiyor ki midesi bulanmadan, gözleri ﬂiﬂmeden, ayaklar› a¤r›madan uyans›n. Günler ilerliyor, bir ﬂeylerin eksik kald›¤›n›
düﬂünmek içimizde tarifsiz ac›lara neden oluyor. Bu kadar rahats›zl›¤›na ra¤men insanlara moral
veriyor. ‹nsanlar direniﬂten güç
almak, kendilerince
tecritin kalkmas› için
bir ﬂeyler yapmak
için geliyorlar.

yorlar Gülcan'la, kolay de¤il 250
gün açl›k, dile kolay, bedeni bir
gün bir gününü tutmuyor. Ama
sabit olan bir ﬂey var; günler geçtikçe durumu kötüleﬂiyor.
Bugün, Arap Alevi halk›n›n
en büyük bayram› say›lan ⁄adir
(Kadir) bayram›. Bu bayramda
kimse çal›ﬂmazm›ﬂ, öylesine
önem verilir. Biz de Arap halk›n›n yi¤it k›z› Gülcan'›n bayram›n› kutluyoruz. Gülcan'›n k›z› bir
günlük misafirimiz oluyor. Tecrit
iﬂkencesi anne ile k›z›n›n görüﬂmelerine “defal›k, sürelik” diye
s›n›rlar koyuyor. Ve bu adaletsizli¤i, Adalet Bakan› büyük bir
h›rsla savunuyor.
Mersin Kazanl›’dan Bedii Cengiz’in akrabalar› geliyor. Serdal, eﬂi,
kardeﬂi, çolu¤u çocu¤u, O da biliyor bu
zamanlar› aﬂmak için
herkesin yapabilece¤i bir ﬂey var ve
her destek bir nefes oluyor direnenlere. Gülcan'la Bülent Ar›nç’›n son
giriﬂimleri üzerine konuﬂuluyor.
Görece¤iz, ne yapacak TBMM Baﬂkan›?
K›r›lan sansürle tecriti daha erkenden kald›raca¤›m›za inan›yoruz.
Herkesi bu sürece dahil etmeli ve
sesimizi daha gür ç›karmal›y›z diye
düﬂüncelerini ifade ediyor evdeki

Morali, eriyen vücuduna
inat her gün büyüyor

SHP il baﬂkan› ziyarete geliyor. “Ben
tecrite karﬂ›y›m ama
ölüm orucu eylemine de karﬂ›y›m”
diyor. Biz de kafa yorulmas› gerekenin tecrit oldu¤unu anlat›yoruz.
Elinde SHP’nin tek konu olarak tecritin tart›ﬂ›ld›¤› son meclis toplant›s›ndan ç›kan 5 maddelik sonuç bildirgesi var. Getirdi¤i çiçekleri Gülcan çok sevdi, baz› zamanlar odas›
bir çiçek bahçesi oluyor. O da bu çiçekleri tutsaklara, öncelikle de H.
Demir, Ercan ve A. Osman’a hediye
etmeyi çok istiyor.
19.00 gibi uyudu ama k›sa süre
sonra yeniden uyand›. Evden ayr›lan açl›k grevciler›n gözü arkada,
onlar gidecek Gülcan açl›¤›n koynunda yürüyüﬂüne devam edecek,
bu duygu ad›mlar›n› geri getiriyor.
Gelen bir misafir; bu yaﬂam›n onu
umutsuzlaﬂt›rd›¤›n› ve Gülcan’›n
böyle direnmesinin bütün herkese
güç oldu¤unu, umutsuzlaﬂ›nca ondan güç ald›¤›n› söylüyor.
Uyan›r uyanmaz k›zlar› ar›yor,
Hatay’dalar bugünlerde, Gülcan telefonda onlarla konuﬂurken gözleri
ayr› bir ›ﬂ›yor.
Tecrit y›llard›r uygulanan karanl›k sansür duvarlar›n› parçalayarak
ülkemizin gündemindeki as›l yerini

Bedeni erise de, her gün
yeni a¤r›larla uyansa da,
250. gününde de “‹lk
günkü gibi kararl›y›z, ilk
günkü gibi inançl›y›z”
diyor Gülcan.

yeni yeni almaya baﬂl›yor. Halktan
gizlenmeye çal›ﬂ›lan tecrit; tart›ﬂ›lmaya baﬂlan›yor. Haberleri bir an
olsun kaç›rm›yor Gülcan.
Morali, motivasyonu eriyen vücuduna inat her gün biraz daha büyüyor. Direniﬂ Evi refakatçilerinden
Cihan grip olmuﬂ, iyileﬂene kadar
sürekli maske takacak. Gülcan'a sadece kap›dan bir merhaba diyebiliyor. Daha fazlas›na izin vermiyoruz. Gülcan'›n bünyesi en zay›f
mikroba bile direnç gösteremeyebilir. O da kap›dan bir selam verip geri dönüyor, ama içi içini yiyor, ayn›
evde olmas›na ra¤men onunla sohbet edemiyor.
Her gün arayanlar var Direniﬂ
Evi’ni. Bunlar›n yan›nda ilk kez
arayanlar da çok. Bazen görüﬂemi14
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Çabalar› boﬂa
ç›kmayacak!
9 Ocak’ta, Gülcan Görüro¤lu'nun
yan›nda olmak için ‹stanbul'dan gelen Behiç Aﬂc›'n›n annesi Fazilet Erdo¤an ve Nadire Çelik’e duygular›n›
sorduk.
Fazilet Erdo¤an: Gülcan'› kardeﬂlerim anlatt›. Çok üzüldüm, anneymiﬂ. Evlatlar›n› ard›nda öksüz b›rakacak bu çok zor. Evlat ac›s› da çok
zordur. Yolda da düﬂündüm acaba nas›l edecem. Gülcan da benim k›z›m.
Bu adaletsizlik bakan› duymuyor ki
çocuklar iyice erimiﬂ. Tecrit kalkacak, inﬂallah bizim çocuklar›n çaba-

herkes, Gülcan›m›z için, Behiçimiz
için, Sevgimiz için.
250. gün sabah› herkes ayr› bir
telaﬂl›yd›. Etkinli¤in çal›ﬂmalar› ve
hediyeler Gülcan'a gösterilmeden
haz›rland›. Hediye olarak ilginç bir
resim yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu s›rada Gülcan'›n 250. gün ile ilgili
aç›klamas› geliyor elimize. Etkinlik
saati geldi¤inde herkes ayr› bir heyecanl›. Etkinli¤in ilk baﬂlar›nda
Gülcan'›n olmamas› insanlarda
“acaba gelemeyecek mi” diye düﬂündürüyor. Program baﬂl›yor, önce
tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂuna duruluyor. Gülcan'›n 250.
gün yaz›s› okunuyor.
“Art›k her an ölüm haberimi alabilirsiniz” diyor yaz›s›nda, dinleyenler ürperiyor, yüreklere a¤›r bir
hüzün iniyor. Aç›klamay› okuyan
Sevtap Türkmen’in sesi titriyor.
Gözleri nemleniyor. O, bu yürek
ac›s›n› bir kez de kardeﬂinde duymuﬂtu.
Duygulu anlardan sonra türkülerimize geçiyoruz. Türkülere bir ara
verip açl›k grevinde olan Soner’in
önlü¤ünü Ramazan’a devretmesini
izliyoruz. Soner; “Bizler aç›s›ndan
de¤iﬂen bir ﬂey yok, zaferi biz kazanaca¤›z” diyor. Ramazan da, “daha önceden açl›k grevine girmiﬂtim
her seferinde de ayn› coﬂkuyu ve
heyecan› duyuyorum” diyerek önlü¤ünü giyiyor. Önlüklerin de¤iﬂtilar› boﬂa ç›kmayacak.
Nadire Çelik: ‘96 Ölüm Orucu
sürecinde çocuklar baﬂlay›nca biz
de d›ﬂarda ölüm orucuna baﬂlam›ﬂt›k. Aman öldüm, ölecem diye bir
kayg›m yoktu. Ölüm varsa var, öleceksek ölürüz, çocuklar›m öldükten
sonra ben nas›l dayanay›m. Burda
da Gülcan’›n k›zlar› yan›nda, ana
olunca
b a ﬂ k a
oluyor,
k›zlar› gidip geliyor, yüzleri gözünde kal›yordur.

rilmesinden sonra hep birlikte en
umutlu türküler söylenmeye devam
ediliyor, “Karay›lan der ki harbe
oturak, Kilis yollar›ndan kelle getirek...” Tam bu s›rada, kap› önünde,
erimiﬂ dev yürekli Gülcan beliriyor,
250 günlük açl›¤›n koynundaki direniﬂi gelenleri coﬂkuland›r›yor.
Herkes dakikalarca ayakta alk›ﬂl›yor. Gülcan yavaﬂça yerine otururken herkes Gülcan'›n s›ms›k› kucaklamak istiyor. Kucaklay›p bütün
ac›lar›n› almak istiyorlar adeta.
ﬁimdi konuﬂma s›ras› Gülcan’da.
Gözlerinin içi p›r›l p›r›l parl›yor.
Duygular›n› anlatmaya baﬂl›yor.
“‹lk günkü gibi kararl›y›z, ilk
günkü gibi inançl›y›z” diyor. Bu
kadar insan› bugününde görmek
mutlu ediyor, ölüme giderken bile.
Mutlulu¤unun en güzeli sona sakl›yoruz. Misafirlerimiz geliyor ‹stanbul’dan. Behiç’in annesi Fazilet
ana ve çok uzun zamand›r tan›d›¤›m›z Nadire ana. Gülcan konuﬂmas›n› yaparken susuyor, herkes meraklan›yor kim geldi diye. O yaﬂl› bedenlerine ald›rmadan uzak mesafeleri küçülten analar›m›z kap›da görünüyor. Herkes tan›yor onlar› ve
alk›ﬂlar, z›lg›tlar patl›yor bir anda.
Herkes daha da seviniyor, herkesten çok Gülcan seviniyor, çok duygulan›yor. Gözleri uçsuz bucaks›z
bir okyanus gibi oluyor. Kocaman
gülüﬂünün sevinç gözyaﬂlar›na dönmesine izin vermemeye çal›ﬂsa da
olmuyor. Zordur insan›n bu anlarda
kendine söz geçirmesi.
“Behiç’i görür gibi oldum” diyor. Nadire ana, Behiç’in gönderdi¤i bir hediyeyi veriyor
Gülcan aç›klamas›n›n bir yerinde, “Bugün mücadelemizi belli bir
ivmeye getirmiﬂ olsak da henüz çözülmemiﬂtir. Çözümü de getirecek
olan yine bizleriz. ﬁimdi her zamankinden daha fazla çaba göstermek zorunday›z... Ve tüm inanc›mla
tecriti kald›raca¤›z” diyor.
Evet buna inanmal›y›z. Tecriti
kald›raca¤›z. Biz buna gerçekten
inand›kça güzel günler uzak olmayacakt›r.
15
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Direniﬂ Evlerine
Destek Ziyaretler
Geçen hafta kurumsal ve gruplar halinde yap›lan ziyaretler ﬂu ﬂekilde:
◆ Kad›köy Belediyesi’nde çal›ﬂan
emekçilerden 25 kiﬂilik bir heyet, 16
Ocak’ta Direniﬂ Evi’ndeydi. Emekçiler
ad›na konuﬂma yapan Hakan Atao¤lu,
Aﬂc›’ya desteklerini ifade ederek,
“Tecrit ve izolasyon emperyalizmin politikas›d›r. Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” dedi.
◆ 17 Ocak günü de Deri-‹ﬂ Sendikas› üyesi 20 kiﬂilik grup Direniﬂ
Evi'nin konu¤uydu.
◆ Ayn› gün EMEP'liler Behiç'i ziyaret edip desteklerini sundular. Behiç
Aﬂc› ile görüﬂen EMEP'liler, "‹radeniz
birçok kesimi hareket geçirmiﬂtir. ‹radenize sayg› duyuyoruz" diyerek düﬂüncelerini dile getirdiler.
◆ DTP ﬁiﬂli ‹lçe Gençlik Meclisi
üyeleri, ölüm orucunun 286. gününde
Behiç Aﬂc›’y› ﬁiﬂli’deki evinde ziyaret
etti. Ziyaret öncesinde aç›klama yapan
Meclis Üyesi Mehmet Sezgin, ‹mral›
ve F Tipi cezaevlerindeki ‘tecrit’ sorununa dikkat çekti.
◆ Halkevleri üyeleri 13 Ocak günü
Gülcan Görüro¤lu’na destek ziyaretinde bulundular. Adana merkezinde
yap›lan eylem sonras› Direniﬂ Evi’ne
gelen Halkevciler, Gülcan’a hitaben,
“bizlerin yürekleri sizlerle” dediler.

Bursa Barosu:
Yarg›ya götürürüz
Bursa Barosu yapt›¤› aç›klama ile Adalet
Bakanl›¤›'n› çözüme ça¤›rd›. Çözüm için önerilerini s›ralayan Baro, sorunun çözülmemesi durumunda konuyu "idare hukukunun sorumluluk esaslar› çerçevesinde" ulusal ve uluslararas›
yarg› kurumlar›na taﬂ›yacaklar›n› belirtti.

‹stanbul Bahçelievler’de uyuﬂturucu sat›ﬂ›na müdahale eden Temel
Haklar üyeleri, çetelerin silahl›, sat›rl› sald›r›s›na u¤rad›lar. Çete sald›r›s›nda dört kiﬂi b›çak ve kurﬂunlarla yaralan›rken, polis çeteleri b›rak›p, sald›r›y› protesto eden halk› engellemeye çal›ﬂt›, Temel Haklar binas›n› kuﬂatma alt›na ald›.
Sald›r› ﬂöyle geliﬂti: Bir süredir
Bahçelievler Temel Haklar’›n uyuﬂ-

nanlarla birlikte yaklaﬂ›k
300 kiﬂi, uyuﬂturucu sat›ﬂ›n›, yaﬂanan olaylar›
protesto etti.

Temel haklar
yozlaﬂmaya,
çetelere karﬂ›
mücadele
ediyor

ÇETE KURﬁUN
YA⁄DIRDI
Ancak polis destekli
çetenin sald›r›lar› bitmemiﬂti. Olaydan iki saat

Bir yandan polis
Temel Haklar
derneklerini bas›yor,
öte yandan çeteler
kurﬂunlar ya¤d›r›yor.
Her ikisinin de amac› ayn›;
yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleyi engellemek

Polis himayesindeki çeteler terör estiriyor
turucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesinden rahats›z olan uyuﬂturucu
çeteleri, 14 Ocak akﬂam› evine gitmekte olan dernek üyelerinin önünü
kestiler. “Sat›c› biziz, bizi mi ar›yorsunuz?” gibi konuﬂmalar yaparak sald›ran çete, Temel Haklar çal›ﬂan› Engin Nacar’› b›çakla yaralad›.

UYUﬁTURUCU ‹MHA ED‹LD‹
Olay› ö¤renen dernek üyeleri
sald›r›y› teﬂhir eden konuﬂmalar yaparken, mahalle halk›n›n da kat›l›m›
ile çetenin bulundu¤u yere yürüdüler. Çetenin bölgeden uzaklaﬂt›¤›n›
ö¤rendiler ve daha önce çete taraf›ndan kullan›lan bir inﬂaata yöneldiler. Burada çete üyesi üç kiﬂiyi ve
mermerlerin alt›na gizlenmiﬂ, yaklaﬂ›k 1.5 kilo esrar› buldular. ‹ki çeteci bir araçla olay yerinden kaçarken, bir uyuﬂturucu sat›c›s› yakalanarak, pazar yerinde teﬂhir edilip
dövüldü ve bulunan uyuﬂturucu imha edildi. Uzun süredir çetelere, artan uyuﬂtucu sat›ﬂ›na zaten öfkeli
olan halk, burada Temel Haklar
üyelerine destek verirken, kaçan
arac›n bir çocu¤a çarpt›¤› ö¤renildi.
Pazar yerinden ve çevreden topla-

çete sald›r›s› yürüyüﬂlerle protesto edildi

sonra, 30 kiﬂilik uyuﬂturucu sat›c›s›
çete elemanlar›, Temel Haklar’›n da
bulundu¤u soka¤a bask›n düzenledi. Gençlerimizi zehirlemelerinin
önüne geçen Temel Haklar’›n bulundu¤u soka¤a rahatça gelen ellerinde silahlar, döner b›çaklar› ve palalar bulunan grup, sokakta bulunan
iﬂyerlerine, araçlara ve Temel Haklar’a kurﬂunlar ya¤d›r›p, insanlara
sald›rmaya baﬂlad›lar.
Akﬂam saat 21.30’da yaﬂanan
sald›r›da sokakta bulunan araçlar
tahrip edilirken, sa¤a sola ateﬂ eden
çeteler, Delibaﬂ Cafe’de garson olarak çal›ﬂan Ali Aç›kgöz ile, müﬂteri
Hüseyin Bak›r’› ve Temel Haklar
üyesi Serkan Ya¤›z’› kurﬂunlarla
yaralad›lar. Gö¤sünden vurulan Hüseyin Bak›r ile boynundan yaralanan Ali Aç›kgöz Çapa T›p Fakültesi
Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata al›nd›lar. Aç›kgöz ve Bak›r’›n hayati tehlikeyi atlatt›klar› ö¤renildi.

HALK SOKA⁄A DÖKÜLDÜ
Olay›n duyulmas›yla beraber
toplanmaya baﬂlayan halk, sald›r›ya
yürüyüﬂle cevap verdi. "Mahallemizde Çete ‹stemiyoruz" sloganlar›
atan mahalle halk›n› polis yürütmek
istemeyerek, çeteleri korumaya devam ederken, 250 kiﬂi buna ra¤men
yürüyüﬂünü sürdürdü.
Sald›r› 15 Ocak'ta da Bahçelievler Temel Haklar'›n ça¤r›s›yla protesto edildi. "Uyuﬂturucuya Kumara
Fuhuﬂa ve Çeteleﬂmeye ‹zin Verme16
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yelim" slogan›yla düzenlenen eyleme 100 kiﬂi kat›ld›.
Aç›klamay› okuyan Dede Altun,
sald›r› an›nda ortal›kta görünmeyen, halk tepkisini gösterip eylem
yapmak isteyince önüne barikat
olan polisin kime hizmet etti¤ini
sordu. Altun, "Biz yaﬂad›¤›m›z yerlerde fuhuﬂa, kumara, uyuﬂturucuya
ve çeteleﬂmeye izin vermeyece¤iz.
Bu sald›r›lar ilk de¤ildir ve son olmayaca¤›n› da biliyoruz. Çünkü bu
ve bunun gibi gruplar› besleyen sistemin kendisidir. Tüm bunlara ra¤men halk olarak mücadelemiz artarak sürecektir" dedi.
Sald›r›da yaralananlar da savc›l›¤a suç duyurusunda bulundular.

POL‹S ÇETELER‹ BIRAKTI
TEMEL HAKLAR’I KUﬁATTI
Okul önlerinde, sokak ortas›nda
uyuﬂturucu sat›ﬂlar› yayg›nlaﬂ›rken,
buna tav›r alan, mahallemizde pislik istemiyoruz diyen halk ve devrimciler sadece çetelerin sald›r›s›na
maruz kalm›yorlar. Ayn› zamanda
polisin bask›s›na, provokasyonlar›na da maruz kal›yorlar. Bahçelievler’de de ayn› ﬂey yaﬂand›.
Çeteler do¤rudan dernek çal›ﬂanlar›n› hedef alm›ﬂlard›. Aç›k bir
katliam giriﬂimi olan olayda, birçok
Temel Haklar üyesi, sokakta bulunan araçlar›n çok olmas› nedeniyle
kendilerine siper yaparak yaralanmaktan, ölmekten kurtuldular.
Maddi de¤eri yüksek olan uyuﬂ-

turucular›n› kaybetmiﬂ olman›n, daha önemlisi halk›n örgütlü öfkesi ile
karﬂ›laﬂan ve bundan sonra da rahat
hareket edemeyeceklerini bilen çete, gözü dönmüﬂçesine sald›r›yordu.
O esnada mahalle halk›ndan insanlar karakolu arayarak, durumu anlatmalar›na karﬂ›n, 10 dakika uzakl›ktaki karakoldan uzun süre gelen
hiç kimse olmad›. Ne zaman ki,
halk yaﬂananlar› protesto etmek için
yürüyüﬂe geçti, çevik kuvvetten siyasi ﬂube polislerine kadar yüzlerce
polis y›¤›ld› bölgeye. Yürüyüﬂe kat›lmak isteyen dernek üyelerine
“geçmiﬂ olsun” demek için gelmeye
çal›ﬂan onlarca insan› engelledi, yürüyüﬂün önüne barikat kurdu ve
dernek üyelerini provake etmeye
çal›ﬂan tav›rlar sergiledi.
Çeteler terör estirirken ortada olmayan (neden olmad›¤›n› herkes bilir!) polisin ilk iﬂi, çeteleri yakalamak olmad›. Bask›na u¤rayan, kurﬂunlanan, uyuﬂturucu sat›ﬂ›n› engellemeye çal›ﬂan Temel Haklar Derne¤i’ni onlarca çevik kuvvet ile kuﬂatmak oldu. ‹stanbul’un orta yerinde, kim olduklar› polisçe malum
olan(!) çetelerin sokaklar› basmas›,
iﬂyerlerini, insanlar› kurﬂunlamas›
ve tüm bunlar› bir yana b›rakan polisin, Temel Haklar üyelerini engellemeye çal›ﬂmas›, bu ülkenin bilinen gerçe¤idir. Bu ülkede uyuﬂturucu çeteleri, fuhuﬂ mafyalar› polisle
iﬂbirli¤i içinde olmadan iﬂlerini sürdüremezler. Çeteleri b›rak›p devrimcilerle u¤raﬂan polis, saf›n› da
ortaya koymaktad›r.
Öte yandan, bu ayn› tutum baﬂta
CNN olmak üzere, kimi TV kanallar›n›n haberlerinde görüldü. Devrimcilerin düzenin yaratt›¤› pisliklere tav›r almas›ndan, halk›n devrimcilere bu konuda verdi¤i destekten
rahats›z olan polis, t›pk› 7 Aral›k
bask›nlar› gibi, gerçekleri çarp›tarak haber yapt›rd›. Polis kaynakl›
oldu¤u anlaﬂ›lan bu haberlere göre;
“iki grubun birbirinden haraç istemesi sonucu” veya “uyuﬂturucu satanlardan haraç istenmesi sonucu”
çat›ﬂma ç›km›ﬂt›. Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadeleyi “haraç alma” ﬂeklinde
yans›tan polis, ne kadar acz içinde

oldu¤unu ve yozlaﬂmayla mücadele edenlere neden bask› uygulad›¤›n› aç›klayamamakta, yalan
ve demagojilere baﬂvurmaktad›r.

YOZLAﬁMAYA KARﬁI
MÜCADELE SÜRECEK
Sald›r›n›n ard›ndan, olayda
yaralanan Bahçelievler Temel
Haklar çal›ﬂan› Serkan YA⁄IZ,
16 y›ld›r mahallede yaﬂayan Celal EROL ve yine dernek çal›ﬂan› Bektaﬂ KARAMAN ile görüﬂtük. Yaﬂananlar› aktaran Ya¤›z ve Karaman, halk›n soruna
sahiplenmesine ve dernek üyelerine verdikleri deste¤e dikkat
çektiler.
Çete elemanlar›n›n kendilerini gördüklerinde hemen ateﬂ etmeye baﬂlad›klar›n› belirten Ya¤›z, ﬂöyle devam etti: “Ben orda
edilen ateﬂlerden yaraland›m.
Sonra etraftaki herkese her ﬂeye
sald›rmaya baﬂlad›lar. Derne¤imizin yan›ndaki Delibaﬂ Kahveye, orada bulunan araçlara sald›rmaya, camlar› k›rmaya baﬂlad›lar. O an kafalar› “k›yakt›”
yani uyuﬂturucu içmiﬂlerdi. Kendilerinden geçmiﬂti ço¤u. Yürüyüﬂ baﬂlad›ktan sonra o ana kadar ortal›kta görünmeyen polis
önümüze barikat kurdu. Bizi yürütmemek istedi ama biz tart›ﬂ›p
yürüdük.”
Karaman da bir süredir mahalle halk›ndan ve esnaftan haraç isteyen, arabalar›n› çalan ve
uyuﬂturucu satan bu çetenin halk› patlama noktas›na getirdi¤ini
belirtti. Karaman ﬂöyle sürdürdü
konuﬂmas›n›:
“Sald›r› olmadan önce onlar›n topland›¤›n› gören bir arkadaﬂ
evinden arayarak bize haber verdi.
Dernekten ç›k›p onlar› yolda bekledik. Çünkü derne¤imize zarar gelmesini istemiyorduk ve her türlü ihtimale karﬂ› derne¤in soka¤›nda
bekledik. Geldiklerinde birden silahlar›n› çekip küfür ederek üzerimize s›kmaya baﬂlad›lar. Mahallede
arabalar›n çoklu¤u bizi kurtard›.
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Çete sald›r›s›, Ankara Temel
Haklar
üyeleri taraf›ndan
15 Ocak
günü Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde
protesto edildi. “Çeteler Halka Hesap Verecek” pankart› açan dernek üyeleri,
“Ölüm pahas›na da olsa yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelemiz sürecektir” dediler.

7 Aral›k bask›nlar› ve
çete sald›r›s›
Hat›rlanaca¤› gibi, 7 Aral›k 2006 tarihinde,
baﬂta Temel Haklar Federasyonu olmak
üzere, ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde
kurulu bulunan Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri polis taraf›ndan bas›lm›ﬂ
ve gözalt›na al›nan insanlardan bir bölümü tutuklanm›ﬂt›. Bask›n gerekçesi, Temel Haklar’›n uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, çetelere ve genel olarak düzenin yozlaﬂt›rma
politikalar›na karﬂ› mücadelesiydi. Siz,
uyuﬂturucu satanlar› nas›l cezaland›r›rs›n›z, fuhuﬂun önüne nas›l geçmek istersiniz, çetelerle niye u¤raﬂ›rs›n›z dercesine
yap›lan bask›nlarda, bugün çetelerin sald›rd›¤› Bahçelievler Temel Haklar da hedefti. Bask›nda dört kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ
ve bunlardan; Ayten Öztürk, Yeliz K›l›ç ve
Cem Koyup›nar tutuklanm›ﬂt›.
Temel Haklar üyeleri yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelenin bedellerini hem tutuklamalar, bask›nlar ile ödüyorlar, hem de rahatlar› kaçan çetelerin sald›r›lar› ile.
ﬁimdi soruyoruz; polis bu bask›nlar› kimin ç›karlar› için yapt›, kime hizmet etti?
Çeteler, kalabal›k gruplar halinde bir soka¤› basacak, iﬂyerlerini, dernekleri kurﬂunlayacak, aç›kça katliam giriﬂiminde
bulunacak cüreti kimden ald›lar?

Delibaﬂ kahvesine ve arabalara sald›r›p h›nçlar›n› almak istediler. ‹nsanlar çok öfkeliydiler. Orada oturanlar indi aﬂa¤›ya ve onlar›n önüne geçtiler. Bizim derne¤e varmadan önceki yerler tarand›, halk hemen tepkisini gösterdi. ‹ki arkadaﬂ
a¤›r yaraland›.
Olay henüz yaﬂan›rken mahalle
halk›ndan baz›lar›n›n polisi aray›p

'bir grup mahallemizi
bast›, sa¤a-sola ateﬂ
aç›yorlar, yaralanan
insanlar var' ﬂeklinde
söylediklerini ö¤rendik. Karakol 10 dakiSerkan Ya¤›z
ka uzakl›kta ama
uzun süre hiçbir polis
gelmedi. Ama bu çetelere müdahale
etmeyen polis, çevik kuvvet biz yürüyüﬂ yap›nca buraya y›¤›ld› ve
halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt›lar.
Hatta gece 02.00-03.00' e kadar
sürdü polisin mahallemizdeki ablukas›. Biz ‘Halka De¤il Çetelere Barikat’ diye slogan atmaya baﬂlad›k.
‹ki y›ld›r bu tür ﬂeyler yaﬂan›yor.
8 ayd›r uyuﬂturucuya karﬂ› bir kampanya baﬂlatt›k. Bu kampanya dahilinde paneller yapt›k, insanlara
bu sorunun sistem sorunu oldu¤unu
ve ancak hep birlikte hareket edilirse çözülebilece¤ini anlatt›k. Gençleri çetelere uyuﬂturucuya bulaﬂmalar›n› engellemek istedik. Bu sorun
tüm halk›n sorunudur. Bu kampanyam›zdan rahats›z olanlar bize sald›rd› bunu biliyoruz. Ama biz kampanyam›z› ayn› kararl›l›kla sürdürece¤iz.”
Olaya tan›k olanlardan mahalle
sakini Celal Erol ise, sald›r›n›n Temel Haklar’›n yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelesinden duyulan rahats›zl›¤›n sonucu oldu¤unu belirterek, son
y›llarda yozlaﬂman›n boyutlar›na
dikkat çekti. 1996'ya kadar Pazar
Yolu denilen yerde manavlar›n do¤ru dürüst gece kapatmad›klar›n›, zarar gelmeyece¤ini bildiklerini hat›rlatan Erol, ﬂunlar› söyledi: “‹nsanlar da kendilerine daha çok güvenirdi. Böyle zarar verici ﬂeylerden
uzak dururlard›. Ama ﬂimdi benim
oturdu¤um yerde bile uyuﬂturucu
kullanan var ya da bu h›rs›zd›r dediklerimiz var. Bence bunun nedeni
yani burda demokrat, devrimci kesim çok. Devrimcileri sahiplenen,
seven bir yer. Bu yüzden bu tür ﬂeyler özellikle sokuluyor bence. Yani
devrimci yan› bast›r›lmak isteniyor.
Gençler üzerinden politika yap›l›yor. Ama buran›n halk› uyuﬂturucuya fuhuﬂa karﬂ› ve tepkisini de her
ﬂekilde dile getiriyor.”

Uyuﬂturucu çeteleri, Bahçelievler’de devrimcilere sald›rd›lar. Konuya iliﬂkin haberi bu say›m›zda
okuyacaks›n›z.
Olayda bir ayr›nt› var ki, polisin
yozlaﬂma meselesindeki konumunu çok aç›k biçimde gösteriyor.
Çetelerin sald›r›s›n›n ard›ndan ertesi gün yap›lan suç duyurusuna
mahalle esnaf›n›n bir k›sm› kat›lmakta tereddüt gösteriyor. Sorunun üzerine gidince bunun nedeninin polisin esnafa yönelik yapt›¤› konuﬂmalar oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Polis esnafa “bu sald›r›n›n nedeni
burdaki dernek, onlarla iliﬂkilerinizi mesafeli tutun” diye aba
alt›ndan sopa gösteriyor.
Polisin zihniyetine bak›n! Yapt›¤›na
bak›n. Yani polis alenen diyor ki,
kimse uyuﬂturucu çetelerine
karﬂ› ç›kmas›n,
o zaman çeteler de sald›rmaz...
Polise göre, kendi mahallesinde
uyuﬂturucunun
yayg›nlaﬂmas›na karﬂ› mücadele
edenler suçlu.
Böyle bir zihniyete sahip olan polis, neyi önleyebilir?
Onlar ancak, somut örnekte oldu¤u gibi, esnaf›n çetelere karﬂ› tav›r almas›n› engelliyor.
Öyle ya, uyuﬂturucuya, kumara, fuhuﬂa karﬂ› olan bir polis teﬂkilat›n›n, sözkonusu olay›n yaﬂand›¤›
yere gelince ilk iﬂi, halk›n çetelerden ﬂikayetçi olmas›n› sa¤lamak
olmal›d›r. Ama polis ne yap›yor?
Tam tersine, çetelere karﬂ› mücadele edenleri sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Polisin tavr› ve zihniyeti, kimin saf›nda oldu¤unu da gösteriyor.
O uyuﬂturucu çetesiyle organik iliﬂkisinin olup olmamas› önemli de¤il; zihniyeti o çetelerden yana.
Uyuﬂturucu çetelerinin “faaliyetini”
meﬂru görüyor. Böyle gördükleri
içindir ki, ﬂehirlerimizin her köﬂesinde bu tür pislikleri yayan faaliyetler alenen icra edilmesine ra¤men, polis onlar› bir türlü “bulam›yor”(!), engelleyemiyor(!)

