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Söz gümüfl ise sükut alt›nd›r denir. Ancak
Mecit gibi ifade edersek, “bedava konuflulma-
yan” yerde söz de alt›nd›r. Bir de öyle vakitler
olur ki söz eylemini yitirir ve sükut hepten hü-
kümsüzdür. Orada yaln›zca bir hayk›r›fl kal›r ge-
riye: “Yoldafllar sald›r›yoruz!”

1996’n›n 4 Ocak günü Ümraniye Hapishane-
si’nin C-1 Ko¤uflu’nda jandarma özel timleri ta-
raf›ndan kuflat›lm›flt›k. 20 kifliydik hepsi hepsi.
Kalkanlar›, kasklar›, coplar›, zincirleriyle bir ro-
botlar ordusu gibi ko¤uflun kap›s›na dayand›kla-
r›nda tek bir silah›m›z vard›. Tarihimiz boyunca
yaratt›¤›m›z kültürün, ruh halinin, moral üstün-
lü¤ümüzün o günkü ifadesi olan “yoldafllar sald›-
r›yoruz” hayk›r›fl›.

13 Aral›k isyan›n›n intikam› peflindeydi jan-
darma. Ama intikam›n da ötesinde bizi hücrelere
atmaya karar vermifllerdi. 

“Hücrelere geçeceksiniz, eflyalar›n›z› topla-
y›n!”

Katliamc›lar sald›r›ya iflte bu sözlerle geldiler.

“Gelin götürebiliyorsan›z  götürün” cevab›n› ve-
rip direnifle geçtik. Bugün niye ölüyorsak, 4
Ocak’ta da onun için öldük. 

Hücreler o günkü sald›r›n›n da oda¤›ndayd›.
Düflman hep hücre rüyas› görüyordu. Onun de-
¤iflmeyen fikri sabitidir devrimcileri tek tek hüc-
relere atmak. Ama hücreye atmak baflka fleydir,
hücreleri kabul ettirmek baflka fley. Sonuçta, 9
y›l önce, 4 Ocak’ta gün geceye dönerken hücre-
lerdeydik art›k. Ard›m›zda dört flehit ve hiçbiri
ayakta duramayacak kadar a¤›r yaral›, kanlar
içinde onlarca tutsak hücrelerdeydi. Ümraniye E
Tipi’nin hücreleri kan gölleriyle k›pk›z›ld›... Ayn›
bugün F Tipi hücrelerinin kan gölleri içinde ol-
mas› gibi.

Birkaç gün sonra, zulmü, sömürü düzeninin

sahiplerini 25. katta vuran eylem gerçekleflti¤in-
de, o eylemin aç›klamas›nda geçen “tutsak yol-
dafllar›m›z› selaml›yoruz” sözlerini duydu¤umuz-
da hücrelerdeydik. O an yaflad›¤›m›z duygular›
hiçbir kelime tarif edemez flimdi.    

C-1’e barikat olmad›¤› halde 3 saat boyunca
giremediler. Mecit tüm çat›flma boyunca hep en
öndeydi; o gün “bedava” konuflmad› Mecit. Bü-
tün “Bize Ölüm Yok” sloganlar›n› bafllatan oydu.
Yaralar›m›z› saran Gültekin’le, hiç durmadan ça-
t›flmaya malzeme sa¤lamak için kap› ile ko¤ufl
aras›nda mekik dokuyan f›r›n iflçisi R›za’yla, Der-
sim’in yi¤it delikanl›s› Orhan’la birlikte 4 flehidi-
miz, hapishane direnifllerinin en onurlu sayfala-
r›ndan birini yazd›lar o gün. 1996 ve 2000 Ölüm
Orucu’nda flehit düflecek olan ‹lginç Özkeskin,
Halil Önder, Cengiz Çal›koparan ve Ali R›za da
orada, C-1 Ko¤uflu’ndayd›lar o gün. Hepsi a¤›r
yaral›yd›. C-1 Ko¤uflu’nun duvarlar› onlar›n kan-
lar›yla boyand›. Aczin ve korkunun de¤il, cesare-
tin ve onurun ad› oldu 4 Ocak.

2 Ocak 1979’da ‹stanbul
Mecidiyeköy’de faflistlerin kurdu-
¤u pusuda katledildi. Gültepe
semtinin örgütlenmesinde yer-
alan bir devrimciydi. 

1959’da Fatsa’da do¤an ‹çp›nar, 1975'ler-
de bafllad› mücadeleye. Örgütlü yaflam›n›n bü-
yük bölümünde ‹stanbul mahalli birimlerde ça-
l›flt›. Ayr›ca Karadeniz'de görevler ald›. 12 Eylül
koflullar›nda 5 y›l tutsak kald›. 1990’da ve son-
ra 1994’te yeniden tutsakl›klar yaflad›. 

Almanya’ya gidiflinden bir y›l sonra, 1
Ocak 2004’te aram›zdan ayr›ld›. Oligarflinin
hapishanelerde, iflkencelerde y›pratt›¤› bedeni
onu daha fazla tafl›yamad›...

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 15 Aral›k

21 Aral›k

������������			
Ümraniye fifiehitleri

9 Nisan 1977 Erzincan-Çay›rl›
do¤umludur. ‹stanbul’da büyüdü.
Devrimcilere sempatisi lise y›llar›nda bafllad›. 1995’ten itiba-
ren örgütlü bir devrimci oldu, gençli¤in akademik demokra-
tik mücadelesine kat›ld›. 1 May›s 1996’da tutukland›, Eskifle-
hir Hücre Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Hücreleri tan›d›. 

Defalarca gözalt›lar, tutsakl›klar yaflad›, her tahliye son-
ras›nda mücadelenin içindeydi. 

19-22 Aral›k Katliam›’nda d›flar›dayd› ama yüre¤iyle di-
ri diri yak›lan, kurflunlanan yoldafllar›n›n yan›ndayd›. O an-
dan itibaren öfkesiyle, kiniyle yoldafllar›n›n hesab›n› sormak-
tan baflka bir fley düflünmedi. 19-22 Aral›k Katliam›’na misil-
leme olarak 3 Ocak 2001’de, saat 13.50’de fiiflli Emniyet
Müdürlü¤ü’ne karfl› feda eylemi gerçeklefltirerek flehit düfltü. 

1970, Ordu do¤umluydu. Ö¤-
renci hareketi içinde yeralarak ör-
gütlü bir devrimci oldu. 1996’da tut-
sak düfltü, Bergama Hapishanesi’ne
konuldu. T‹KB Davas›’ndan yarg›la-
n›yordu.

19 Aral›k katliam› sonras›nda
ölüm orucu gönüllüsü oldu. Süresiz
açl›k grevinin 35. gününde, 2. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yeralarak eylemini
sürdürdü. Buca Hapishanesi’nden K›r›klar F Tipi’ne sevk
edildi. Daha sonra kald›r›ld›¤› Yeflilyurt Devlet Hastane-
si’nde zorla müdahaleyi reddetti. 265 gün boyunca sürdür-
dü¤ü ölüm orucunda 2 Ocak 2002’de ölümsüzleflti.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Ali ÇÇAMYAR Yüksel EEROL

Cezaevinde kanser teflhisi konulmas›-
na ra¤men tedavisi sürekli engellenip
ölümcül noktaya geldi¤inde tahliye edildi.
3 Ocak 1996’da tahliyesinden dört gün
sonra flehit düfltü. Tutsakl›ktan önce T›p
Fakültesi ö¤rencisiydi. Tutsakl›¤› sürecin-
de Malatya, Amasya, Antep ve Çanakkale
Hapishaneleri’nde kald›.

Kalender KKAYAPINAR

Orhan ÖÖZEN

R›za BBOYBAfi Gültekin BBEYHAN

1980’e
kadar dev-
rimci hare-
ketin safla-
r›nda müca-
dele etti. 12
Eylül’de Lüb-

nan’a geçerek
Filistin Halk

Cephesi saflar›nda savaflt›. Hareketle
yeniden iliflki kurma aflamas›nday-
ken, 2 Ocak 1987’de Filistin kamp-
lar›nda bir çat›flmada flehit düfltü.

Ali SSaban

Damar damar çatlad› 

topraklar›m›z

Al›nterimizin öz suyunu 

döktük

Al›nlar›m›zdaki onurun 

rengini katt›k

Elden ele Fidanca tafl›nd› meflalemiz!

Özgür TTutsaklar›n
19 AAral›k MMesajlar›: 
Biz KKAZANACA⁄IZ!

Merhaba,
Bizi yy›kamayan hher flfley
Bize ggüç vverdi FFidanca
19 AAral›k’ta vve ……(*)
Ve iiflte yyürüyoruz FFidanca!
Destan›m›z›n ccoflkusu vve 
‹bili’lerin ss›cakl›¤›yla
kucakl›yoruz ssizleri.
Hepimizden hhepinize sselamlar,
sevgiler.

Özgür TTutsaklar 
Kand›ra 11 NNo’lu FF TTipi

Hapishanesi

(*) … buradaki kelime hapishane
idaresi taraf›ndan karalanm›flt›r.

Merhaba
19-22 Aral›k günlerinin s›cakl›¤›,
umudumuzun coflkusuyla
kucakl›yoruz. 6. y›l›na giren
destan›m›z›n, bafle¤mezli¤imizin
temel tafl› 28’lerimizin yaratt›¤›
kahramanl›kt›r.
20 Ekim’de “zafer” diyerek yola
ç›km›flt›k. Ve verdi¤imiz zafer
sözünün alt›na, biz daha o gün
att›k kan k›rm›z› imzam›z›.
Son sözümüzü o gün bir kez
daha can bedeli söyledik: Biz
KAZANACA⁄IZ!..
28’lerimizin an›lar› önünde sevgi
ve sayg›yla e¤iliyor, umuda gönül
veren herkesi direniflimizin
coflkusuyla kucakl›yoruz.
Sevgiler Selamlar

Özgür TTutsaklar
Tekirda¤ 22 NNo’lu FF TTipi

Hapishanesi

Desen ve fliir Komün
dergisinin kapa¤›ndan

al›nm›flt›r. 

Cehennemin een aazap
verici yyeri, bbüyük aahlaki
çöküntü ddönemlerinde
tarafs›z kkalanlara
ayr›lm›flt›r. (Dance) 

Turgut ‹‹ÇPINARGültekin KKOÇ Abdülmecit SSEÇK‹N

4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapis-
hanesi’nde devrimci tutsaklara karfl› dü-
zenlenen planl› katliam sald›r›s›nda dire-
nerek flehit düfltüler. (Üç tutsak sald›r› s›-
ras›nda flehit düflerken Gültekin Beyhan
a¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›k-
tan sonra 8 Ocak’ta flehit düfltü.)