Arada bir “polisin imaj›n›” korumak için göstermelik operasyonlar yap›l›yor, o kadar.
Polise göre, bast›r›lmas›, sindirilmesi gereken uyuﬂturucuya, kumara, fuhuﬂa karﬂ› mücadele
edenlerdir.
Ve ne yaz›k ki “yarg›”ya göre de
böyledir. Mafya ﬂefleri, her nas›l
oluyorsa, k›sa süreli yarg›lamalar›n ard›ndan ço¤unlukla serbest
b›rak›l›rken, devrimcilerin tutukluluklar› bile y›llarca sürer; sonra da
mevcut yasalar aran›p taran›p en
a¤›r cezalar›n verilebilece¤i maddeler bulunur.
Bahçelievler’deki
olaya dönersek
yeniden: Ma¤dur
olan semt halk›,
sald›r›ya u¤rayan mahalledeki yasal, demokratik bir derne¤in üyeleri! Sald›ranlar belli, uyuﬂturucu
çeteleri. Ama polis geliyor, halk›
derne¤e karﬂ› k›ﬂk›rtmakla meﬂgûl
oluyor.
Polis, s›k s›k operasyonlar yapt›¤›
semtlerde, “devrimcilere sahip
ç›kmay›n, biz de operasyon yapmayal›m” der y›llard›r. Ayn› söylem, köylerde de “gerillaya sahip
ç›kmay›n” diye tekrarlan›r.
ﬁimdi söylenen de bu zihniyetin
devam› bir bak›ma: “Devrimcilerin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesine kat›lmay›n, çeteler size sald›rmas›n.”
Konuﬂan polis sanki ORTAK çeteyle... Biliyoruz ki bu son cümledeki “sanki” kelimesi fazladand›r.
Gerçekten polis ve mafya çeteleri
ortakt›r. ‹deolojik ortakt›rlar, paralar› “k›r›ﬂt›rmakta” ortakt›rlar.
Bu yüzden, ülkemiz polisi “huzur
ve asayiﬂ”i de¤il, Susurlukçular’›,
mafyac›lar›, k›sacas› batakl›¤› ve o
bataktaki pislikleri koruyan bir polis olagelmiﬂtir.

batakl›k
polisi
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‹stanbul’a vize ve plaka s›n›rlamas›

Sorunu Halk De¤il,
Sizin Sisteminiz Yaratt›!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Belediye Baﬂkanl›¤› döneminde gündeme getirdi¤i, “‹stanbul’a giriﬂler vize ile olsun” önerisini tekrar gündeme getirdi. Böylece, göç sorunu çözülecekmiﬂ. Bu dahiyane zeka(!)
trafik sorununun çözümü içinse bula bula plaka k›s›tlamas›n› bulmuﬂ.
Öncelikle belirtelim ki, ‹stanbul’un trafik sorunu, onlarca y›la
dayal› rant ekonomisinin bir ürünüdür. Plaka da¤›t›m›n›n s›n›rland›r›lmas› da, yeni bir rant alan› yaratmaktan baﬂka hiçbir ﬂeyi çözemez. Ayr›ca, otomobil sat›ﬂlar›n› art›rmak için, “komünist iﬂi” diyerek
demiryollar› yap›m›na engel olan
otomotiv tekelleri böyle bir ﬂeye
izin verir mi, onlara ra¤men böyle
bir uygulamay› ciddi olarak gündemine alabilir mi, bu da ayr› bir tart›ﬂmad›r. Trafik sorunu için alt yap›s›n› yapmayan, hukukunu buna göre düzenlemeyen, asl›nda kendisi de
hukuksuzlu¤uyla kurals›zl›klara ön
ayak olan kafa yap›s›n›n bulabilece¤i baﬂka çözüm olabilir mi?

Kendi yaratt›klar› sorunun
sonuçlar›ndan halk›
sorumlu tutuyor
Göç sorunu, gecekondu sorunu
gibi baﬂl›klarla gündeme gelen vize
uygulamas› ise, yasakç›, faﬂist bir
kafa yap›s›n› yans›tmaktad›r. Halka,
bu ülke s›n›rlar› içinde seyahat etmeyi, yaﬂamay› yasaklayan, bunu
sadece zenginlere reva gören bir anlay›ﬂ hakimdir bu öneride.
Göç ve gecekondular sorununu
kim yaratt›? O sa¤l›ks›z kondularda
yaﬂamaya mahkum olan yoksul
halk m›? Ya da ﬂöyle soral›m; bir aile Urfa’dan, Çorum’dan, Sivas’tan,
Karadeniz’den neden ç›k›p büyük
kentlere gelir? Do¤u ve Güneydo¤u
bölgeleri için halka karﬂ› savaﬂ
önemli bir etken iken, ony›llard›r

geçerli olan as›l etken, elbette ekonomik nedenler.
Ancak bu öneride, sorunun kayna¤›yla mücadele yok. Tersine, iﬂsizli¤i, yoksullu¤u onlar yaratm›ﬂ,
savunduklar› bu sistem halk› iﬂsiz,
yoksul b›rakm›ﬂt›r. Halk yaﬂayabilmek için “bir lokma ekmek” umuduyla kentlere göç ederek kendi çözümünü yaratmaya çal›ﬂt›¤›nda,
kente gelenler sistemin çözmedi¤i
bar›nma sorunlar›n› gecekondularla
çözmeye çal›ﬂt›klar›nda ise, bu kez
de halk› suçlu ilan ediyorlar. “Gecekondular› ac›madan y›k›n” talimat›
veren Erdo¤an elbette bunlar› bilir.
Ancak, gecekondular›n bulundu¤u
alanlar› rantiyeye açmak, tekellere
peﬂkeﬂ çekmek için gecekondu halk›n› suçlu, iﬂgalci göstermesi, sadece kimin iktidar› oldu¤unu gösterir.
Halk› her türlü haktan mahrum
b›rak›yor, halk kelimenin gerçek
anlam›yla “aslan›n a¤z›ndan ekmek
almak” için savaﬂ›p, kendi çözümünü yaratmaya çal›ﬂt›¤›nda da “dur!
‹stanbul yasak!!!” diye ortaya ç›k›yor. Sorunu çözmüyor, halk›n çözüm aray›ﬂlar›n› da engelliyor. Ç›plak gerçek budur.

Gecekondu y›k›mlar› ile ‹stanbul’a vize önerisi ayn› zihniyetin
ürünüdür. Bu zihniyet, yoksul
halk› insan yerine koymuyor,
onlara hiçbir hakk› reva görmüyor. Bu zihneyete göre yoksullar, asl›nda zenginlerin olmas›
gereken yerlere yerleﬂmiﬂ iﬂgalciler, kentlerin s›rt›ndaki yüktürler. Bu zihniyetle mücadele edece¤iz. ‹stanbul emekçilerin kenti
olmaya devam edecek!
19
21 Ocak 2007 / 88

Tayyip’in önerilerinde görünen
bir baﬂka yan ise, bunlar›n pratik
olarak uygulanamazl›¤›, hiçbir somut veriye, bilimselli¤e dayanmamas›. Ama O “kesin çözüm” olarak
sürüyor piyasaya. Ulemaya m› sordu bilemeyiz, ama bu tutumda hiçbir bilimsellik olmad›¤› aç›kt›r.
Çünkü yukar›da de¤indi¤imiz gibi,
sorunu yaratan ve büyütmeye devam eden nedenlerin kayna¤›na inmiyor, görmek istemiyor. Bunun
yerine “sonuç” üzerinden politikalar belirliyor. Sosyolojik bir sorunu
faﬂist, anti-demokratik ve yasakç›
yöntemlerle “çözmeye” çal›ﬂ›yor.
‹stanbul'u yaﬂan›r hale getirmenin
temelinde, 4. Murat benzeri yasaklar koyman›n yatmad›¤›n› akl› baﬂ›nda herkes bilir, ama Tayyip’in
parlak zekas› halk› suçlaman›n, sorun her ne olursa olsun “ac›s›n›
halktan ç›karman›n”, vebalini halka
yüklemenin d›ﬂ›nda bir anlay›ﬂa sahip olmad›¤› için ilk akla gelen yasakç›l›k oluyor. AKP iktidar›n›n asl›nda birçok konuda izledi¤i politikalarda ayn› zihniyet hakimdir. Bilimsellik, sorunun kaynaklar› yoktur, “çözüm politikalar›nda”. Böyle
olunca ya külleme ya da çözüm ad›na gözboyama hakim olmaktad›r.

Tayyip Vizeyle Mi Geldi?
Baﬂbakan›n kendisi de Rize’den
göç ederek ‹stanbul’a yerleﬂmiﬂ.
Soral›m; acaba vizeyle mi gelmiﬂ
‹stanbul’a? Gelirken, “ﬂu ‹stanbul
çok kalabal›k bir de ben kalabal›k
yapmay›m” m› demiﬂ? Ya da, bir an
bu uygulaman›n baﬂlat›ld›¤›n› kabul
ederek soral›m: kimler vizeye tabi
olacak? Mesela, Anadolu esnaf›n›n
al›ﬂ-veriﬂ yeri olan ‹stanbul’a gelen
esnaflarda m› vize alacak? Hasta ziyaretine gelenler önce bulunduklar›
kentin ‹stanbul Konosoloslu¤u
önünde kuyru¤a m› girecek? Örnekler ço¤alt›labilir, ama gereksizdir.
Zira, böyle bir uygulaman›n hedefi
yoksullard›r, “arkas›zlar”d›r. Asla
zenginler böyle bir uygulaman›n
muhatab› olmazlar. Halktan yana
olmayan düzenin bütün yasalar› ve
yasaklar› gibi, hedef halkt›r.

Kerkük’te ﬁovenist Çözümlere,
Emperyalist Planlara Hay›r!
Amerikan emperyalizmi, iﬂgal
etti¤i topraklardan “maksimum” kâr› sa¤lamak ve bölge ülkeleri üzerinde kurabilece¤i otoritenin en boyutlusunu kurmak peﬂindedir. Bunun için de iﬂbirlikçilerinin taleplerini bile kaale almamakta, tüm iﬂbirlikçilerine tamamen kendi planlar›na tabi olmay› dayatmaktad›r.
Ancak iﬂbirlikçiler de iﬂgalden
kendilerine düﬂen pay› büyütme
kavgas›ndalar. Bu kavgan›n bugün
en ﬂiddetle yo¤unlaﬂt›¤› yerlerden
biri Kerkük’tür.
Kerkük, geçen hafta, adeta “bir
anda” ülkemiz gündeminin oda¤›na
yerleﬂtirildi. CHP lideri Baykal,
Kerkük’e müdahale bayra¤›n› aç›p
“Hükümet Irak’a yönelik bir askeri
harekat için derhal Meclis’i toplay›p, yetki istemeli. Biz katk›ya haz›r›z” aç›klamas›n› yapt›. 'Kerkük
2007' ad›yla bir panel düzenlendi.
Baykal’›n ç›k›ﬂ›yla burjuva siyaset
sahnesi Kerkük’e odakland›. Ertesi
gün TBMM’de Irak/Kerkük konulu
“gizli oturum” karar› al›nd›.
Gerçekte yeni bir geliﬂme yoktu.
Evet, bu y›l içinde Kerkük’te bir referandum yap›lacak ve bu referandum Kerkük üzerindeki kavgay› daha da k›z›ﬂt›racak, ancak referanduma yönelik “müdahaleler” çok öncesinden beri yaz›l›p çizilmektedir.
Gerçekte kavga, sadece Kuzey
Irak’ta de¤il, Irak genelinde ve daha
geniﬂ manada da Ortado¤u genelinde k›z›ﬂmaktad›r. ABD’nin Irak’la
ilgili daha fazla iﬂgalci asker gönderme plan›, ‹ran’a yönelik sald›r›
haz›rl›klar›, mezhepler ve milliyetler aras›nda süren ve Saddam’›n
idam›yla daha da boyutlanmas›
muhtemel olan iç çat›ﬂmalar; bütün
bunlar, bölgede bir “durulma”dan,
“yerine oturma”dan de¤il, ancak bir
alt üst oluﬂtan sözedilebilece¤ini
gösteriyor.
Oligarﬂi de kendi cephesinden
bu çat›ﬂmaya “müdahil” olmaya ça-

l›ﬂ›yor. Ancak bu “müdahil”lik, bir
çok aç›dan ilginç.
Birincisi, gerçekte oligarﬂinin
bölgeye müdahale edebilecek gücü
ve konumu yok. ‹kincisi, kendilerini ABD ve Avrupa emperyalizmiyle
karﬂ› karﬂ›ya getirecek bir müdahaleye niyetleri de yok. Üçüncüsü,
Kerkük, daha önce de pek çok sefer
oldu¤u gibi, seçimlere yönelik milliyetçilik propagandalar›n›n basit
bir arac› olarak kullan›lmaktad›r.
De¤ilse ne CHP’nin, ne
AKP’nin, ne TBMM’nin ne de di¤er
düzen güçlerinin Kerkük’e müdahalesi de, Kerkük’teki Türkmenler’i
sahiplenmesi de mümkün de¤ildir.
Buna güçleri de, niyetleri de yoktur.

Baykal, “Kerkük Fatihi”
olmaya m› hevesleniyor?
Baykal, Kerkük meselesini gündeme getiriﬂiyle “CHP tarz› muhalefet”in yeni bir örne¤ini daha verdi. Kerkük konusunda meclise soru
önergesi veriyor; ama AKP hükümetine Kerkük’e müdahale yetkisi vermek için gündeme getiriyor...
Öyle bir muhalefet ki, hükümeti
“daha fazla bask› yap, daha ﬂovenist ol” diye s›k›ﬂt›r›yor!
Halk›n hiçbir sorununu gündeme
taﬂ›mayan, emekçilerin hiçbir talebine cevap vermeyen Baykal için
–seçimlerde kullanabilece¤i koz
olarak– geriye kala kala Ecevit’in
“K›br›s fatihli¤i” veya “Öcalan’›
yakalama baﬂar›s›(!)” gibi ucuz zaferler kal›yor. Baykal çizgisi, sol
olamay›p, emekten yana olamay›p,
halkç› olamay›p, demokrasiyi ve
ba¤›ms›zl›¤› savunamay›p, bunlar›n
yerine ﬂovenizmi ikame etmiﬂ durumdad›r.
Kerkük’ü gündeme getiriﬂi de
tamamen bu zemindedir. Düﬂünün,
AKP böyle bir “ihtiyaç” belirtmemiﬂ; ama buna ra¤men Baykal ç›k›p
diyor ki, “bak›n, Kerkük’e müdaha20
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le etmek isterseniz, yasal yetkiniz
yok, size yetki verelim...”

Türkiye oligarﬂisinin
Türkmenler karﬂ›s›ndaki
riyakarl›¤›
Türkiye’nin Kerkük konusundaki “ilgi ve duyarl›l›¤›”n›n gerekçesi
olarak Kerkük’te yaﬂayan Türk nüfusunun varl›¤› gösterilmektedir.
Peki Kerkük’ün çok zengin bir petrol bölgesi olmas›n›n veya oligarﬂinin Kürt sorununa iliﬂkin ABD’ye
karﬂ› pazarl›k kozu elde etmek istemesinin acaba hiç rolü yok mu bu
ilgi ve duyarl›l›kta?
Evvelki y›l (2004 Eylül), Tel
Afer'de Türkmenler’e karﬂ› sald›r›lar gerçekleﬂtirilmiﬂti. Çat›ﬂmalar
günlerce sürmüﬂ, binin üzerinde
Türkmen gözalt›na al›nm›ﬂ, 100 bini aﬂk›n Türkmen çevre köylere göç
etmiﬂti.
O zaman TBMM’den “Irak’a
girmek için” yetki almak Baykal’›n
ve AKP’nin akl›na gelmemiﬂti.

Tayyip Erdo¤an’›n
istikrars›zl›¤› ve
tutars›zl›¤›
Tayyip Erdo¤an önce AKP grup
toplant›s›nda “Irak sorununun Türkiye için Avrupa Birli¤i'nden daha
öncelikli hale geldi¤ini” belirten bir
konuﬂma yapt›.
Asl›nda Irak sorunuyla AB üyeli¤i aras›nda nas›l bir ba¤ kurdu¤u,
nas›l ikisini ayn› teraziye koydu¤u
meçhüldü Tayyip’in. “Ne ilgisi
var?” denilip geçilecek türden bir
konuﬂmayd›. Ama Baﬂbakan devam
ettirdi benzeri konuﬂmalar›.
Bunun ard›ndan “Koordinatörlük” formülünün çöktü¤ünü aç›klad›. Sonra Irak’ta söz sahibi olduklar›na dair vurgular yapmaya baﬂlad›.
Kuzey Irak Kürt yönetimi ve ABD
Ba¤dat Büyükelçisi Halilzad, Erdo¤an'› Irak'›n “içiﬂlerine kar›ﬂmakla”
suçlad›lar. Tayyip Erdo¤an, “Onlar
binlerce kilometreden gelince içiﬂlerine kar›ﬂmak olmuyor da, Türkiye yan› baﬂ›ndaki sorunla ilgilenince mi içiﬂlerine kar›ﬂmak oluyor”

diye bir cevap verdi.
Evet, Kürtler için geçerli olmasa da, ABD Büyükelçisi’ne
karﬂ› mant›kl› bir itirazd›; ama o
zaman adama sorarlar;
Daha dün taa binlerce kilometre öteden gelip Irak’› iﬂgal etmek isteyen ABD askerlerinin yan›na
Türk askerlerini katmak isteyen sen
de¤il miydin?.. “ABD’yle Ortado¤u’da ayn› idealleri paylaﬂ›yoruz”
diyen sen de¤il miydin? BOP’a desteklerini ve övgülerini aç›klayan
sen de¤il miydin?.. BOP’un Ortado¤u’daki taﬂeronlu¤unu üstlenip,
bölge ülkelerini ABD ad›na “ikna”
etmeye çal›ﬂan sen de¤il miydin?..
Peki o zaman ﬂimdi neye “kükrüyorsun”? Tüm bu müdahaleleri,
bu emperyalist politikalar› meﬂrulaﬂt›ran sizsiniz. Irak’› iﬂgal etsin
ama “Kerkük’e dokunmas›n” diyemezsiniz, dedirtmezler.
Esip gürleyen(!) Tayyip Erdo¤an
da, “Irak’a askeri harekat” için bayrak açan Deniz Baykal da, çok iyi
biliyorlar ki, iﬂbirlikçiler, efendilerinin onay›n›, icazetini almadan birﬂey yapamazlar. Hele Irak’a karﬂ›
bir askeri harekata hiç giremezler.
O zaman geriye sadece yukar›da
sayd›¤›m›z ihtimal kal›yor; ﬂovenizm üzerinden ucuz politika ve oy
avc›l›¤› yap›yor oligarﬂinin partileri.

Barzani yönetiminin
gerçekleﬂmeyecek rüyas›
Yanl›ﬂ hesap yapanlar, alt› boﬂ
esip gürleyenler sadece ülkemizdeki iﬂbirlikçiler de de¤il. Irak’›n iﬂgal
edilmesinde ABD emperyalizmiyle
iﬂbirli¤i yapan Kürt milliyetçi Barzani ve Talabani de ayn› durumdalar. Kuzey Irak’taki petrolün Kürt
ulusuna b›rak›lmayaca¤› aç›kt›r.
ABD, binlerce kilometre öteden gelerek gerçekleﬂtirdi¤i bu iﬂgali,
Kürtler’i özgürleﬂtirmek ve Kuzey
Irak’taki petrolü onlara vermek için
yapmad› herhalde!
Amerikan emperyalizmi Kürt
milliyetçi önderleri de, planlar›na
uymas› konusunda tehdit etmekten
geri durmamaktad›rlar. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice, ABD Kongre-

Irak'ta
petrol
üretimi
günde
yaklaﬂ›k 2.5
milyon
varil. Bu üretimin 1 milyon varili Kerkük
bölgesinden sa¤lan›yor.
Irak'ta bulunan 112 milyar varillik petrol
rezervi ABD'nin 100 y›ll›k ihtiyac›n› karﬂ›layacak zenginlikte.
ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney,
1999'da, henüz 11 eylül eylemlerinden ve
Irak’›n iﬂgalinden önce bak›n ne demiﬂti:
“Dünya petrollerinin üçte ikisi ve en ucuzu Ortado¤u'da. Bu ödül bizi bekliyor.”
O “ödül”e iﬂgalle el koydular.
K›sa süre sonra Irak Parlamentosu’ndan ç›kar›lmas› beklenen Petrol Yasas›’yla petrolden aslan pay›, Amerikan ve ‹ngiliz tekellerine verilecek.
Kürt ‹ﬂbirlikçiler de, Türkiye’deki iﬂbirlikçiler de o petrolden kendilerine düﬂecek k›r›nt›larla yetinmek zorundad›rlar. Daha ötesini hayal eden elini yalar. Emperyalistlerle
iﬂbirlikçileri aras›ndaki iliﬂkilerin yüz küsur
y›ld›r de¤iﬂmeyen kural›d›r bu.

si'ndeki konuﬂmas›nda “Baﬂaramazsak, Irak'tan ayr›lmak isteyen
Kürtler’le Türkiye aras›nda çat›ﬂma ç›kabilir” derken, aba alt›ndan
Kürtler’i de tehdit ediyor asl›nda.
Ayn› oligarﬂinin sözcülerinin ikide
bir “ABD yar›n gidecek, yine baﬂbaﬂa kalaca¤›z” tehdidinde oldu¤u
gibi... Rice da tersinden “bak›n sizi
‹ran’›n, Türkiye’nin katliamc› ellerine b›rak›r›z” diyerek korkutmaktad›r.
Ve yine Rice, yeni Irak petrol kanununa iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada
da “Kürtler’in Kuzey Irak'ta ç›kar›lan petrolü pazarlama hakk›na sahip olmad›¤›n›” belirtmekteydi.

Halklar, emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ›
birleﬂin!
BM taraf›ndan geçen hafta aç›klanan bir raporda da “Kerkük’te kriz
kap›da” deniyor. Evet, bir krizin
kap›da oldu¤u aç›kt›r.
21
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Ancak, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin bu krize her türlü
müdahalesi, halklar
aras›ndaki düﬂmanl›¤›
körükleyen bir zeminde gerçekleﬂecektir.
Oysa Kerkük’ün ve
Kerküklüler’in ihtiyac› olan bu de¤il.
Kerkük bugün iﬂgal
alt›nda bir ﬂehirdir. Hay›r, ‘Kürtlerin’ de¤il,
Amerikan ve ‹ngiliz
emperyalizminin iﬂgali
alt›ndad›r. Kuzey Irak
da iﬂgal alt›ndad›r, aynen Irak’›n bütününde
oldu¤u gibi.
Musul, Kerkük,
1918’de de iﬂgal alt›ndayd›. Ama ‹ngiliz
emperyalistleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
iﬂgaldeki durumla, bugünkü durum aras›nda
önemli bir fark vard›.

‹ngilizler, Musul
vilayetini iﬂgal etmiﬂler, ancak bölgeye hâkim olamam›ﬂlard›. Kerkük ve Süleymaniye halk›,
‹ngiliz yönetimine karﬂ› direniﬂe
geçti. Kürt, Arap ve Türkmen olsunlar, tüm Müslüman kabileler ‹ngilizler'e vergi vermemekte direniﬂe
geçtiler, s›k s›k ‹ngilizler’e karﬂ› eylemler düzenlendi.
Oysa bugün, iﬂgalci bir yanda
dururken, Kürt, Arap ve Türkmenler, birbirlerine düﬂmüﬂ (daha do¤rusu düﬂürülmüﬂ) durumdalar.
Kerkük’le dört as›r boyunca Osmanl› devletinde ayn› s›n›rlar içinde
yeralmak gibi tarihsel bir ba¤›m›z,
nüfusunun önemli bir bölümünün
Türkmenler ve Kürtler’den (yani
ülkemizin nüfus bileﬂimi gibi) oluﬂmas› gibi güncel bir ba¤›m›z var. Bu
ba¤lar, bize, Kürt, Türkmen, Arap,
tüm milliyetlerden ve dinlerden
halklar›n, birleﬂip iﬂgalci ABD’ye
karﬂ› direnmesi ça¤r›s›n› yapt›r›yor.
Bizim özledi¤imiz, bizim özgürlü¤ünü istedi¤imiz Kerkük iﬂte öyle
bir Kerkük’tür.

ele ald›¤›m›z içeri¤i, bugüne dek yarat›lan Irak tablosunun daha da a¤›rlaﬂt›r›lmas›n› adeta
garanti ediyor.
“Kontrollü kaos” politikas› ile mezhepleri, milliyetleri birbirine k›rd›rma (böylece
“tarafs›z” bir d›ﬂsal aktör olarak,
gruplar aras›nda dengeleyici bir rol
üstlenerek Irak'ta kalman›n meﬂruluk zeminini yaratma), bölge ülkelerini birbirine karﬂ› tehdit olarak
kullanma, daha fazla ﬂiddet ile direniﬂi k›rma hesaplar› üzerine oturan
plan; insani felaket ve siyasi ç›kmaz› yo¤unlaﬂt›racak. Sivillerin katli
artacak. “Alan tutma” ad›na k›ﬂlalar›ndan ç›kan ABD askerleri daha
fazla kay›p verecek. Direniﬂi k›rmak bir yana daha büyütecek.
‹damlarla da körüklenen mezhep
çat›ﬂmalar›n› daha da ﬂiddetlendirecek. Bu çat›ﬂmalar muhtemeldir ki;
iki Kürt tugay›n›n Ba¤dat'ta sünnilere ve Sadr milislerine yönelik
planlanan operasyonlara kat›lacak
olmas› düﬂünüldü¤ünde, çok daha
geniﬂ bir alana yay›lacak, SünniKürt, ﬁii-Kürt çat›ﬂmalar› da gündeme gelebilecek.
Yani neresinden bakarsan›z bak›n, plan›n hiçbir baﬂar› ﬂans› bulunmuyor. Kendi politikalar›n›n sonucu olan “terörü”, “Irak’ta kontrolü sa¤layamazsak, plan›m›z baﬂar›ya ulaﬂmazsa terör bölgeye s›çrar,
herkesi içine al›r” diyerek, bölgenin iﬂbirlikçi ülkelerinden destek almak da ABD’nin baﬂar›s›n› sa¤lamayacakt›r.

ALDI⁄I HER KARAR
IRAK’A YIKIM GET‹R‹YOR
Geçen hafta
ele ald›¤›m›z
gibi, Bush’un
yeni Irak plan›,
daha çok zulüm ve
katliamdan baﬂka
bir anlama gelmemektedir. Zulüm ve katliam ise halklar›n direniﬂini geliﬂtirmekten baﬂka
bir sonuca ulaﬂmayacakt›r. Bir baﬂka
deyiﬂle,
yeni
plan yenilginin itiraf›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. ABD cephesinden bugüne kadar yap›lan birçok aç›klamada da bu “yenilgi” itiraf edilmiﬂtir. Bush, hâlâ “zafer kazanmak”tan,
“baﬂarmak”tan söz etse de bir yandan da direniﬂin ortaya ç›kard›¤›
gerçeklerle yüzleﬂmek ve itiraflara
devam etmek zorunda kal›yor.

‘KARARLARIMIZ IRAK’A
DAHA FAZLA YIKIM GET‹RD‹’
Eski emperyalist politikalara
“yeni” gömle¤i giydirilen stratejilerle Irak batakl›¤›ndan kurtulmaya
çal›ﬂan ABD’nin Baﬂkan› Bush, ald›¤› kararlar›n Irak'a daha fazla istikrars›zl›k getirdi¤ini ilk defa aç›kça kabul etti. Bush, Amerikan CBS
televizyonundan gazeteci Scott Pelley'e verdi¤i demeçte, “Irak'taki istikrars›zl›k kayna¤›yla baﬂa ç›k›yoruz” sözlerine karﬂ›l›k, gazetecinin
“ancak ﬂu anda Irak çok daha istikrars›z” demesi üzerine, “Evet, bunun sorgulan›r bir taraf› yok. Ald›¤›m›z kararlar iﬂleri daha istikrars›z yapt›” dedi.
2003’ten bu yana ald›klar› kararlar ülkeyi kan gölüne dönüﬂtürmüﬂ,
batakl›k derinleﬂmiﬂ, ﬂimdi yeni kararlarla “zafer” vaadediyor! Saddam’›n, “Irak’ta önemli bir istikrars›zl›k kayna¤›” oldu¤unu söyleyerek iﬂgali savunuyor, öte yandan ül-

keyi daha da istikrars›zlaﬂt›¤›n› söylüyor. Irak’ta halk›n ezici ço¤unlu¤u silahl› ya da silahs›z iﬂgale karﬂ›
ç›k›yor, O, “Biz o ülkeyi bir diktatörden özgürleﬂtirdik. Irak halk›n›n,
ABD halk›na çok büyük minnet borcu oldu¤unu düﬂünüyorum ve birçok Irakl›'n›n bunu ifade etti¤ine
inan›yorum” diyor.
Tüm bunlar “dünyan›n süper gücünün” baﬂ›ndaki kiﬂinin çeliﬂki ve
demagojilerinin de ötesinde, tam bir
ç›kmaz› yans›tmaktad›r. Irak’a dair,
söyleyebilece¤i hiçbir ﬂeyi olmayan
bir emperyalistin ç›kmaz›. Ne söyleyebilir Irak’a dair; bugün “baﬂa
ç›kmaya çal›ﬂ›yoruz” dedi¤i, ancak
yanl›ﬂ kararlar›n›n anas› olan iﬂgal
karar› ile ortaya ç›kard›¤› mezhep
çat›ﬂmalar›yla m› övünecek? Yoksa,
alt yap›y› nas›l yerlebir ettiklerini
mi? Ya da yüzbinlerce insan› yalanlarla zeminini haz›rlad›klar› bir iﬂgalle katledip petrolün üzerine nas›l
oturduklar›n› m› anlatacak? Irak’›
nas›l dünyan›n en yolsuz ülkesi haline getirdikleriyle mi övünecek?
‹ﬂgalin baﬂ›ndan bu yana Irak'la
ilgili tam 7 ana ve onlarca ara plan
aç›klad› ABD. Tümü baﬂar›s›zl›kla
sonuçland›¤› için 8.’si ilan edildi.
‹lk yedisinin akibeti ne ise bunun da
o alaca¤› aç›kt›r. Plan›n geçen hafta

1258'de Mo¤ollar Ba¤dat'›n alt›n› üstüne getirmiﬂ, tahrip etmiﬂler. Cengiz Han’›n torunu
Hülagü'den sonra Aksak Timur,
‹ran ﬁah› ‹smail, Kanuni Sultan
Süleyman Ba¤dat'› yerle bir ettiler. Ve her y›k›mda Ba¤dat
"küllerinden yeniden dirildi”.
21. yüzy›l›n imparatorlu¤unun
yak›p y›kt›¤› Ba¤dat'›n, küllerinden yeniden do¤aca¤›ndan da
emin olabilirsiniz. Ona sahip
olmaya çal›ﬂanlar kim olursa
olsun, tarih tekerrür edecektir.
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‹RAN VE SUR‹YE’YE TEHD‹T
Kararlar›n›n baﬂar›s›zl›¤›n› kabul etmek, ayn› zamanda bir yenilgi
itiraf›d›r. Yeni plana ihtiyaç duyulmas› da bu anlamdad›r. Daha fazla
sald›rganlaﬂarak, katliamlar›n› art›rarak batakl›ktan kurtulmaya çal›ﬂacak iﬂgalciler. T›pk› Vietnam’da
yapt›klar› gibi. Ancak bu da iﬂgalciler için “can simidi” olamayacak.
Bu plan da ileride yanl›ﬂl›¤› itiraf
edilecek kararlardan biri olarak ge-

çecek tarihe. ‹ran
ve Suriye’yi tehdit, sald›rganl›¤›
yayma ile Irak’ta
içine düﬂtü¤ü krizi aﬂmay› planl›yorsa, bunda da
Bush’u ayn› yanl›ﬂl›k bekliyor demektir.
Yeni plan›n a¤›rl›kl›
bir yan›n› da ‹ran ve Suriye’nin Irak’ta “direniﬂe
destek olduklar›, mezhep çat›ﬂmalar›n› k›ﬂk›rtt›klar›” suçlanmalar›
oluﬂturmuﬂ ve Bush, bu iki ülkeyi
tehdit etmiﬂti. Plan›n aç›kland›¤›
gün ABD askerlerinin Erbil'deki
‹ran Konsoloslu¤u’nu basarak 5
‹ranl› diplomat› gözalt›na almas›,
Basra Körfezi'ne yeni Amerikan
uçak ve savaﬂ gemileri sevk edilmesi, ‹ran’a yönelik gözda¤› ve provokasyon amac› taﬂ›maktad›r. ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleeza Rice,
elçilik bask›n›n›n bizzat Bush'un
emriyle gerçekleﬂtirildi¤ini aç›klayarak provokasyon peﬂinde olduklar›n› da göstermektedir. Irak’›n huzurundan söz ederken, Rice'›n bask›nlar›, “‹ran, Irak'ta Amerikan ç›karlar›na karﬂ› faaliyette bulunurken elimiz kolumuz ba¤l› oturmay›z” ﬂeklinde aç›klamas›, aslolan›n
“Irak’›n ç›karlar›” de¤il, Amerika’n›n ç›karlar›! oldu¤unun teyit
edilmesidir.
Öte yandan bask›ndan Irak hükümetinin ve Federal Kürdistan
Bölge Hükümeti’nin haberdar olmamas›, “özgürlük, ba¤›ms›zl›k”
üzerine söylenenlerin ne denli boﬂ
oldu¤unu göstermiﬂtir. Onlara düﬂen, ABD ne yaparsa arkas›ndan savunmak, aklamakt›r.

AKP ‹ﬁGALC‹LERE ‘BAﬁARI’
D‹LED‹
Kuﬂkusuz ki, ABD emperyalizminin Irak iﬂgalinin baﬂar›s›n› tüm
emperyalistler istiyorlar. Her ne kadar ABD ile rekabet içinde olsalar
da, Avrupa emperyalizmi bunu çeﬂitli biçimlerde ifade etti. Çünkü,
21. yüzy›lda halklar›n bu görkemli
direniﬂinin zaferle sonuçlanmas›,
sadece ABD aç›s›ndan de¤il, tüm

‹DAMLAR VAHﬁET
GÖSTER‹S‹YLE SÜRÜYOR

emperyalist, kapitalistler için de bir
“kriz”, darbe demektir. “Tek kutup”
üzerine kurmaya çal›ﬂt›klar› dünyada, halklar›n emperyalizmi yenilgiye u¤ratabilece¤inin kan›tlanmas›,
aç›k ya da gizli iﬂgal alt›ndaki bütün
sömürge ve yeni-sömürge ülkeler
aç›s›ndan bir örnek teﬂkil edecektir.
‹ﬂte bu gerçe¤e karﬂ›n, ek asker
gönderilmesi ve yeni strateji ile
aç›kça ilan edilen “daha fazla ﬂiddet” politikas›, emperyalistlerden
aç›k destek bulamad›. Plan› olumlu
karﬂ›layan, zaten iﬂgale ortak olan
Japonya, ‹ngiltere ve Avustralya oldu. Çünkü, Irak’ta ortaya ç›kan y›k›m tablosu, 500 binlerle ifade edilen ölümler, yolsuzluklar, açl›k ve
sefalet, mezhep çat›ﬂmalar› ve daha
say›labilecek birçok olgu, iﬂgalcilerin izledi¤i politikalara destek vermeyi zorlaﬂt›rmaktad›r.
Ancak, onlar kadar “temkinli”
olmayan ve her geliﬂmeyi, kendilerini efendilerine (ABD) ispatlama
vesilesi olarak kullanan iﬂbirlikçi
AKP iktidar›, yeni stratejinin baﬂar›s›n› dileyen tek ülke yönetimi olmuﬂtur. ABD dahil tüm dünyada
eleﬂtirilen ve daha fazla ölüm ve kaostan baﬂka hiçbir sonuç yaratmayaca¤› belirtilen yeni Irak stratejisine, AKP Hükümeti’nin deste¤i, D›ﬂiﬂleri Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdullah Gül taraf›ndan ifade
edildi. Bir soruyu cevaplayan Gül,
Irak’›n “huzur ve istikrara” kavuﬂmas›n›n sadece Irak için de¤il Türkiye ve bütün bölge için çok önemli oldu¤unu belirterek “Dolay›s›yla
aç›klanan bu yeni stratejinin baﬂar›l› olmas›n› ve Irak’a huzur getirmesini diliyorum” diye konuﬂtu.
Gül, Türkiye’nin, Irak’›n istikrar›na
yönelik destek ve katk›lar›n› sürdü23
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Saddam Hüseyin'in
tüm dünyaya seyrettirilen idam›n›n ard›ndan, Baas Partisi’nin
üst düzey yöneticilerinden, eski Irak istihbarat teﬂkilat› ﬂefi Barzan ‹brahim El Tikriti
ile eski Irak Devrim
Mahkemesi Baﬂkan› Awad Hamid El
Bender de 15 Ocak’ta as›larak idam
edildiler. Saddam’›n idam› gibi, El Tikriti ve El Bender'in infazlar› da tam bir
vahﬂet gösterisine dönüﬂtürüldü. Bu kez
görüntü yay›nlanmazken, kukla hükümet sözcüsü yapt›¤› aç›klamada buna
gerek b›rakmad›. ‹dam›n ayr›nt›lar›n›
anlatan sözcü, El Tikriti’nin baﬂ›n›n
gövdesinden ayr›ld›¤›n› söyledi.
Burjuva medya, El Tikriti ile El
Bender'in “zalimliklerini” anlatarak, infazlar› meﬂru göstermeye çal›ﬂ›rken,
kelle koparan, tarihin her döneminde
geçerli olan “idaml›¤a sayg›n›n” zerresini göstermeyen bu ahlâk›n kime ait
oldu¤unu sorgulamad›lar. ‹damlar› gerçekleﬂtiren ﬂiilerin dini referanslar›n›n
böyle bir vahﬂete cevaz vermesi ayr› bir
konu, as›l olarak iﬂgalcilerin ahlâk›d›r
yaﬂanan. Sergilenen vahﬂetle, tüm Ortado¤u ve dünya halklar›na gözda¤› mesaj› verilmektedir.
Bu arada, El Tikriti ile El Bender de
Irak bayraklar›na sar›l› olarak Saddam
ile ayn› köye defnedilirken, yüzlerce
sünni, iﬂgalcileri ve ‹ran iﬂbirlikçisi olarak niteledikleri ﬂiileri lanetleyen sloganlar att›lar.
rece¤ini kaydetti.
“Yeni Irak Stratejisi”nin baﬂar›s›n› istemek, Irak’ta “huzuru, istikrar›” istemek de¤il, aksine daha fazla ölüm, iﬂgalci zulmü istemektir.
‹ﬂgalcinin sa¤layaca¤› “huzur”un
baﬂka türlü gelmeyece¤ini elbette
AKP Hükümeti de bilir. Oligarﬂik
iktidar›n bir yandan iﬂgalcinin vahﬂetine karﬂ› ç›k›yor görünürken,
baﬂtan beri oynad›¤› role uygundur
bu destek. Ne de olsa “ayn› gemide-

AFGAN‹STAN D‹REN‹ﬁ‹
Afganistan'da, iﬂgalci NATO güçleri
kay›plar vermeye devam ediyor. Ülkenin güneyinde bir ‹ngiliz askeri öldürülürken, iﬂgalin gerçekleﬂti¤i 2001 y›l›ndan beri, ölen iﬂgalci asker say›s›
517’ye ulaﬂt›.
Ölenlerin 357'si ABD askeri iken, geri
kalan› ‹ngiliz, Kanadal› ve di¤er iﬂgal
güçlerinin askerleri.

SOMAL‹ CEPHES‹NDE DE
AYNI YALANLAR
Afrika’daki varl›¤›n› geniﬂletmeye çal›ﬂan ABD, Somali'de Etiyopya arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgale do¤rudan
kat›larak asker ç›kard›.
Geçen hafta boyunca ülkenin güneyinde yaﬂanan bombard›man›n ise fiyasko
oldu¤u ortaya ç›kt›. “El Kaide üyelerini bombal›yoruz” yalan›yla yap›lan
bombard›man, yüzden fazla sivilin ölümüne neden olurken, ABD'nin Kenya
Büyükelçisi, hedefledikleri El Kaide
yöneticisini öldüremediklerini aç›klad›.
Irak’ta gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar› “teröristleri vurduk” diyerek gizlemeye
çal›ﬂan ABD, Somali’de de halk›n anlat›mlar›na karﬂ›n, sivilleri katletti¤ini
inkar etti. Hatta daha da ileri giderek
bombard›man›n varl›¤›n› bile inkar etti.
Bilindi¤i gibi ABD, “terörle savaﬂ” ad›
alt›nda Somali’yi Etiyopya ordusu arac›l›¤›yla iﬂgal etmiﬂ ve islamc› güçleri
iktidardan uzaklaﬂt›rm›ﬂt›.
Somali iﬂbirlikçi hükümeti 'ABD'nin
teröristlerin peﬂine düﬂmeye hakk› oldu¤unu' belirterek, kendi halk›n›n katline onay verirken, BM ise, sadece
eleﬂtirmekle yetindi.
ler”, gelecekleri bir!
Düﬂünün ki, ayn› mant›kl› bir ülke, Türkiye halk›n›n iﬂgalcilere karﬂ› direndi¤i y›llarda “huzur ve sükunet” istese bu ne anlama gelirdi? Elbette, ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n ezilmesi anlam›na gelirdi. AKP Hükümeti’nin “baﬂar›” dile¤inin alt›nda
yatan da iﬂte bu “u¤ursuz” istektir.

‹ﬂgale karﬂ› direniﬂin yaﬂand›¤›
bir ülkede huzurun ve istikrar›n tek
yolu vard›r, iﬂgalin yenilgisi, halk›n
zaferi. Aksi, o halk için y›llar boyu
sömürü, ölüm, sefalet demektir. AKP iktidar› tamamen Amerikan
cephesinden bakarak, “huzur ve istikrar” istiyor. Rice’nin Lübnan’daki vahﬂeti “do¤um sanc›lar›” olarak
nitelendirdi¤i Büyük Ortado¤u Projesi’ne destek veren de iﬂte bu iﬂbirlikçi zihniyetti.

‘‹ST‹KRAR’, KAP‹TAL‹ZM VE
YEN‹ ‹ﬁGALLER ‹Ç‹N DAHA DA
BÜYÜYEN ORDU
Donald Rumsfeld'in yerine atanan ABD Savunma Bakan› Robert
Gates, Irak'a takviye asker gönderilmesini öngören yeni plan›n baﬂar›l›
olmas› halinde bu y›l, Irak'tan asker
çekmeye baﬂlayabileceklerini söylüyor. Nedir bu baﬂar›n›n ölçütü, ya
da Irak’ta “istikrar” dedikleri ne anlama geliyor?
“‹stikrar”›n Amerikan emperyalizmi aç›s›ndan tek bir anlam› vard›r; ç›karlar›n›n tahkim edilmesi.
Yani; petrole el koymak, enerji yollar›n› kontrol alt›na almak, yeni pazarlara ve hammadde kaynaklar›na
hakim olmak. Tüm bunlarla birlikte, rakip emperyalist güçlere karﬂ›
üstünlük sa¤lamak, kamp içinde liderli¤ini sürdürmek. Dün “komünizme karﬂ› savaﬂ” ad›na sürdürülen, bugün “terörle savaﬂ” ad›na devam ettirilen politikalar›n özünü de
bu oluﬂturuyordu. Bir baﬂka deyiﬂle,
kimilerinin tapt›¤› serbest piyasan›n, serbest ticaretin dünyan›n en
ücra köﬂelerine kadar yaymak için
iﬂgal ediyor, katlediyor, Venezuella’daki gibi darbeler tezgahl›yor,
Somali’ye sald›r›yor, Sudan’›n bölünmesine destek veriyor...
Amerikan strateji raporlar›nda,
“terör” kavram› ile “serbest piyasa”
kavramlar›n›n birlikte kullan›lmas›,
ABD’nin “kendine rakip olacak
hiçbir ülkenin geliﬂmesine izin vermeyece¤inin” ilan edilmesi; asl›nda
“kimyasal silahlar için iﬂgal”, “demokrasi, özgürlük götürmek” gibi
24
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yalanlar› daha baﬂtan ortaya ç›karmaktayd›. Bugün “serbest piyasa”
askeri iﬂgallerle, yapt›r›mlar, tehditler, ambargolarla dayat›lmaktad›r.
IMF, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar arac›l›¤›yla, “aç›k iﬂgal d›ﬂ› yöntemlerle” sürdürülen sömürgecilik politikalar›,
Sovyetler’in ortadan kalkmas› ile
yerini sald›rgan politikalara b›rakt›. Kapitalizmin özünde varolan
vahﬂi zihniyetin ortaya ç›kmas›,
dünyan›n bütün kaynaklar›n›, pazarlar›n› ele geçirme rüyas› bu aﬂamadan sonra kendisini askeri iﬂgallerle, dayatmalar, tehdit, tecrit ve
ambargolarla göstermeye baﬂlad›.
Geri b›rakt›r›lm›ﬂ birçok ülkenin
kap›lar› emperyalist tekellere, “serbest ticaret, serbest pazar ekonomisi” üzerine söylenen yalanlarla aç›l›rken, açmayanlara da füzeler,
bombalar gönderildi, gönderiliyor.
Bush’un, iﬂgale gerekçe yapt›¤› bütün yalanlar›n ortaya ç›kmas›na,
Irak’› kendisi için tam bir batakl›¤a
dönüﬂtürmesine karﬂ›n, iﬂgali,
“Saddam, önemli bir istikrars›zl›k
kayna¤›yd›” diye savunmas› da ayn› mant›¤a dayanmaktad›r.
“Irak’ta istikrar” denildi¤inde
görülmesi gereken ilk gerçek budur;
Kapitalizmin vahﬂi kurallar›n›n
önündeki engellerin kald›r›lmas›.
Haz›rlanan Irak Petrol Yasas› da iﬂte bu “istikrar”›n bir parças›d›r.
Irak’ta “istikrar”, emperyalist
kapitalizm aç›s›ndan dünya çap›ndaki istikrar›n›n önemli bir halkas›.
Ve bunun önündeki tek engel ise,
Irak halk›n›n direniﬂi.
Amerikan emperyalizmi, en ön
cephesi Irak’ta cereyan eden bir
dünya imparatorlu¤u kurmaya çal›ﬂ›yor. Siyasi, ekonomik, askeri olarak dünyay› yönetmek, sömürmek
istiyor. Dünyan›n en büyük ordusuna sahip olmas›na karﬂ›n, kara kuvvetleriyle özel piyade birliklerindeki asker say›s›n› 92 bin art›rma yönündeki, ABD Savunma Bakan›
Robert Gates’in teklifi de bu gerçekle örtüﬂmektedir.
Ekonomik göstergelere bak›ld›¤›nda, Avrupa karﬂ›s›nda zorlanan

ABD’nin, emperyalist kamp içindeki liderli¤inin temel dayana¤› da askeri gücüne dayan›yor. Yüksek cari
aç›¤›n› dünyan›n tasarruflar›n›n
%70'ini emerek fonlayan ABD’nin
askeri harcamalar›, eﬂi görülmedik
düzeye ulaﬂm›ﬂ durumda.
Emperyalist kamp içindeki liderli¤ini sürdürmenin, dünyan›n bütün
ülkelerinin pazar ve hammadde
kaynaklar›n› tekellerin önüne sermenin ABD aç›s›ndan baﬂka bir yolu da yoktur.
Bugün ABD'nin askeri harcamalar› dünya askeri harcamalar›n›n yar›s› iken, ‹ngiltere, Fransa, Çin ve
Rusya gibi belli baﬂl› ülkelerin toplam›n›n 3.5 kat›, dünyan›n kendisi
hariç en fazla askeri harcama yapan
alt› ülkesinin askeri harcamalar›n›n
ise iki kat›d›r. ABD hükümeti, sadece 2006 y›l› boyunca 1.12 trilyon
dolarl›k askeri harcama yapt›. Ki, bu
oran dünya çap›ndaki askeri harcamalar›n yüzde 48’ine denk düﬂüyor.
Her sald›rganl›k, savaﬂ ve iﬂgal
yeni pazarlar› ele geçirmenin yan›s›ra, ABD silah tekelleri için de büyük bir pazar alan› anlam›na geliyor. Resmi rakamlara göre, 1 trilyon
dolarl›k dünya silah ticaretinin yüzde 45'ini ABD tek baﬂ›na elinde tutuyor. “Terörle savaﬂ” ve Ortado¤u’ya müdahalenin ard›ndan bu
oranlar›n daha da katland›¤› ise kuﬂkusuz.
ABD ekonomisinin neredeyse
üçte ikisi savaﬂla, silahla ilgilidir.
Ekonomi savaﬂa ba¤l›. Dünyaya
“bar›ﬂ, demokrasi” getirmeye çal›ﬂt›¤›n› söyleyenlere bak›n! Dünyaya
bar›ﬂ hakim olsa ABD ekonomisi
batar!
“Kurtar›c›” misyonu ile girdi¤i
ülkelere yerleﬂen ABD emperyalizmine halihaz›rdaki devasa ordu yetmemektedir. Dünyay› fethetme peﬂinde koﬂan imparatorluklar tarihte
ne yaﬂam›ﬂlarsa, ABD bugün onlar›
tekrarlamaktad›r. Orduyu daha da
büyütme ihtiyac› bu gerçekli¤in ürünüdür. ABD ordusu, baﬂka ülke ordular› gibi “ülkesini koruma” misyonu ile de¤il, ülkeleri iﬂgal, “D›ﬂ
görev” misyonu ile donat›lm›ﬂt›r.

Baﬂta, “kurtar›c›” olarak girdi¤i
Irak, Almanya, Japonya ve Güney
Kore olmak üzere dünyan›n pekçok
ülkesinde bugün ABD askerleri, askeri üsleri bulunmaktad›r. En fazla
askeri bu dört ülkede bulundurmas›
ironik biçimde onun “kurtar›c›”
misyonuna dikkat örnek teﬂkil ederken, belli baﬂl› ABD askeri bulunan
ülkeler ﬂu ﬂekilde:
5.000-15.000 Amerikan askerinin bulundu¤u ülkeler; ‹ngiltere,
‹talya, S›rbistan, Suudi Arabistan,
Brezilya, Arjantin. 30 ila 5 bin asker
bulunduran ülkeler: Türkiye, Çin,
Avustralya, Kanada, M›s›r, Pakistan, Tayvan, Kolombiya, Peru, Filipinler, Tayvan, Ürdün, ‹srail, ‹spanya, Portekiz, ‹rlanda, Endonezya,
Venezüella, Bolivya, Fransa, Rusya.
Bir ülke düﬂünün ki, kendi topraklar› d›ﬂ›nda 400 bin asker bulunduruyor. Hepsi ya bulundu¤u ülkeyi
kontrol alt›nda tutuyor ya da bölgeyi tehdit, bask› ve Amerikan ç›karlar›n› koruma ad›na bulunuyor.
Örne¤in, en son yerleﬂtikleri
Balkanlar’da Romanya ve Bulgaristan’la imzalanan üs anlaﬂmalar›,
ABD emperyalizmini özellikle Balkanlar/Do¤u Avrupa ve Karadeniz
Havzas›’nda somut bir güç haline
getirmekle kalm›yor, ayn› zamanda
“Yeni Amerikan imparatorlu¤u”
planlar› aç›s›ndan da stratejik önem
taﬂ›yor. Zira, Amerikan ordusu,
Pentagon’un ifadesiyle bu yeni “ileri operasyon mahalleriyle”, Arap
Yar›madas›, ‹ran, Kafkasya, Orta
Asya ve hatta Çin’in baz› bölgelerini de kapsayan 3000 kilometrelik
bir yar›çap içinde etkin güç kullanabilme ﬂans›na sahip oluyor.
Askeri gücünü büyüten, tekellerini doyurmak, sistemini ayakta tutmak için her gün daha da sald›rganlaﬂan, ülkeleri iﬂgal eden, sömürgeleﬂtiren imparatorlu¤un en büyük
açmaz›, tüm bu politikalar›n halklar›n direniﬂini daha art›rmas›. Tarih
göstermiﬂtir ki, dünya imparatorlu¤u kurmaya kalk›ﬂanlar ne denli sald›rgan, zalim olurlarsa olsunlar, ne
büyük ordulara, askeri tekniklerle
donan›rlarsa donans›nlar, halklar›n
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GUANTANAMO
KAPATILSIN
13
Ocak’ta
dünyan›n bir çok
ülkesinde bu slogan yank›land› 5.
y›l›n› dolduran
Guantanamo iﬂkence kamp›n›n kapat›lmas› için düzenlenen eylemlerde, ABD hukuksuzlu¤u protesto edildi.
Türkiye’de de Uluslararas› Af Örgütü Ankara’da, "Guantanamo'yu Kapat›n" pankart›yla gösteri düzenledi.
Eylemciler, ABD hukuksuzlu¤unun
simgesi ‘turuncu tutsak elbiseleri” giyerken, A‹’nin Çek Cumhuriyeti, ‹spanya, Danimarka Slovakya, Macaristan,
Norveç ve daha pek çok ülkedeki ﬂubeleri de ABD elçilikleri önünde gösteriler düzenledi.
ABD’de de savaﬂ karﬂ›tlar› sokaklardayd›. New York’ta, Irak’a daha fazla asker karar› birçok gösteride protesto
edilirken, Guantanamo yak›nlar›nda da
ayn› sloganlar duyuldu. Eski Guantanamo tutsaklar›n›n yak›nlar›ndan oluﬂan
heyet, kamp yak›nlar›na kadar yürüyerek “Guantanamo utanç kayna¤›d›r, bizim ad›m›za iﬂkence yapmay›n” sloganlar› att›lar.
Bu arada, Filipinler'de yap›lan ASEAN Zirvesi'nde de protestolar vard›.
'Terörle mücadelede’ daha sert önlemler alma gündemi ile toplanan Asya ülkeleri, ABD politikas›na yedeklenme
suçland›. 12 Ocak’ta zirvenin yap›laca¤› yere yürüyen göstericiler, Bush, Japonya Baﬂbakan› Shinzo Abe ve Filipinler Devlet Baﬂkan› Gloria Arroyo'nun maketlerini ateﬂe verdi.
direniﬂi karﬂ›s›nda güçsüzdürler ve
bu onlar›n “göz kamaﬂt›r›c›” imparatorluklar›n›n y›k›lacaklar›n›n da
garantisidir. Amerikan imparatorlu¤u da büyüdükçe y›k›m› daha da
yaklaﬂacak. Çünkü bu “büyüme”
halklara daha fazla katliam, iﬂgal,
açl›k ve sefalet getirmektedir. Ve
zulmün, açl›¤›n yaratt›¤› öfkenin y›k›c› sonuçlar› karﬂ›s›nda durabilecek hiçbir imparatorluk yoktur!

Yaﬂar KEMAL “Gerillan›n ad›n› terörist koyduk” dedi

Terör demagoglar› ayakland›
Yaﬂar KEMAL’in, "Türkiye
Bar›ﬂ›n› Ar›yor" konferans›nda
yapt›¤› konuﬂma çeﬂitli boyutlar›yla burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar› taraf›ndan tart›ﬂ›ld›. Anadolu’nun her kar›ﬂ topra¤›n› büyük
bir sevda ile anlatan ve sevdiren,
ayaklar› bu topraklara basan yazar›m›z›n konuﬂmas›nda eleﬂtirilecek noktalar da vard› elbette.
Örne¤in, AB’ye iliﬂkin sözleri eleﬂtirilebilirdi; Avrupa Birli¤i söyledi¤iniz gibi, “bar›ﬂ›n” projesi de¤il,
bugün kimi üyeleri Irak iﬂgaline ortak olan, daha dün Balkanlar’› kan
gölüne çeviren, kendi ülkelerinde
emekçilerin haklar›n› her geçen gün
gasp eden tekellerin ç›kar birli¤idir,
denilebilirdi. Yaﬂar KEMAL’in AB
üyeli¤ini de¤il, ba¤›ms›zl›¤› savunmas› gerekti¤inin alt› çizilebilirdi.
Ancak, bu köﬂe yazarlar› ve kimi
burjuva politikac›lar bu yönleriyle
ele almad›lar konuﬂmay›. Kürt halk›n›n haklar›n› savundu¤u bölümlerin yan›s›ra, bu kesimlerin as›l “damar›na basan”, terörizm demagojisine indirdi¤i darbeydi. Kabelerine
balyoz inmiﬂ gibi z›playan burjuva
kalemler, sosyolojik, politik bir tart›ﬂman›n ötesinde, susturma, terör
demagojisini yüceltme gayreti ile
sar›ld›lar kalemlerine.
Ne diyor büyük yazar; “Gerillan›n ad›n› terörist koyduk. Bundan
da bir umut bekledik. Sözcükler
her zaman her koﬂulda de¤iﬂebilir
ve bir gün iﬂe yaramaz olur.”
Oligarﬂinin yapt›¤› tam da bu de¤il midir; gerillan›n ad›n› terörist
koyarak, gerilla savaﬂ›na terörizm
diyerek ve “terör” kavram›n› politik
anlam›yla de¤il, kitleler üzerinde
yaratt›¤› psikolojik etkiye, çarp›k
bilince güvenerek bu mücadeleyi
gayri-meﬂru hale getirmeye çal›ﬂmak? ABD patentli “terörizm” demagojisine sar›l›narak katliamlar,
iﬂkenceler, hukuksuzluklar meﬂrulaﬂt›r›lm›yor mu?

Hamasetin de¤il, akl›n, bilimin,
bu topraklar›n diliyle konuﬂtu¤u,
soruna halklar›n penceresinden
bakt›¤› için Yaﬂar KEMAL’i eleﬂtirenler, hakaret edenler; ony›llard›r bu ülkede halk›n kan›n› döken
oligarﬂik diktatörlü¤ün destekçileridir. Devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› katliamlar›, iﬂkenceleri
onlar savundular. Onlar örtbas
etti Susurluk’u ve onlar bugün
faﬂizmin kalemﬂörlü¤ünü yapmaya devam ediyorlar.
Ancak yazar›m›z›n da belirtti¤i
gibi, bugün “terörizm” kavram› “iﬂe
yaramaz” hale gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Ülkemizde henüz ayn› düzeyde bir
y›pranm›ﬂl›k olmasa da, genel olarak Amerikan sald›rganl›¤› çerçevesinde ciddi olarak y›pranm›ﬂt›r. Bugün yoksul Kürt halk›na, gecekondu emekçilerine nas›l ki, devrimci
yurtsever hareketleri “terörist” gösteremiyorlarsa, yar›n tüm halk›n indinde bu kavram›n akibeti de farkl›
olmayacakt›r.
Terör demagoglar›n›n telaﬂ› da
burada ortaya ç›k›yor; ülkemizde de
“terör” kavram›n›n tart›ﬂmaya aç›lmas›n› istemiyorlar, bu kavram etraf›nda örülen halenin kutsall›¤›n› korumas›n› istiyorlar, buna çal›ﬂ›yorlar. Bu konuda, devlet gazetesi Hürriyet’in baﬂ› çekmesi ise hiç tesadüf
de¤il, ad› üstünde devlet gazetesi.
Örne¤in, bu gazetenin yazarlar›ndan
Cüneyt ÜLSEVER, “gerillan›n ad›n› terörist koyduk cümlesi en basit
26
21 Ocak 2007 / 88

bir terimle gaft›r. Hem de
büyük gaft›r. Zira sadece
yanl›ﬂ de¤il, ayn› zamanda taraf tutan ve k›ﬂk›rtan bir cümledir” diye
itiraz ediyor ve gerillan›n, “hakl› davas›n› gayri nizami
ordu düzeni içinde nizami orduya
karﬂ› silahla savunan kiﬂi” oldu¤unu, PKK’nin buna uymad›¤›n›,
terörist oldu¤unu söylüyor.
Oktay EKﬁ‹ ve Mehmet Y.
YILMAZ da ayn› gazetede benzeri eleﬂtiriler yaparken, Milliyet’ten Taha AKYOL ise, sanki
birileri ‘gerilla ﬂiir yazmak için
da¤a ç›kan kiﬂidir’ demiﬂ gibi, önce
bir “bilirkiﬂi” edas› ile KEMAL’in
sözlerinin yanl›ﬂl›¤›n› söylüyor,
sonra da “PKK'n›n bombalar›, Kalaﬂnikoflar› ne için var?! ﬁiirleri
yazmak için mi, adam öldürmek için
mi?!” diye, PKK’nin terörist oldu¤unun dahiyane kan›tlar›n› sunuyor.
Yine Do¤an Medya’n›n mikrofon
uzatt›¤› kimi burjuva politikac›lar›
ve faﬂistler de, yazara ucuz polemiklerle sald›rmay› ihmal etmiyorlar. Örne¤in, provokatör KEMAL
KER‹NÇS‹Z, “bölücünün ad›n› ayd›n koyduk” diye cevap veriyor üç
kuruﬂluk akl›yla.
Peki nedir gerilla savaﬂ›, kimdir
gerilla? Kuﬂkusuz çok geniﬂ tan›mlar›n› yapmak, bir savaﬂ stratejisi
olarak çeﬂitli aﬂamalar›n› ele almak
mümkündür. Ancak en genel tan›m›
ile gerilla savaﬂ›, “küçük ve gizli
birliklerin düzenli bir orduya karﬂ›
yapt›klar› y›pratma savaﬂ›” anlam›nda kullan›l›r. Gerilla bir halk›n
ulusal, sosyal kurtuluﬂ mücadelesinin öncüsüdür ve halk ordusunun
yarat›lmas› aﬂamas›na kadar gerilla
taktikleri ile savaﬂ›n› sürdürür. Halk
savaﬂlar›nda kullan›ld›¤› gibi, düzenli ordulara destek amac›yla da
kullan›ld›¤› olmuﬂtur. Politik olarak
kazand›¤› muhteva ise, daha çok
halk savaﬂlar›ndad›r. Küba, Çin, Vietnam örneklerinde oldu¤u gibi, yeni bir toplumsal sistemin kuruluﬂuna öncülük etmiﬂtir.
CHE ise gerilla için ﬂöyle der:
“Gerillac›lar, herhangi bir topra¤›n
belirli bir yerine yerleﬂmiﬂ, silahl›,

mümkün olan tek stratejik hedefe,
iktidar›n ele geçirilmesine yönelik
bir dizi askeri eylemi uygulamaya
haz›r, halk›n savaﬂç› öncüleridir.”
Buradan bak›ld›¤›nda, PKK’nin
iktidar hedefinden uzak olmas›ndan
dolay› eleﬂtirilmesi, yürüttü¤ü savaﬂ›n gerilla savaﬂ› olup olmad›¤›n›n
sorgulanmas› ayr› bir konudur. Yine, halka zarar veren eylemlerini
eleﬂtirmek de baﬂka bir ﬂeydir. Ancak ﬂu da bir gerçektir ki, onlar›n terör kavram›n› tan›mlamalar›ndan
yola ç›karak, “sivil halk üzerinde
korku, tedhiﬂ, dehﬂet yaratarak hasm› oldu¤u nizami ordunun ait bulundu¤u millet indinde psikolojik
üstünlük elde etmeyi” bir strateji
olarak kulland›¤›n› söylemek, sadece hamasi bir ﬂovenizmdir.
Terör söylemi bugün oligarﬂik
iktidarlar›n, emperyalizmin muhalif
güçleri tecrit ve imha etmede kulland›¤› en ucuz ve ﬂimdilik en geçerli söylemdir. Ama asla bilimsel,
sosyolojik, politik ve askeri olarak
gerçekleri ifade etmez. Tersine bu
kavram etraf›nda politika yapanlar›n muhaliflerini terörize etmenin
arac›d›r. Yaﬂar KEMAL’i eleﬂtirenler de esas itibariyle bu politikaya
hizmet etmektedirler. Onlara göre,
Yaﬂar KEMAL gibi etkili bir ayd›n,
resmi ideolojiyle çat›ﬂmamal›, hele
böyle bir kavram› sorgulamaya hiç
kalk›ﬂmamal›; onlar gibi olup, resmi ideolojinin paralelinde yürümelidir. PKK nezdinde ise, Taha
AKYOL’un söyledi¤i gibi, misyonu
“silah b›rakmaya ça¤›rmak” olmal›, asla gerçekleri söylememeli.
Söylerse ne olur; hepsi de¤iﬂik tonlarda KER‹NÇS‹Z olup “eleﬂtiri”
ad› alt›nda baﬂlarlar sald›rmaya. Bu
kesimler Kürt sorununda, devrimci
mücadeleye karﬂ› faﬂist politikalara
öylesine endekslenmiﬂlerdir ki, oligarﬂi taraf›ndan üretilen kavramlar›n d›ﬂ›nda tek bir kelime dahi edemezler. B›rak›n gerilla kavram›n›,
"savaﬂ" kavram› bile lanetlidir, yaﬂanan sadece bir "asayiﬂ olay›”d›r,
öyleyse çözüm polisiye, askeri önlemlerdir, katlederek, Susurluklar
örgütleyerek ezmektir. Terör kavram› da zaten bu iﬂe yar›yor.