Dördü de farkl› milliyetlerdendiler,
dördü de Cephe’nin halklar›n birli¤i ve
kardeflli¤i ve kurtuluflunun örgütü oldu-
¤una inanm›fllard›. Gürcü milliyetinden
Abdülmecit, Dersimli Kürt Orhan, To-
katl› Türk milliyetinden R›za, Azeri milli-
yetinden Gültekin, Ümraniye’de beden-
lerinden ördükleri barikatlarda flehit düfl-
meden önce, mahalli alanda, dernekler-
de, lojistikte, milis içinde yeralmaya ka-
dar bir çok görevler üstlenmifllerdi.



Paris’te Uluslararas› Tecritle Mü-
cadele Platformu’nun düzenle-

di¤i sempozyumda bir konuflmac›
flöyle diyordu. “Lübnan ve Filis-
tin'den gelen biri olarak, ‹srail ha-
pishanelerinin en vahfli oldu¤unu
sanm›flt›m, ancak TAYAD’l›lar›n an-
lat›mlar›n› okuduk ve duyduktan
sonra, flafl›rd›m. Birincisi, tecrit ve
iflkencedeki vahflet boyutundan,
ikincisi, Türkiye'deki tutsaklar›n so-
runlar›yla ilgili dünya kamuoyunun
sessizli¤inden dolay› flafl›rd›m.”

6. y›l›ndaki direnifl, böyle bir vah-
flete ve böyle bir kuflatmaya ra¤-

men sürdürülebilen bir direnifltir. F
Tiplerine karfl› direnifl sorumlulu¤u-
nu daha 19 Aral›k’ta rafa kald›ran
reformistler ve direniflten ayr›ld›k-
tan sonra, nesnelli¤i bir yana b›ra-
k›p subjektivizm gözlüklerini takan
devrimci gruplar, direniflin bu ko-
flullarda bir destana dönüfltürülerek

sürdürülebilmesinin pratik ve siya-
sal anlam›na hâlâ gözlerini kapat›-
yorlar. Hâlâ bu boyutlara ulaflabil-
mifl bir direnifl için art›k “tali” bile
say›lamayacak noktalarda tart›flma-
y› sürdürüyorlar. Ayn› sempozyum-
da bir konuflmac› flu sözlerle özetli-
yordu direnifli: “Bu ölüm orucu de-
¤ildir art›k, özgürlük ve yaflam tut-
kusudur.” 

Bu ifadeler, Büyük Direniflin
dünya çap›ndaki önemini, anla-

m›n› tescil eden ifadeler olarak bize
coflku veriyor olsa da, ülkemize
bakt›¤›m›zda, direniflin en yak›-
n›ndakilerin direnifl gerçe¤ine en
yabanc› kalanlar olmas›, Türkiye
solu ad›na üzüntü vericidir. Ayn›,
Türkiye’deki Büyük Direniflle da-
yan›flmak için dört y›ld›r yap›lan
Uluslararas› Açl›k Grevi’ne
ABD'den, ‹spanya'dan, Ukray-
na'dan, ‹sviçre'den, Rusya’dan hatta

Moldavya'dan bile tutsaklar kat›l-
mas›na ra¤men, Türkiye s›n›rlar›
içindeki tutsaklar›n kat›lmamas›n›n
üzüntü verici ve düflündürücü oldu-
¤u gibi.   

Emperyalizm ve oligarfli için
“stratejik” bir politika olan tec-

rite karfl› mücadele, uzun soluklu
bir mücadeledir. Bu, uzun soluklu,
içeride ve d›flar›da sürdürülecek bir
direnme savafl›d›r. Bu direnme sa-
vafl›n› anlamamak, 6. y›l›na giren
Büyük Direnifli tekil bir hak alma
eylemi düzeyinde görmek, karfl›-
devrimin politikas›ndan da, devrim-
ci politikadan da anlamamak de-
mektir. Devrimci politika, kavgan›n
sanat›n› yapmakt›r. Her ad›m ve
ad›mlar›n say›lamayaca¤› uzun yü-
rüyüfller, ilmik ilmik örülür bu kav-
gada. fiunu ald›k/bunu verdik hesa-
plar›na s›¤maz bu sanat. Rakamlara
vurulamayacak inançlarla, iradeyle,
coflkuyla, kararl›l›kla, moralle, ken-
dine güvenle, iddial› olmakla bi-
çimlenir. Biz tarihimizden devrald›-
¤›m›z gelenekleri sürdürerek direnifl
sanat›n›n görkemli örneklerini ya-
ratmaya devam ediyoruz. 

1984 Ölüm Orucu direniflçileri,
“biz siyasi kimlik sahibi insanlar

olarak, s›n›flar savafl›n›n bulundu-
¤umuz cephesinde, bu kavgan›n sa-
nat›n› yapmaya çal›flt›k. Baflarabil-
dik mi?” diye sormufl ve ard›ndan
flunu eklemifllerdi: “Bu sorunun ce-
vab›n› kavgay› ilmik ilmik ören dü-
flünce tarz›n›n halk kitlelerine ula-

Türkiye solu ad›na, ülkemiz ve dünya halklar› ad›na, 
Türkiye’nin ve dünyan›n umudu ad›na, bir direnifl hatt› 
yaratt›k. Evet, bu direnifl hatt› bir Stalingrad’d›r; çünkü 

savafl›n kaderini tayin edecek bir direnifl mevzisidir. Sürmekte
olan bu zulme karfl› militanca, difle difl direnmeden hiç kimse

gelece¤i kazanma mücadelesi yürütemez, yürüttü¤ünü 
iddia edemez.

direnme savafl›
direnme sanat›direnme sanat›

3   Direnme savafl› direnme sanat›

5   Kan›m›z›n döküldü¤ü her yerde

7   Tüm Türkiye’den yükselen adalet talebi          

13  Baflucunday›z and›m›zd›r 

14  19 Aral›k/ O  sabah

17  Katliama yurtd›fl›nda protestolar

19  Orhan Pamuk davas›

24  Bir rant arac›:... 8’lilik

26  D‹SK’in sol partisi ve ÖDP’nin

‘anti-kapitalizm’i

32  Hayat›n ‹çindeki Teori: ‹nsan› seviyoruz!

Burjuvaziye karfl› kin ve nefret doluyuz

36  Kavga, iktidar ve pasta kavgas›

37  Saklad›¤›n›z baflka ne var?    

38  Faflist terör sürüyor

40  ‹nfaz belgelendi, katiller serbest

41 4. Uluslararas› Tecritle Mücadele

Sempozyumu 

44  Temel Haklar Federasyonu fiemdinli’yi

unutturmuyor

46  Irak’›n kaderini seçimler de¤il direnifl tayin

edecek 

48  Bolivya’da yoksullar kazand›

50  Burjuvazi Picasso’yu sever mi? 
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fl›p ulaflmad›¤›nda bulaca¤›z, dire-
nifl sanat›n›n bir gelenek haline ge-
lip gelmemesinde görece¤iz...” 

Onlar›n o gün sordu¤u “baflara-
bildik mi?” sorusunun cevab›,

ülkemizin 1984’ten sonraki 20 y›l-
l›k tarihinde verildi. Evet, baflard›-
lar. 1984’te tohumlar› at›lan direnifl
gelene¤i kitlelere ulaflm›fl, üzerle-
rindeki ölü topra¤›n› kald›rmalar›n›
sa¤lam›fl, direnifl sanat› bu toprak-
larda yenilmez bir gelene¤e dönüfl-
müfltür. Ufku küçük, hesaplar› kon-
jonktürel, iddialar› c›l›z olanlar el-
bette direnifli bir sanat olarak göre-
mezler. Ödenen bedellerin insanla-
r›n yüre¤ine, beyinlerine b›rakt›¤›
derin izleri farkedemezler. 

19 Aral›k kahramanl›¤› ve Büyük
Direnifl, bomba kurflun ya¤mur-

lar› alt›nda, kuflatma alt›nda, “stra-
tejik” tecrit duvar›n› parçalaya par-
çalaya devrim ve sosyalizm yürüyü-
flünü sürdürmektir. 19 Aral›k’›n 5.
y›ldönümünde ülkemizde belli ke-
simlerin suskunlu¤u, tecrit kuflat-
mas›n›n giderek darald›¤›n› ve çe-
flitli hareketlerin bu kuflatmaya bo-
yun e¤di¤ini gösteriyor. Guantana-
mo, Bagram, Ebu Gureyb, CIA’n›n
sorgu/hapishane uçaklar›, Türki-
ye’nin F Tipleri ve her alandaki tec-
rit, art›k bu dünyan›n reddedilemez
gerçekleridir. Sürmekte olan bu zul-
me karfl› militanca, difle difl diren-
meden hiç kimse gelece¤i kazanma
mücadelesi yürütemez, yürüttü¤ünü
iddia edemez. Etraf›ndaki tecrit du-
varlar›n› y›kmaya çal›flmayan, bu
duvara direnme mecali bile bulama-
yanlar, ülkemizdeki emperyalist ifl-
gali k›rmak, oligarflik diktatörlü¤ü
parçalamaktan nas›l sözedebilirler?

‹syanlar, ayaklanmalar, halk örgüt-
lülükleri, kurtulufla aç›lan tüm ka-

p›lar, emperyalizmin ve oligarflinin
siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri

sald›r›lar›na karfl› direnifl içinde or-
taya ç›kacakt›r. Demek istedi¤imiz
fludur ki, devrim ve sosyalizm mü-
cadelesi  için, emperyalizmin, oli-
garflinin sald›r›lar›na direnmeyi
içermeyen bir strateji çizilemez.
Böyle stratejiler ya soyuttur, hayat-
tan kopuktur, flabloncudur ya da dü-
zeniçidir. 

Türkiye solu ad›na, ülkemiz ve
dünya halklar› ad›na, Türki-

ye’nin ve dünyan›n umudu ad›na bir
direnifl hatt› yaratt›k. Evet, bu dire-
nifl hatt› bir Stalingrad’d›r; çünkü
savafl›n kaderini tayin edecek bir di-
renifl mevzisidir. Halk›n öncülerinin
yeri elbette ve tart›flmas›z olarak ka-
derin tayin edildi¤i yerde ve zaman-
da olmakt›r. O kaderin tayin edilme-
sine kurmay ve militan olarak kat›l-
makt›r. Elbette yeni bir fley söylemi-
yoruz, tarihin söyledi¤ini tekrar edi-
yoruz ve tarihin ö¤retti¤ini kendi ta-
rihimize yaz›yoruz. 

Politik olarak, irade ve iddia ola-
rak bu tarihsel direniflle büyüyo-

ruz. Halklar›n tarihsel ve bilge sez-
gisi görecektir ki; 19 Aral›k’a dire-
nebilenler, zulmü yere serebilirler!
Görecektir ki, 19 Aral›k gibi bir zu-
lüm karfl›s›nda ayakta kalanlar, 5
y›ld›r tecritte dimdik duranlar, sö-
mürü ve zulüm düzenini y›kacak si-
yasi iradeye ve kararl›l›¤a sahiptir-
ler. Halk›m›za, dünya halklar›na
hem söylüyor, hem gösteriyoruz; 19
Aral›k’ta gördünüz, emperyalizmin
ve oligarflinin devasa gücü birkaç
yüz tutsak karfl›s›nda kâr etmeyecek
kadar koftur. Gördünüz, zulmün
hücrelerinde tek de b›rak›lsan›z, dü-
flüncelerinizi savunabilirsiniz. Kat-
liamlar, linçler ülkesinde, yarg›n›n,
yasaman›n zulmedenden yana oldu-
¤u bir ülkede ne yapabiliriz ki de-
meyin: Hiçbir fley yapamasan›z, D‹-
RENEB‹L‹RS‹N‹Z! Tecritin orta-
s›nda kuflat›lm›fl olanlar›n direnme-

si tüm dünyaya bunu kan›tl›yor. 

Kavgay› güzellefltirebilen, onu
sanatlaflt›rabilendir. Bu direnifl

içinde hiçbir fley s›radan de¤il, ama
her fley emperyalizm-oligarfli blo-
kuyla halklar aras›ndaki savafl ger-
çe¤inin ola¤anl›¤› içinde. Hiçbir
ölüm s›radan de¤il bu direnifl için-
de, destan içinde destanlar yaflan›-
yor; ama yine s›ras› gelen direniflçi
bayra¤› devral›yor ve “her günkü
ifline gider gibi” yürüyüflü sürdürü-
yor. ‹ktidarlar de¤ifliyor, dünyada
alt üst olufllar yaflan›yor, kuflatmaya
yeni halkalar ekleniyor, yeni aldat-
macalar piyasaya sürülüyor ve biz
hedefimizden asla flaflmadan yürü-
meye devam ediyoruz. Direnme sa-
vafl›n› devrim ve sosyalizm yürüyü-
flümüze tabi k›larak büyütüyoruz. 

Asla yürüyüflümüzün yeterince
h›zl›, yeterince güçlü oldu¤unu

iddia etmiyoruz. Ama bu yürüyüflü
h›zland›rmak, kitlesellefltirmek, t›-
kan›kl›klar› açmak, kuflatmalar› yar-
mak, “sol”a dair eksikli¤i, açl›¤› du-
yulan ne varsa onlar› gidermek için,
emperyalizmin ve oligarflinin tecrit
sald›r›s› karfl›s›nda direnmenin flart,
“olmazsa olmaz” oldu¤undan emi-
niz. Bu flart› görmemek, dünyada ve
ülkemizde olan biteni kavramamak
veya kavrad›¤›n›n hakk›n› verecek
siyasi irade ve cürete sahip olma-
makt›r. 19 Aral›k kahramanl›¤›, ha-
pishanelerin ve d›flar›n›n tecrit du-
varlar›na karfl› direniflimizde sürü-
yor. Yaflad›¤›m›z bu koflullarda dün-
yan›n ve ülkemizin lafazanl›¤a, uz-
laflmac›l›¤a, egemenler cephesinden
s›¤›nacak flemsiyeler aramaya, “kü-
reselleflmenin” parlamentolar›nda
hayalleri tüketmeye de¤il, do¤ru
devrimci politikalar›n
kahramanca savunulmas›na ihti-
yac› vard›r.
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Güzel günler göreceğiz, hiç kuşkumuz yok bundan. Hiç çekince-
siz “yaşamak güzel şey be kardeşim” diyebileceğimiz bir ülkemiz
olacak. Zamanın bizim lehimize çalışması, gelen günlerin, gelen yılların
daha güzel olması, yine bizim ellerimizdedir. El ele tutuşalım, ellerimizi ta-
şın altına koyalım, ülkemizi yeni baştan yaratalım. Birlik, mücadele ve zafer di-
leklerimizle, okurlarımızın ve halkımızın yeni yılını kutluyoruz. 



19 Aral›k günü, hapishanelerin
önünden yükselen sloganlar; bu ül-
kenin tarihine geçen en büyük katli-
amlardan birinin asla unutulmaya-
ca¤›n› ve unutturulmayaca¤›n› bir
kez daha gösterdi. 

Bayrampafla Önü
HÖC üyeleri “Kahramanlar Öl-

mez Halk Yenilmez” sloganlar›yla
topland›lar hapishane önünde.  

O¤lu, Kand›ra F Tipi’nde ölüm
orucundayken flehit düflen Zeynep
Karademir, yafll› bedeni titreyen se-
siyle “Katlettiler, bu hapishanede 6
kad›n›m›z› diri diri yakarak öldür-
düler. Ama bizim çocuklar›m›z öl-
müyor, yafl›yorlar iflte...” diye hay-
k›r›yordu, tarihin verdi¤i bir bilge-
likle. “Benim çocu¤um onuruyla öl-
dü, iflkenceci devlete boyun e¤me-
di. Katil devlet çocuklar›m›z› yakt›"
diyerek öfkesini dile getiriyordu.

O günü hat›rlatt› okudu¤u dört-
lükle bir Cepheli devrimci: 

“Barut dolu tüfekleriyle geldiler
atefl buyru¤u verdiler ac›madan
ama flark› söyleyen bir halkla 
karfl›laflt›lar”

Kucak la -
y›p havalan-
d›rmaya ç›-
kard›klar› fle-
hitleri ve ya-
ral›lar› ortaya
koyarak, hala-
ya durmufltu
devrimciler 5
y›l önce.
Ö l ü m l e r e
meydan oku-
yan halaylara
duranlar› se-
lamlamak için
t o p l a n m › fl t ›

bugün 600’e yak›n insan. 

Ve fliir devam ediyor:

“Ve bayra¤›yla birlikte düfltü
‹ncecik genç k›z
Ve köflede vuruldu
Yaral› genç adam”
Düflen bizim genç k›zlar›m›z,

kad›nlar›m›z Gülserlerimiz, Özlem-
lerimizdi. Ali Atefl’ti atefl gibi bede-
niyle düflen.

“Ve halk›n 
flaflk›nl›¤› içinde ölülerin
Öfkeyle ve ac›yla 
düfltü¤ünü gördü
O zaman bu yerde
Halk›n düfltü¤ü bu yerde
Bayraklar kan› emmek için 
alçald›lar..”
Bizdik gören, bizdik öfkeyle

ac›yla kab›na s›¤mayan. Böyle böy-
le k›z›la boyand› sosyalizmin bayra-
¤›, dünyan›n ezilen halklar›ndan
damla damla ald› rengini. 

“19 Aral›k Katliamc›lar› Hâlâ
Cezaland›r›lmad›” pankart› ve katli-
amda flehit düflenlerin an›s›na sayg›
duruflu ile bafllad› eylem. Sayg› du-
ruflunun bitiminde, ‘Adalet ‹stiyo-
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KANIMIZIN DÖKÜLDÜ⁄Ü HER YERDE
KABINA SI⁄MAYAN ÖFKEM‹Z VARDI

19 AAral›k kkatliamc›lar› hhâlâ ccezaland›r›lmad›

Ülkenin dört bir yan›nda, on-
larca kentte öfkeli sloganlar,

hesap sorma kararl›l›¤› yüksel-
di. 5 y›ld›r direnmenin onuru
kadar, ba¤›ms›zl›ktan, demok-
rasiden, sosyalizmden yana her-
kesin yüre¤ini da¤layan, öfkesi-
ni büyüten ac› yeniden en canl›
haliyle yafland›. 

Ancak, kuflkusuz ac›lar›n da,
öfkenin de en kab›na s›¤ma-

yan›; katliamlar›n yafland›¤› ha-
pishanelerin önünde yap›lan ey-
lemlerdeydi. Bu dört duvarlar
kan›m›z›n ak›t›ld›¤›, diri diri
yak›ld›¤›m›z, kurflun ya¤murla-
r› alt›nda halaylara durdu¤umuz
yerlerdi. 

Duvarlar› delen ifl makinalar›-
n›n homurtular› hâlâ duvar-

lar›nda yank›lan›yordu. 

Birbirine sar›lm›fl, etleri, kan›
çekilmifl damarlar› birbirine

kar›flm›fl 6 bayan yoldafl›m›z›n
ç›¤l›klara kar›flm›fl sloganlar›
as›l› duruyordu zindan›n gözet-
leme kulelerinde. 

Mitolojik bir kahraman›n yü-
reklili¤iyle de¤il, tam da

Marksizm-Leninizm’e inanc›n
verdi¤i cüretle kurflunlar›n alev
saçan lav silahlar›n›n üzerine
bedenini tutuflturarak yürüyen
F›rat’›n “Yaflas›n Tam Ba¤›ms›z
Türkiye” slogan› hiç kesilme-
mifl, bizi karfl›l›yordu. 

Nazi esir kamp›n›n f›r›nlar›n-
da yüzleri, elleri yan›k için-

de ama bafl› dik, direnmenin
onuruyla ç›kan tutsaklar yine
yürüyorlard› ad›m ad›m hapis-
hane önünden ring araçlar›na. 



ruz’ slogan›n› hayk›rd›, tabelas›nda
‘Adalet Bakanl›¤› Bayrampafla E
Tipi...’ yazan dört duvar›nda ard›n-
da adaletin zerresinin bulunmad›¤›-
n› en iyi bilenler.

Katiller Yarg›lans›n!
Beyaz baflörtülü ve k›z›lbantl›

analar›n, karanfilli flapkalar› ile ba-
balar›n, oligarflik devlete büyük öf-
keleri yüzlerindeki derin çizgiler-
den okunuyor, gözlerinde böyle ev-
latlara sahip olman›n ›fl›lt›s› görülü-
yordu. Kitlenin hep bir a¤›zdan att›-
¤› “Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤a-
cak" slogan›, en iyi onlar›n öfkesini
anlat›yordu.