‘Türkiye Bar›ﬂ›n› Ar›yor’
13-14 Ocak tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlenen "Türkiye Bar›ﬂ›n› Ar›yor" konferans›nda biraraya gelen ayd›nlar, sendikac›lar ve siyasetçiler ‘Kürt Sorunu’nu tart›ﬂt›lar.

“Kendi halk›yla savaﬂan bir ülke olduk”
Konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan yazar Yaﬂar Kemal, bu savaﬂ›n
“Türkiye'nin belini k›rd›¤›n›” belirterek, “Kendi halk›yla savaﬂan bir ülke
olduk. Gittikçe insanl›k gözünde durumumuz kötüleﬂiyor. Gerillan›n ad›n› terörist koyduk. Bundan da bir umut bekledik. Sözcükler her zaman her koﬂulda de¤iﬂebilir ve bir gün iﬂe yaramaz olur” dedi. Yükselen milliyetçili¤e
at›fta bulunan Kemal, ‘Türk'ün Türk'ten baﬂka dostu yok’ sözünü eleﬂtirerek
“Malazgirt'ten bu yana Kürtler Türkler’le dost” diye konuﬂtu.
Konferans›n ikinci günkü aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan yazar Vedat Türkali
de, 28 isyan›n bast›r›lmas›na karﬂ›n sorunun çözülmedi¤ine dikkat çekti. Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t'›n ‘da¤da tek terörist kal›ncaya kadar
öldürece¤iz’ sözünü hat›rlatan Türkali, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: "Da¤lar
boﬂalabilir, kimse kalmaz ama sorun çözülmezse bu da¤lar daha çok dolar.
Çünkü sorun da¤da de¤ildir, oraya gidenler turistik amaçla gitmiyorlar.”
Gençay Gürsoy, Süleyman Çelebi, Yavuz Önen, Altan Öymen, Hayri Kozano¤lu, Osman Baydemir, Rag›p Duran ve di¤er konuﬂmac›lar sorunun
farkl› boyutlar›n› ele al›rken, ortak vurgu “bar›ﬂç›l çözüm” oldu. "Bar›ﬂ Üzerine Siyasi Görüﬂler" baﬂl›kl› oturumda konuﬂan DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk
ise, “Bu ateﬂkes süreci, Kürt sorununun çözümünde yararlanabilece¤imiz
önemli f›rsatlar sunmuﬂken, hükümet ABD'nin ortaya koydu¤u koordinatörlük mekanizmas›na bel ba¤lad›. Oysa, çözüm içeridedir.” dedi.
‹ki günlük tart›ﬂmalar›n sonucunda yay›mlanan "taslak sonuç bildirgesi"nde, ekonomik, sosyal-kültürel önerilerin yan›s›ra, siyasal alanda baﬂl›ca
ﬂu önerilere yer verildi: - Kürt sorunu ‘ﬂiddet ve terörizm sorunu’ olarak adland›r›lmaktan vazgeçilmelidir. - Silahl› çat›ﬂmalar karﬂ›l›kl› olarak acilen
durdurulmal›. - Kürtler’in siyasal alan›n aktif özneleri olabilmesinin önündeki tüm engeller kald›r›lmal›d›r. - Tüm yurttaﬂlar›n hukuksal eﬂitli¤ini ve özgürlü¤ünü güvence alt›na alan ve onlar› eﬂit haklar ve sorumluluklar ile donatan yeni bir anayasa haz›rlanmal›d›r.

“Türkçeme dokunma”; Ya Kürtçe!
Bugünlerde Almanya’da Rastatt kasabas›n›n anadil derslerini kald›rmas›na yönelik Türkiyeli emekçlerin hakl› protestolar› yükselirken, Hürriyet’in baﬂ›n› çekti¤i burjuva bas›n bunu bir kampanya havas›nda ele al›yor. Slogan ﬂu: “Türkçeme dokunma”!
Ayn›, hatta daha katmerli yasaklar›n yaﬂand›¤›, yasa¤a karﬂ› ç›kanlar›n
ﬂiddetle cezaland›r›ld›¤› bir ülkenin burjuva bas›n›na da bu ikiyüzlülük
çok yaﬂ›yor. Kendi ülkesinde milyonlarca Kürt’ün anadilde e¤itim hakk›n› savunmuyor, savunan› “terörist” diye hedefe koyuyor, Almanya’daki
yasa¤a karﬂ› ç›k›yor. Ayn› ikiyüzlülük, Bulgaristan’daki Türk az›nl›¤a yönelik yasak ve bask›lar gündeme geldi¤inde de yaﬂanm›ﬂt›.
Bir halk›n dilinin yasaklanmas›n›, ana dilde e¤itim hakk›n›n yok say›lmas›n› destekleyenlerin, kendi dilinin yasaklanmas› karﬂ›s›nda da söyleyecek sözleri kalmaz. Bana özgürlük Kürt’e yasak ikiyüzlülü¤üne son!
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Kad›na Yönelik ﬁiddet ve
AKP ‹ktidar›n›n Zihniyeti
Ülkemizde “kad›n sorunu”nun
bir parças› olan, kad›na yönelik
ﬂiddet üzerine her iktidar döneminde nutuklar at›l›r, göstermelik
“ﬂiddetten kurtarma” görüntüleri
oyunlar› oynan›r, sonra her ﬂey eskisi gibi devam eder.
Sorunun, kad›n› de¤ersizleﬂtiren sistemden (kapitalizm), güçlü
feodal gelenek ve göreneklerin hakim oldu¤u toplumsal yap›dan ba¤›ms›z ele al›nmas› durumunda, sorunu ortaya ç›kan nedenler bilimsel
olarak irdelenmedi¤inde baﬂka türlüsü de beklenemez.
‹ﬂte, AKP iktidar› da kamuoyu
bask›s› sonucunda “kad›na yönelik
ﬂiddeti yasaklayan” yasa ile böyle
bir oyun sergilemeye çal›ﬂmaktad›r.
Ancak gelin görün ki, bunu yaparken dahi, kad›na bak›ﬂ›n› ele veriyor, ﬂiddetin kaynaklar›ndan birini
herkese gösteriyor. AKP taraf›ndan
haz›rlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun tasar›s›nda, ayn› çat› alt›nda yaﬂayan ve
aralar›nda resmi nikâh olmayanlar
kapsam d›ﬂ› b›rak›l›yor.
Bunun pratikteki anlam› ise ﬂu:
Sadece k›rsal alanlarda de¤il, kentlerde de yayg›n olan “imam nikahl›” kad›nlar, AKP’lilerin (islamc›
anlay›ﬂ›n) ikinci eﬂler, küçük yaﬂlarda “kuma” olarak verilen k›zlar›m›z, hepsi bu yasa kapsam›n›n d›ﬂ›nda. Yani onlara yönelik ﬂiddet cezaland›r›lamaz, bir baﬂka deyiﬂle
onlar›n dövülmeleri, sövülmeleri
mübah!
Sözde “kad›ndan sorumlu” ve
kendisi de kad›n olan Devlet Bakan› Nimet Çubukçu'nun, kanunun
tart›ﬂmalar›nda “yasalar›m›zda aile
kavram› belli” diyerek, resmi nikâhl›lar›n d›ﬂ›ndakilere yönelik ﬂiddeti mazur göstermesi ise, bu zihniyetin ne denli hakim oldu¤unun kan›t›.
AKP zihniyeti; resmi nikâhs›z
beraberliklerin hepsini kapsam d›ﬂ›-

na ç›kart›p, bir
bak›ma ﬂiddete
terk ediyor. Üstelik, nikâh
yap›p yapmaman›n
erkeklerin
tekelinde
oldu¤u, bu
kanunu yapanlarca
da çok iyi
bilinmektedir, keza
imam nikâh›n›n ne denli yayg›n oldu¤undan da haberdard›rlar. Yine
kapsam d›ﬂ› b›rak›larak ﬂiddete terk
edilen, boﬂand›ktan sonra eski eﬂinden dayak yiyen kad›nlardan da haberdard›rlar. Ancak, daha önce
TCK’ya konulmak istenen “zina”
maddesi vesilesiyle yaﬂanan durum
burada da kendini göstermektedir.
Bu zihniyet sözde ne derse desin,
kad›n› ikinci s›n›f görmekte, erke¤in mutlak egemenli¤ine göre onlar›n yaﬂamlar›n› belirlemeyi mübah
saymakta, köleleﬂtirmektedir.
Gerici zihniyet böyle. Peki “ça¤daﬂ” geçinenler? Fazla örne¤e gerek
yok. Adeta kapitalizmin kad›na bak›ﬂ›n› özetler gibi konuﬂan, Hürriyet
Baﬂyazar› Oktay Ekﬂi ﬂöyle diyor:
“Kad›n, dünyan›n en güzel yarat›¤›.
[Hürriyet’in Arka sayfa güzellerinin] yüzde 99'undan keyif duyuyorum...” Biri köleleﬂtiriyor, ötekisi
metalaﬂt›r›yor. Marks ve Engels’in
o güzel deyiﬂiyle, “[Kapitalizmde]
kat› olan herﬂey buharlaﬂ›yor, kutsal olan herﬂey dünyevileﬂiyor.”
*
ﬁu aç›k ki, kad›na yönelik ﬂiddet
feodal, ataerkil toplumlarda daha
a¤›r bir sorundur. Ataerkil sistemde
hiçbir kad›n yaﬂam›n› güvenle sürdüremez. Ancak bu demek de¤ildir
ki, kapitalizm bu sorunu çözmüﬂtür.
Aksine, araﬂt›rmalar tam tersini
söylüyor, Amerikas›, Avrupas› ile
kad›na yönelik ﬂiddet çeﬂitli biçimlerde yaﬂan›yor. Kad›n›n gerçek anlamda özgürleﬂmedi¤i, siyasi, sosyal, ekonomik yaﬂamda eﬂit hak ve
söz sahibi olmad›¤› bütün toplumsal
yap›larda ﬂu ya da bu düzeyde ﬂid28
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dete maruz kal›rlar. Örne¤in; BM
kad›na yönelik ﬂiddet raporlar›na
göre 1999'da ABD'de aile içi ﬂiddete maruz kalan kurbanlar›n %85'ini
kad›nlar oluﬂturmaktad›r. Uluslararas› Af Örgütü'nün haz›rlad›¤› raporda da, ABD’de her 15 saniyede
bir kad›n›n eﬂi ya da sevgilisi taraf›ndan dövüldü¤ü belirtilmektedir.
Dünya çap›nda kad›nlar›n en az
%20’si fiziksel ﬂiddet ve cinsel sald›r›ya maruz kalmakta çok daha
fazlas› psikolojik bask›lanma ve
tehdit alt›nda yaﬂamak zorunda kalmaktad›r.
BM ‘Kad›na yönelik ﬂiddet’i ﬂu
ﬂekilde tan›mlar: “Cinsiyete dayal›
ve kad›nlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve üzücü
sonuç do¤urmaya yönelik özel yaﬂamda veya kamu yaﬂam›nda gerçekleﬂebilen her türlü davran›ﬂ, tehdit, bask› veya özgürlü¤ün keyfi biçimde engellenmesi.” Bunu daha da
geniﬂleten KESK Kad›n Komisyonu, daha do¤ru bir tan›mlamay› ﬂöyle yap›yor: “Cinsiyete dayal›, politik hedefler güden ve kad›nlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi
bir zarar ve üzüntü sonucu do¤urmaya, kad›n› aﬂa¤›lamaya, küçümsemeye, ﬂiddetin sorumlulu¤unu kad›na yüklemeye, kad›n›n çal›ﬂmas›n› engellemeye, ev iﬂlerinden sorumlu tutmaya, hareketlerine her ne
sebeple olursa olsun s›n›r koymaya,
aile yönetiminde söz hakk›n› engellemeye yönelik her türlü davran›ﬂ,
tehdit, bask›, taciz, tecavüz ve özgürlü¤ünün engellenmesi.”
Demek ki, kad›na yönelik ﬂiddet
sadece aile içinde de¤il, evde, sokakta, savaﬂlarda, gözalt›nda, hapishanelerde, iﬂyerlerinde her yerdedir.
Örne¤in; Uluslararas› Af Örgütü’nün raporunda kad›na yönelik ﬂiddet ﬂu baﬂl›klar alt›nda incelenmiﬂ: Devlet görevlilerinin uygulad›¤›
ﬂiddet. -Özel kiﬂilerin uygulad›¤›
ﬂiddet. -Evde uygulanan ﬂiddet, Toplumsal ﬂiddet. Temelinde, eﬂitsizlik vard›r. Bu eﬂitsizlik kad›n-erkek eﬂitsizli¤i ile somutlanan, özünde toplumsal eﬂitsizlikten kaynakl›
bir eﬂitsizliktir.

DÜN: Heider’i afaroz ettiler
BUGÜN: Heider’leﬂiyorlar
Avrupa’da “merkez sa¤” denildi¤inde ilk akla gelen iki parti,
Frans›z UMP ile Alman CDU’dur.
Liberalizmi savunduklar›n› iddia
ederler, özgürlüklerden sözederler,
›rkç›l›¤a karﬂ› olduklar›n› beyan
ederler. ‹zledikleri sermayeden yana politikalarla gerçekte ne özgürlükleri savunabilirler, ne de ›rkç›l›¤a karﬂ› olabilirler, aksine onu geliﬂtiren bir misyon yüklenirler. Ancak tüm bunlara karﬂ›n, en az›ndan
“merkez sa¤” denildi¤inde, ilk akla
gelen aﬂ›r› sa¤ politikalar, örne¤in
›rkç›l›k olmaz.
Ancak, Avrupa’n›n bir dönem
savunuyor göründü¤ü özgürlükler
gibi, bu konuda da art›k durum de¤iﬂiyor. Irkç›l›k Avrupa’da dalga
dalga yay›l›rken, “merkez sa¤” partiler bunun karﬂ›s›nda durmak yerine, yükselen dalgay› körüklüyor ve
oy rant›na dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yorlar. Fransa'da merkez sa¤ parti Halk
Hareketi Birli¤i UMP’nin cumhur-

baﬂkan› aday› olarak, ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas Sarkozy'yi seçmesi bunun bir örne¤idir.
Kimdir Sarkozy?
Göçmenlere yönelik düﬂmanl›¤›,
“varoﬂ isyan›” olarak bilinen olaylardaki sald›rgan, göçmenleri aﬂa¤›layan tutumu ile tan›nan Sarkozy,
merkez sa¤›n bugüne kadar politikalar›n›n eksenini oluﬂturan De Gaulle'cü politikalar›n sa¤›nda, hatta
aﬂ›r› sa¤c› denilebilecek bir çizgiyi
savunuyor. Hedef, ›rkç› Le Pen'in
Ulusal Cephesi’nin taban›n›n oyunu
almak, orada da yükselen ›rkç› milliyetçili¤i ranta dönüﬂtürmek.
Ülkemizde daha çok “Türkiye’nin AB üyeli¤ini istemeyen kiﬂi”
olarak tart›ﬂ›lan Sarkozy’nin her konuﬂmas›n›n Fransa’da gerici dalgay›
daha da körükledi¤i kuﬂkusuz.
Ve ayn› günlerde AB’de yaﬂanan
bir baﬂka geliﬂme, ›rkç› yükseliﬂin
politik sonuçlar›ndan birine iﬂaret

Bulgar 23 Eylül Direniﬂ Hareketi’den
AB Üyeli¤ine Karﬂ› Aç›klama

etmekteydi.
Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerine
mensup aﬂ›r› sa¤c›, ›rkç› partiler,
Avrupa Parlamentosu’nda 20 milletvekiline ulaﬂarak “Kimlik, Gelenek ve Egemenlik Grubu” ad›yla
grup kuracak güce ulaﬂt›lar.
Frans›z ›rkç› lider Jean Marie Le
Pen'in Ulusal Cephe partisinden,
‹talyan faﬂist lider Benito Mussolini'nin torununa kadar de¤iﬂik ülkelerin milletvekillerinden oluﬂan gruba mensup partiler, de¤iﬂik zeminlerde yabanc› düﬂmanl›klar›yla tan›n›yorlar ve yabanc›lara yönelik sald›r›lar gerçekleﬂtiren neonazi gruplarla içli d›ﬂl› olduklar› biliniyor.
Avusturya’da ›rkç› lider Heider’in oy ço¤unlu¤unu elde etmesine karﬂ›n baﬂbakan olmas›n› engelleyen bu Avrupa de¤il miydi?
ﬁimdi, AB’nin merkez ülkesinin en
büyük merkez sa¤ partisi Heider’leﬂirken, ›rkç›lar parlamentolar›nda
yer edinirken, hiç sesleri ç›km›yor.
Onlar, Avrupa’y› Naziler’den kurtaran komünistleri mahkum etmekle
meﬂguller.

Emekçiler Uyard›
Hollanda’da kamu emekçileri, ücretlerine zam talebi ve T‹S görüﬂmelerinin ç›kmaza girmesi nedeniyle
meydanlara ç›kt›. 14 Ocak günü kitlesel bir miting düzenleyen emekçiler, bakanl›¤›n masaya oturmamas›
durumunda, bu haftadan itibaren çeﬂitli eylemler ve
grevler yapacaklar›n› ilan ettiler. Kamuda örgütlü 4
sendika da, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na bir ültimatom verdi.
Almanya’da ise emekli yaﬂ›n›n yükseltilmesine
karﬂ› ilk uyar› eylemi, 16 Ocak’ta gerçekleﬂtirildi.

Bulgaristan'›n 1 Ocak’ta resmi olarak Avrupa Birli¤i üyesi olmas›na iliﬂkin bir bildiri yay›mlayan, Bulgar
‘23 Eylül Direniﬂ Hareketi', AB’yi emperyalist bir birlik olarak niteleyerek, Bulgar emekçilerini uyard›.
Ülkede yarat›lan, adeta “cennete giriliyor” havas›na
de¤inilen bildiride, AB'nin emperyalist birliklerinin en
büyüklerinden biri oldu¤u belirtilerek, “AB, yar›m
yüzy›ldan fazlad›r, devrimcileri avlama, halk karﬂ›t›
yasalar, iﬂsizli¤in, uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›n›n ve fuhuﬂun desteklenmesi ve örtbas edilmesi, anti-komünizmin, kozmopolitizmin ve militarizmin aç›kça telkin
edilmesi, yoluyla kendi insanlar›na zulmetmiﬂtir” denildi. Örgüt ﬂöyle devam etti: “Dimitrov'un sözleriyle
aç›klarsak; “AB'nin ne bal›n› (örne¤in Bulgaristan için
AB d›ﬂ›nda geliﬂen ülkeleri sömürme olana¤›), ne de
i¤nesini (örne¤in yeni-sömürge ülkeler gibi k›s›tlanm›ﬂ
egemenli¤iyle AB üyeli¤i) istiyoruz. ﬁimdiye dek yapt›¤›m›z gibi idealimiz için savaﬂmay› sürdürece¤iz. Yaln›z olmayaca¤›m›z› biliyoruz, çünkü Avrupa'da ve tüm
dünyada komünist ve anti-emperyalist hareketler büyüyorlar. Onlarla yan yana komünizmin tüm dünyadaki nihai zaferine kadar mücadele edece¤iz.”

DSF Örgütleniyor
7. Dünya Sosyal Forumu (DSF) 20-25 Ocak aras›nda, Kenya’da, Nairobi-Kasarani'de Moi Uluslararas›
Spor Merkezi'nde gerçekleﬂtirilecek. DSF'nin dünyan›n dört bir yan›ndan 150 bin delegeyi a¤›rlamas› bekleniyor. Alanda bulunan 106 mekanda 1000'den fazla
etkinlik yap›lacak. Ele al›nmas› beklenen konular ise
ﬂu ﬂekilde: HIV-AIDS, Kad›n sorunlar›, Kamu mallar›n›n özelleﬂtirilmesi, Topraks›zlar, Bar›ﬂ ve çat›ﬂma,
Göç ve diyaspora, Halk›n ve mücadelelerin an›s›,
Gençlik, Borçlar, Serbest ticaret anlaﬂmalar›, Emek ve
Konut.
29
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hayat›n
içindeki

teori

Tretman
Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Ölüm orucu direniﬂçilerinin açl›¤›n
koynundaki yolculuklar› iyice ilerlerken, Adalet Bakanl›¤›, “ortak
alanlar” nakarat›na devam ediyor.
Oysa bu konuda “kilit” bir kavram
var. O kavram›n varl›¤›, “ortak
alanlar”›n tecrit sorununa iliﬂkin bir
çözüm olmas›n› da engelliyor.
TTB’nin geçen hafta yay›nlad¤›
raporun bir bölümünde ﬂöyle deniyordu: “Kapal› spor salonu, kütüphane ya da di¤er tüm sosyal alanlar›n tretmana tabi oldu¤u, buna tabi
olmayan hiçbir sosyalleﬂme ortam›
b›rak›lmad›¤›, buna uyan tutuklu ve
hükümlülerin dahi, fiilen bu hakk›
çok s›n›rl› olarak kullanabildi¤i
saptand›.”
TTB raporunun söyledi¤i de ﬂudur: “Tretman” politikas› yürürlükte oldu¤u sürece, hiçbir hakk›n
önemi de, anlam› da yoktur. Bu anlamda, bu haftaki sohbetimizi, tecrit
sorunu ve tecrite karﬂ› mücadele
aç›s›ndan oldukça önemli olan
“tretman”a ay›rd›k. Zaman zaman
kulland›¤›m›z bu kavram› biraz daha açmak istiyoruz.

Özlem: Ben bir giriﬂ yapay›m
isterseniz. Tretman, –ki ‹ngilizce
kökenli bir kavram, “treatment”
olarak yaz›l›yor– sözlük anlam› itibariyle “tedavi, iyileﬂtirme” anlam›na geliyor. Ancak infaz sisteminin bir parças› olarak tretmandan
sözedildi¤inde bu kelime, anlam›n›
aﬂan bir içerik kazan›yor. Aynen ﬂu
yine çok kullan›lan “rehabilitasyon”
kavram›n›n t›pta gayet olumlu bir
anlam› olmas›na karﬂ›n, bunun hapishanelerin dört duvar› arkas›nda
iﬂkence ve zulümle özdeﬂleﬂen bir
kavrama dönüﬂmesi gibi... Zaten

E¤itime ve ›slah
edilmeye muhtaç
olan kim?
tretman’la rehabilitasyon, sözlük
laz›m. Aralar›nda nüans farkl›l›klar
anlamlar› aç›s›ndan da hemen heolsa da sonuçta bunlar›n hepsinin
men özdeﬂ bir anlam› dile getiriyordile getirdi¤i politika ve hizmet ettilar.
¤i hedef, ayn›d›r. Kavramlar, iki s›n›f aras›ndaki mücadelenin hapishaAdalet Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤›
neler cephesine yans›y›ﬂ›d›r.
baz› yasa tasar›lar›nda olsun, baﬂka
baz› belgelerde olsun “tretman”›n
Tretman ve rehabilitasyon, farkkarﬂ›s›na parantez içinde “e¤itme”
l› anlamlarda kullan›ld›klar› yerler
yaz›ld›¤› görülmektedir.
olsa da, biraz önce de dikkat çekildi¤i gibi ço¤unlukla ayn› anlamda,
Örne¤in bir dönem çok tart›ﬂ›lan
bir “iyileﬂtirme” ve “e¤itim”i içeriTMY’nin 16. Maddesi’ndeki de¤iyor. Neden “‹yileﬂtirme” kavram›
ﬂiklik için TBMM’ye sunulan taskullan›l›yor? Bu elbette çok bilinçli.
lakta bu kavram ﬂu ﬂekilde kullan›Bu kavram› kullanmak, tutuklu ve
l›yordu: “Hükümlüler, iyileﬂtirme
hükümlünün otomatikman “hasta”
ve e¤itim (tretman) programlar›na
olarak görülmesi ve de öyle alg›lanuygun olarak, bu kurumlardaki ormas› demektir. Çünkü ancak bir
tak yaﬂam alanlar›nda e¤itim, spor,
hasta tretmana tabi tutulabilir.
rehabilitasyon ve iﬂyurdu çal›ﬂmalar› ile di¤er sosyal ve kültürel faAyn› ﬂekilde bu tan›mlamalar,
aliyetlere kat›l›rlar. ...”
beraberinde düzenin kendini “iyiBurada iyileﬂtirme ve tretmana
leﬂtirici”, “e¤itici” yerine koyarak
k›smen farkl› anlamlar yüklenmekhastay› “istedi¤i gibi!” tedavi etme
tedir. Ancak her ikisinde de ç›k›ﬂ
yetkisini kendinde görmesini, hasnoktas› tutsa¤›n, düzenin yasalar›na
tan›n verilen ilaçlara(!) itiraz etmegöre “suç iﬂlemiﬂ” insan›n “hasta”,
mesi gerekti¤ini de içeriyor. Hat›r“iyileﬂtirilmesi gereken” biri olarak
lan›rsa, 12 Eylül’ün hem hapishanekabul edilmesidir. ‹yileﬂtirme ve
leri, hem hapishane politikalar›n›
e¤itme burada birbirini tamamlateslim alma amac›na göre yeniden
maktad›r. Önce iyileﬂtirilecek, yani
ﬂekillendirmesiyle birlikte aç›lan
zararl› fikirlerden kurtar›lacak, sonra e¤itilip “yararl›”
ABD’deki Fresfikirlerle yeniden ﬂekillen- nes Hapishanesi
dirilecektir. Bu ikisinin toplant› salonu...
(iyileﬂtirme ve e¤itme) bir- Bir görevli, alkolikte ele al›nmas›n›n tam lün kötülüklerini
karﬂ›l›¤› asl›nda “›slah” anlat›yor tutuklukavram›nda bulunabilir.
lara... Sami Türk

Mazlum: Ceza, infaz
sistemi ve politikalar› içinde birbirine benzer veya yak›n anlaml› birçok kavram
kullan›yoruz. Tabii bunlar›n bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›na da
yolaçmamas›n› gözetmek
30
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veya Cemil Çiçek
de, F Tipi hapishanelerdeki tutuklular› aynen bu
ﬂekilde görmek
isterlerdi belki de
karﬂ›lar›nda...

H

“özel tip” hapishanelerde, klasik
personelin d›ﬂ›nda bir de “psikolog”, “sosyolog” kadrolar› konulmuﬂtu. Bu da bu “hasta” ve “iyileﬂtirme” imaj›n› pekiﬂtirecekti.
Bu anlamda da sözkonusu kavramlar›n kullan›lmas› aleni bir yan›ltma ve yönlendirme anlam›na da
gelir. Tretman, bir “iyileﬂtirme”yi
de¤il, evcilleﬂtirme, uysallaﬂt›rma,
düzenin diﬂlisi haline getirmeyi
içerir. Bu yan›yla da baﬂvurulan
yöntem ve araçlar› farkl› da olsa,
içeride veya d›ﬂar›daki tüm muhalif
güçlere karﬂ› uygulanan bir politikad›r...
Baﬂka bir ifadeyle, tretman, tutsaklara düﬂüncelerini inkar› dayatman›n ad›d›r. Oligarﬂinin hapishanelerdeki bask›lar›n›n temelinde de
bu zihniyet vard›r zaten. ‹ktidar, siyasi tutsaklar› “iyileﬂtirilecek” insanlar olarak görmekten vazgeçmedikçe, sorunlar da kolay kolay çözülmez.
Ancak biraz önce dedi¤im gibi,
sorun bu yan›yla sadece tutsaklara
iliﬂkin bir sorun de¤ildir. “Usland›rmak, iyileﬂtirmek”, sömürücü egemen s›n›f›n tüm kurum ve politikalar›n›n içine nüfuz etmiﬂ bir zihniyettir. Çünkü onlara göre, bu düzene muhalefet eden, mevcut dünya
ve ülkemiz düzenine karﬂ› ç›k›p ba¤›ms›zl›k, devrim ve sosyalizmden
sözedenler, dahas›, herhangi bir hak
ve özgürlük için cop yemeyi, hapishanelere at›lmay› göze alanlar da
“akl› baﬂ›nda” insanlar de¤ildir. Onlara göre, militanca mücadeleler
“akl› baﬂ›nda insanlar›n yapaca¤›
ﬂeyler de¤ildir”!
Dolay›s›yla, bunu böylece kabul
ettikten sonra, muhalif güçler karﬂ›s›nda hep onlar› ›slah edilecek usland›r›lmas› gereken güçler olarak
görürler.
Verilen her hak karﬂ›l›¤›nda muhalif güçlerin “daha uslanmas›”
beklenir. Bak›n anayasan›n ﬂu maddesi de de¤iﬂti, art›k muhalif güçlerin de bu demokrasicilik oyununa
uymas› laz›m.. DEP’liler tahliye
edildiktan sonra Cemil Çiçek’in
“art›k onlar›n da bunun karﬂ›l›¤›n›

vermesi gerekir” aç›klamas› bu zihniyeti göstermesi aç›s›ndan çarp›c›d›r. Veya 141-142’yi kald›r›nca art›k solcular da ﬂöyle olmal›, art›k
“silaha, ﬂiddete baﬂvurmamal›” diyen zihniyet, tecriti ve asl›nda tüm
di¤er bask› ve yasaklar›, cezalar›
“tretman”›n bir arac› olarak kullanmaktad›r. Ama sadece bunlar de¤il; 141-142’nin kald›r›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi, hak ve özgürlük
k›r›nt›lar› da ayn› amaçla kullan›lmaktad›r. Haklar, özgürlükler, demokratik bak›ﬂ aç›s› öyle gerektirdi¤i için de¤il, toplumu “usland›rmak”, “›slah etmek” zemininde
gündeme getirilmektedir.
Esas›nda ö¤renci kendi okulundaki uygulamalara, memur kendi iﬂyerindeki, iﬂçi çal›ﬂt›¤› fabrikadaki
uygulamalara bakt›¤›nda bu politikan›n çok çeﬂitli örneklerini, yans›malar›n› görür. Ö¤renciden, iﬂçiden,
memurdan, gecekonduludan, köylüden hep –sanki hepsi 5 yaﬂ›ndaki
çocuklarm›ﬂ gibi– “daha uslu ve akl› baﬂ›nda olmas›” istenir. ‹ﬂte bu,
toplumsal çapta uygulanan bir tretman anlay›ﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Özlem: ﬁunlar› da ekleyeyim.
Burjuva politikac›lar, baz› politikalar›n›n, kararlar›n›n hemen ilk anda
do¤rudan anlaﬂ›lmamas› için bu tür
kavramlar kullan›rlar. Öyle oldu¤unda en az›ndan anlamlar›n› aç›klamak için onlar› kullanma zorunlulu¤u do¤uyor. Tretman, oligarﬂinin
sözcülerinin dilinde, F Tipi hücrelerinde uygulanan zulmün ve yap›lmak istenenin üstünü örten bir kavram iﬂlevi görüyor. Ayn› zamanda
tabii kilit bir kavram.
Adalet Bakanl›¤› sözcülerinin
aç›klamalar›, genelgeleri, yönetmelikleri önünde sonunda ‘tretmana
uyarlarsa’ diye baﬂl›yor ve bitiyor.
Asl›nda tretman, oligarﬂinin yürürlükteki en önemli ve en kapsaml› devlet politikalar›ndan biridir.
Halk›n ve vatan›n ç›kar›n› düﬂünen,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunan devrimci beyinlerdeki
bu düﬂünceleri de¤iﬂtirmeye yöne31
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aklar, özgürlükler, demokratik
bak›ﬂ aç›s› öyle gerektirdi¤i için de¤il, toplumu “usland›rmak”, “›slah etmek” zemininde gündeme getirilmektedir.
Ö¤renciden, iﬂçiden, memurdan, gecekonduludan, köylüden hep –sanki hepsi 5 yaﬂ›ndaki çocuklarm›ﬂ gibi– “daha uslu ve akl› baﬂ›nda olmas›” istenir. ‹ﬂte bu, toplumsal çapta uygulanan bir tretman anlay›ﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
lik bir devlet program›d›r. T›bb›n,
psikolojinin “beyin y›kama” yöntemleri, siyasi tutsaklara karﬂ› yeniden ﬂekillendirilerek bir teslim alma
ve düﬂüncelerini inkar ettirme politikas›na dönüﬂtürülmüﬂ ve bunun
ad›na da tretman denilmiﬂtir.

Kemal: Ceza-infaz sisteminde,
hapishaneler sisteminde salt cezaland›rmaktan “iyileﬂtirme”ye, yeniden e¤itmeye uzun bir dönüﬂüm sonunda gelinmiﬂtir. Cezan›n ﬂekilleniﬂi de tarih boyunca hemen hemen
sürekli bir evrim geçirmiﬂtir. Bu evrime k›saca bir gözatal›m isterseniz.
Köleci dönemde, feodal dönemin büyük k›sm›nda, cezalar›n
“cayd›r›c›l›¤›”, esas olarak uygulanan cezan›n herkese, kamuya aç›k
biçimde infaz edilmesinde ve ceza
arac› olarak baﬂvurulan k›rbaçlama,
gözlere mil çekme, taﬂlama, idam
gibi, fiziki ﬂiddet yöntemlerinde görülmüﬂtür. ‹damlar, k›rbaçlamalar,
bilindi¤i gibi yüzy›llar boyunca
meydanlarda, herkesin gözü önünde
yap›ld›, cezaland›rma bir anlamda
“seyirlik” bir olayd›. Cayd›r›c›l›¤›
da seyirlik olmas›ndayd›.
Suçu herkesin önünde itiraf ettirmek, cezan›n herkese aç›k biçimde
infaz edilmesi yüzy›llar boyunca
ceza kurumunun ayr›lmaz bir parças› olagelmiﬂtir. Herkese aç›k bir
alanda azap çektirme uygulamas›ndaki dehﬂet, “ibret” oluﬂturmaya
yöneliktir. Aç›kça yap›lan fiziki
dehﬂet, “ortak korku”yu yaratacakt›r. Mahkûmlar›n yüzlerine, omuzlar›na veya kollar›na k›zg›n ateﬂle
da¤lanarak damga bas›lmas› da ayn› amaca hizmet eder. (Ve 21. yüzy›lda ateﬂle da¤lanarak de¤il ama
“ç›kmaz” mürekkeple bas›lan dam-

galar›n da o anlay›ﬂ›n bir uzant›s›
oldu¤u aﬂikard›r.)
Cezan›n ayn› zamanda “seyirlik” bir unsur olmas›, 1800’lü y›llarda de¤iﬂmiﬂtir. Neden böyle bir
de¤iﬂim oldu peki? Sömürücü egemen s›n›flar neden vazgeçtiler bu
yöntemlerden?

Mazlum: Bu de¤iﬂimde tek
bir nedenden de¤il, çeﬂitli nedenlerden sözetmek daha do¤rudur san›r›m. Haklar ve özgürlükler mücadelesinde yeni yeni geliﬂmeler ve kavramlar sözkonusuydu. Fakat bu genel geliﬂmenin ötesinde, somut olarak bu yöntemlerin yararl›l›¤› da zaten tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂti.
Çeﬂitli araﬂt›rmalar, pratik gerçeklik, “ibret” olsun diye yap›lan
aç›k infazlar›n pek de ibret olmad›¤›n›, hatta zaman zaman tam tersine
etkiler yaratt›¤›n› gösteriyordu...
Cezan›n aç›k infaz› esas olarak “ibret” amaçl›yd›. Çünkü, yasalar›n
suçlu olarak gördü¤ü kiﬂi, cezan›n
hedeflerinden yaln›zca biridir.
Herhangi bir olayda, herhangi bir
kiﬂiye karﬂ› verilen ceza, asl›nda sadece o kiﬂiyi de¤il, onun d›ﬂ›nda
yüzlerce, binlerce, milyonlarca kiﬂiyi ilgilendirmektedir.
Tüm “muhtemel suçlular”›, nihayetinde de tüm toplumu ilgilendirmektedir. Ve o cezayla tüm
“muhtemel suçlular”a, o suçu iﬂlemeyi akl›ndan geçirebilecek herkese aç›k bir tehditte bulunulmakta,
gözda¤› verilmektedir. Ancak cezalar›n alenilik içindeki infaz›, yüzy›llar içinde tersine dönüﬂmüﬂ, bir kan›ksama yaratm›ﬂt›r. ‹bret olsun diye, herkesin gözleri önünde yap›lan
iﬂkenceler, ibret olmak bir yana,
halklar›n tarihinde örnek al›nacak

ngizisyon’a göre suçlu ‘yoldan sapE
m›ﬂ’t›r. Ve yola getirilmelidir. Bu anlay›ﬂa
ba¤l› olarak Engizisyon’un ceza mekanizmas› “›slah, tedavi, normalleﬂtirme, tövbe ettirme”gibi kavramlarla ﬂekillendirilmiﬂtir. Engizisyon bunu, diyelim ki vücudu geren iﬂkence aletleriyle yap›yor. Peki
bir tecrit hücresinin vücudu germe aletlerinden fark› nedir?

kahramanlar ve kahramanl›klar do¤urmuﬂtur.
Sonuçta, bu tür ceza anlay›ﬂ›n›n
yerini giderek hapishaneler alm›ﬂ,
hapishanelerin yerleﬂmesi, bir yan›yla cezan›n art›k “gözlerden ›rak”
bir biçimde çekilmesini gündeme
getirmiﬂtir. Cezan›n aç›k infaz›ndan
vazgeçilmiﬂ olsa da, aç›k infazdaki
amaç, yani “muhtemel suçlulara ve
topluma” gözda¤› verme amac›, yeni cezaland›rma sistemlerinde de
geçerli olmaya devam etmiﬂtir.

Kemal: Neyin suç oldu¤u yüzy›llara, iktidarlara göre de¤iﬂti¤i gibi, “suçlular”a nas›l davran›laca¤›
da çeﬂitli de¤iﬂimler göstermiﬂtir.
Bir dönem intikam duygusu öne
ç›karken, bir dönem, suçluya en büyük cezay› yaﬂatma “ceza”n›n esas›n› oluﬂtururken, bir baﬂka dönem
gözda¤› veya “piﬂmanl›k getirtme”
öne ç›kabilmiﬂtir. Veya bazen de
mahkumlardan çeﬂitli biçimlerde
yararlanmak anlay›ﬂ› geliﬂtirilmiﬂtir. Örne¤in, "suçunun cinsine göre
az veya çok geniﬂlikteki bir kölelik
içinde, devlet hizmetinde kullanmak" anlay›ﬂ› Fransa taraf›ndan
yayg›n biçimde uygulanm›ﬂt›r.
Fransa’da mahkumlar, tam kölelik
koﬂullar›nda yol yap›m›nda kullan›lm›ﬂlar, k›rbaçlar alt›nda kölece
çal›ﬂan mahkumlar›n bu durumu,
tüm toplumun gözleri önünde olmuﬂtur. Böylelikle mahkum hem
“ekonomik” yarar sa¤lanacak bir
nesne haline getirilmiﬂ, hem de
“hayat›n›n geri kalan›n› topluma
verdi¤i zarar› telafi etmek için harcamaya zorlanan bir insan örne¤inin ölümden çok daha fazla etkili
bir ibret örne¤i” oldu¤u düﬂünülmüﬂtür.
Özlem: Belirtti¤iniz anlay›ﬂ
içinde “Topluma verdi¤i zarar›n telafisi” sözü de ilginç. Kölece çal›ﬂt›rma böyle gerekçelendirilmekte.
‹lk bak›ﬂta mant›kl› gibi görünen bu
gerekçe, bir dayatma, kölece çal›ﬂt›rma biçiminde oldu¤u için kabul
edilemez; ama bu uygulamada özellikle de siyasal tutsaklar sözkonusu
oldu¤unda iﬂin niteli¤ini kökten de32
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¤iﬂmekte ve tabii insanlar› o düﬂünceleri savundu¤una/savunaca¤›na
piﬂman etmek haline dönüﬂmektedir.
Asl›nda buradan hareketle de
baﬂka bir ﬂey vurgulamak istiyorum
ben. Burjuvazinin modern ceza hukuku ve cezaland›rma yöntemleri,
“bilim insanlar›”n›n katk›lar›yla haz›rlanan modern ceza, infaz sistemlerinin mant›¤›, elbette tarihsel bir
geliﬂimi ifade eder; ama birçok bak›mdan da Engizisyon’un bir devam›d›r kan›mca. Buna belki ilk anda
itiraz eden ç›kacakt›r. Ama bu sohbetimizin konusu olan “tretman” bu
devaml›l›¤›n en aç›k ve somut göstergelerinden biridir.
Engizisyon’a göre suçlu “yoldan
sapm›ﬂ”t›r. Ve yola getirilmelidir.
Bu anlay›ﬂa ba¤l› olarak Engizisyon’un ceza mekanizmas› “›slah,
tedavi, normalleﬂtirme, tövbe ettirme”gibi kavramlarla ﬂekillendirilmiﬂtir. Engizisyon bunu, diyelim ki
vücudu geren iﬂkence aletleriyle yap›yor. Peki bir tecrit hücresinin vücudu germe aletlerinden fark› nedir?
Filmlerden falan da hat›rlars›n›z;
Engizisyon cellad›, suçlunun vücudunu biraz daha gerecek olan çark›
çevirerek suçluya tekrar sorar:
“ﬁeytanla iﬂbirli¤i yapt›¤›n› itiraf
ediyor musun, bu düﬂüncelerden
piﬂmanl›k duyuyor musun?” Suçludan “olumlu” cevap gelmedi¤i sürece, çark döndürülür, ta ki suçlunun
“vücut bütünlü¤ünü” parçalay›ncaya kadar”!
19 Aral›k Katliam›’n›n hemen
ertesinde, 5 Ocak’ta M. Ali
Birand’›n CNN Türk’teki Manﬂet
program›na ç›kan Ertosun, “Pazartesi’den itibaren ölüm orucunu ve
açl›k grevini b›rakanlar› ortak kullan›m alanlar›na ç›karaca¤›z” diyordu.
Yani: “Her türlü yapt›r›ma uy,
düﬂüncelerinden vazgeç, seni ortak
kullan›m alan›na ç›karaca¤›m, de¤ilse tecrit edece¤im...”
Engizisyon cellad›n›n iﬂkence
aleti, tutsa¤›n “vücut bütünlü¤ünü”
parçalamay›, F Tiplerinin cellatlar›-

retman, tutuklular› eski düﬂüncelerinT
den kurtarmay› ve onlara yeni düﬂünceler
n›n elindeki hücreler ve tecrit, tutsa¤›n “ruh bütünlü¤ünü” parçalamay› hedefliyor. Yani: Tretman,
esas olarak zorbal›kla, tehditle, ﬂantajla, iﬂkenceyle uygulanan bir politikad›r.

Mazlum: Evet, bence de do¤ru bir benzetme bu. Sömürücü egemen s›n›flar›n muhalif düﬂünceler
ve muhalif insanlar karﬂ›s›ndaki temel bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂmedi¤i için, bu
tarihsel paralellikler ve benzerlikler ç›kmaktad›r ortaya. Yeniden bugünün somutlu¤una dönersek: Tretman’da politika ﬂöyle biçimlenmektedir:
Herhangi bir haktan, yasal veya
meﬂru en küçük bir ihtiyac› dahi
karﬂ›lamak, koﬂullara ba¤lanm›ﬂt›r.
Nedir bu koﬂullar? Bunlar biçim
olarak çok çeﬂitlidir, ancak öz ayn›d›r. “Koﬂul”, tretmana uymuﬂ olmakt›r. Yani ›slah olmuﬂ olmak, oligarﬂinin “e¤itimine” istenilen ﬂekilde cevap vermiﬂ olmakt›r. Engizisyon sistemi aç›s›ndan söylersek:
Tövbekâr olmuﬂ olmak. Günümüzün F Tiplerinde de tretmanla yap›lmak istenen bu. Havaland›rmaya
ç›kmaktan tutun da ziyaret hakk›n›
kullanmaya kadar iﬂte her ﬂey buna
tabidir. Yaﬂamak ve baz› haklardan
yararlanmak için “zararl›, günahkar, asi” düﬂüncelerini terketmelisin. O halde ﬂu da aç›kça görülüyor
ki, engizisyon da, günümüzün tretman politikas› da “ya benim gibi
düﬂünürsün, ya da yokolursun” diyor tutukluya.
Tretman, tutuklular› eski düﬂüncelerinden kurtarmay› ve onlara yeni düﬂünceler vermeyi içeriyor. Tutuklunun “kurtar›lmas›” istenen düﬂünce bellidir. Sosyalizm düﬂünceleridir bunlar. Bunun yerine verilecek (dayat›lacak) olan ise emperyalizmin ideolojisi, kültürüdür. Dolay›s›yla burada “tutuklular› topluma
kazand›rma” de¤il, olsa olsa tutuklular› düzene kazand›rma sözkonusudur.
Tretman öyle bir politikad›r ki,
kurallara uymak, dayatmalara boyun e¤mek, tutsa¤› bask›dan kurtar-

maz. Çünkü asl›nda tretman›n amac›na ulaﬂabilmesi için, tutuklu veya
hükümlünün kiﬂili¤ini yoketmek
zorundad›r. Bu anlamda tretman politikas›n›n uyguland›¤› yerde “tutuklu ve hükümlülerin düﬂüncelerinden vazgeçmeleriyle de yetinilmeyerek nas›l kiﬂiliklerinin parçaland›¤›,
insanl›ktan ç›kar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›,
zay›fl›k gösterenlerin, direnemeyenlerin nas›l insanl›ktan ç›kar›l›p kendilerinden nefret eder hale getirildi¤i” birçok örnekte görülmüﬂtür.

Kemal: Burada sadece havaland›rma, ziyaret gibi haklar›n ötesinde bir konu daha vard›r; bizzat
ceza kurumunun kendisi tretmana
tabi k›l›nm›ﬂt›r. Cezan›n çekilmesi
ve süresi de “tretman”la birlikte yeniden ﬂekillendirilmiﬂtir. Cezalar,
“koﬂullara göre” basamakland›r›lm›ﬂ ve de¤iﬂebilir bir biçim verilmiﬂtir.
ﬁu nedenle ki; herhangi bir ceza,
“ebediyen geçerli olmak üzere”;
de¤iﬂmesi hiçbir biçimde mümkün
olmayan bir ceza olarak saptan›rsa,
o cezan›n üzerinden bir bask› yapma imkan›, cezay› (çok yat›rma veya az yat›rmay›) bir ﬂantaj ve pazarl›k unsuru olarak kullanma imkan›
da kalmayacakt›r.
Tutukluyu hasta olarak görme
zihniyeti burada da devrededir asl›nda. “Hastan›n tam iyileﬂip iyileﬂmedi¤ine göre tedavisine son veren
veya sürdüren hekim gibi; bu iki
varsay›mdan birincisinde oldu¤u
gibi, kefaret mahkûmun tam olarak
›slah› halinde sona ermelidir; çünkü bu durumda onu hapis tutmak
yarars›z hale gelmiﬂtir ve buradan
hareketle, ›slah olan için insanl›k
d›ﬂ› oldu¤u kadar, devlet için de boﬂuna bir masraf haline gelmiﬂtir."
(Michel Foucault, Hapishanenin
do¤uﬂu, syf. 355)
‹ﬂte ceza olay›n›n çektirilmesi
böyle ﬂekillendirildi¤i için zindanc›lar›n “ﬂöyle yaparsan infaz›n› yakar›z”, “böyle yaparsan erken tahliye ederiz” demeleri mümkün olmuﬂ ve cezan›n süresi de “tretman”a tabi k›l›nm›ﬂt›r.
33
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vermeyi içeriyor. Tutuklunun “kurtar›lmas›”
istenen düﬂünce bellidir. Sosyalizm düﬂünceleridir bunlar. Bunun yerine verilecek (dayat›lacak) olan ise emperyalizmin ideolojisi,
kültürüdür. Dolay›s›yla burada “tutuklular›
topluma kazand›rma” de¤il, olsa olsa tutuklular› düzene kazand›rma söz konusudur.

Mazlum: Tretman›n veya rehabilitasyonun esas›nda beyin y›kama vard›r. Tecriti de bunun için uyguluyorlar zaten. Buraya kadarki
anlat›mlardan görülece¤i gibi tecrit
ve tretman, birbirinden ayr› düﬂünülemeyecek iki kavramd›r zaten.
Tecrit, “tretman”›n yani “düﬂünceleri de¤iﬂtirme” politikas›n›n en temel yöntemidir.
Burjuvazi, devrimcileri, sosyalistleri ony›llarca “beyinleri y›kanm›ﬂ” olarak karalam›ﬂt›r. Tabii bu
tür demagojilere inan›l›rl›k kazand›rmak için komünist blokta nas›l
beyin y›kama teknikleri geliﬂtirildi¤ina dair de ony›llar boyunca say›s›z rivayet sal›nm›ﬂt›r ortal›¤a. Oysa, “Beyin y›kama” konusunda çok
›srarl› bir ﬂekilde ony›llard›r çaba
sarfeden, bu iﬂe büyük ekonomik
kaynaklar ay›ran burjuvazinin kendisidir. Çünkü hakl› ve meﬂru olanlar›n bu tür yöntemlere ihtiyaçlar›
yoktur ama burjuvazi “ah böyle bir
yöntem olsa” diye en çok yalvaran
ve buna en çok sevinecek oland›r.
Hücre tipi hapishaneler de asl›nda burjuvazini bu “beyin y›kama”
aray›ﬂlar›n›n bir ürünüdür. Amerika’da inﬂa edilen ilk Yüksek Güvenlik Cezaevleri’nden biri olan Marion
Hapishanesi’nin tasar›s›, 1961’de
yap›lan Beyin Y›kama Konferans›'nda tespit edilmiﬂtir. Evet, konferans›n ad›, aç›kça ve alenen böyledir. Ad› üstünde oldu¤u gibi, konferansta insanlar›n beynini nas›l y›kar›z diye tart›ﬂ›lm›ﬂ ve bunun için çeﬂitli projeler ortaya at›lm›ﬂt›r. Marion Hapishanesi, iﬂte bu projelere uygun olarak, tecriti en yo¤un ﬂekilde
uygulayabilecek bir mimar›yla 1963
y›l›nda aç›lm›ﬂt›r. (Bkz. Sessiz
Ölüm, Ümit Koﬂan, syf. 142)
Tecrit politikas›yla ilgili özellik-

le Amerikan, Alman ve ‹ngiliz emperyalizmleri taraf›ndan yap›lan tüm “bilimsel” deneylerde, cevab› aranan tek
soru budur: Tutuklular› nas›l olur da
mevcut kiﬂiliklerinden ç›kart›p yeni bir
kal›ba dökeriz? Tecrit politikas›n› uygulayanlar›n deneyimlerinden çok yararland›klar› hapishanelerden biri de
ABD’deki “Butner Tabutlu¤u”dur.
Bu tabutlukta da, tecrit yine en yo¤un ﬂekilde uygulan›rken, sonraki y›llarda ABD hapishane sisteminin en temel uygulamalar›ndan biri haline gelecek olan zorla çal›ﬂt›rma yöntemi uygulanmaktad›r. Çal›ﬂt›rma “tretman”›n
da en temel parças›d›r burada. (Yak›nda
ülkemizdeki hapishanelerde de “çal›ﬂma zorunlulu¤u”nun yayg›nlaﬂt›r›lmas›
düﬂünülmektedir.)
“Butner Tabutlu¤u”, bir “tedavi
merkezi” olarak tan›mlanmakta (Yine,
art›k iyi tan›d›¤›m›z ‘hasta’ ve ‘iyileﬂtirici’ tan›mlar›!), bu merkezde uygulanan ana terapi de “iﬂ terapisi” olmaktad›r. Hapishanenin kural› k›sa ve aç›kt›r:
“Kim çal›ﬂ›rsa (kendilerinin öngördü¤ü
normlarda), sosyal iliﬂki hakk›na sahip
olur.”... Ertosun’un CNN ekranlar›nda
söyledi¤ini hat›rlay›n: Kim ölüm orucunu b›rak›rsa, kim direnmezse, sosyal
alanlardan yararlan›r.

Kemal: Toparlarken, Mazlum’un
söylediklerine bir ek yapay›m. Özellikle
emperyalist merkezlerde yap›lan “hapishane” teorilerinde tutuklu “Beyin Y›kama objesi” olarak geçiyor, yani biraz
önce Özlem’in anlatt›¤› beyin y›kama
amac› bu sözediﬂle kan›tlan›yor. Sonuçta tretman da buna ç›k›yor zaten. Bir ﬂekilde “beyin y›kama”; iﬂkenceyle, hücreyle, tecritle, infaz yakmayla, akla gelebilecek her yöntemle, tutsaklar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirme. Ya düﬂüncelerini
de¤iﬂtireceksin, ya tecrit edileceksin!
Ve düzen, infazlarla, F Tipleriyle,
tecritle tüm halka diyor ki; ›slah olun,
uslan›n, bu düﬂüncelerden vazgeçin, de¤ilse, iﬂte böyle olursunuz! Teorik anlamda daha baﬂka ﬂekillerde de tan›mlar
yapabiliriz ama tretman›n pratik ifadesi
iﬂte budur.
Sevgili okurlar›m›z, hepinize sevgilerimizi, selamlar›m›z› yollayarak ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyoruz.

A¤ar Yeni ‹maj Peﬂinde
PKK'ye yönelik “Da¤da kurﬂun atacaklar›na insinler
düz ovada siyaset yaps›nlar” ç›k›ﬂ› ve “Benelux modeli”ni savunmas›n›n ard›ndan, DYP Genel Baﬂkan› Mehmet A¤ar, bu kez de “F Tipinde insani taleplerin dikkate
al›nmas›n›” istedi.
Bir TV program›nda konuﬂan A¤ar, F Tipiyle ilgili bir
soruya ﬂu cevab› verdi: “Buralarda belki biraz insani motiflerde eksiklik varsa bunu gidermek laz›m. ‹nsani yaklaﬂ›mlarla birtak›m talepleri karﬂ›lamak imkân› varsa ki olabilir diye düﬂünmek laz›m. ‹nsanlar›n ölümlerine göz yummamak laz›m. Açl›k grevlerini ortadan kald›r›c› yaklaﬂ›mlar sergileme imkân›m›z varsa sergilemeliyiz."
Demokrat m› oldu A¤ar? Gözlerimiz yaﬂard›! Memleketin burjuva
siyasetinde sosyal demokrasi kanad› boﬂtu, böylece bir güzel dolmuﬂ
oldu. Yar›n infaz operasyonlar› yap›lan yerde kurﬂunlar›n önüne geçmesini, emekçilerin direniﬂlerinde grev önlükleri giyip pozlar vermesini, gençli¤e yönelik soruﬂturmalara tav›r almas›n›, memurlar›n grevli sendika hakk›n› savunmas›n›, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› için
giriﬂimlerde bulunmas›n› da bekliyoruz kendisinden. Demokrat oldu
mu tam olmal›, tutarl› olmal› de¤il mi? Düﬂüncelerine kat›lmasa da
herkesin düﬂüncesini aç›klayabilmesini sonuna kadar, hem de “ölümüne” savunmal›, A¤ar’a da bu yak›ﬂmaz m›; ölümüne!
Demirel, kendi yasaklar›n›n kald›r›lmas› sürecinde birden en keskin demokrat kesilmiﬂti. Ve kimi solcu ayd›nlar dahil kimileri gerçekten inanm›ﬂt› buna. DYP’de Demirel’in oturdu¤u koltu¤a oturan
A¤ar’a da inanan olur mu bilemeyiz, ama bu “ç›k›ﬂlar”›n ne anlama
geldi¤ini biliyoruz. “Dün dündür bugün bugündür” sözününün Kur-ân
ayeti say›ld›¤› bir partide politika yapan A¤ar, dün insanlar› katlediyordu, bugün insanilikten söz ediyor, dün hücre hapishaneler aç›yordu, bugün o hapishanelerin koﬂullar›n› eleﬂtiriyor.
Bunlar “de¤iﬂim” mi, “demokratlaﬂma” m›? Asla de¤il!
Ad› Susurluk’la, infazlar, iﬂkenceler, bin operasyonla özdeﬂleﬂen
Mehmet A¤ar yeni imaj peﬂinde. Halk› nas›l aldat›r›m, oylar›n› nas›l
al›r›m, kanl› yüzümü nas›l gizlerim diye düﬂünüyor. Bütün manevralar bunun için. Ha, bir de Kürt sorununda oldu¤u gibi ABD, AB, TÜS‹AD’a paralel politikalar savunarak “icazet” almaya çal›ﬂ›yor.
Ama yan›l›yor, o icazet almaya çal›ﬂt›¤› güçler destek verir mi bilemeyiz, ama A¤ar’›n suçlar› ne unutulacak cinsten ne de affedilecek
türdendir. Bu yüz makyaj tutmaz, milyonlar›n belle¤indeki “katil A¤ar
imaj›” öyle kolay kolay de¤iﬂmez. Kimileri, F Tipi aç›klamalar›na,
Kürt sorunu ç›k›ﬂlar›na bakarak "bürokrat A¤ar'la siyasetçi A¤ar aras›nda çok ciddi bir fark oldu¤unu” düﬂünenler olabilir, ama her iki
kimli¤iyle de ayn› ﬂeye hizmet etti¤ini görmek gerekir. Dün halk›n
mücadelesini kanla, silahla tasfiye etmeye çal›ﬂ›yordu, bugün burjuva
politikas›n›n manevralar›n› kullanarak yapmaya çal›ﬂ›yor. Ayn› konuﬂma içinde, F Tiplerinin aç›lmas›na iliﬂkin söyledi¤i "çok do¤ru olmuﬂtur.” sözleri, as›l zihniyetini gösterir.
1996’da hücre genelgelerini yay›nlarken de bürokrat de¤il siyasetçiydi, Adalet Bakan›’yd›. Eskiﬂehir Hapishanesi’nin daha geliﬂtirilmiﬂ
hali olan F Tipleri bu çizginin devam›d›r.
Yok biz illa A¤ar’›n bu politikalar›na, aç›klamalar›na de¤er biçece¤iz, diyorsan›z hâlâ; bir Rus atasözünü hat›rlatal›m onlara da; "Kurtlarla arkadaﬂ ol, yaln›z elinden baltay› b›rakma.”
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Nesin Vakf› Çocuklar›na Da
Hapishanede ‹ﬂkence
Nesin Vakf›'nda bir k›za
tecavüz ettikleri iddias› ile
tutuklanan F.A. (17) ve E.A.
(18), cezaevinde kald›klar› 2
gece 3 gün boyunca fiziksel
ve psikolojik iﬂkenceye maruz kald›. Tecavüz olay›n›n
yalan oldu¤u Adli T›p raporu ile
belgelenirken, çocuklar, “Falakaya
yat›r›ld›k, plastik borularla dövüldük” diye konuﬂtular.
Geçti¤imiz haftalarda, Ankara
Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde TAYAD’l›lar falaka dahil
iﬂkencelere maruz kalm›ﬂlard›. Hapishanelerdeki iﬂkencelerin istisna
olmad›¤› bir örnekle daha ortaya
ç›kt›. Bu kez, Nesin Vakf›’nda kalan
iki çocuk gardiyanlar›n ve askerlerin iﬂkencelerine maruz kald›lar.
Tutuklanma sebepleri olan “tecavüz” olay›n›n gerçekle alakas› olmamas›na karﬂ›n, ‘tecavüz ko¤uﬂu’na konulan, dövülen, falakaya
yat›r›lan ve hakarete u¤rayan gençlerin durumu doktor raporu ile de
belgelendi. Gençler, tecavüz olay›n›n gerçek olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›n›n ard›ndan serbest b›rak›l›rken,
Nesin Vakf› Yönetmeni Prof. Dr.
Ali Nesin, çocuklar›n 36 saat boyunca yemek dahi yiyemediklerini,
travmaya girdiklerini belirterek,
“olay özel bir televizyon kanal› taraf›ndan planland›” dedi.
Çocuklar›n sadece iki günde yaﬂad›klar›, “Geceyar›s› Ekspresi döneminin geride kald›¤›n›”, “iﬂkenceye s›f›r tolerans tan›nd›¤›n›” söyleyenleri yalanlamakla kalm›yor,
hapishanelerindeki bask›n›n, zulmün ne denli yayg›n ve sistematik
bir durumda oldu¤unu da gösteriyor. "Bayrampaﬂa Cezaevi'ne girer
girmez iﬂkence baﬂlad›¤›n›” söyleyen F.A. yaﬂad›klar›n› ﬂöyle anlat›yor: "Bir gardiyan giriﬂte, suçumu

ö¤rendikten sonra plastik borularla
bacaklar›ma ve ellerime vurdu.
Sonra falakaya yat›rd›. Ac›dan topuklar›ma basarak yürüdüm. Normal yürüyemiyorum diye s›rt›ma
vurdu. Sonra beni karantinaya götürdüler. 2 metrelik yerde 6 kiﬂi kald›k. Ertesi sabah ç›kt›k. Bir baﬂka
gardiyan enseme enseme vurdu.
'Nesin'in sap›k torunlar›!' diye tekme att›. S›raya sokup saçlar›m›z›
kestiler. Daha sonra götürüldü¤üm
A1 ko¤uﬂundaki ko¤uﬂ a¤as› da
suçlamay› ö¤renip beni dövdü.”
Askerlerin giriﬂte dövmeye baﬂlad›klar›n› söyleyen E.A. da baﬂ›na
gelenleri ﬂöyle anlatt›: “Dört asker
tekme, tokat atmaya baﬂlad›lar.
Sonra bir fas›l da gardiyanlar dövdü. Bir görevli Allah'a inan›p inanmad›¤›m› sordu. ‹nand›¤›m› söyleyince ﬂaﬂ›rd›, 'Aziz Nesin Vakf›'ndan
gelip de nas›l Allah'a inand›¤›n›
söylüyorsun?' diye ba¤›rmaya baﬂlad›. Cuma günü karantinadan ç›kar›l›p tecavüz ko¤uﬂuna konuldum.
Ümraniye sap›¤›, Avc›lar sap›¤›, bir

TECR‹TTE B‹R ‹NT‹HAR DAHA
Daha iki hafta önce Midyat M Tipi
Hapishanesi’nde hücresinde intihar eden bir tutuklunun haberine
yer vermiﬂtik bu sayfada. Son intihar haberi, Denizli Kocabaﬂ D Tipi
Cezaevi'nden geldi.
Adli bir davadan tutuklu bulunan
50 yaﬂ›ndaki Ali Demir, “disiplinsiz
davran›ﬂlar› nedeniyle” cezaevi yönetimi taraf›ndan 1 hafta önce konuldu¤u tek kiﬂilik hücreye ancak
bir hafta dayand› ve bunal›ma girerek 13 Ocak’ta kendini çamaﬂ›r
ipiyle asarak hayat›n› kaybetti.
Son olmayacakt›r! Tecritin her biçimi insan› ve insani olan her ﬂeyi
yok etmeye devam edecektir.
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yüzbaﬂ› sap›k hepsi burada. Daha
önce, 'Seni bir daha karﬂ›mda görmeyeyim' diye beni döven gardiyan
tecavüz ko¤uﬂunda beni görünce
'Seni görmeyeyim demiﬂtim' diyerek
yeniden dövdü. Bir gardiyan, 'Seni
buradan ç›kar›p cinayet ko¤uﬂuna
koyar›m' diye beni tehdit etti. Üstü
kapal› tecavüz edilmekle ve öldürülmekle tehdit ettiler."

Tutsaklar üzerinde
tatbikat iﬂkencesi
Hapishanelerde iﬂkence
haberleri birbirini izliyor.
Bunlardan biri de Erzurum
Yüksek Güvenlikli H Tipi Hapishanesi. Tutuklular›n duruﬂmalarda ve
görüﬂ s›ras›nda Kürtçe konuﬂma yasa¤› uygalanan hapishanede, geceleri arama bahanesiyle s›k s›k uykudan uyand›r›l›yorlar, tatbikat ad› alt›nda geceleri elleri kelepçelenerek
s›ra halinde d›ﬂar›da eksi 40 derecede yürütülüyorlar.