T›pk›, o sabah, tüm dünyaya
“bizi, 6 kad›n› diri diri yakt›lar” di-
ye hayk›rarak, katliam›n yalanla ör-
tülmesini o anda bozan Birsen
Kars’›n resmi ellerde yine gerçekle-
ri hayk›r›yordu. Diri diri yak›lm›flt›
canlar›m›z bu dört duvar›n ard›nda.
Hapishane önünde toplanan analar,
babalar, kardefller, efller, yoldafllar,
polis taraf›ndan uzaklaflt›r›ld›klar›
kilometrelerce öteden duymufllard›
yan›k et kokular›n›, gözleri yaflar-
m›flt› Bayrampafla’n›n üstünde tüten
dumanlardan. Hesab›n› soraca¤›z
demifllerdi daha o günden. 

Yine buradayd›lar, iflte hesap so-
ruyorlar ve hesaplar›n› “mahflere”
b›rakmayacaklar›n› hayk›r›yorlard›. 

Bayrampafla’daki katliam›n sa-
bah›nda kad›n tutuklular›n havalan-
d›rmada bütün vücutlar›n› yan›klar
içerisinde gösteren ve üzerinde ‘Di-
ri Diri Yakt›lar, Hesab›n› Soraca¤›z’
yaz›l› dövizlerde; HÖC ad›na aç›k-
lamay› yapan Gülin Günbil’in ko-
nuflmas›nda da bu mesaj vard›: 

“Emperyalistlerin isteklerini ye-

rine getirmeye ça-
l›flan Ecevit Hükü-
meti, Türkiye’de
halk›n muhalefeti-
ni ezip geçmek için
h a p i s h a n e l e r e
operasyon yapt›r-
m›flt›r, devrimci tu-
tuklular› öldürt-
müfltür...” diyerek,
suçlular için “bir

ceza istedi”. 

“Bu katliam suçuyla iktidar›
alanlar, bu suçu savunanlar için,
kan›m›z› emmifl ellerini bize uzatan-
lar için bir ceza istiyoruz.” 

“Onlar› evlerinde rahata ersin-
ler diye de¤il, onlar› burada, bu
yerde, suçlu ve hüküm giymifl ola-
rak görmek istiyoruz, bu nedenle
B‹R CEZA ‹ST‹YORUZ!” 

Kavgan›n ozanlar›, Grup Yorum
üyelerinin Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez ve Bize Ölüm Yok
marfllar› hep bir a¤›zdan, yumruklar
s›k›l› söylendi. Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi üyeleri, ellerinde getir-
dikleri karanfilleri hapishane içine
atarak, flehitlerimizi yaflataca¤›m›z›
bir kez de böyle ilan ettiler, resimler
hapishane önüne b›rak›ld›, oligarfli-
nin katliam belgeleri olarak. 

Ulucanlar ve Buca 
Hapishaneleri Önündeydik

Ulucanlar... 19-22 Aral›k Katli-
am›’n›n habercisi büyük katliam›n
yafland›¤› dört duvar. fiimdi Ulu-
canlar, 19-22 Aral›k Katliam›’n›n
hesab›n› soran Ankara HÖC üyeleri
a¤›rl›yor, elleriyle yüzünü kapatm›fl
utanc›ndan duvarlar, demir kap›. 

Burada da “19- 22 Aral›k Katli-
amc›lar› Hâlâ Cezaland›r›lmad›”
gerçe¤i hayk›r›l›yor k›pk›z›l pan-
karttan büyük puntolarla. Oligarfli-
nin baflkentinde, bu ülkenin iktida-
r›n›n demokrasi nutuklar› att›¤›, tam
da bugünlerde birçok kesimin “yar-
g› ba¤›ms›zd›r” yalan›na sar›ld›¤›
günlerde; Türkiye gerçe¤i sizin söy-
ledikleriniz de¤il, iflte budur diyor
HÖC’lüler. 28 insan› kurflunlayan,
diri diri yakanlar›n san›k sandalye-
sine dahi oturtulmad›¤› bir ülkede

hangi adalet, hangi hukuk diyorlar.
HÖC ad›na aç›klamay› yapan Umut
fiener, katliam› ve bugüne kadar ge-
çen süreci anlatt›¤› konuflmas›n›,
“Biz adalet istiyoruz! Ba¤›ms›z, de-
mokratik bir ülkede yaflamak istiyo-
ruz! Katliamc›lar›n cezaland›r›lma-
s›n› istiyoruz!” sözleriyle bitiriyor.

“Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-
miz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun, Katliamc›lar Cezaland›r›l-
s›n, Yaflas›n 19 Aral›k Direniflimiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar› at›l›yor hep bir a¤›zdan.

Ayn› s›ralarda sloganlar, ‹z-
mir’de, Buca Hapishanesi önünden
de yükseliyor. ‹zmir HÖC Temsilci-
li¤i, 17 Aral›k günü Buca Hapisha-
nesi önünde yapt›¤› eylemde, kan›-
m›zla sulanan k›z›l bayraklar› dal-
galand›r›yor, katliamc›lar›n ceza-
land›r›lmas›n› istiyor. Ama katliam-
c›lar korkuyorlar, köhnemifl duvar-
lar›n› korumak istercesine, mümkün
oldu¤unca hapishane duvarlar›n›n
uza¤›nda yap›lmas›n› istiyorlar
aç›klaman›n.

Çünkü o aç›klamada, söylenecek
sözde adalet iste¤i var, katliamc›la-
ra öfke var, zulme son verin ça¤r›s›
var. Bunlar duvarlar›na bile bulafl-
mamal› zulüm kalesinin.

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun, Yaflas›n Ölüm Orucu Direni-
flimiz” sloganlar› atan, pankart açan
HÖC’lüler ad›na konuflan ‹lknur
Maral, o gün katliama efllik eden
yalanlar› hat›rlatarak, “Bu katliam
bizim, halklar›m›z›n gelecek güzel
günlerini yok etmek için yap›lm›flt›r.
IMF politikalar›n›n rahatl›kla uy-
gulanabilmesi için yap›lm›flt›r. Bu-
gün ABD’nin BOP’u yaflama geçi-
rebilmesi, AB’nin istediklerini ülke-
mizdeki iflbirlikçilerine uygulatabil-
mesi için yap›lm›flt›r” diyor. 

HÖC’lülerin kendisini dinleme-
yerek belirledikleri yerde aç›klama-
lar›n› yapmalar› karfl›s›nda, polis
çaresiz ve acizlik içinde, bir provo-
katörü HÖC’lülerin üzerine yolla-
yarak provokasyon yaratmaya çal›fl-
sa da baflar›l› olam›yor ve öfkeli
sloganlarla eylem sona eriyor. 
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19-22 Aral›k Hapishaneler
Katliam›’n›n y›ldönümünde, ülke-
nin dört bir yan›ndan, katliamc›la-
r›n cezaland›r›lmas›n› isteyen ses-
ler yükseldi. Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi, Temel Haklar Fede-
rasyonu, TAYAD, Gençlik Federas-
yonu, çeflitli demokratik kitle örgüt-
leri ve devrimci çevrelerce yap›lan
eylemlerde, 19 Aral›k’› unutturma-
ma kararl›l›¤› ön plana ç›kt›. 

AKP Katliam› Sürdürüyor

➥ Temel Haklar Federasyonu,
16 Aral›k günü AKP fiiflli ‹lçe bina-
s› önünde, katliam› protesto ederek,
katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› istedi.
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Cezaland›r›lmad›” pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde, Büyük Direnifl’in 120
flehidinin resimleri ve katliam› ifade
eden foto¤raf tafl›nd›. 

Yap›lan aç›klamada, Avrupa
standartlar›nda ölümün ad›n›n F Ti-
pi hücreler oldu¤u kaydedilerek, “6
y›ld›r F Tipi hücrelerden tabutlar›n
ç›kmas›n›n sorumlusu devlettir.
AKP hükümeti bu durumun devam
ettiricisi ve uygulay›c›s› olarak suç-
ludur” denildi. Halk›n tüm kesimle-
rine yönelik F Tipi politikalara ör-
nekler verilen aç›klama “Halka kar-
fl› giriflilen bu topyekün sald›r›lar›n
sorumlular› cezaland›r›lmadan ve F
Tipi tabutluklar kapat›lmadan bu

mücadele bitmeyecektir” ifadeleriy-
le son buldu. 

➥ TAYAD’l› Aileler 17 Aral›k
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
yapt›klar› eylemde, “Ellerimiz
ölünceye kadar evlatlar›m›z› diri di-
ri yakan-katledenlerin yakalar›nda
olacak!” dediler. Gülsen Karg›n ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada katli-
amc›lar›n hala yarg›lanmad›klar›
hat›rlat›larak, fiemdinli’de katle-
denlerle 19 Aral›k Katliam›’n› ger-
çeklefltirenlerin ayn› oldu¤u kayde-
dildi. TAYAD’l› Aileler olarak her
koflulda direnen evlatlar›n›n yan›n-
da olacaklar›n› kaydeden aileler,
“Katliamlar›n Hesab›n› Soraca¤›z,
Yaflas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Dire-
nifli” sloganlar›n› att›lar. 

Aç›klama sonras›nda TAYAD’l›
Aileler, halka bildiriler da¤›tt›lar.
Bildirilerin genç yafll› herkes
taraf›ndan ilgiyle okundu¤u
görüldü. 

➥ Ba¤c›lar HÖC Tem-
silcili¤i, 18 Aral›k günü Yeni
Mahalle’de meflaleli bir yü-
rüyüfl düzenledi. Dondurucu
so¤u¤a karfl›n 170 kiflinin ka-
t›ld›¤› eylemde, “Katliamc›-

lar Cezaland›r›ls›n” pankart› aç›ld›
ve “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
19 Aral›k fiehitleri Ölümsüzdür,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› hayk›r›ld›. Barbaros F›r›-
n› önüne gelindi¤inde burada bir
aç›klama yap›larak, “Halk› katlet-
mek bir devlet politikas›d›r” denil-
di. 

➥ Ayn› gün sloganlar›n yüksel-
di¤i bir baflka gecekondu mahallesi
Gülsuyu idi. HÖC’lüler, “Adalet ‹s-
tiyoruz” pankart› ile yürüyüfl yapa-
rak, katliamc›lar cezaland›r›l›ncaya
kadar mücadeleyi sürdürme kararl›-
l›¤›n› ifade ettiler. Heykel’e kadar
sloganlarla yürüyen kitle, burada
bir aç›klama yapt›. 

➥ 16 Aral›k günü ‹.Ü. Merkez
Kampüsü önünde eylem yapan
Gençlik Federasyonu üyeleri, katli-
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Tüm Türkiye’den Yükselen Adalet Talebi

KATL‹AMCILAR 
CEZALANDIRILSIN

Adana



amc›lar›n cezaland›r›lmas›n› istedi-
ler. Volkan Yurt taraf›ndan yap›lan
aç›klamada; gençlik, katliamlara,
bask›ya ve zulme karfl› duyarl› ol-
maya ça¤›r›l›rken, s›k s›k "19 Aral›k
Katliam›n› Unutmad›k Unutturma-
yaca¤›z!, Yaflas›n Ölüm Orucu Di-
reniflimiz!” sloganlar› at›ld›.