Battaniye için de
‘doktor raporu’
F Tipi hapishanelerde
her uygulaman›n tretman
politikas›n› tamamlayan bir
unsur olarak kullan›lman›n yan›s›ra,
en insani ihtiyaçlar›n dahi bir iﬂkence arac›na dönüﬂtürüldü¤ü bir çok
örnekle biliniyor. Bunun son örne¤i
Edirne F Tipi Cezaevi’nde yaﬂand›.
Yanmayan kaloriferler nedeniyle birden fazla battaniye alan tutsaklar›n battaniyeleri ellerinden al›narak, “üﬂüdü¤ünüzü doktor raporuyla kan›tlay›n geri verelim”
denildi.
Olay› de¤erlendiren ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali Küçük, AKP Hükümetinin F
Tipi cezaevlerinden bahsederken
y›ld›zl› otel gibi anlatt›¤›n› hat›rlatarak, “ama yaﬂananlar gerçekleri
bütün aç›kl›¤›yla ortaya koyuyor.
Üﬂüyen insanlardan doktor raporu
al›n üﬂüdü¤ünüzü kan›tlay›n denilip
battaniyelerinin al›nmas› do¤ru bir

davran›ﬂ de¤ildir” dedi.

F Tipinin Süngerli
Odalar›ndan ‹ﬂkence
Ç›¤l›klar› Yükseliyor
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹zmir Tabip
Odas›, T‹HV ‹zmir Temsilcili¤i,
‹HD ‹zmir ﬁubesi ve ÇHD ‹zmir ﬁubesi'nden oluﬂan ‹zmir Ceza ve Tutukevleri Ba¤›ms›z ‹zleme Grubu
haz›rlad›¤› bir raporla, ‹zmir K›r›klar F Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin ses geçirmeyen “Süngerli odada” tecrit edilerek iﬂkenceye maruz kald›klar›n› do¤rulad›.
Raporda, “Süngerli oda” denen
bir yerde tecrit edilen tutsaklara, kaba dayak, hakaret, tehdit, aﬂa¤›lama, iﬂkence yap›ld›¤› belirtilirken,
bu iﬂkence türleri yaﬂayanlar›n anlat›mlar›yla ﬂu ﬂekilde s›ralan›yor:
* Kelepçe, bez, koli band›, yatak
çarﬂaf› gibi materyallerle ba¤lanmak, * Uzun süre aç b›rak›lmak, *
Günde 1-2 kere su verilmesi, * ‹ple
nefessiz b›rakma * Tuvalet ihtiyaçlar›n›n engellenmesi, bu engelleme

nedeniyle baz› tutsaklarda hemoroid oluﬂmas›.
'Ani Müdahale Mangas›' ad› verilen özel bir birimin görevli oldu¤u
hapishanede, bu birim tutuklular›
hücrelerinden alarak bu odalarda iﬂkenceye tabi tutuyor. ‹ﬂkencelere,
Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde genel olarak 2. Müdür’lerden birinin,
2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde ise bizzat 1. Müdür’ün nezaret etmesi ise,
uygulaman›n münferit ya da üç beﬂ
gardiyan›n fevri iﬂi olmad›¤›n› gösteriyor.
‹zmir ÇHD’nin baﬂvurusu üzerine, Adalet Bakanl›¤› odan›n varl›¤›n› kabul ederken, kaç kiﬂinin buraya
konuldu¤u ve neler yap›ld›¤›na dair
bilgiyi, ﬂu sihirli kavram›n arkas›na
s›¤›narak vermedi: “Güvenlik”...
Bu “güvenlik”in ne anlama geldi¤ini, ÇHD raporunda yer verilen
bir tutuklu anlat›m› ortaya koyuyor:
“Bana diz çökerttiler ellerimdeki kelepçenin üzerine koli band› yap›ﬂt›rd›lar. Zeki Uzun (1. Müdür)
‘atölyeden bez, nevresim ipi getirin’
dedi. Getirdiler bez parças›n› kelepçenin üzerine ba¤lad›lar. Bantla
sa¤lamlaﬂt›rd›lar. Ayaklar›m›n bi-

leklerini birer halka yap›p ellerimi
arkadan kelepçeli durumdayken,
ortadan bez sark›tarak, ayaklar›ma
birleﬂtirerek ba¤lad›lar. Buna san›r›m domuz ba¤› deniliyor. 1 gün
süngerli odada yaln›z kald›m. 2.
gün kardeﬂim A......'la Z.....'yi benim
yan›ma getirdiler. Tuvalet ihtiyac›m›z›, a¤z›m›zla birbirimizin fermuar›n› açarak giderdik."
‹ﬂte size devletin aç›klamaktan
imtina etti¤i “güvenlik” anlay›ﬂ›!

Mafyan›n Keyfi
Yerinde!
Peki adli, siyasi ayr›m›
yapmaks›z›n tüm tutuklu
ve hükümlüler iﬂkencelere,
yasaklara, bask›lara ve tecrite maruz kal›rken, devletin sevgili çocuklar› ne durumda dersiniz? ‹ﬂte F
Tiplerindeki mafyac›lar›n, faﬂist çetelerin ne durumda olduklar›na dair
bir haber: “Kand›ra 1 No’lu F Tipi’nde yap›lan aramada, ‘Ortak
kullan›m’ yerlerinde 3 telefon ve
‘bir miktar’ esrar ele geçirildi..”
Peki kim var burada: Erol Evcil,
Nuri Ergin, Vedat Ergin...

eden, maalesef babam›n okul arkadaﬂ› Adalet Bakan›.
Di¤er tarafta yüzünü bile görmedi¤i insanlar için ölümü göze alan, adaletsiz bir ülkede, adalet arayanlar›n
y›lmaz savunucusu onurlu insan baﬂ e¤mez yoldaﬂ Behiç Aﬂc›.”
Parka kurumsal destek ziyaretleri de sürüyor. Bunlardan biri de, eylemin 1218. gününde 70 kiﬂilik grupla
gelen Halkevleri’ydi. 13 Ocak gecesi 5 Halkevci parkta nöbet tuttu. Ertesi günü ise Halkevleri üyeleri önce
Yeniﬂehir Postanesi önünde toplanarak, “Tecritin kald›r›lmas›, ölümlerin durdurulmas›” talebi ile Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e ve Behiç Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu
ve Sevgi Saymaz’a da destek mektuplar› yollad›lar.
Ard›ndan parka gelen Halkevciler, “Tecritin kalkmas› için elimizden geleni yapaca¤›z”
dediler. TAYAD ad›na
konuﬂan Ayﬂe Arapgirli
ise, “karanl›k sansürü
y›rt›p att›k. ﬁimdi tecrit
iﬂkencesini yere çalaca¤›z” diye konuﬂtu.

Abdi ‹pekçi: Sabr›n Direniﬂi
Sabr›n çiçekleri direniﬂin içinde açmaya devam ediyor. Emek veriyorlar... Direniﬂi, direniﬂçileri, tecriti anlat›yorlar halk›m›za. Ankara'n›n ayaz›na ald›rmadan
küçük bir soban›n etraf›nda toplan›yor TAYAD'l›lar.
Gelenleri s›cak sohbetleri ›s›t›yor kimi zaman ya da s›cak bir gülüﬂ. Evlatlar›na zaferin müjdesini verecekleri
günü bekliyorlar tam 1220 gün, dört y›ld›r.
Tuttuklar› günlüklere umutlar›n›, öfkelerini yaz›yorlar nöbeti devralanlar. Park›n emektarlar›ndan Semiha
Eyilik, U¤ur Eyilik'in annesi. U¤ur, Gençlik Federasyonu'nun "Ne ABD, Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye" dedi¤i
için tutuklanarak ceza alm›ﬂt›. Park›n 1206. gününde
ﬂöyle yazm›ﬂ deftere; "Merhaba bugünün park annesi,
yani Abdi ‹pekçi Park›'ndaki nöbetçi anne benim.”
Nöbetçi anneler, zulmün karﬂ›s›nda baﬂkentte dimdik duruﬂlar›n› sürdürürken, bir baﬂka “nöbetçi abi”
ﬂöyle diyor: “Ailecek tan›d›¤›m defalarca kucaklaﬂt›¤›m, üstelik ayn› meslekten (avukat) bu iki insan› k›yasl›yorum. Birisi parti parti gezmiﬂ koltuk peﬂinde. Sadece bankalarda ki bol s›f›rl› hesab›n› düﬂünerek hareket
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Behiç’ten
Mektup
“Merhaba Dostlar,
Bugün açl›¤›m›n 283. günü. Benim aç›mdan söylenebilecek çok
fazla sözün kalmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bugüne kadar 7 y›l boyunca ve
bu 7 y›l›n açl›kla geçirdi¤im son
283 gününde söylenecek her ne varsa yeterince söylendi. Eksik b›rakt›¤›m›z sözler kalm›ﬂt›r belki. Fakat
art›k pek de bir önemi kalmad›, çünkü geldi¤imiz aﬂamada art›k herkes
tecrit sorununun varl›¤›n› ve de bu
sorunun mutlaka ortadan kalkmas›
gerekti¤ini anlam›ﬂ durumdad›r.
Bu bizim baﬂar›m›zd›r. Bu baﬂar› insanl›k onuruna sahip ç›kan, insanl›¤›n büyük mücadelelerle ve bu
mücadelelerde ödedi¤i onca bedelle
yaratt›¤› erdemleri yaﬂayan, yaﬂatan
herkesin baﬂar›s›d›r. Bedeli a¤›r da
olsa, insanlar›m›z›n bu insanl›k su-

Sevgi’ye
Mektup
“DÜﬁ YOLA UMUDUM, DÜﬁ
YOLA…
‹stedi¤im ve umudum odur ki,
herkes kendi tecritini k›rs›n, sesimize ses versin, seslerimiz birleﬂsin ve
birlikte tüm tecritduvarlar›n› parçalayal›m.
Hala herkesin bir sesi varken!”
Sevgi Saymaz
Ayn› gökyüzüne uzanan, ayn›
güneﬂe sevdal›, ayn› topraktan beslenen dallar gibiyiz asl›nda. Kimi
birbirini görmez bile... Ama yak›n
zamanlarda çiçek açar, yak›n zamanlarda sarar›r, hepsi. ﬁu bellidir
yaln›z: Güneﬂe en yak›n olan en erken sararmaya baﬂlar. En yüksekte
olan yer önce k›ﬂ›n ayaz›n›... Ama

Sonucun ne olaca¤› biraz da sizin elinizde.
Sonuç her ne olursa olsun, kazanan her
koﬂulda büyük insanl›k ailesi olacak.
çunu görmelerini ve lanetlemelerini
sa¤layabildik. Böylelikle insanl›¤›m›za sahip ç›karak, bizi yok etmelerine izin vermemiﬂ olduk.
Fakat henüz sonuca ulaﬂm›ﬂ de¤iliz. Epeyce yol ald›k, önümüz daha düz denilebilir. Ama hala tecrit
suçu ortadan kald›r›lmay› bekliyor.
Bakanl›k tecrit suçunu iﬂlemeye devam etmekte hala inat ediyor.
Bu inat mutlaka k›r›lacak. Hep
birlikte biraz daha ›srarc› olup, birkaç ad›m daha att›¤›m›zda sonuca
ulaﬂmak için hiçbir engel kalmad›¤›n› görece¤iz. Birli¤imiz, beraberli¤imiz, dayan›ﬂmam›zla bunu da
baﬂarabiliriz.
Zaman h›zl› geçiyor. ‹nsanca yaﬂamak u¤runa ölümle yar›ﬂ halinde-

yiz. Sonucun ne olaca¤› biraz da sizin
elinizde. Bu sorumlulu¤u bildi¤inizi
düﬂünüyor ve yerine getirece¤inize
inan›yorum. Ve biliyorum ki sonuç
her ne olursa olsun, kazanan her
koﬂulda büyük insanl›k ailesi olacak.
Bunu bilmenin rahatl›¤›nday›m. Bu duygularla
hepinizi sayg› ve sevgiyle
selaml›yorum.
12.01.2007

Avukat Behiç Aﬂc›

Kardeﬂimiz bizim... Güneﬂe en yak›n olan
ve... en erken çiçek açan›m›z...
baharda da, en erken çiçek açan
onlard›r...
Sevgi ﬂimdi, sararmaya de¤il,
çiçek açmaya en yak›n içimizde. ‹nsanl›¤›n kurtuluﬂ düﬂünü birlikte yakalad›k ayn› koridorlarda... 3. katta
birlikte açt›k dünyalar› birbirimize,
bir bardak demli çay›n keyfi ile...
Ayn› kökten beslendik. O ﬂimdi, insanl›¤›n kurtuluﬂ düﬂünü, insan olman›n onurunu kurtarmaya ba¤lam›ﬂ, kendini en yükse¤in zorluklar›na b›rakm›ﬂ, kardeﬂimiz bizim.
Sevgi, yaﬂamal›. Bu sorumluluk;
onun sesini duymamak için tüm duyarl›l›klar›n› dünyaya kapatm›ﬂ olan
makam sahiplerinin de¤il, kendisine “insan›m” diyen, bizlerin s›rt›nda daha çok. Sevginin sesini duyurmaya geldik, fakülteden arkadaﬂlar›
olarak. Onu kardeﬂimiz bildi¤imizi
bir kere daha göstererek ve ona buradan kucak dolusu umut, inanç ve
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sevgi göndererek...
B i r
insana
uygulanabilecek
en a¤›r iﬂkencelerden olan ”tecrit” kald›r›lmal›d›r. Bunun ilk ad›m›
olan, 9 mahkûmun birbiriyle görüﬂmesini sa¤lamaya yönelik uygulama için Adalet Bakan› olumlu baﬂlang›c›n sinyalini vermelidir. Sevgi
Saymaz’›n, Behiç Aﬂc›’n›n ve Gülcan Görüro¤lu’nun yaﬂamlar› her
türlü politik hesab›n üzerinde tutulmal›d›r.

GAZ‹ ‹‹BF Mezunlar›
Dayan›ﬂma Derne¤i
Giriﬂimi

e mek
Kad›köy’de ‘Büyük Eczac›lar Mitingi’

Sa¤l›kta Sömürü Düzenine Hay›r
21 eczac› odas›n›n 14 Ocak’ta ‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda düzenledi¤i ‘Büyük Eczac›lar
Mitingi’nde biraraya gelen 8 bin eczac›, hükümetin sa¤l›k politikas›n› protesto etti.
“Her Ay De¤iﬂen Kurallar ‹stemiyoruz, Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz, Sa¤l›kta Sömürü Düzenine Hay›r, Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret, Boyner Zapsu Watson Eczanemden Elini Çek” yaz›l› dövizleri ve pankartlar› açarak Numune Hastanesi önünden meydana
yürüyen eczac›lar, “Sa¤l›ks›z Toplum ‹stemiyoruz, IMF Halka Hesap Verecek, Eczac›lar Halk›nd›r Halk›n Kalacak, Kan›m›z› Kurutan Unak›tan" sloganlar›n› att›lar. Mitingte tertip komitesi ad›na konuﬂan, Birinci Bölge ‹stanbul Eczac›lar Odas› Baﬂkan› Zafer Kaplan, eczac›lar›n hizmet karﬂ›l›klar›n›
alamad›¤›n› belirterek, ilaç pazarlar›n›n 2005'te yüzde 45 büyüdü¤ünü üretici ithalatç› ve da¤›t›mc›lar›n keyfinin yerinde oldu¤unu, oysa eczac›lar›n
bu süre içinde paylar›n›n azald›¤›n› dile getirdi.
Hükümetin AB’ye uyum ad› alt›nda eczac›l›k mesle¤ini yok etmeye çal›ﬂt›¤›n› kaydeden Kaplan, eczac› odalar›n›n üst örgütü olan Türkiye Eczac›lar› Birli¤i’ni de eyleme destek vermemesi nedeniyle eleﬂtirdi.
Trabzon ve Mersin Eczac›lar Odalar› ad›na yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan, miting Sad›k Gürbüz’ün dinletisi ile son buldu.

Telekom'da Peﬂkeﬂ Zam Getirdi
ﬁehir içi ve d›ﬂ› ücretlendirmeyi eﬂitleme yoluyla, daha yo¤un kullan›lan ﬂehir içi görüﬂmeye zam yap›lmas›n›n ard›ndan bas›n toplant›s› düzenleyen EMO Ankara ﬁubesi Baﬂkan› Ramazan Pektaﬂ, Türk Telekom'un
özelleﬂtirilmesinin halka maliyetinin a¤›r oldu¤unu belirterek, "Telefon
ücretlerine y›llard›r 'düzenleme' ad› alt›nda zamlar yap›l›yor" dedi.
Türk Telekom’u sat›n alan Oger Telekom'un gözünü ﬂehir içi görüﬂme
ücretlerine dikti¤ini vurgulayan Pektaﬂ ﬂöyle konuﬂtu: “telefon görüﬂmelerinin en önemli yekûnu olan ﬂehir içi görüﬂmeler y›llar içinde görüﬂme
süresinin kontör baﬂ›na, 3 dakikadan 1 dakikaya düﬂürülmesiyle özel tekel
için dikensiz gül bahçesi haz›rl›klar› yap›lm›ﬂt›. ﬁimdi, özel tekel, daralan
ﬂehirleraras› ve milletleraras› gelir hacmini buradan karﬂ›lama peﬂinde.”
Tüketiciler Birli¤i de zamlarla ilgili olarak Bölge ‹dare Mahkemesi’ne
dava açt›.

“Enerjine sahip ç›k, gelece¤ini karartma”
Elektrik da¤›t›m›n›n özelleﬂtirilmesine karﬂ› “Enerjine Sahip Ç›k, Gelece¤ini Karartma” kampanyas› baﬂlatan EMO, 11 Ocak’ta ‹stanbul ﬁubesi'nde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kt›. Erdo¤an’›n
‘Elektrik da¤›t›m›n› özele b›rak›rsak fiyat art›ﬂ› oldu¤unda vatandaﬂ faturas›n› bize ç›karabilir’ sözünü hat›rlatan, ‹stanbul ﬁb. Baﬂkan› Erol Celepsoy, bu
sözün, özelleﬂtirmelerin sonucunda bugünkünden daha da pahal› elektrik fiyat›n›n oluﬂaca¤›n›n itiraf› oldu¤unu belirtti. ‹ktidar›n, ‘zam yapacaksan seçimden sonra yap’ senaryosunu sahneye koydu¤unu kaydeden Celepsoy,
“EMO bütün kamuoyuna, örgütlü kesimlere ‘Enerjine Sahip Ç›k,Gelece¤ini
Karartma’ ça¤r›s›nda bulunuyor; sektörümüzdeki özelleﬂtirme, serbestleﬂtirme ve yanl›ﬂ enerji politikalar›na karﬂ› mücadele edece¤iz” dedi.
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Eczac›lar›n talepleri:
1-Devletin finans yükünü s›rt›nda taﬂ›mak eczac›n›n görevi de¤ildir. Bu durumun
de¤iﬂmesini istiyoruz. 2-Avans de¤il, verdi¤imiz hizmetin eksiksiz karﬂ›l›¤›n› istiyoruz. 3Hak kayb›n› önleyecek yasal düzenlemeler
istiyoruz. 4-Meslek örgütlerimize yasalarla
güvenceye al›nm›ﬂ yetki ve sorumluluk verilmesini istiyoruz. 5-Sa¤l›kta y›k›m›n durdurulmas›n› istiyoruz 6-Düzgün iﬂleyen ve sorunsuz bir provizyon sistemi istiyoruz. 7-‹laç bulunabilir ve al›nabilir olsun istiyoruz. 8-Kademeli iskonto uygulamas›n›n yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NE
PROTESTO
‹ﬂbirlikçi iktidar›n pilot uygulamalarla hayata
geçirmeye çal›ﬂt›¤› “Aile Hekimli¤i” uygulamas›, Samsun’da protesto edildi.
Samsun-Sinop Tabip Odas› ve
SES ﬁubesi taraf›ndan ‹stiklal Postanesi önünde yap›lan eylemde,
“Aile Hekimli¤i Aldatmacas›na Hay›r” pankart› taﬂ›nd›. Grup ad›na,
SSTO Baﬂkan› Cem ﬁahan, Cumhurbaﬂkan›’na gönderilecek faks›
okudu. “Aile Hekimli¤i” uygulamas›nda, Samsun’un da 10 pilot ilden
biri oldu¤unu hat›rlatan ﬁahan, bu
uygulaman›n sermayenin ç›kar›na
bir uygulama oldu¤unu söyledi.
Çeﬂitli sendikalar ile Karadeniz
Temel Haklar üyeleri de sa¤l›k
emekçilerine destek verdi.

Dandy iﬂçileri yürüdü
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlendikleri için iﬂten at›lan
50’ye yak›n Dandy Sak›z Fabrikas› iﬂçisi, gece vardiyas›ndan ç›kan arkadaﬂlar›yla birlikte 13
Ocak’ta yürüyüﬂ yapt›. “Sendika
Hakk›m›z Engellenemez, Yaﬂas›n
‹ﬂçilerin Birli¤i” gibi sloganlar
atan iﬂçiler, eylemlerinin sendika
hakk›n› kazanana kadar sürece¤ini belirterek “anayasal hakk›
kullanmak suç de¤ildir” dediler.

‹stanbul Üniversitesi'nde
Faﬂist Sald›r›

Ö¤rencime Dokunma!

Sat›rlar›ndaki
devrimci kan›
bir gün onlar› bo¤acak!
Ülke genelindeki üniversitelerde
sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›ran faﬂistler,
bu kez ‹stanbul Üniversitesi’nde
sald›rd›. Final öncesi ders notlar›
toplayan Güneﬂ Demir, Cemal Danac› ve Hasan Gönen isimli ö¤renciler, 11 Ocak’ta ellerinde palalar ve
sat›rlar bulunan 15 kiﬂilik faﬂist grubun sald›r›s›na u¤rayarak yaraland›.
Gençlik Federasyonu üyesi Cemal Danac›’n›n da yaraland›¤› olay,
faﬂistlerin döner b›çaklar› ile okulda
terör estirmesi sonucu baﬂlad›. Hakimiyet kurmak için önüne gelene
sald›ran faﬂistlerin terörünü duyan
devrimci-demokrat ö¤renciler, faﬂistleri püskürttüler. Konuya iliﬂkin
aç›klamada bulunan Gençlik Federasyonu, polis-sivil faﬂist iﬂbirli¤ine
dikkat çekerek, “sat›rlar›ndaki o
devrimci kan› bir gün onlar› bo¤acakt›r. Mücadelemiz faﬂizmi Anadolu topraklar›ndan söküp at›ncaya
kadar sürecektir” dedi.
Tekbir getiren faﬂistlerin sald›r›s›nda kafas›ndan sat›rla, kalças›ndan ise b›çak ile yaralanan Cemal
Danac›, akﬂam saatlerine kadar hastanede tutulurken, olay esnas›nda
gözalt›na al›nan eli sat›rl› iki faﬂist
ise, daha sonra serbest b›rak›ld›lar.
Hastane önünde toplanan ö¤renciler sald›r›y› protesto ederken, iki
gün önce de Edirnekap› Ö¤renci
Yurdu’nda bir ö¤renci faﬂistlerin
sald›r›s›na hedef olmuﬂtu.

“Beyaz›t Faﬂizme Mezar Olacak”
Yaﬂanan faﬂist sald›r›lar, 12
Ocak’ta ‹stanbul Üniversitesi (‹Ü)
ö¤rencileri taraf›ndan protesto edildi. Sald›r›n›n gerçekleﬂti¤i Süleymaniye’deki fotokopicilerin önünde
biraraya gelen ö¤renciler “Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza, Beyaz›t Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› att›.
Ö¤rencilerden Hakan Demir yapt›¤›
aç›klamada, bir süredir faﬂistlerin
üniversitede terör estirdiklerini belirterek, ayn› grubun geçti¤imiz ayda da iki kez Ö¤renci Kültür Merkezi’ne silahl› sald›r›da bulunduklar›n› söyledi. Demir, polise ve rektörlü¤e suç duyurusunda bulunmalar›na karﬂ›n, faﬂistlerin korunduklar›n›
ve hiçbir ﬂey yap›lmad›¤›n› belirtti.
Sald›r›lar› gerçekleﬂtirenlerin
Türkiye’nin dört bir yan›nda üniversitelilerde sat›rlar›yla sald›ran
katiller oldu¤unu belirten Demir,
herkesi faﬂizme karﬂ› mücadele etmeye ça¤›rd›.
Ö¤renciler aç›klaman›n ard›ndan
merkez kampüse yürüdü.
Faﬂist sald›r›lara
birlikte geçit vermeyelim
Faﬂist terörün protesto edildi¤i
yerlerden biri de Eskiﬂehir oldu. 14
Ocak günü Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i taraf›ndan Adalar Migros
önünde yap›lan aç›klamada konuﬂan Meral Y›ld›r›m, birlik ça¤r›s›
yaparak, "gençlik ne sald›r›lara, ne
soruﬂturmalara, ne gözalt›lara boyun e¤ecek ne de haklar›n› aramaktan vazgeçecektir ve polis-idare iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen tüm sald›r›lar› boﬂa ç›karacakt›r” dedi. “Faﬂist Sald›r›lara Geçit Vermeyece¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme
EHP, SDP, Ekim Gençli¤i, ‹HD ve
SGD de destek verdi.
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Üniversite Ö¤retim Üyeleri
Derne¤i ve ‹stanbul Üniversitesi
ö¤rencileri, üniversitelerde son
dönemde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› ve ö¤rencilere ve ö¤retim üyelerine yönelik bask›lar› protesto
etmek için 11 Ocak günü Beyaz›t
Meydan›'nda aç›klama yapt›lar.
'Üniversiteme Ö¤rencime Dokunma / Ö¤retim Üyeleri-Üniversite Ö¤rencileri' yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde, 'Faﬂistlerin ‹pleri ABD'nin Elinde, Soruﬂturmalar Geri Çekilsin, Söz Eylem Örgütlenme Hakk›m›z Engellenemez' sloganlar› at›ld›. Üniversite
Ö¤retim Üyeleri Derne¤i ad›na
yap›lan aç›klamada ﬂunlar belirtildi: “Üniversiteleri ve toplumu
anti-demokratik bir ortam içerisinde karanl›¤a gömmek isteyen
YÖK düzenini ve onun temsilcili¤ine soyunmuﬂ olan tüm üniversite yöneticilerini, YÖK düzenini
kald›rma cesareti gösteremeyen
parlamentoyu k›n›yor ve bu karanl›ktan ç›k›ﬂ için Türkiye'deki
tüm demokratik güçleri göreve
ça¤›r›yoruz.”

ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹:
SORUﬁTURMA TERÖRÜ
Soruﬂturma terörü en s›radan
demokratik hak arama eylemleri
karﬂ›s›nda dahi estirilmeye devam ediyor.
Bu kez de, Bursa Uluda¤ Üniversite ö¤rencilerinin ulaﬂ›m ücretlerine yap›lan zamlar› protesto
etmek için yaklaﬂ›k üç ayd›r yapt›klar› eylemler, rektörlük taraf›ndan aç›lan soruﬂturmalarla durdurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ö¤renciler,
yaklaﬂ›k 25 kiﬂiye aç›lan soruﬂturmalar›, polis ve rektörlü¤ün iﬂbirli¤inin aç›k kan›t› ve hukuk d›ﬂ›l›k olarak nitelerken, “Devrimci, demokrat gençlik her koﬂulda
hakk›n› aramaya devam edecektir” dediler.

Polisten Yeni ‘Muhbirlik’ ve ‘Denetim’ Mekanizmas›

Okul Polisli¤i Projesi
Antalya muhabirimizin eline bir
belge geçti geçen hafta.
Antalya Emniyet Müdürlü¤ü
imzas›n› taﬂ›yan bu belge, polisin
okullarda hayata geçirmeye çal›ﬂt›¤›
yeni bir uygulamay› içeriyordu.
Aç›klama’da ﬂöyle deniyor:
“2006-2007 E¤itim ve Ö¤retim
y›l›n›n sa¤l›kl› bir ortamda baﬂlay›p
yürütülebilmesi amac›yla okul içi ve
çevresinde terör örgütlerinin faaliyetleri ile uyuﬂturucu tacirlerinin
ö¤rencileri tuzaklar›na düﬂürebilme
çal›ﬂmalar›n›n önlenebilmesi, trafik
terörü ve genel asayiﬂ olaylar›na
karﬂ› gelece¤imiz olan çocuk ve
gençlerimizin korunabilmesi için,
‘Toplum Destekli Polis Hizmeti’
çerçevesinde, Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan Okul Polisli¤i Projesi haz›rlanarak Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l› okullar›m›z›n ö¤retmen ve idarecilerinin bilgisi dahilinde ve velilerimizin sa¤layacaklar› katk› ile geliﬂtirilecektir.”
Polis bugüne kadar ö¤renciler ve
velileri içinde çok çeﬂitli biçimlerde
“örgütlenmeye”, muhbirlik meka-

nizmalar› yaratmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bugüne kadarki örnekler de göstermiﬂtir ki, ö¤rencilerin “uyuﬂturucu tacirlerine, trafik terörüne, asayiﬂ olaylar›na karﬂ› “korunmas›”
gerekçeleri, bu uygulamay› ailelere
ve ö¤rencilere kabul ettirebilmek
için oraya konulmuﬂ gerekçelerden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Polisin as›l derdi, aç›klamas›nda
da baﬂ s›raya koymas›ndan beli oldu¤u gibi, “devrimci örgütlerin faaliyetleri”nin önlenmesidir.
Bugün için okullarda böyle bir
faaliyetin çok yo¤un olarak olup olmamas› önemli de¤ildir polis için;
er ya da geç bunun geliﬂece¤ini bilerek, önlemlerini almaya çal›ﬂ›yorlar.
Peki bu mekanizma nas›l çal›ﬂacak? Aç›klamada ﬂöyle anlat›l›yor:
Önce, “OKUL ‹RT‹BAT GÖREVL‹S‹” ad› alt›nda bir polis görevlendirilecek, bu polis, “rehber
ö¤retmenlerle iﬂbirli¤i yaparak ö¤rencilerin korktuklar› kiﬂiler, olaylar ve her türlü ﬂikayetlerini dinleyecek...”

Bu kadar da de¤il; bak›n bu
aç›klamada daha ne diyor:
“Okul irtibat görevlisi” polisler,
leri her saat okulda bulunamayacak
ancak kendilerine iletilen sorunlar
ve yapt›klar› gözlemlerle gerekti¤inde derslerede girebileceklerdir.”
Okullara girdikleri yetmiyormuﬂ
gibi, art›k anlaﬂ›lan “derslerede” girecekler.
Peki M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I ne diyor acaba bu uygulamaya?
Antalya Emniyet Müdürlü¤ü 6
Eylül 2006 tarihli yaz›s› ﬂöyle bitiyor:
“Tüm bunlar yap›l›rken “Gözlerinin Arkada Kalmas›n›” istemedi¤imiz anne babalar ile gelecek teminat›m›z çocuklar düﬂünülmüﬂ,
her çocu¤umuzun birer polis abla
ile polis a¤abeylerinin oldu¤unun
unutulmamas› amaçlanm›ﬂt›r.”
Yani diyor ki, Antalya emniyeti,
a¤aç yaﬂken e¤ilir misali, her ö¤rencinin bir polis ablas›, abisi olsun,
her ö¤renci, ispiyonculuk yaps›n!
Ö¤rencilerimiz, ö¤retmenlerimiz, velilerimiz, polisin yöntemlerine karﬂ› uyan›k olal›m, muhbirlik
mekanizmalar›na alet olmayal›m.

‹ﬂkencecilere yine beraat!
‹ﬂkenceyi itiraf edene dava!

‘Hukuk devleti’ terör estiriyor:

2004’te Çorum’da “DHKP-C
operasyonu” ad› alt›nda gözalt›na
al›nanlara iﬂkence yap›lmas›yla
ilgili olarak Çorum A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde süren kamu davas› iﬂkencecilerin beraat›yla sonuçland›.
19 Aral›k günü sonuçlanan davada, o dönem gözalt›na al›nanlardan Melek Serin'in iﬂkence
yapt›klar› iddias›yla suç duyurusunda bulundu¤u 11 jandarma ile
1 adli tabip doktoru, “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat ettirildiler.
Oysa, ﬂikayetçi Melek Serin
d›ﬂ›nda da, iﬂkencenin do¤rudan

Dersim’de devletin sürdürdü¤ü tutuklama terörü sürüyor. ‹tirafç› ‹smail Geren’in
ifadelerinin ard›ndan 7 kiﬂi “DHKP-C’ye
üye olmak” gerekçesiyle tutuklanm›ﬂlard›.
12 Ocak günü de Hozat'›n Taﬂkirek Köyü’nde gözalt›na al›nan Taylan Yeter adl›
köylü de “DHKP-C üyesi olmak” iddias›yla ç›kar›ld›¤› mahkemede tutukland›. Tutuklanan Yeter Tunceli Kapal› Hapishanesi’ne gönderilirken davada “gizlilik karar›”
al›nd›¤› ö¤renildi.
‹stedi¤in kiﬂi hakk›nda bir itirafç›ya “örgüt üyesi”diye ifade verdirt, ard›ndan tutukla, ard›ndan da “gizlilik karar›” ç›kart, dosyay› avukatlar da göremesin ve insanlar aylarca, y›llarca bu suçlamalarla tutsak edilsinler. Ne ala “hukuk devleti” de¤il mi?!

bir tan›¤›
vard› davada. Eski,
Çorum ‹l
Merkez Jandarma Komutan›
Yüzbaﬂ› H.G, mahkemede 'iﬂkence yap›lm›ﬂt›r' diye ifade
vermiﬂti.
Çorum A¤›r Ceza Mahkemesi’nin yarg›çlar›, bu ifadeye ra¤men iﬂkencecileri beraat ettirirken, bununla da yetinmeyip, iﬂkence gerçe¤ini itiraf eden yüzbaﬂ› hakk›nda da “yalanc› tan›kl›k” suçundan cumhuriyet baﬂsavc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmas›n› kararlaﬂt›rd›!
Çorum’daki yarg›çlar, ülkemizin iﬂkenceciler için bir “cennet” oldu¤unu bir kez daha kan›tlad›lar.
40
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DERS‹M’DE TUTUKLAMALAR

Antalya...Gebze....

ÜSTGEÇ‹T
‹ST‹YORUZ!

YÜRÜYÜﬁ
HERKESE ULAﬁACAK!

Dikmen Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
yaklaﬂ›k 4 ayd›r sürdürdü¤ü “Yaﬂanabilir Bir Mahalle
‹çin Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› çerçevesinde
12 Ocak günü Turhan Fevzio¤lu ‹lkö¤retim Okulu
önünde yapt›¤› aç›klamada, üstgeçit talep etti.
“Çocuklar›m›z Ölmesin. Üstgeçit ya da Trafik Iﬂ›¤›
‹stiyoruz” yaz›l› pankart açan dernek üyeleri, “Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›. Dernek ad›na aç›klamay› yapan Garip
Soysal, sorunun y›llard›r yaﬂand›¤›n› ancak belediyenin çözmedi¤ini ifade ederek, kampanya kapsam›nda
toplad›klar› imzalar› 8 Ocak’ta Büyükﬂehir Belediyesi’ne gönderdiklerini söyledi.
“‹stedi¤imiz milyon dolarl›k bir masraf de¤il yap›lmas› için illa ki bir çocu¤umuzun can m› vermesi gerekiyor? Üstelik daha önce burada defalarca kazalar
yaﬂand›” diyen Soysal, bir an önce üst geçit yap›lmas›n› istedi.
Aç›klama için yo¤un polis y›¤›na¤› gözlenirken,
Soysal bu duruma dikkat çekerek, “Burada bizim için
ald›klar› yo¤un güvenlik önlemini, buradaki trafik sorunu için sarfetseler böyle bir sorun kalmazd›” diyerek
tepki gösterdi.

Antalya'da Yürüyüﬂ Dergisi'nin haftal›k tan›t›m ve sat›ﬂlar› devam ediyor. Yürüyüﬂ
okurlar›, K›z›lar›k, Konuksever, Alt›nova, ﬁarampol, Kültür ve ﬁafak Mahallesi'nden
sonra bu hafta da K›ﬂlahan
Meydan›'nda derginin tan›t›m
ve sat›ﬂ›n› sürdürdüler.
K›ﬂlahan Meydan›'nda dergi sat›ﬂ›na tahammül
edemeyen polis, okurlar›m›z› engellemek için taciz ve
tehditlerde bulunurken, çevrede bulunan birçok kiﬂi
polisin keyfi sald›rganl›¤›na tepki gösterdi, kimisi, gelip polisin konuﬂmalar›n› bölerek dergi sat›n alarak
tepkilerini ifade ettiler. Yürüyüﬂ okurlar› derginin içeri¤ini anlatman›n yan›s›ra, polisin keyfiliklerini de teﬂhir eden konuﬂmalar›yla faaliyetlerini sürdürdüler.
*
Okurlar›m›z›n dergimizi meydanlarda, sokaklarda
tan›t›p satt›¤› yerlerden biri de Gebze oldu.
14 Ocak Pazar günü Gebze'nin Dar›ca Beldesi’ne
ba¤l› Fevzi Çakmak Mahallesi ile Kaz›m Karabekir
Mahallesi’nde sokak sokak dolaﬂ›larak Yürüyüﬂ Dergisi'nin 87. say›s›n›n sat›ﬂ› yap›ld›. 7 okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda 31 dergi sat›l›rken dergimizi ilk defa
görüp alanlar ço¤unluktayd›. Dergimiz halk›n her kesimine ulaﬂmaya devam edecek.

BÜYÜK YAMANLAR’DA
TANIﬁMA TOPLANTISI
‹zmir Büyük Yamanlar Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, 14 Ocak Pazar günü dernek binas›nda bir tan›ﬂma çay› düzenledi.
Tan›ﬂma toplant›s›nda, derne¤in kuruluﬂ amaçlar›,
mahalledeki çeﬂitli sorunlar üzerine sohbetler yap›l›rken,
mahallede bir süredir sürdürülen “Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa Yozlaﬂmaya Hay›r” kampanyas› üzerinde de ayr›ca
duruldu. Temel Haklar yöneticileri, bu konuda önümüzdeki günlerde yapmay› düﬂündüklerini konuklar›yla
paylaﬂarak, 27 Ocak’ta düzenleyecekleri panele ve di¤er
faaliyetlere kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular.

NOVAMED ‹ﬁÇ‹LER‹YLE
DAYANIﬁMA
Novamed iﬂçileri, sürdürdükleri grevin sesini duyurmak, ekonomik destek sa¤lamak amac›yla 14 Ocak günü Antalya Falez Park'ta kermes düzenlediler.
Direniﬂlerinde 100'lü günleri geride b›rakan Novamed iﬂçileri, burada yapt›klar› konuﬂmada, bu kermesle
hem dayan›ﬂman›n önünü açt›klar›n› hem de Serbest
Bölge’ye ziyaretçi al›nmamas› nedeniyle burada herkesin kendilerini ziyaret edebilece¤ini belirttiler. ‹ﬂçiler,
kermes aç›l›ﬂ›nda oyun ve halaylarla direniﬂlerinin coﬂkusunu Falez Park’a taﬂ›rken,
grevlerini kazan›ncaya kadar devam ettireceklerini söylediler.
Antalya Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin de ziyaret
etti¤i kermeste Grup Sesleniﬂ türküleri ve halaylar›yla greve destek verdi.

GSS’Y‹ PROTESTOYA 31.5 YIL!
2005 ﬁubat ay›nda gerçekleﬂtirilen Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasa Tasar›s›'n› protesto mitinginde “yasad›ﬂ› slogan att›klar› iddias›yla” yarg›lanan ESP'lilere
toplam 31.5 y›l hapis cezas› verildi.
17 Ocak günü Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ESP’liler 7,5 y›ldan 1,5 y›la
kadar de¤iﬂen ve toplam› 31.5 y›l eden hapis cezalar›na çarpt›r›ld›lar.
41
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ye al›ﬂm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini
de ortadan kald›rm›yordu.
1961 Darbesi’ni yapan ordu, 1938’de kad›nlar›, çocuklar› ma¤araya kapat›p diri diri yakan orduydu ve o katliamc›l›¤›, iﬂkencecili¤i hep savunagelen bir kültürle ﬂekillenmiﬂti.
*
Ülkemiz tarihi aç›s›ndan çarp›c›d›r ki; dara¤ac›n›n eﬂi¤inde böylesine aﬂa¤›lanan eski iktidar sahipleri
de, en az kendilerini idam edenler
kadar bask›c› ve zalimdiler. Bu ülkenin gençlerine, komünistlerine
reva gördükleri iﬂkenceler, komplolar, provokasyonlar, ahlâks›z ve
adaletsizli¤in en üst boyuttaki örnekleriydi.
*
Saddam’›n idam›yla ilgili tart›ﬂma, Menderesler’in idam edilmesiyle ilgili bugüne kadar pek tart›ﬂ›lmayan, aç›klanmayan yanlar› ortaya döktü.
‹pe çekilmeden dört saat önce
“prostat muayenesi”yle aﬂa¤›lanan
Menderes’e yap›lanlar bununla s›n›rl› de¤ildi. Ayd›n Menderes’in,
Süleyman Demirel’in, Hüsamettin
Cindoruk’un, Celal Bayar’›n k›z›n›n anlat›mlar›nda Menderes’in dövülmesine kadar daha baﬂka ﬂeyler
de anlat›l›yordu.
Adnan Menderes'in avukat› ve
uzun y›llar AP çizgisinde yöneticilik yapan Hüsamettin Cindoruk
idamdan önce prostat kontrolü yap›lmas›n› ﬂöyle de¤erlendirmiﬂti:
"Ist›rap vermek, küçük düﬂürmek
ikinci bir ceza vermek için yap›lm›ﬂ
bir hareket."
Süleyman Demirel de "Çok zor,
çok kötü günlerdi" diyordu.
Ve fakat...
*
Fakat, bu kadro k›sa süre sonra
iktidar oldu bu ülkede. ‹ktidarlar›nda Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i ast›lar. Peki onlar›n adaletinin ahlâk›
var m›yd›?
Hay›r! Menderes’e yap›lanlar›n
katbekat fazlas›n› yapt›lar devrimcilere.

Oligarﬂi, ahlâks›zl›kta, onursuzlukta
Saddam’› idam edenlerden farkl› m›?
Oligarﬂinin ahlâk› da iﬂbirlikçilerin ahlâk›d›r; oligarﬂi, ahlâks›zl›kta, onursuzlukta Saddam’›
idam edenlerden farkl› de¤ildir...
(Menderesler’in ve Denizler’in idam›...)
Saddam’›n sokak çetelerine yak›ﬂ›r bir biçimde idam edilmesi, idam›n kendisi kadar tepki çekti.
‹dam sehbas›n›n önündeki bir insana bunlar› reva görmenin ahlâks›zl›k, vahﬂilik, ilkellik oldu¤u yaz›l›p çizildi. Bunlar› söyleyenler aras›nda bu düzenin savunucular› da
vard›. Oysa Saddam’›n infaz›ndaki
bu barbarl›¤› herkes eleﬂtirebilir
ama, bu düzenin savunucular›, hele
ki oligarﬂinin sözcüleri eleﬂtiremez.
çünkü kendi gelenekleri de aynen
öyledir. Ahlâks›zl›kta, vahﬂilikte, ilkellikte oligarﬂinin eline su dökebilecek pek az yönetim vard›r.
*
Hiç kuﬂkusuz, Saddam’›n idam
edilmesine sadece “idama karﬂ› oldu¤u için” karﬂ› ç›kmak da, idam›n
sadece biçimini eleﬂtirmek de son
tahlilde iﬂgalcilerin “ceza” vermesini meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Ama bu bir yana, insanl›¤›n binlerce y›ll›k tarihinin sonucu olan gelenekler vard›r
bir de. ‹dam cezalar›n›n “yaz›l› olmayan” kurallar› da bu geleneklerin
bir parças›d›r. Mesela idam mahkumuna, onu aﬂa¤›layacak bir davran›ﬂta bulunulmamas›, “son iste¤i”nin sorulmas› ve mümkünse bu
iste¤inin yerine getirilmesi, bu geleneklerdendir.
Baﬂka bir deyiﬂle; adalet kutsal
bir kavramd›r. Adaleti yerine getirmek, bu anlamda soylu bir eylemdir. Bu nedenledir ki, adaleti yerine
getirmekle, ahlâks›zl›k yanyana
gelmemek durumundad›r. E¤er geliyorsa, o “adalet”in kendisi de tart›ﬂmal›d›r.
*
“.. Menderes’in idam›ndan 4.5

saat önce, Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat taraf›ndan ‘prostat kontrolü’ yap›ld›. Menderes ‘istirham ediyorum,
utan›yorum’ diye karﬂ› ç›ksa da, bir
doktor ‘e¤ilin efendim’ deyip kontrolü yapt›.”
*
Aç›k ki, yap›lan, rezilce, sadistçe, ahlâks›zcad›r... Menderes iktidar›n› devirenler, tarihsel olarak “ilerici” bir konumdayd›lar. Ama bu, onlar›n sonuçta sömürücü bir iktidar
olmalar› gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyordu.
Dahas›; ordunun bu dönemde yüklendi¤i tarihsel misyon, ayn› ordunun 1920’den beri iﬂkence, katliam
yapma özgürlü¤üyle hareket etme42
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*
Ö¤retim üyesi Ümit Kocasakal
bunu gündeme getirerek ﬂöyle diyordu:
“Menderes'in idam› kötüydü.
Ama sonradan da bu idamlara tepki olsun diye ‘Üçe üç’ denilerek as›lan Deniz Gezmiﬂ'lerin idamlar› kat
be kat kötüydü. Deniz Gezmiﬂ için
iki ilmekli ip kullan›ld›. Daha uzun
ve ac›l› bir biçimde ölümün gerçekleﬂmesi amaçland›¤› için bunun yap›ld›¤›, çift ilmek yüzünden zor öldü¤ü biliniyor.”
*
Menderes çizgisinin ahlâk› da bu
kadard› iﬂte.
Denizler’in avukat› Halit Çelenk
de bu konunun tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas› üzerine, Denizler’in idam›na
iliﬂkin pek bilinmeyen bir noktay›
daha aç›klad› ayn› günlerde:
"Ulucanlar Cezaevi'nin avlusunda kurulan dara¤ac›, baﬂgardiyan›n
odas›n›n penceresinden net bir ﬂekilde görülüyordu. Biz cezaevine
geldi¤imizde Deniz bu odaya al›nm›ﬂt› ve pencerenin tam karﬂ›s›ndaki koltukta oturuyordu. Deniz'in biraz sonra can verece¤i dara¤ac›,
tam karﬂ›s›nda duruyordu. Haz›rl›klar tamamland›ktan sonra Deniz'i
dara¤ac›na ç›kard›lar. ‹nfaz sürerken, odaya Yusuf'u getirdiler. Yusuf,
pencereden Deniz'in son nefesini
veriﬂini izledi. Yusuf infaz edilirken
de, Hüseyin'i odaya getirdiler ve o
da, Yusuf'un infaz›n› saniye saniye
gördü. Biraz sonra ayn› dara¤ac›nda ölecek birine, arkadaﬂ›n›n infaz›n› seyrettirmekten daha a¤›r bir
iﬂkence olabilir mi?"
*
Devam ediyor Çelenk:
“Deniz'in can vermesi tam 25
dakika sürdü... Cellat yan›m›za yaklaﬂt› ve ‘Deniz çok a¤›r oldu¤u için
ip kopmas›n diye çift ilmik kulland›m. ‹nfaz çift ilmik kulland›¤›m için
uzad›’ dedi. Birkaç dakika içinde
sona erecek olan infaz›n, çift ilmik
at›larak 25 dakika sürmesinin ad›
da, ‘iﬂkencedir’.
Deniz'in boyunun uzun oldu¤unu

bile bile, ayaklar›n›n de¤ece¤i bir
masa konulmas›, ‘iﬂkence’den baﬂka hangi sözle aç›klanabilir?"
*
Biz bu ahlâk› iyi tan›yoruz. Bu
ahlâk, sa¤ ele geçirdi¤i devrimcileri, iﬂkenceden geçirerek infaz eden
ahlakt›r. ‹nfaz etti¤i devrimcinin
kulaklar›n› kesen, gözlerini oyan
ahlakt›r. Bu ahlâk, iﬂkencehanelerde
devrimcileri bo¤arak öldürüp sonra
“intihar etti” aç›klamas› yapan ahlâkt›r.
Bu ahlâk(s›zl›k) yönetiyor ülkemizi ony›llard›r.
Bu ahlâks›zl›¤›n sahiplerinin
Saddam’›n idam›n› “barbarca, ilkel,
ahlâks›zca” bulmalar›, riyakarl›ktan
baﬂka bir ﬂey olabilir mi?
*
Asl›nda Ayd›n Menderes’in, Hüsamettin Cindoruk’un, Süleyman
Demirel’in Menderes’in idam›na
iliﬂkin ﬂikayetlerinde de, bir baﬂka
riyakarl›¤›, korkakl›¤›, ahlâks›zl›¤› görüyoruz.
Düﬂünün, bunlar, bu idamlar yaﬂand›ktan sonra y›llarca baﬂbakanl›k, meclis baﬂkanl›¤›, bakanl›k yapt›lar. Ama bunlar›n hesab›n› sormay› hiç ak›llar›ndan geçirmediler. Bu
iﬂkenceci, zulüm kültürünü yoketmeye hiç giriﬂmediler. Çünkü o kültürü bizzat sürdüren, o kültürü düzenin muhaliflerine karﬂ› kullanan
bizzat kendileri oldu.
O Demirel ki, b›rak›n mertçe insanlar› idam etmeyi, dünyan›n en
alçakça ve namussuzca “öldürme”
biçimi olan “kay›plar” politikas›n›n
hamisidir.
Kay›plar›n yak›nlar›, kap›s›na
dayand›¤›nda “cebimde mi ki ç›kar›p vereyim” diyecek kadar piﬂkin
ve yüzsüzdür cellatl›kta.
*
Bir AKP’li milletvekili de var
Menderesler’in aﬂa¤›lanmas›na karﬂ› konuﬂanlar aras›nda.
Yass›ada Mahkemesi’nde idam
cezas›na çarpt›r›lan 15 kiﬂiden biri
olan Bahad›r Dülger’in o¤lu Mehmet Dülger, bugün AKP milletveki43
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li olarak TBMM’de.
Dülger de o zaman›n tan›¤›. Yavuz Donat’a bir resim gösteriyor o
zaman›n tan›¤› olarak:
“Elindeki resim "içler ac›s›...
Yüz karas›."
‹dam mahkumlar›n›n elleri arkadan ba¤lanm›ﬂ. Bir ‘ﬂilte üzerine’
çökmüﬂler. ﬁiltenin içi yün ya da pamuk de¤il... ‘Tahta parçalar›.’
‹dam› bekliyorlar.”
*
AKP milletvekili Mehmet Dülger, Menderesler’in, Yass›ada’daki
mahkumluklar›nda “aﬂa¤›lanmalar›n›, u¤rad›¤› hakaretleri” anlat›rken, AKP iktidar›n›n F Tiplerinde
tuttu¤u siyasi tutsaklara karﬂ› nas›l
bir politika uygulad›¤›n› görmezden
geliyor. F Tiplerinde tutsaklara reva
görülen aﬂa¤›lamalar›n, hakaretlerin
kendi anlatt›klar›yla k›yas bile kabul etmeyecek kadar ahlâks›zca ve
zalimce oldu¤unu bilmezden geliyor.
*
Bir yazar,
“Elinizi vicdan›n›za koyun lütfen.. –deyip devam ediyor– 4.5 saat
sonra as›laca¤› kesinleﬂmiﬂ bir insana prostat kontrolü yapman›n
“insani” bir yönü var m›d›r?
Bu “hayvanl›k,” Saddam’›n idam› ile k›yas edilemeyecek kadar
vahﬂice” diye yaz›yor. Ama ayn›
yazar, bu ülkenin hapishanelerinde
7 y›ld›r sürdürülen “hayvanl›¤›”,
“vahﬂili¤i” görmezden geliyor.
‹dam kald›r›lm›ﬂ; AKP iktidar›
tecritle katlediyor.
Bu ülkenin hapishanelerinden 7
y›lda yüzü aﬂk›n tutsak, tabutla ç›kar›lm›ﬂ. Irak’taki kukla iktidar›n
yönetimi alt›nda dara¤açlar›nda kafas› kopar›l›yor insanlar›n. Ve bu ülkenin hapishanelerinde diri diri yak›l›yor insanlar ve ailelerine b›rak›n
kafas› kopmuﬂ bir cesedi, kömürleﬂmiﬂ cesetler teslim ediliyor. Hangisi
daha adi, hangisi daha adaletsiz,
hangisi daha barbarca?
Alçaklar›n hangisinin daha alçak
oldu¤una cevap vermek zor de¤il mi?

Ümraniye
koridorlar›nda
dört gün
Bir adres tarifiyle baﬂl›yor kitap.
Bir hapishane tarif ediliyor en baﬂta.
Bir adres nas›l tarif edilir; ﬂu sokaktan geçersin, ﬂu meydana gelirsin, oradan ﬂu caddeye sapars›n veya iﬂte öyle bir ﬂey...
Bu kitaptaki adres tarifleri ise,
caddelerden, sokaklardan de¤il,
maltalardan, ko¤uﬂlar›n ranza aralar›ndaki darac›k mekanlardan geçiyor. Ama bununla kalsa yine de çok
fazla bir ola¤anüstülük yok diyebilirsiniz. Sonuçta adres tarifi bir hapishaneye aitse, bu tarifin maltalardan geçmesinden daha do¤al ne olabilir ki?
Ama kan göllerinden, alev toplar›ndan geçiyor bu tarif. Tarifi izledi¤inizde gaz bombalar›n›n insan› bo¤acak yo¤unlu¤a ulaﬂt›¤›, her yanda
gölcükler oluﬂturmuﬂ kan›n ellerinize, ayaklar›n›za bulaﬂt›¤› yerlerden
geçiyorsunuz.
Siz yürürken bombalar patlayacak sa¤›n›zda solunuzda. Kendinizi
birinci veya ikinci dünya savaﬂ›n›n
siperlerinden birinde sanacaks›n›z;
kum torbalar›ndan veya derme çatma y›¤›nt›lardan oluﬂturulmuﬂ barikatlar›n ard›ndan geçecek bazen yolunuz. “Siper”lerde yaral›lar göreceksiniz yanyana yat›r›lm›ﬂ... Ara
maltalardan bir ko¤uﬂa ç›kt›¤›n›zda
bir cenaze törenine rastlayacaks›n›z
hatta. Oras› hapishane, cenaze töreninin ne iﬂi var diyebilirsiniz, ama
ﬂaﬂ›rmay›n. Buras›, 19 Aral›k sabah›ndan itibaren bir hapishane olmaktan ç›km›ﬂ durumda zaten.
Ümraniye’nin koridorlar›, ko¤uﬂlar› aras›nda dolaﬂ›rken, sadece
bombalar, kan gölcükleri de¤il görecekleriniz; güzel insanlar›, yi¤itlerin en yi¤itlerini göreceksiniz att›¤›n›z her ad›mda.
Ahmet ‹bili’yi, Ercan Polat’›,
Umut Gedik’i, Alp Ata Akçayöz’ü,

gili bir kutlama program› yap›l›yordu o gün. Kutlaman›n yap›ld›¤› salona giren '96 Ölüm Orucu’nda yer alm›ﬂ bir tutsak, etkinli¤i izleyen yoldaﬂlar›ndan
birinin omuzuna dokunup onu
baﬂka bir odaya ça¤›r›yor. ‘96
Ölüm Orucu gazisinin omuzuna
dokundu¤u, Ahmet ‹bili’dir.
‹bili ‘96'l› yoldaﬂ›n› takip
edip onun ard›s›ra bir ko¤uﬂa giriyor. Sonras› ﬂöyledir:

Kitab›n Ad›: Can›m Feda
Yazar›: Ahmet ‹bili
Yay›nevi: Boran
R›za Poyraz’› tan›yacaks›n›z tutsak
yaﬂamlar› içinde. O kadar da de¤il;
Bülent Çoban’dan, Gülsüman Dönmez’e, Veli day›dan Ümüﬂ ﬁahingöz’e, Zeynep Ar›kan’dan ﬁengül
Akkurt’a,
Gültekin
Koç’tan
(Y)Ümit Günger’e kadar nice yüzler çal›nacak gözünüze; kimisinden
ismen sözedildi¤ini duyacaks›n›z.
Yüzlerce tutsa¤›n biraraya geldi¤i
gecelerde, kutlama veya anmalarda,
kimi yan›k, kimi ﬂen türküler söylerken göreceksiniz onlar›. F›kralar
anlatacaklar size. Daha sonra, o dört
günün sonunda, katafalka konulmuﬂ
cesedini veya tam hapishaneden ç›karken vurulup yere düﬂmüﬂ halini
gördü¤ünüz o devrimcileri, esprileriyle, kahkahalar›yla, hüzünleri ve
coﬂkular›yla göreceksiniz “Can›m
Feda”da.
Can›m Feda... Bir kitab›n ismi,
kitab›n en k›sa anlat›m›d›r de¤il mi?
Ama belki de hiçbir kitap ismi, “Can›m Feda” kadar denk düﬂen bir
özet de¤ildir... Bak›n, kitaba isim
olan bu söz nerede ve nas›l söylendi, kitapta onun da hikayesi var.
Yüzlerce tutsak ölüm orucu gönüllüsüydü bilindi¤i gibi. Ve tutsaklar heyecanla ölüm orucu ekiplerine
kimlerin seçildi¤inin aç›klanmas›n›
bekliyorlard›.
‹ﬂte nihayet o gün gelmiﬂti.
Ekim Devrimi'nin y›ldönümüyle il44
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“Ahmet ‹bili, o her zamanki
tebessümüyle, üzerinde al›n band› olan masaya oturuyor. Duvarlar›nda umudun bayraklar› olan
bu ko¤uﬂ, ayn› zamanda ﬁehitlik'tir.
1984 ve 1996 Ölüm Orucu ﬂehitlerinin foto¤raflar›n›n alt›ndaki masada, '96 direniﬂi gazileri ve yönetici
yoldaﬂlar›m›z bulunuyor. Ve '84'ün
kendisine sordu¤u soruyu, '96, ﬂimdi 2000'e soruyor: “Haz›r m›s›n?”
Soru, sadece alt› kelime ile cevaplan›yor: ‘Bir can›m var, feda olsun
halk›ma!’” (Can›m Feda, syf. 137)
‹ﬂte böyle. Böyle diyor ‹bili ve
böyle oluyor. Peki nas›l feda ediyor
can›n› ‹bili. O da çok çarp›c›.
Hani tutsaklar, 19 Aral›k öncesi
“sald›r› olursa kendimizi yakar›z”
demiﬂlerdi ya. Sald›rm›ﬂt› katiller.
O halde söz tutulacak, kibrit çak›lacakt›. Ama buna da çok gönüllü vard›. Aralar›ndan birini seçmeleri gerekiyordu. Herkes kendi ismini ka¤›da yaz›p ﬂu tasa ats›n, bir ka¤›t çekece¤iz, kimin ismi yaz›l›ysa, feda
eylemini o gerçekleﬂtirir dedi Ahmet ‹bili.
‹simler yaz›ld›, tasa at›ld›. ‹bili
elini uzat›p bir ka¤›t çekti. Tek tek
her yoldaﬂ›n›n yüzüne bakt›ktan
sonra elindeki ka¤›d› aç›p üzerinde
yazan ismi okudu: Ahmet ‹bili.
Zeynep Ar›kan e¤ilip bakt›, öyle
yaz›yordu gerçekten ka¤›tta.
Ama asl›nda “hile” yapm›ﬂt› ‹bili. Tasa, kendi isminin yaz›l› oldu¤u
ka¤›d› hiç atmam›ﬂt›, kendi ka¤›d›
hep elindeydi... Yapt›¤› “çekiliﬂ”te,
kendisinden baﬂkas›n›n isminin ç›kmas›na izin veremezdi. ﬁimdi feda
vaktiydi ve s›rada o vard›; çünkü

n
nda
›
s
ba
ölüm orucu direniﬂçilerinin komutan›yd› o. Komutan, en önde savaﬂmal›, fedakarl›k gerekti¤inde en önde olmal›yd›. “Can›m Feda”da, fedan›n ve kahramanl›¤›n iﬂte bu eﬂsiz
örneklerine tan›k olacaks›n›z...
Muharrem Karademir, o an› iﬂte
ﬂöyle ﬂiirleﬂtirmiﬂti:
“19 Aral›k't›,
Suya ateﬂ, zemheriye bahar,
Ömre sevda düﬂmüﬂtü....
19 Aral›k't›,
Tüm gözlerin çevrildi¤i yerde,
Bir yi¤it at›ld› orta yere.
Gözleri Asi, öfkesi Berdan
Sevdas› halk ve vatan
Dillerde hala onun sözü:
‘Bir can›m var, feda olsun halk›ma’
(Muharrem Karademir)

Bu söz, bir tarih yazd›, bu söz
destanlaﬂt›, bu söz bir kitap oldu.
Can›m Feda’da 19 Aral›k’tan 22
Aral›k’a kadar geçen dört günün,
gündüz ve gecelerinde neler yaﬂand›¤›na tan›kl›k ediyoruz an an. Fakat her ne kadar bu yaz›n›n baﬂl›¤›nda “dört gün”den sözetmiﬂ olsak
da, Can›m Feda’da asl›nda, sadece
dört günü de¤il, Ümraniye Hapishanesi’nin tarihinden baﬂka kesitler de
okuyacaks›n›z. Bir hapishane komünü’nün nas›l iﬂledi¤ini, sabah
içtimalar›n›n ve sporlar›n›n nas›l
yap›ld›¤›n› veya ziyaretlerden, tutsaklar›n e¤itim çal›ﬂmalar›ndan çeﬂitli kesitleri de okuyabilirsiniz. Yani asl›nda bir hapishane yaﬂam›, her
yönüyle ve o yaﬂam›n içindeki tutsaklar taraf›ndan ete kemi¤e bürünmüﬂ haliyle anlat›lmaktad›r Can›m
Feda’da. Birçok yerinde de ﬂaﬂ›racaks›n›z belki. Kurﬂun ya¤murlar›
alt›nda insanlar›n nas›l ölüme gönüllülük yar›ﬂ›na girdi¤ini görüp ﬂaﬂ›racaks›n›z. O kurﬂun ve bomba sa¤ana¤› alt›nda insanlar›n birbirlerine yapt›klar› esprilere, ﬂakalara bak›p, o koﬂullarda nas›l böylesine so¤ukkanl›, pervas›z ve dirayetli olabiliyorlar diye ﬂaﬂ›racaks›n›z... Ve
kitab›n sonuna geldi¤inizde, büyük
bir destan›n önemli bir kesitine do¤rudan tan›kl›k etmiﬂ, o anlar› paylaﬂm›ﬂ olacaks›n›z...

✍

Bas›nda Tecrit ve Direniﬂ

Bu haber/ yorum, Sezen Aksu’nun Genel Yay›n Yönetmenli¤ini
yapt›¤› 14 Ocak 2007 tarihli Radikal’de yay›nland›.

OKTAY AKBAL / Cumhuriyet

Hücre ‹ﬂkencesine Son!
Bugüne kadar 123 kiﬂi ölüm orucunda yaﬂamdan kopmuﬂ!.. S›ra 124,
125'e de gelecek mi?
... Çok yaﬂand› bu olaylar. B›k›lmad› m›, yetkililer b›kmad› m›? Kendilerini, kendi istekleriyle ölüme
gönderenlerin sesi bir duyarl›l›k yaratmad› m›? Baﬂbakan, Adalet Bakan›, Kültür Bakan›, bunca milletvekili
kör mü, sa¤›r m›? Yoksa umurlar›nda
de¤il mi kendilerine karﬂ› olanlar›n,
kendileri gibi düﬂünmeyenlerin ard›
ard›na ölüm yolcusu olmalar›?

UMUT DA⁄ISTAN / Radikal2

F tipi bir oyun
... Bizlerse bir gün piﬂman olaca¤›z, tabii e¤er bir parça vicdan›m›z kald›ysa. Çünkü ﬂu günlerde
bu ülke bir avuç insan›n ç›¤l›¤›na
inatla kulaklar›n› t›k›yor, tüm geçmiﬂini küstahça inkar ediyor, ölen
insanlar›n ne için öldü¤ünü bile
do¤ru dürüst düﬂünmüyor.
Avukat Behiç Aﬂç› bir onur mücadelesi veriyor. Sadece hapiste lanetlenen(!) insanlar için de¤il, hatta
onlardan daha fazla d›ﬂar›dakiler
için veriyor mücadelesini. T›pk› di¤erleri gibi, size, bize, tüm insanl›45
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"Tecrit" denen ﬂey nedir bilenler
bilir, bilmeyenler de art›k duya duya,
okuya okuya ö¤renmediler mi? Tek
kiﬂilik bir yerde tek baﬂ›nas›n, yeme¤ini ekme¤ini kap›dan b›rak›rlar,
belki bir iki gazete, kitap.. sansürden
geçirilecek bir iki mektup yazabilme!.. Hepsi bu!..
... ‹nsanl›k d›ﬂ› bu uygulamay› bir
yenilikmiﬂ gibi uygulamaya kalkanlar çirkin inatlar›ndan vazgeçmelidirler.
‹ktidar sahipleri bir an, evet bir an
önce hücre cezas›n› yürürlükten kald›rmal›d›rlar. Kendilerini insandan
say›yorlarsa!..