➥ 20 Aral›k günü de, ‹Ü Edebi-
yat Fakültesi ö¤rencileri, katliam›
fakülte giriflinde yapt›klar› eylemle
protesto ettiler. Eylemde “19 Aral›k
Katliam›n› Unutma Unutturma, Be-
del Ödedik Bedel Ödetece¤iz” slo-
ganlar› at›ld›. Ö¤renciler ad›na bir
konuflma yapan Meltem Ayd›n, F
Tipi uygulamlar›n sadece hapisha-
nelerle  s›n›rl› olmad›¤›n› belirterek
"‹stanbul Üniversitesi'nde de F Tipi
uygulamas› ile karfl› karfl›yay›z” de-
di.

➥ ‹stanbul gençli¤inin bir bafl-
ka eylemi ise, yine 20 Aral›k günü
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ger-
çeklefltirildi. Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤renciler, Yemekhane önün-
den Tonoz Kafe önüne kadar, "19-
22 Aral›k fiehitleri Ölümsüzdür,
Kahramanlar  Ölmez Halk Yenil-
mez, Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-
miz” sloganlar›yla  yürüdüler. Bura-
da flehitleri anmak için düzenlenen
etkinlik sloganlar, marfllarla sona
erdi. 

Sosyalizm Bayra¤› 
Direniflte Dalgalan›yor

➥ Katliam›n lanetlendi¤i ve
katliama karfl› kahramanca direne-
rek ölümsüzleflenlerin an›ld›¤› et-
kinliklerin en anlaml›lar›ndan biri,

TAYAD’l›lar›n
yüzlerce gündür
direniflte bulun-
du¤u Ankara
Abdi ipekçi Par-
k›’ndayd›.  

19 Aral›k gü-
nü düzenlenen
anma etkinli¤in-
de “19-22 Aral›k
Ka t l i amc › l a r ›
Hala Cezaland›-
r›lmad›” ve

“Haklar ve Özgürlükler Cephesi”
yaz›l› iki pankart aç›ld›. K›z›l bant-
l›, beyaz baflörtülü ve karanfilli flap-
kal› TAYAD’l›lar, ya¤an kara ald›r-
madan kahramanlar› anmak için
oradayd›lar. 120 flehidin foto¤rafla-
r›, k›z›l bayraklar tafl›nan etkinlik,
Ebru Gürler’in aç›l›fl konuflmas›yla
bafllad›. Sayg› duruflu ve Mesut
Eröksüz’ün konuflmas› ile sürdü. 

Eröksüz, katliam›n emperyaliz-
min ç›karlar› için gerçeklefltirildi¤i-
ni kaydederek, Avrupa Birli¤i’nin
sorumlulu¤una dikkat çekti. “Bir
ülke düflünün ki devlet can güvenli-
¤inden sorumlu oldu¤u dört duvar
aras›ndaki insanlar› katlediyor; bir
ülke düflünün ki katliamc›lar de¤il
katledilenler yarg›lan›yor; bir ülke
düflünün ki katliamc›lar üstün hiz-
met madalyas› ile ödüllendiriliyor”
diye konuflan Eröksüz, bütün bunla-
ra ra¤men alt› y›ld›r ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm bayra¤›n›n
emperyalizmin ve oligarflinin tecrit
hücrelerinde yere düflürülmeden
can pahas›na dalgaland›r›ld›¤›n›n
alt›n› çizdi. 

Daha sonra, 3 y›ld›r Abdi ‹pekçi
Park›’nda direnen TAYAD’l› Aileler
ad›na Ayfle Arapgirli bir konuflma
yapt›. Arapgirli ‘EL’in alt›ndaki di-
renifle iliflkin konuflurken, Ali Sinan
Ça¤lar’›n fliiri direniflçilerin an›s›-
nayd›. Etkinlik, “Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez, Yaflas›n Abdi
‹pekçi Direniflimiz, Sonuna Sonsuza
Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz”
gibi sloganlarla sona erdi.

➥ Ankara’daki bir baflka eylem
de 19 Aral›k günü Al›nteri, BDSP,

DHP, ESP, HKP, HÖC, Kald›raç,
Partizan ve Tüm ‹GD taraf›ndan ya-
p›ld›. Sakarya Caddesi’nde topla-
nan 250 kifli, meflalelerle Abdi ‹pek-
çi Park›’na yürüdü. ÇHD’nin de
destek verdi¤i eylemde, “19-22
Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Sora-
ca¤›z” yaz›l› ortak pankart ile, dö-
vizler ve flamalar tafl›nd›.

Park’ta Evrim Erdemir, ortak
aç›klamay› okurken, Fatma Koyu-
p›nar, Serdar Demirel ve Serpil Ca-
badan’›n ölüm orucu direniflini sür-
dürdü¤ünü kaydetti. Ayr›ca, TA-
YAD’l› Aileler ad›na Ayfle Arapgir-
li, ÇHD Ankara fiubesi ad›na Av.
Do¤an Erkan ile ÇHD Genel Sekre-
teri Selçuk Koza¤açl› birer konufl-
ma yapt›lar. Son olarak ‹dilcan Mü-
zik Grubu’nun marfllar› hep bir
a¤›zdan söylenerek, “Katil Devlet
Hesap Verecek, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Devrimci ‹rade Tes-
lim Al›namaz” sloganlar› at›ld›. 

Emperyalizme Direnmekten 
Vazgeçmediler

➥ Adana ve fiakirpafla Temel
Haklar, 16 Aral›k günü ‹nönü Par-
k›’nda katliam› protesto ettiler. “19-
22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Yarg›-
lanmad›” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde, “Yaflas›n Ölüm Orucu Di-
reniflimiz” slogan› at›l›rken, Meh-
met B›ld›rc›n’›n yapt›¤› aç›klama-
da, “AKP iktidar› katliam politika-
s›n› sürdürüyor” denildi. 

➥ Adana’daki bir baflka eylem
de 19 Aral›k günü Adana HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan yine ‹nönü
Park›’nda gerçeklefltirildi. 19 Aral›k
Katliam›’n›n foto¤raflar› ve k›z›l
bayraklar›n tafl›nd›¤› eylemde konu-
flan K›ymet Erenler: “5 y›l geçti. 5
y›l boyunca devrimciler gerçekleri
anlatmaktan ve savunmaktan vaz-
geçmediler. Katledildiler, zorla mü-
dahalelerle sakat b›rak›ld›lar, ölüm
oruçlar›nda 120 kez öldüler, linç
edildiler, komplolarla tutukland›lar
ama emperyalizme karfl› ç›kmaktan
vazgeçmediler” diye konufltu. 

Aç›klamadan sonra Adana
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Gençlik Derne¤i Müzik Grubu’nun
eflli¤inde Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez ve Bize Ölüm Yok marfl-
lar› hep birlikte söylendi. Z›lg›tlar
eflli¤inde eylem bitirildi.

➥ Bursa HÖC Temsilcili¤i, 17
Aral›k günü Bursa Tiyatrosu önün-
de “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Cezaland›r›lmad›” pankart› açarak
eylem yapt›. Serkan fienol taraf›n-
dan yap›lan konuflmada dönemin
hükümetinin katliama k›l›f arayan
aç›klamalar› hat›rlat›larak, “19-22
Aral›k katliam› hala sürüyor” denil-
di. 

➥ Bursa HÖC’ün bir baflka ey-
lemi de 18 Aral›k günü AKP Bursa
‹l binas› önündeydi. Cenk Boflnak,
yapt›¤› konuflmada, “Ölümlerin so-
rumlulu¤u Avrupa ve AKP iktidar›-
na aittir. Tecrit öldürüyor ölümleri
durdurun” dedi. 

➥ 19 Aral›k günü Bursa Temel
Haklar Gemlik Temsilcili¤i’nde 19
Aral›k flehitleri için bir anma düzen-
lendi. Katliam ve direnifl üzerine bir
konuflma yapan Hayriye Gündüz,
“Devrimci tutsaklar halka karfl› ya-
p›lan bu sald›r›da bedenlerini bari-
kat yapt›” diye konufltu. 

Hopa’dan Besni’ye...

➥ Hopa HÖC Temsilcili¤i, 16
Aral›k günü kaymakaml›k karfl›s›n-
daki Belediye Park› giriflinde yapt›-
¤› eylemde, katliamc›lar cezaland›-
r›lana kadar mücadelesinin sürece-
¤ini hayk›rd›. Hopa Halkevi ve Ho-
pa ESP Temsilcili¤i’nin de destek
verdi¤i eylemde yap›lan aç›klama-
da, “120 kez öldük ve tecrit kalkana
dek düflüncelerimiz u¤runa ölmeye
haz›r›z” denildi. 

➥ Diyarbak›r’da, Dicle Genç-
lik Derne¤i, 16 Aral›k günü Sanat
Soka¤› giriflinde toplanarak bir
aç›klama yapt›. Meflalelerin tafl›nd›-
¤› eylemde katliama “Hayata Dönüfl
Operasyonu” denilerek, tarihi bir
kara mizah›n ortaya konuldu¤u kay-
dedildi. 

➥ Erzincan Gençlik Derne¤i

üyeleri, 16 Ara-
l›k günü Vak›flar
‹fl Han› önünde
yapt›¤› eylemde,
19-22 Aral›k Ha-
pishaneler Katli-
am›n›n, ülkemiz
tarihinin en bü-
yük katliamlar›n-
dan biri oldu¤u-
nu hat›rlatarak,
“ U n u t m a d › k ,
unutturmayaca-
¤›z” dediler. Eylemde, dövizlerin
yan›s›ra, temsili tabut ve k›z›l bay-
raklar tafl›nd›, “Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

➥ Erzincan’daki bir baflka ey-
lem de 19 Aral›k günü yap›lan me-
flaleli yürüyüfl oldu. E¤itim-Sen fiu-
besi önünde toplanan Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri, polisin engelleme-
sine ve kitleyi da¤›tmak istemesine
karfl›n flehitlerin resimleri ve slo-
ganlarla yürüdü. Yürüyüfl sonunda
Dörtyol’da bir aç›klama yapan Ul-
viye Yörük, sansür politikas›na dik-
kat çekti. Polisin y›¤›nak yapt›¤› ey-

lemde halk alk›fllarla destek verir-
ken, flehitlerin resimleri meflalelerin
ayd›nl›¤›nda alana as›ld›. 

➥ Erzincan Gençlik Derne¤i
üyeleri, 18 Aral›k günü de, dernek
binas›nda düzenledikleri etkinlikte,
19 Aral›k flehitlerini selamlad›lar.

➥ Katliam›n protesto edildi¤i
yerlerden biri de Ad›yaman’d›. Ad›-
yaman HÖC Temsilcili¤i’nin ilk ey-
lemi, 16 Aral›k günü Demokrasi
Park›’ndayd›. “19-22 Aral›k Katli-
amc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›”
pankart› aç›lan eylemde konuflan
Mustafa Çapardafla, 19-22 Aral›k
katliamc›lar›n›n hala cezaland›r›l-
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Gençlik Federasyonu üyesi üniversite
ö¤rencileri birçok kentte düzenledikleri ey-
lemlerle, gençli¤in bu ülkede yaflanan hiçbir
katliama sessiz kalmayaca¤›n› ortaya ko-
yerken, ‹stanbul’da Gençlik Federasyonu Li-
se Komisyonu üyeleri de, liseli gençli¤in se-
si oldular. 

Gençlik Federasyonu Lise Komisyonu
üyeleri, Sar›gazi'de Mehmetçik Lisesi önün-
de ve Gazi Mahallesi fiair Albay Kunanbay
Lisesi'nde eylem yapt›lar. "19-22 Aral›k
Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›' yaz›l›
pankart açan liseliler, katillerin cezaland›r›l-
mas›n› isteyen sloganlar att›lar. Gazi’de 50
liselinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› yapan
Ünal Çimen, liseli gençlik olarak katillerin
yakas›na yapacaklar›n› kaydetti. 

Sar›gazi’de ise, eylem öncesi okul mü-
dürünün s›n›flar› tek tek dolaflarak, eyleme
kat›lmamalar›, yoksa cezaland›raca¤› tehdi-
di yafland›. Ö¤rencilerine apolitik olun, dün-
yayla, ülkeyle ilgilenmeyin, 120 insan öl-
müfl size ne mesajlar› veren okul müdürü-
nün bu çabas› bofla giderken, 25 liselinin
kat›ld›¤› eylemde Lise Komisyonu ad›na Sa-
lih Ça¤›n Kul taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, liseli gençli¤in faflist katliamlara karfl›
sessiz kalmas›n›n düflünülemeyece¤ine vur-
gu yap›ld›.

Liseli Gençlik 
Hesap Soruyor

Mersin



mad›¤›n›, aç›lan göstermelik dava-
larda ise her türlü engellemeye bafl-
vuruldu¤unu belirterek; sorumlula-
r›n›n Ali Suat Ertosun gibi "Devlet
Üstün Hizmet Madalyas›"yla ödül-
lendirildi¤ini hat›rlatt›. EMEP’in de
destek verdi¤i eylem, "Adalet ‹sti-
yoruz, Yaflas›n Ölüm Orucu Direni-
flimiz" sloganlar›yla sona erdi. 

➥ Ad›yaman HÖC Temsilcili¤i
19 Aral›k günü de yine Demokrasi
Park›’nda biraraya gelerek, katliam›

protesto eden
bir eylem dü-
zenledi. Ey-
lemde yap›lan
a ç › k l a m a d a
AKP iktidar›na
ses leni le rek ,
“Daha kaç in-
san›n ölmesi is-
teniyor? ‹flken-
ceye s›f›r tole-
rans diyen AKP
iktidar› tecrit

iflkencesine son vermelidir" denildi. 
➥ Ad›yaman’›n sadece merke-

zinde de¤il, Besni ilçesinde de kat-
liama karfl› sloganlar yükseldi.
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Besni
E¤itim-Sen fiubesi’nde düzenlenen
gecede katliam› anlatan film göste-
rimi ile müzik dinletisi yeral›rken,
Sercan Zülal, tecrit, katliam ve
ölüm orucunu anlatan bir konuflma
yapt›. 

Ölüm Orucu Sürüyor

➥ Zonguldak HÖC Temsilcili-
¤i, 17 Aral›k günü Madenci An›t›
önünde, “19-22 Aral›k Katilleri Ha-
la Cezaland›r›lmad›" pankart› aça-
rak yapt›¤› eylemde, oligarflinin ül-
kede tek bir muhalif ses b›rakma-
mak için katliam› gerçeklefltirdi¤i
kaydedildi. Zulmün devrimcileri
teslim alamad›¤›n› belirten HÖC
üyeleri, s›k s›k “Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar› att›lar. 

➥ Karadeniz’in bir baflka kenti
Samsun’da da HÖC’lüler AKP
Merkez ‹lçe Teflkilat› önünde, ikti-
dar›n katliam› sürdürmesini protes-
to ettiler. 17 Aral›k günü yap›lan ey-
lemde pankart aç›l›p sloganlar at›-
l›rken, katliamc›lar›n hala cezalan-
d›r›lmad›¤›, aksine devlet taraf›n-
dan ödüllendirildi¤i vurguland›.
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Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i’nin (ÇHD),
Elektirik Mühendisleri Odas›’nda 17-18 Ara-
l›k günlerinde iki gün süren bir panel düzen-
lediler. “‹nsan Ancak Mezarda Yaln›z Kal›r”
isimli panelde, katliam, tecrit ve katliama
iliflkin davalar›n durumu tart›fl›ld›. 

Katliamda flehit düflen tutsaklar an›s›na
sayg› durufluyla bafllayan paneli sunan Av.
Behiç Aflç›’n›n ard›ndan ilk olarak eski Bay-
rampafla Savc›s› Av. Necati Özdemir sözald›.
Sözlerine “Bence insan mezarda da yaln›z
kalmaz” diyerek bafllayan Özdemir, “Ben
içerideki insanlar için kim olursa olsun in-
sanca bir yaflama lay›k olduklar›na inan›yo-
rum” diye konufltu.

Ard›ndan sözalan Av. Selçuk Koza¤açl›,

Ulucanlar, Diyarbak›r, Buca’y› hat›rlatarak,
“Nas›l 10 tutsak katledilir diyorduk. Ama 19
Aral›k’ta gördük ki, devlet 100 kifliyi bile
katledermifl” dedi. E¤er tutsaklar›n siyasal
nedenlerden dolay› F Tipine at›ld›larsa, yö-
netenlerin baflaramad›klar›n› belirten Koza-
¤açl›, “çünkü devrimci tutsaklar F Tiplerinde
de komün yafl›yorlar. Üretim yap›yorlar, di-
reniyorlar” diyerek tutsaklar›n teslim al›na-
mayaca¤›n› kaydetti. Koza¤açl›, son olarak
panele kat›lan herkese, “Bugün hapishane-
ler için ne yapabiliriz” sorusunu sorarak söz-
lerine son verdi.

Soru cevap k›sm›n›n ard›ndan ara veri-
len panelin ikinci bölümünde ilk sözü, eski
tutsak Veysel fiahin ald›. Katliam› anlatan
fiahin, “5133 tane o bombalardan 56 saat
boyunca kapal› ortamlarda üzerimize at›ld›”
fleklinde konufltu ve “19 Aral›k Katliam›’n›
unutmamal›y›z ve unutturmamal›y›z” dedi.

Katliam günü kendisi de tutsak olan Av.
Faz›l Ahmet Tamer ise, “Siyasi tutsaklar› sin-
dirmek için katliam yapt›lar, F Tiplerini açt›-
lar, yeni faflist yasalar ç›kard›lar ama tut-

saklar› teslim alamad›lar” diye konufltu. Son
olarak konuflan Av. Güçlü Sevimli, katliama
iliflkin kimi belgelerden örnekler sunarak
planl› vahfleti gözler önüne serdi. 

Panel ertesi günü de katliama iliflkin da-
valar ve tecritin tart›fl›lmas› ile sürerken,
tecritin yeniden demokratik güçlerin
gündemi haline getirilerek mücadelenin
yükseltilmesi üzerinde duruldu. 

ÇHD üyeleri, 20 Aral›k günü de, en bü-
yük katliam›n gerçekleflti¤i Bayrampafla Ha-
pishanesi önündeydiler. Burada aç›klama
yaypan Av. Hakan Karada¤, “Devlet güçleri,
arkalar›nda yak›lm›fl, kurflunlanm›fl, gaza
bo¤ulmufl 28 ölü, yüzlerce a¤›r yaral› ve
uzuvlar›n› yitirmifl onlarca mahpus b›raka-
rak ç›k›p gittiler. Tam 5 y›l geçti. Tek bir fa-
il cezaland›r›lm›fl de¤il. Aksine yeni rütbeler,
Devlet Üstün Hizmet Madalyalar› ve Yarg›-
tay Üyelikleri da¤›t›larak ödüllendiriliyor.
Bugün ise operasyonun failleri muhalif olan›
fliddetle, tecritle, ölümle ortadan kald›rmak
için operasyonu kesintisiz olarak sürdürü-
yor” fleklinde konufltu.

HUKUKÇULAR: Tecrit Gündemimiz Olmal›

Hopa



Samsun HÖC üyeleri, 21 ve 22 Ara-
l›k günlerinde Adalet Mahallesi’nde
Atakum Beldesi’nde, Ömürevleri
ve Türkifl Mahallesi’nde, TA-
YAD’›n katliama iliflkin özel say›la-
r›n› da¤›tt›lar. 

➥ Haklar ve Özgürlükler Cep-
hesi’nin alanlarda oldu¤u yerlerden
biri de Artvin oldu. 19 Aral›k günü
Sümerbank Kavfla¤›’nda yap›lan
eyleme, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi ö¤rencileri de kat›ld›lar. Ülke-
lerinde yaflanan böyle bir katliama
duyars›z kalmayan ö¤rencilerin da-
ha sonra dekan taraf›ndan tehdit
edildikleri ö¤renildi. 

➥ Dersim HÖC Temsilcili¤i 19
Aral›k günü Yeralt› Çarfl›s› üzerinde
yapt›¤› aç›klamada, flehitlerin re-
simlerini tafl›d›. “19- 22 Aral›k Kat-
liamc›lar› Hala Cezaland›r›lmad›”
diyen HÖC’lüler ad›na Özcan Duta-
¤ac› bir konuflma yapt›. Duta¤ac›,
tutsaklar›n 19 Aral›k 2000’den bu
yana en zor koflullarda tecrit alt›nda
tutulduklar›n› hat›rlatarak, “Ölüle-
rimizden duvarlar olufltu. Tecrit du-
var›n› y›kmak için F Tiplerinde
ölüm orucunda bulunan insanlar›-
m›z var. 19-22 Aral›k katliam›n›n
sorumlusu dönemin DSP, MHP,
ANAP iktidar›d›r. Devam›nda tecrit
politikas›n› devralan AKP iktidar›
sorumludur. Adalet ‹stiyoruz!” diye
konufltu.