¤a bir ﬂeyleri hat›rlatmak için,
daha fazla yaﬂamak için hayatlar›ndan vazgeçen di¤er insanlar
gibi. ‹nsan›n otoriteye karﬂ› yapabilece¤i en büyük, en zor, en soylu
baﬂkald›r› ﬂeklidir ölüm orucu.
... Onlar› televizyonda k›sa bir
an ya da gazetede küçük bir haber
olarak gördü¤ümüzde, bir an için
bile ne için öldüklerini kendimize
sormuyorsak e¤er, bir ﬂeyden emin
olabiliriz art›k. Art›k içeridekiler ve
d›ﬂar›dakiler diye bir ayr›mdan söz
edemeyiz. Çünkü d›ﬂar›dakiler yani
bizler tek kiﬂilik hücrelerimizdeyiz
ve gördüklerimiz sadece bir yan›lsama, hem de siyah-beyaz bir yan›lsama..

rini kapamaktan vazgeçmeleri ve tecriti kald›rmalar›” yönünde email gönderilmesi, 13
Ocak’ta Basel'de stand
aç›larak pankart, afiﬂ,
bildirilerle direniﬂçilerin ve tutsaklar›n sesinin Basel halk›na duyurulmas› gibi etkinlikler belirtildi.

Avrupa TAYAD Komitee: ‘Tecrit Kalkana
Kadar Destek Açl›k Grevlerimiz Sürecek’
Fransa ve ‹sviçre’nin TAYAD
Komitee üyeleri taraf›ndan yap›lan
1 haftal›k açl›k grevi eylemleri sona
erdi. Eylem ﬂimdi Avusturya’da devam ediyor.
Avusturya TAYAD Komitee taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 16
Ocak - 3 ﬁubat aras›nda baﬂkent Viyana, Neunkirchen, Linz ve Graz
kentlerinde açl›k grevleri gerçekleﬂtirilece¤i duyuruldu.
Avusturya TAYAD Komitee
ﬂöyle devam etti: “Halk›n hiçbir kesiminin sesini duymayan Adalet Bakan› Cemil Çiçek bu tutumunda ›srar etse de, tecrit karﬂ›tlar› susmamakta ve tecriti anlatmakta kararl›.
‘Ölümleri durdurun’ demek, ‘Tecrite Son’ demek için 30 günlük açl›k
grevindeyiz!”
Açl›k grevleri yukar›da say›l›
tüm kentlerde kurulu bulunan Anadolu Kültür Merkezleri’nde yap›l›yor.

Yüre¤imiz direniﬂçilerle
Fransa’da ise bir hafta boyunca
yürüyüﬂler, standlar, bildirilerle tecritin kald›r›lmas› talebi dile getirildi.
Dört kiﬂinin bir hafta yapt›¤› açl›k grevine hafta boyunca Paris’te
16, Nancy’de 4 kiﬂi kat›l›rken, haz›rlanan F Tipi tecrit dosyalar› Frans›z Parlamentosu’ndaki siyasi partilerin grup baﬂkanlar›na, siyasi parti

Paris

genel merkezlerine, günlük bas›na
ulaﬂt›r›ld›. ‹nsan haklar› ile ilgili çeﬂitli kurum ve kiﬂilere de mektup ve
e-mailler gönderen TAYAD Komitee, 13 Ocak günü de Republique
Meydan›’ndan baﬂlay›p Les Halles
Meydan›’nda sona eren bir yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirdi.
Eylemde Frans›zca “122 ‹nsan
ﬁehit Düﬂtü. Tecrit Hücrelerinin
Kalkmas› ‹çin Daha Kaç ‹nsan Ölmesi Gerekiyor” ve “Türkiye Hapishanelerinde Tecrit Hücreleri Nedeni ‹le 122 ‹nsan Öldü. Sorumlular› Avrupa Birli¤i ve ABD’dir” sloganlar› ile Avrupa devletlerinin sorumlulu¤u ifade edilirken, iki saat
süren eyleme At›l›m, Devrimci Demokrasi, Odak ve ‹ﬂçi Köylü Gazetesi okurlar› da destek verdi. Yap›lan konuﬂmalarda, “Türkiye’deki
direniﬂçilere çevirdi¤imiz gözümüzü, kula¤›m›z›, yüre¤imizi ilk günkü
duyarl›l›kla aç›k tutmaya devam
edece¤iz. Tecrit kalkana kadar mücadelemizi art›rarak sürdürece¤iz”
denildi.
Ayn› gün Nancy kentinde de eylem vard›. Merkezi bir meydanda
düzenlenen aç›klamada, “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz”, “Sonuna
Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz” sloganlar› at›ld›.

Milletvekillerine ça¤r›
14 Ocak akﬂam› Basel Kültür
Merkezi'nde yapt›¤› toplant› ile bir
haftad›r sürdürdü¤ü açl›k grevini
bitiren ‹sviçre TAYAD Komitee bir
hafta içinde yap›lan eylem ve etkinliklere iliﬂkin bilgi verdi.
Açl›k grevine ‹sviçre'nin de¤iﬂik
kanton ve ﬂehirlerinden iki kiﬂi 7
gün, bir kiﬂi 4 gün, iki kiﬂi 3 gün, iki
kiﬂi 2 gün, alt› kiﬂi birer gün olmak
üzere toplam 13 kiﬂinin kat›ld›¤› belirtilirken, direniﬂçilerle dayan›ﬂma
kartlar›n›n yollanmas›, tüm milletvekillerine, “tecrit sorununa gözle46
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‹talya’daki DHKP-C
Tutsaklar›ndan Mektup
1 Nisan 2004'te gerçekleﬂtirilen operasyonlarda ‹talya'da tutuklanan Avni Er
ve Zeynep K›l›ç'›n yarg›land›¤› dava, 20
Aral›k'ta sonuçlanm›ﬂ ve Avni Er’e 7 y›l,
Zeynep K›l›ç’a ise 5 y›l hapis cezas› verilmiﬂti. Zeynep K›l›ç ve Avni Er'in Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP)'ye
gönderdikleri mektuplardan bölümlere yer
veriyoruz.
Zeynep K›l›ç 9 Ocak tarihli mektubunda
ﬂöyle yaz›yor:
“Merhaba arkadaﬂlar,
Yeni bir y›la yine büyük umudumuzla,
hiç eksilmeyip aksine hep artan inanç ve direncimizle ve tabi ki aln› bantl› boranlar›m›z›n onuruyla girmenin coﬂkusuyla hepinizi selaml›yorum.
Destek mesaj›n›z› almak çok sevindirdi
beni. Tüm bask› ve "cezalara" ra¤men, tahmin edece¤iniz gibi moralimiz her zaman
yüksektir. Bunu hiçbir ﬂey de¤iﬂtiremez!
Sizleri, baﬂar›l› geçen sempozyum nedeniyle tebrik ediyorum. Emeklerinize sa¤l›k diyorum.”
Avni Er de 3 Ocak tarihli mektubunda
ﬂunlar› söylüyor:
Sevgili UTMP çal›ﬂanlar›;
Ben de sizin yeni y›l›n›z› ve geçmiﬂ kurban bayram›n›z› en içten dileklerimle kutlar›m. Büyük direniﬂimizin coﬂkusuyla ve
zafere olan inanc›mla sizi selaml›yorum.
Zaferi yine biz kazanaca¤›z, direnenler son
sözü söyleyecek. Bizlere bu ac›lar› yaﬂatanlar; Ac› ve adalet sizinde kap›n›z› çalacak
ve öfkemiz merhamet tan›mayacak. Hesaplaﬂma günü korkunç olacakt›r.”

kültür
Tiyatro tecriti anlatmaya
devam ediyor
Tiyatro Simurg, Arama Tiyatrosu ve ‹dil
Kültür Merkezi'nin ortak sundu¤u "Hepimiz
Tecritteyiz" adl› canland›rma oyun, 12 Ocak
günü Arama Tiyatrosu'nda bir kez daha sahnelendi.
Uluslararas› Af Örgütü çal›ﬂanlar›n›n tecrite girerek oyuna kat›ld›¤› canland›rma tiyatrosu, saat 19.30'dan 22.30'a kadar sürdü.
Oyun s›ras›nda zaman zaman gergin ve
duygusal anlar yaﬂand›. Beyni medya bombard›man›na tutulmuﬂ oyun hosteslerinin okudu¤u magazin haberleri, hapishane müdürünü canland›ran tecritcibaﬂ›n›n izleyenleri tahrik etmesi, gergin
anlar yaﬂanmas›na sebep oldu.
Yazar Bilgesu Erenus'un "Tecriti Yaﬂayanlar Anlat›yor" adl› kitaptan
al›nt›lar okumas› ve çocuk ﬂark›lar› söylemesi de oyunun renkli yanlar›ndan
biriydi. Bu arada seyircilerden herhangi bir ücret al›nmazken "tecrit"ten ç›kmak isteyenlerden ise ç›k›ﬂ ücreti olarak 10 YTL istendi.
Tecrit Bakan› Cemil Çiçek'in maskesiyle sahnede yerini almas› bütün ilgiyi toplayan bir an oldu. Çiçek rolündeki oyuncu bir süre F Tipi hapishaneleri denetledi ve övgü dolu sözler etti. Daha sonra ise Cemil Çiçek maskesi sembolik olarak tecrit hücresine konuldu.
Oyunun sonunda ise; tecrite girenler ve seyirciler hissettiklerini, izlenimlerini paylaﬂt›lar.

YKY, Naz›m Hikmet’in ﬂiir sitelerinden
halka ulaﬂmas›na yasak getirdi
Naz›m Hikmet’in 105. do¤um günü kutlan›rken, kitaplar›n›n bas›m hakk›n› bir süre önce sat›n alan Yap› Kredi Yay›nlar› (YKY), “do¤um günü hediyesi” olarak büyük ﬂaire, internet ortam›nda yasaklamalar› verdi.
YKY Yay›n Yönetmeni Raﬂit Çavaﬂ; Naz›m Hikmet, Cemal Süreyya,
Edip Cansever, ‹lhan Berk ve Ece Ayhan gibi ﬂairlerin eserlerinin, “internetteki Türk edebiyat› içerikli ve ticari olmayan sitelerde 5 Ocak tarihinden itibaren yay›nlanamayaca¤›n›” belirtti.
Yani o tarihten itibaren, siir.gen.tr ve antoloji.com gibi, ücretsiz sitelerde
Naz›m’›n ﬂiirleri kitlelerle buluﬂam›yor.
YKY’nin Naz›m’›n eserlerinin yay›n hakk›n› almas›n›n alt›nda kuﬂkusuz
ki, Naz›m’a verilen de¤er, duyulan sayg› ya da eserlerinin en geniﬂ kitlelere
ulaﬂt›r›lmas› gibi kayg›lar yatm›yordu. Tersine; ticari kayg› -ad› üstünde
banka- olmakla birlikte, as›l olarak devrimci ozan›n kitlelere ulaﬂmas›n› engelleme daha ön plandad›r. Çünkü, Naz›m yaﬂarken de öldükten sonra da bu sömürü düzeninin sahipleri için hep korkulan,
halktan gizlenen ﬂair olmuﬂtur. Sermayenin ﬂimdi Naz›m aﬂk›na kitaplar›n›n yay›n hakk›n› ald›¤›na, akl› baﬂ›nda kimse inanmaz. ﬁiir
siteleri bir örnektir, daha önce de bir ﬂiirinin bestelenmesini engellemiﬂti YKY.
Söylenecek son söz ﬂu: Naz›m bizimdir, çekin kirli ellerinizi
üzerinden!
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ÇGD Onur Ödülü
Fidel Castro'ya
Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i
2006 y›l› ödüllerini da¤›tt›.
Mustafa Ekmekçi Gazetecilik
Ödülü Bekir Coﬂkun’a, Mahmut Tali Öngören TV Program› Ödülü ‘‹lkeli Yay›n Politikas› Nedeni ‹le’
NTV Televizyonu’na, U¤ur Mumcu
Araﬂt›rmac› Gazetecilik Ödülü Milliyet’ten Nedim ﬁener’e, Rafet Genç
Gazetecilik Ödülü Erbil Tuﬂalp’a
verilirken, Bianet'ten Ayça Örer de
"Hayata Dönüﬂte Medya Operasyona Ortak Oldu" haberiyle ödüle lay›k görüldü.
Haber, Röportaj, F›kra-Makale,
Radyo, TV Belgesel, Kent Haber,
‹nternet Haber, Yerel Bas›n dallar›nda çok say›da gazeteciye ödüller verilirken, Bu y›l›n özel onur ödülü,
"Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi yolunda,
halklar›n düﬂman› emperyalizme ve
sömürgecili¤e karﬂ› verdi¤i kararl›
ve sürekli mücadelesi" nedeniyle,
Küba Lideri Fidel Castro'ya verildi.

Grup YORUM: Hep
Hakl›n›n Yan›nday›z
10 Ocak günü Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin Taksim Tramvay
Dura¤›'nda, tecrite karﬂ› yapmak istedi¤i yürüyüﬂe polis sald›rm›ﬂ ve
olayda Grup YORUM eleman› ‹brahim Gökçek'in de baca¤› k›r›lm›ﬂt›.
Konuya iliﬂkin yaz›l› aç›klama yapan Grurp YORUM, sald›r›y› k›narken, tecrite de¤indi.
Aç›klamada ﬂunlar ifade edildi:
“Biz Grup YORUM olarak bugüne kadar hep hakl›n›n do¤runun ve
mazlumun yan›nda yer ald›k. 22 y›l›
geride b›rakt›k. Tarihimizde hiçbir
bedelden çekinmeden demokrasi
mücadelesinde üzerimize düﬂeni
yapmaya çal›ﬂt›k. Bundan sonra da
bu durumuz devam edecek. Av. Behiç Aﬂc›'n›n ve di¤er ölüm orucu direniﬂçilerinin talepleri bizim de taleplerimizdir. Bu taleplerin bir an
önce yerine getirilmesini istiyoruz.”

dünya
Alman Sosyalist Önderlere Anma

“Gidiﬂata ‘Dur’ Demek ‹çin Rosalar’›n
Mücadelesini Yayg›nlaﬂt›rmal›y›z”
Alman Sosyalist Hareketi’nin liderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 88. ölüm y›ldönümünlerinde Berlin’de binlerce kiﬂi taraf›ndan an›ld›. 14
Ocak günü düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, iki ayr› yürüyüﬂ yap›ld›.
‹lk yürüyüﬂ, PDS-Sol Parti taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂe, Sol Parti yöneticileri de kat›l›rken, PDS Baﬂkan› Lothar Bisky ve Oskar Lafontaine Rosa Luxemburg ve arkadaﬂlar›n›n mezar›na çelenk koydular. Bisky gazetecilerin sorular›n› cevaplarken, “mevcut gidiﬂata
dur demek için Rosa Luxemburglar’›n mücadelesini yayg›nlaﬂt›rmam›z gerekir” dedi.
Bir baﬂka yürüyüﬂ de, MLPD ve DKP’nin de içinde bulundu¤u birçok
parti ve kurum taraf›ndan oluﬂturulan “Eylem Birli¤i” taraf›ndan organize
edildi. Richten Berg Mezarl›¤›’na kadar yürüyen yaklaﬂ›k 10 bin kiﬂi “Luxemburg, Liebknecht, Lenin Kimse Unutulmad› Aya¤a Kalk ve Karﬂ› Koy”
pankart› taﬂ›d›. S›k s›k “Rosalar Yaﬂ›yor”, “Kahrolsun Faﬂizm” ve “Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i” gibi sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂte Lenin, Karl Marx,
Mao, CHE, gibi sosyalist hareketin önderlerinin posterleri de yerald›.
Emperyalist politikalar›n lanetlendi¤i yürüyüﬂe, Anadolu Federasyonu’nun da oldu¤u Türkiyeli devrimci hareketlerin yan›s›ra, ‹ran, Polonya,
Küba, Filistin, Bask ve Meksika baﬂta olmak üzere birçok ülkeden sol örgütler de kat›ld›. Ayr›ca, Luxemburg ve Liebknecht’›n mezar› gün boyunca
onbinlerce kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi.
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› s›ras›nda Alman tekellerinin yay›lmac› politikalar›na
karﬂ› ç›karak SPD’den ayr›lm›ﬂ ve Spartaküsler örgütünü
kurmuﬂlard›. Örgüt daha sonra KPD’ye dönüﬂtü. KDP yöneticileri olan Liebknecht ve Luxemburg 15 Ocak’ta askerler taraf›ndan kaç›r›larak katledilmiﬂ sonra da cesetleri
bir kanala at›lm›ﬂt›.

ABD’ye
Atina’da
Darbe

ABD emperyalizmi halklar›n öfkesinin
hedefi olmaya devam ediyor.

Büyükelçili¤e
yönelik roket
sald›r›s›n›
Devrimci
Mücadele
örgütü
üstlendi

Eylemi, Devrimci Mücadele adl› örgüt
üstlenirken, Yunanistan polisi, elçilik karﬂ›s›ndaki bir binadan düzenlenen sald›r›da, roketin elçili¤in 3. kat›nda bulunan tuvalete isabet etti¤ini söyledi. Devrimci Mücadele üstlenmesinde, eylemin ABD'nin Irak’ta izledi¤i
politikalar› protesto etmek için yapt›klar›n›

Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’daki ABD
Büyükelçili¤i bombal› sald›r›ya u¤rad›. 12
Ocak sabah saatlerinde tanksavar roketi ile
düzenlenen sald›r›da ölen olmazken, elçilik
binas› isabet ald›.
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Korsika Halk›
Ba¤›ms›zl›k ‹stiyor
Fransa’n›n Korsika’da ba¤›ms›zl›kç› güçlere yönelik gözalt›
bask›nlar›n› protesto etmek için 14
Ocak’ta Bastia kentinde sokaklara
dökülen binlerce Korsikal›, boyun
e¤meyeceklerini hayk›rd›.
Bask›lara Karﬂ› Komite taraf›ndan ‘Resistenza’ (Direniﬂ) slogan› alt›nda gerçekleﬂen gösteriye
8 bin kiﬂi kat›l›rken, polisin gözyaﬂart›c› gazla müdahalesine direniﬂle karﬂ›l›k verildi. Göstericiler,
taﬂ ve molotof kokteylleri kullan›rken, 2 polis yaraland›, caddelere çok say›da barikatlar kuruldu ve
bir banka ile al›ﬂ-veriﬂ yerlerin- de
yang›n ç›kt›.
Fransa ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas
Sarkozy’nin Korsikal› yurtseverlerin zay›flad›¤› yönündeki aç›klamas›na kitlesel bir cevap niteli¤i
de taﬂ›yan gösteri, Korsika halk›n›n ba¤›ms›zl›ktan yana iradesinin
de bir kez daha beyan› oldu.
Bu arada, Sarkozy’nin “yarars›z ve y›k›c› ﬂiddet” dedi¤i bombalama eylemleri de sürüyor. Yürüyüﬂten bir gün önce, boﬂ bir villa bombal› sald›r› ile yerle bir edildi. Korsika Valisi de, 2006’daki
bombalama eylemlerinin bir önceki y›la göre artt›¤› bilgisini verdi.
Korsika’da halen FLNC-UC ve
FLNC- 22 Ekim örgütleri ba¤›ms›zl›k mücadelesi veriyor.

bildirdi.
Devrimci Mücadele örgütü, 17 Kas›m örgütünün ald›¤› darbenin ard›ndan, ülkenin en
faal silahl› örgütü olarak nitelenirken, örgüt,
ilk kez 2003 y›l›nda ad›n› duyurdu. Anti-kapitalist, anti-emperyalist çizgiye sahip olan
Devrimci Mücadele, emperyalizmin Irak ile
Afganistan’a müdahalelerine de ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yor. Mevcut Yunan hükümetinin sosyoekonomik politikalar›na da karﬂ› ç›kan Devrimci Mücadele örgütü, geçen y›l da, Yunanistan’›n eski Kamu Düzeni Bakan› Yorgos
Vulgarakis’e yönelik baﬂar›s›z bir suikast giriﬂiminde bulunmuﬂ, bir mahkemeyle bir polis karakolunu da bombalam›ﬂt›.

dünya
Yunan Emekçiler ve
Gençlik Meclisi Kuﬂatt›
Yunan Parlementosu’nun özel
üniversiteler kurulmas›n› ve e¤itimin özelleﬂtirilmesini engelleyen
anayasan›n 16. maddesini de¤iﬂtirerek e¤itimi paral› hale getirme
giriﬂimi protesto edildi.
E¤itimin özelleﬂtirilmesi giriﬂimine karﬂ› geçti¤imiz yaz haftalarca süren iﬂgal ve eylemler yap›lm›ﬂ, hükümet görüﬂmeleri ertelemek zorunda kalm›ﬂt›. Özelleﬂtirmenin tekrar gündeme gelmesi
üzerine 10 Ocak’ta Atina'n›n farkl› merkezlerinde biraraya gelen 20
bin kiﬂi, ayn› talepler ve sloganlarla meclis önünde buluﬂtu. Tüm
sendika ve DKÖ'lerin kat›ld›¤›,
“meclisi kuﬂatma” eylemi, ö¤le
saatlerinden gece geç saatlere kadar sürdü. Meclis önünde kurulan
kürsülerde yap›lan bu konuﬂmalar›n ard›ndan konser verilirken,
özelleﬂtirmeler durduruluncaya
kadar baz› okullarda iﬂgallere ve
ülke genelinde eylemlere devam
edilece¤i duyuruldu.
Selanik Aristotelos Üniversitesi, Pandio ve Atina Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi senatolar› ald›klar› karar uyar›nca 10
Ocak'ta çal›ﬂmayacaklar›n› ilan ettiler. Yine çeﬂitli üniversite ve
yüksekokul senatolar› özelleﬂtirmelere karﬂ› bildirge sunma karar›
ald›. Bildirgede özelleﬂtirmenin
düﬂünceyi ticari bir meta haline
dönüﬂtürece¤i, yabanc› üniversitelerin kamu üniversiteleri ile eﬂit
haklara sahip olmas›n› sa¤layaca¤›, halk tabakalar›n›n ekonomik
s›k›nt›lar›n› doru¤a ç›kartaca¤› gibi noktalara dikkat çekiliyor.
2007’de yeniden eylem karar›
alan ö¤renci dernekleri, ö¤retmen
sendikalar› yüzü aﬂk›n okulda iﬂgal gerçekleﬂtirdi, ö¤retim görevlileri, ilk ve orta ö¤retim ö¤retmenleri bir günlük grev yaparken,
Memur Sendikalar› Federasyonu
(ADEDY) 4 saatlik iﬂ durdurma
karar› ile ö¤rencilere destek verdi.

Avusturya Hükümetine Protestolar
Avusturya`da Ekim ay›nda yap›lan seçimleri kazanan SPÖ (Sosyal Demokratlar), ÖVP
ile koalisyon hükümeti kurdu¤u gün, halka
verdi¤i sözleri tutmamas›, özellikle gençli¤in
protestolar›na neden oldu.
8 Ocak’ta SPÖ merkez binas›n› iﬂgal eden
200’e yak›n öfkeli genç, ö¤renci harçlar›n›n
kald›r›lmas›, ilk ve orta ö¤retimin birleﬂtirilmesi, stajyer ö¤rencilerin iﬂten at›lmama güvencesi, emeklilik reformunun geri çekilmesi,
vergi reformu ve savaﬂ uçaklar› al›m›n›n durdurulmas› taleplerinde bulundu. Ö¤rencilerin taleplerine polis, gaz bombas›
ve coplarla karﬂ›l›k verdi.
11 Ocak’ta Viyana’da hükümet binalar› önünde toplanan, ço¤unlu¤u üniversiteli gençli¤in oluﬂturdu¤u 4 bini aﬂan bir kitle, göreve baﬂlayacak olan
SPÖ-ÖVP hükümetini protesto etti. Protestocu gençlerin aras›nda, ö¤renci
harçlar›n› kald›raca¤› vaadinde bulunan SPÖ’nün gençlik örgütlenmesinin
yo¤un kat›l›m› ise dikkat çekti.
Polise yer yer yumurta ve boya torbalar› at›lan eylemin ard›ndan bir grup
ö¤renci Viyana Üniversitesi merkez amfisini iﬂgal ederek, gelecek günlerde
hükümeti y›kma protestolar›na farkl› eylemliklerle sonuç alana kadar devam
edeceklerini söylediler. Daha sonra, Viyana Üniversitesi’nin bulundu¤u caddeyi trafi¤e kapatan göstericiler burada da taleplerini tekrar ettiler.
Avusturyal› ve yabanc› birçok kurum ve kuruluﬂun kat›ld›¤› protesto mitinginde Avusturya Anadolu Federasyonu da pankartlar›yla yeralarak destek
verdi.

Ölen 28 ‹nsan›m›z›n Sorumlusu
‹ﬂbirlikçi AKP ‹ktidar›d›r
Irak’ta düﬂen uçakta 28 insan›m›z›n hayat›n› kaybetmesine iliﬂkin Adana
‹nönü Park›’nda aç›klamada bulunan ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, “sorumlusu
iﬂgalciler ve iﬂbirlikçi iktidard›r” dedi.
“Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Bir Lokma Ekmek ‹çin De Olsa Irak’a Gitme ‹ﬂgale Ortak Olma” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Dernek Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, Irak’ta ölen insanlar›m›z›n 250’yi geçti¤ini hat›rlatarak, ölümlerden iﬂgale ortak olan, iﬂgal rant›ndan
pay almaya çal›ﬂan iktidar ve tekellerin sorumlu olduklar›n› ifade etti.
Derne¤in daha önce düzenledi¤i “Bir
Lokma Ekmek ‹çin De Olsa Irak’a
Gitme ‹ﬂgale Ortak Olma” adl› kampanyay› hat›rlatan B›ld›rc›n, bu ça¤r›n›n halen geçerli oldu¤unu söyledi.
Ölenlerin ailelerine baﬂsa¤l›¤› dilenen aç›klamada, “Ölen 28 ‹nsan›m›z›n Sorumlusu ‹ﬂgalci ABD ve ‹ﬂbirli¤i Yapan AKP ‹ktidar›d›r” pankart› aç›ld›.
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Emperyalist
E mperyalist
soygunculara
bir imtiyaz daha!

Özlem TÜRK ANILDI!
Tecrite karﬂ› sürdürülen Büyük Direniﬂ'te 11 Ocak
2003 günü ﬂehit düﬂen Özlem Türk, mezar› baﬂ›nda
an›ld›. 14 Ocak günü, Amasya'n›n Gümüﬂhac›köy ‹lçesi’ne ba¤l› Çetmi Köyü’ndeki mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada, Özlem'in ﬂahs›nda tüm devrim ﬂehitleri
için sayg› duruﬂunda bulunuldu. HÖC Samsun Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen anmada yap›lan konuﬂmalarda Özlem Türk'ün emekçi, fedakar kiﬂili¤ine de¤inilerek hayat›ndan baz› kesintiler anlat›ld›.
ﬁiirlerin de okundu¤u etkinlikte daha sonra hep bir
a¤›zdan Özlem Türk'ün sevdi¤i türküler ve marﬂlar
söylendi.
Anmaya gelen HÖC'lüleri köy giriﬂinde durdurup
“kimlik kontrolü” dayatan jandarma, tahammülsüzlü¤ünü iki kiﬂiyi gözalt›na alarak sürdürdü. Anma sonras›, Hasan To¤an ve Murat Aktaﬂ'›n “aranmalar›n›n oldu¤unu” söyleyen jandarma, To¤an ve Aktaﬂ’› “adliyeye” diyerek karakola götürdü. HÖC'lüler arkadaﬂlar›n› yaln›z b›rakmamak için karakol önüne gittiler. Burada da tamamen keyfi bir ﬂekilde, adliyeye ertesi gün
ç›kar›lacaklar› söylendi.

Borsa’da yat›r›m ve spekülasyon yapan emperyalist
ﬂirketler, “yerli” ﬂirketlere tan›nan “s›f›r vergi” avantas›ndan yararlanabilmek için “mukimlik belgesi” ç›kartmak zorundayd›lar.
Oysa emperyalist ﬂirketler istiyor ki, kendilerini hiçbir zorluk ç›kart›lmas›n. S›f›r vergi’den yararlanabilmeleri için gereken bu “ﬂart”›n kald›r›lmas› için Maliye Bakanl›¤›’na baﬂvuran ﬂirketler, önce “hay›r cevab›”
ald›lar.
Tabii Unak›tan’›n emperyalistlerin kârlar›na karﬂ›
ç›kt›¤› yoktu. Kimbilir ne “hesaplar” yapm›ﬂt›.
Ancak emperyalist ﬂirketler ‘gideriz’ diye tehdit
edince, istedikleri yasa 3 gün içinde, burjuva bas›n›n
deyimiyle “jet h›z›yla” ç›kt›: Art›k borsada “s›f›r vergi”den yararlanabilecekler. Unak›tan, “borsada s›f›r
vergiden yararlanmak için yabanc› yat›r›mc›lara ﬂart
koﬂulan mukimlik belgesinin kald›r›ld›¤›n›” bizzat
aç›klad›.
AKP iﬂte böyle bir iktidar; iﬂçilerin, memurlar›n,
köylülerin taleplerini kulak ard› eder; ama talepte bulunan emperyalistler olunca, o talep, önünde sonunda
mutlaka “emir telakki edilip” yerine getirilir.

Birol KARASU ‹çin
ANMA YEME⁄‹
Yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadelede çeteler
taraf›ndan katledilen Birol Karasu için, 14 Ocak’ta ‹kitelli Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde anma
yeme¤i verildi. Derne¤in duvarlar›n›n Birol Karasu'nun
resimleriyle donat›ld›¤› anmada, Birol'u anlatan bir
film gösterimi sunuldu. Birol’un hayat› ve mücadelesini anlatan bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada "etraf›n›
saran onca haks›zl›¤a, yoksullu¤a, yozlaﬂmaya karﬂ›
kay›ts›z kalmad›¤›, susmad›¤›, bütün çocuklar›n, bütün bir halk›n gelece¤i için mücadele etti¤i” vurgulan›rken, tan›yanlar çeﬂitli yönleriyle Birol Karasu'yu
anlatt›lar.

Demokrat(!)
Tayyip!
Baﬂbakan Erdo¤an, eleﬂtiriye,
muhalefete tahammülsüzlükte gelmiﬂ geçmiﬂ tüm baﬂbakanlar› geride b›rakt›.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase ‹lknur’un yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, Baﬂbakan Erdo¤an, ﬂu ana kadar
100’ün üzerinde tazminat ve ceza davas› açm›ﬂ bulunuyor.
Tayyip Erdo¤an, geçen dört y›lda, kendisini eleﬂtiren 63 gazeteci ve 10 burjuva politikac› hakk›nda dava açm›ﬂ.
Erdo¤an, eleﬂtirenleri cezaland›rmakta o kadar “gözü kara” ki, kendisine tazminat ödemeye mahkûm edilen ancak paray› ödeyemeyen bir gazetecinin evine
haciz göndererek de Türkiye tarihinde “gazetecinin
evine haciz gönderen ilk baﬂbakan” olma ünvan›n› ald›. Böyle bir kafadan, böyle bir kültürden hâlâ “demokrasi!” beklemenin mümkün oldu¤unu düﬂünenler,
bu kadar dava karﬂ›s›nda hâlâ ayn› iddiada bulunabilecek mi?

Birtan ALTINBAﬁ ANILDI!
16 Ocak 1991’de Ankara’n›n DAL iﬂkencehanelerinde katledilen Birtan Alt›nbaﬂ, ölümünün 16. y›l›nda
14 Ocak’ta Ankara Gençlik Derne¤i’nde an›ld›.
Birtan Alt›nbaﬂ nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için
sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada,
Birtan’›n hayat› ve cüretkârl›¤› anlat›ld›. ﬁiirlerle süren programda son
olarak Birtan Alt›nbaﬂ’›n sevdi¤i
türküler söylendi. 26 Ocak’ta 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lacak olan Birtan Alt›nbaﬂ davas›na
ça¤r› yap›ld›.
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