➥ Elaz›¤ HÖC'lüler de 17 Ara-
l›k günü Hozat Garaj› önünde yap-
t›klar› eylemle katliam› unutturma-
yacaklar›n› hayk›rd›lar. “IMF prog-
ramlar› daha rahat hayata geçsin
diye diri diri yak›ld› kad›nlar›m›z.
Ve katliamc›lar hala görevlerinin
bafl›nda” diyen HÖC’lüler, müca-
deleyi hep birlikte büyütme ça¤r›s›
yapt›lar. 

➥ Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 19
Aral›k günü de yine Hozat Gara-
j›’nda yapt›¤› eylemde, “19-22 Ara-
l›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›l-
mad›” pankart› açt›lar. Eylemde ko-
nuflan Volkan Altunay, direnifle vur-
gu yaparak, teslim ol ça¤r›lar›na di-
reniflle karfl›l›k verildi¤ini kaydetti.
Altunay, “Bugün 19 Aral›k’ta ölüm-

süzleflenleri bir kez
daha sevgiyle, ba¤l›-
l›kla an›yoruz. Onla-
r›n gelece¤e tafl›d›¤›
de¤erleri ve büyüttü-
¤ü umudu onlar gibi
sahiplenece¤iz" diye
konufltu. 

➥ 18 Aral›k’ ta
Tirito¤lu Park›’nda
eylem yapan Uflak
Gençlik Derne¤i
üyeleri, gençlik olarak katliamc›la-
r›n yakas›n› b›rakmayacaklar›n›
hayk›rd›lar. Eylemde konuflan Yase-
min Tank, “Dün Susurluk’ta; bugün
fiemdinli'de ortaya ç›kan devlet
ölümlerden sorumludur. AKP de
katliam›n orta¤› ve devam ettiricisi-
dir" dedi. Eylem, “Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz, Sonuna Sonsuza

Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz"
sloganlar›yla bitirildi. 

Katliam, Emperyalizmindir

➥ ‹zmir HÖC Temsilcili¤i, 19
Aral›k günü Karfl›yaka Çarfl›’da ‹fl
Bankas› önünde katliam› protesto
etti. “19-22 Aral›k Katliamc›lar›
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Türkiye’nin birçok yerinde 21 Aral›k gü-
nü as›lan pankartlarda da, katliamc›lar›n
cezaland›r›lmad›¤› halka duyuruluyordu. 

Ankara K›z›lay Meydan›’na, Kolej Kav-
fla¤›’nda bulunan Ahmetler Köprüsü’ne, fii-
rintepe Kavfla¤› eski su deposuna, Dikmen
Sokullu’da Eski ‹l Meclis ‹lkö¤retim Okulu-
’na as›lan pankartlar›n baz›lar› saatlerce
kal›rken, halk›n ilgisini çekti. Bursa’da Sant-
ral Garaj ve Heykel olmak üzere iki ayr› ye-
re as›lan pankartta da ayn› slogan vard›:
“19 – 22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezalan-
d›r›lmad› – HÖC”. Adana’n›n; ‹nönü Cadde-
si, D400 Karayolu Tekel Fabrikas›, Çukuro-
va Üniversitesi E¤itim Fakültesi R–1 Ders-
likleri binas›na üç ayr› pankart as›ld›. 

Bal›kesir’de üniversite yak›nlar›nda
Atalar Caddesi’nde as›lan pankart ‘Gençlik
Federasyonu’ imzas›n› tafl›yordu. 

Malatya’da, Elaz›¤ çevre yolu ve mer-
kezinde olmak üzere iki ayr› yere as›lan
pankartlar; Hatay HÖC taraf›ndan kent
merkezine; Artvin’in Cumhuriyet Meyda-
n›’na, Samsun'da Yüzüncü Y›l Bulvar›’na
as›lan pankartlar da halka gerçe¤i ulaflt›r›-
yorlard›. ‹zmir'de Bayrakl›, Üçyol ve Girne
Caddesi’nde as›lan pankartlarla 19-22 Ara-

l›k katliamc›lar›n›n yarg›lanmamas› protes-
to edildi.

Ayn› gün, ülkenin birçok kentinde oldu-
¤u gibi, ‹stanbul'un merkezi yerlerine, ma-
hallerine as›lan büyük boy pankartlar, kat-
liamc›lar› sahiplenen düzeni teflhir ediyordu.
"19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›-
r›lmad›" yaz›l› ve HÖC imzal› pankartlardan
elimize bilgisi ulaflanlar flöyle: 

Bostanc› Merkezi, Göztepe Köprüsü, Un-
kapan› Zeyrekhane, Topkap›, Gazi-Küçük-
köy merkezi, fiirinevler Yürüyüfl Yolu’nda
bulunan Ayd›n Apartman›, Bak›rköy’de bir
binaya,‹stanbul Okmeydan›’nda Okmeydan›
Özel Hastanesi’ne...

Katliam, Pankartlarla Teflhir Edildi

Dersim



Hala Yarg›lanmad›” pankart› ve fle-
hitlerin resmini ile k›z›l bayraklar
tafl›yan HÖC’lüler “Ölüm Orucu
fiehitleri Ölümsüzdür, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz” sloganlar› att›-
lar. Aç›klamay› yapan Bayram ‹çlek
sald›r›n›n emperyalizmin ve iflbir-
likçi oligarflinin sald›r›s› oldu¤unu
kaydererek, “Devrimciler bunun
için ölüm orucu direniflini sürdürü-
yorlar. Emperyalizme karfl› ç›kma-
ya, ba¤›ms›z Türkiye diye hayk›r-
maya da devam ediyorlar. Ba¤›ms›z
Türkiye’yi yaratana kadar da  diren-
meye ve bunun bedelini ödemeye
devam edecekler” dedi. 19 Aral›k’›
Ayd›n Hapishanesi’nde yaflayan ‹ç-
lek’in o günü anlatmas›n›n ard›n-
dan, yine katliam› Uflak Hapishane-
si’nde yaflam›fl olan Yurdagül Gü-
müfl katliam› anlatan bir konuflma
yapt›. 

➥ Ege bölgesinde bir baflka ey-
lem ise Isparta’da düzenlendi. HÖC
Temsilcili¤i, 18 Aral›k günü Kafeler
Caddesi'nde biraraya gelerek "19-
22 Aral›k'›n Katilleri Hala Cezalan-
d›r›lmad›” pankart› açt›. “Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz” slogan›
at›lan eylemde konuflan Ayfle Kay-
tan, “5 y›ld›r elde bulunan delillere
ve adli t›bb›n raporlar›na ra¤men
cezaland›r›lm›fl tek bir katliamc›
yoktur” diye konufltu. 

➥ Katliam›n bafllad›¤› günü ey-
lemle karfl›layan Mersin HÖC Tem-
silcili¤i de Taflbina önündeydi. Bir-
sen Kars’›n “diri diri yakt›lar” ile
simgeleflen resmini tafl›yan HÖC’lü-
ler ad›na konuflan Gülbeyaz Karaer,
“19-22 Aral›k ile bafllayan ve bugün
TECR‹T politikalar›yla süren bu
katliama son verilmelidir. ‹lerici,
demokrat, duyarl› tüm kurum ve ki-
flileri bu katliama karfl› mücadele et-
meye ça¤›r›yoruz” diye konufltu.
Eylemi Halkevi de destekledi. 

➥ 19 Aral›k Sakarya’da AKM
önünde, Sakarya Gençlik Derne¤i
ö¤rencilerinin de oldu¤u "Devrim-
ci-Demokrat Gençlik" taraf›ndan
bir yap›lan eylemde, katliam protes-
to edildi. 

➥ Kocaeli Gençlik Derne¤i, 16

Aral›k günü, Merkez Kampüs’de
yapt›¤› eylemle katliam›n sorumlu-
lar›n›n hala yarg›lanmamas›n› pro-
testo etti. “F Tipi Üniversite ‹stemi-
yoruz”, “Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-
niflimiz” sloganlar› at›lan eylemde,
“katliam›n sorumlular› yarg›lan›p
cezaland›r›lana kadar ellerimiz ya-
kalar›nda olacak!” denildi. 

➥ 16 Aral›k günü Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
yerleflkesi Giriflinde Gençlik Fede-
rasyonu taraf›ndan protesto eylemi
düzenlendi. Gençlik Derne¤i Bafl-
kan› Engin Göko¤lu taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada, F Tipi cezaevle-
rinde tecrit iflkencesi hala devam et-
ti¤i kaydedildi. 

➥ Hatay’da faaliyetini sürdü-
ren Asi Bilim Sanat ve Kültür Evi
ile Hayat Veren Asi Gazetesi çal›-
flanlar› ve okurlar› 17 Aral›k’ta Sa-
manda¤ Oytun Alan›’nda yapt›klar›
eylemle katliam› protesto ettiler.
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hala
Yarg›lanmad›” pankart›yla, flehit fo-
to¤raflar›n›n tafl›nd›¤› aç›klamada,
Deniz Özçellik, gerçekleri halka an-
latmaya devam edeceklerini dile ge-
tirdi. 

➥ Malatya’da 19 Aral›k günü
Merkez Postanesi önünde toplanan
HÖC Temsilcili¤i ile ESP üyeleri,
“19-22 Aral›k Katlimc›lar› Hala Ce-
zaland›r›lmad›, 19-22 Aral›k Katli-
am›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” ortak
pankart› açt›lar ve adalet talebini di-
le getirdiler. Ayn› gün Malatya ‹HD
taraf›ndan Merkez Postanesi önün-
de düzenlenen protesto eylemine,
HÖC, DEHAP, DHP ve Partizan da
kat›ld›lar. 

➥ Katliam›n lanetlendi¤i yerler
aras›nda Antalya da vard›. Antalya
Temel Haklar üyeleri, 19 Aral›k gü-
nü K›fllahan Meydan›’nda düzenle-
dikleri eylemde, katliamc›lar›n ce-
zaland›r›lmas›n› isterken, Sema
Koç taraf›ndan yap›lan aç›klama,
“Devrimciler ba¤›ms›z Türkiye’yi
yaratana kadar direnmeye devam
edecekler” denildi. Antalya Temel
Haklar’da bir gün önce de, katliam-
da flehit düflenler, düzenlenen bir et-
kinlikle an›lm›flt›
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19 Aral›k Katliam›’n› 
Unutturmayaca¤›z

✔ Devrimci sanatç›lar, 17 Aral›k günü ‹dil
Kültür Merkezi’nde düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda, katliamc›lar›n yarg›lanmas›-
n› istediler. Grup Yorum eleman› Ali Arac›
taraf›ndan okunan aç›klamada, devrimci
sanatç›lar›n direnenlerin yan›nda oldu¤u
kaydedilirken, 19 Aral›k Katliam›’n› Ça-
nakkale Hapishanesi'nde yaflayan Veysel
fiahin de neler yaflad›klar›n› anlatt›. 

✔ 18 Aral›k günü Galatasaray Lisesi
önünde üç ayr› eylem gerçeklefltirildi. ‹lk
olarak Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri,
"19 Aral›k Katliam›n› Unutturmayaca¤›z,
Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Ka-
dar” sloganlar›yla bir aç›klama yapt›. Bu
esnada kenarda bekleyen Emekçi Hareket
Partisi üyeleri, aç›klaman›n bitmesiyle,
kendi eylemlerine bafllad›lar. Onlar da
"Halk›z Biz, Yeniden Do¤ar›z Ölümlerde"
yaz›l› pankart açarak 19 Aral›k Katliam›’n›
protesto ettiler. Demokratik Haklar Plat-
formu üyeleri de, ayr›ca eylem yaparak,
"Kahrolsun 19 Aral›k Katliam›, Selam Ol-
sun Devrimci Kahramanl›k Haftas›na” dö-
vizleri tafl›d›lar. 

✔ ‹HD üyeleri 19 Aral›k günü Bayrampa-
fla Hapishanesi önünde katliam› protesto
eden bir aç›klamada bulunurken, Bursa'da
Partizan, ESP, BDSP, Al›nteri, DTP, 78'liler
Dene¤i, SDP, DHP taraf›ndan 50 kiflinin
kat›ld›¤› bir meflaleli yürüyüfl gerçekleflti-
rildi. Mersin Demokrasi Platformu ise, ‹HD
fiubesi önünde yapt›¤› aç›klamada, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” talebinde bu-
lundu. Adana'da da 20 Aral›k günü çeflitli
sol gruplarca bir yürüyüfl yap›ld›. 

✔ KESK Genel Merkezi baflta olmak üze-
re, KESK ve D‹SK’e ba¤l› sendikalar tara-
f›ndan y›ldönümü ile ilgili aç›klamalar ya-
p›larak, katliam protesto edildi ve tecritin
kald›r›lmas› talebi dile getirildi. Ayr›ca yine
KESK, Türk-‹fl, KESK’e ba¤l› sendikalar ge-
nel merkez ve flubelerince gazetelere veri-
len ilanlarla tecriti kald›r›n talebi ifade
edildi. 



So¤uk bir aral›k sabah›nda katle-
dilmifllerdi. So¤uk bir Aral›k saba-
h›nda, yoldafllar›, aileleri yine ba-
fluçlar›ndayd›lar. Direniflin hâlâ sür-
dü¤ünün kan›tlar› olarak bafluçla-
r›nda k›z›l bayraklar dalgalan›yor-
du. “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez” slogan› yank›land› her bir
mezar›n bafl›nda. “Katillerin hala
cezaland›r›lmad›¤›” anlat›l›rken,
hesap sorma kararl›l›¤› vurguland›. 

19-22 Aral›k flehitlerinin bafluçla-
r›nda, onlar nezdinde tüm flehitler
için sayg›ya duruldu; s›k›l› yumruk-
larla andlar içildi: “And olsun ki si-

ze, adaleti getirece¤iz bu toprakla-
ra! And olsun ki, sizin gibi olup ›fl›l-
dat›p ›fl›ldayaca¤›z bu yollarda!”

✪HÖC Samsun ve Ordu Tem-
silcilikleri, 19 Aral›k günü, direniflin
flehitlerinden Mustafa Y›lmaz'›, Or-
du/Fatsa’ya ba¤l› Uzundere Kö-
yü'ndeki mezar› bafl›nda and›lar.

Bayrampafla Hapishanesi’nde
katledilen tutsaklardan biri olan Y›l-
maz’›n mezar› bafl›nda "19-22 Ara-
l›k Katliamc›lar› Hala Cezaland›r›l-
mad›" yaz›l› pankart ve k›z›l bay-

raklarla yap›lan anmada, mezar ka-
ranfillerle süslendi. 

✪ ‹zmir’deki HÖC’lüler ise,
18 Aral›k’ta Uflak Hapishanesi’nin
flehitlerinden Berrin B›çk›lar’›n
baflucundayd›lar. Berrin’in Gazi-
emir’deki mezar› bafl›nda düzenle-
nen anmada, HÖC’lülerin ellerinde,
direnifle Ege bölgesinde bafllayan ve
flehit düflenlerin resimleri vard›. 

Mezar bafl›nda yap›lan konufl-
man›n bir bölümünde HÖC’lüler
flöyle diyordu: “Berrin’lerin flehit
düflmesinin üzerinden 5 y›l geçti.

Devlet, her yapt›¤› katliam gibi
unutturmaya çal›flsa da, o günleri
içerde ve d›flar›da yaflayanlar ola-
rak, ne aram›zdan ald›klar› 28 can›,
ne de katliam›n sorumlular›n› unu-
tuyoruz. Daha dün yaflam›fl›z gibi
hissediyor ve yafl›yoruz.”

✪ 19 Aral›k Katliam›’nda bede-
nini tutuflturarak barikat olan Der-
simli Fidan Kalflen, Aktuluk Kö-
yü’ne ba¤l› Pulu Çay›r’daki mezar›
bafl›nda Dersim HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenen törenle an›ld›. 

19 Aral›k günü, katillerin ceza-
land›r›lmamas›n› protesto için yap›-
lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan,
flehit aileleriyle birlikte Fidan’›n
mezar›na giden HÖC’lüler,  “Hala
o günkü karal›l›kla direniflin sürdü-
¤ünü, flehitlere zaferi arma¤an ede-
ne kadar da sürdürülece¤ini” dile
getirdiler. Anman›n ard›ndan Fidan
Kalflen’in köydeki ailesi ziyaret
edildi.

✪ Anadolu’nun köylerinden bi-
rindeydi Feride Harman’›n mezar›
da. TAYAD’l› Aileler, Feride’nin
Malatya’n›n Kürecik ‹lçesi’ne ba¤l›
Dumuklu Köyü’ndeki mezar› bafl›n-
dayd›lar 17 Aral›k’ta. Anmada ko-
nuflan babas› Asaf Harman “K›z›m›
flehit verdim ve onlarca insan›n Fe-
ride’yi örnek alarak mücadeleye
bafllad›¤›na tan›k oldum. K›z›m›n

böyle bir fleye öncülük ediyor olma-
s›ndan daima gurur duydum ve
duyuyorum” dedi. Feride’nin vasi-
yetine uygun olarak mezar› bafl›nda
atefl yak›l›p halay çekildi. 

✪ 19-22 Aral›k flehitleri
için Ankara Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Der-
ne¤i’nde anma toplant›-
s› düzenlendi. 

✪ Hatay Haklar
ve Özgürlükler Cep-
hesi, 19 Aral›k günü

adliye önünde yapt›¤› aç›klamayla
katliam› lanetlerken, aç›klaman›n
ard›ndan, 19 Aral›k’ta Bayrampa-
fla’da diri diri yak›lan Yazgülü Gü-
der Öztürk’ün mezar› ziyaret edil-
erek, flehitler an›ld›. 

✪ Artvin ve Trabzon Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri
de, Büyük Direnifl’te ölümsüzleflen
Ümit Günger’in Artvin'in fiavflat ‹l-
çesi'ndeki mezar› bafl›ndayd›lar.
HÖC’lüler jandarman›n engelleme
ve provokasyon giriflimlerine ra¤-
men anmay› gerçeklefltirdiler.
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Yolundayız!

Başucundayız
Andımızdır;



19 Aral›k sabah›; televizyonlar›n
karfl›s›nda bir an donup kald›¤›m›z
ve bir an sonra öfkeden yan›p tutufl-
tu¤umuz o sabah... ‹flçiler, memur-
lar, ö¤renciler, devrimciler, apolitik
insanlar, avukatlar, tutsak yak›nlar›
o sabah› farkl› farkl› biçimlerde ya-
flad›lar. Afla¤›da, “19 Aral›k; o gece
ve o sabah”a iliflkin kapsaml› bir
çal›flmadan ald›¤›m›z baz› anlat›m-
lar› sunuyoruz. 

“Atefl, yang›n sözcükleri 
uzun süre, sadece o 
görüntüleri hat›rlatt› bana”
19 Aral›k 2000 tarihinde örgütlü

bir insan de¤ildim. Liseyi yeni bitir-
mifl, üniversiteye haz›rlan›yordum.
Kitaplar›n aras›nda neredeyse bo¤u-
luyordum. Hapishanelerde ölüm
orucu yap›ld›¤›n› duymufltum.
Odamdan akflam yeme¤i için salona
gittim, masaya oturduk, bir yandan
da haberleri izlemeye bafllad›k. 19
Aral›k Katliam›’ndan iflte o akflam
haberim oldu. Gündüz hiç televiz-
yon izlememifltim. Televizyonda
görüntüleri izledikçe içim yan›yor-
du. Evdekilerle yorum yapmaya
bafllad›k. Anlayam›yorduk; mesala
dozerlerle y›k›yorlard› duvarlar›.
Neden? Hapishanenin anahtarlar›
zaten onlarda de¤il miydi? Bunca
fleye ne gerek vard›? Sonra ellerini
kald›rm›fl “teslim oluyoruz” diyen
birilerini gösterdiler... Ambulanslar
görünüyordu televizyon ekran›nda.
Ambulans›n önüne geçmifl bir ana
“Yavrum içinde mi?” diye ba¤›r›-
yordu. Ambulans ona çarpt› ve iler-

ledi. Ana ise hiç umursamad› ve kal-
k›p topallayarak ambulans›n peflin-
den kofltu. O kare bizi çok etkiledi.
Ana orada a¤l›yordu, ben de o gö-
rüntünün karfl›s›nda a¤l›yordum, be-
nimle birlikte annem de a¤l›yordu. 

Sonra bir kad›n, ambulans›n
içinden ç›karken ba¤›r›yordu. Yüzü
bembeyazd›, ilaçl›yd›. Hiç ald›r›fl
etmiyor, o haliyle sesini duyurmaya
çal›fl›yordu: “Yakt›lar, diri diri yak-
t›lar”. Anlamad›k, anlamak isteme-
dik. Çünkü bu bir vahfletti. Bu nas›l
bir hayvani duyguydu böyle. Art›k
hiçbirimiz yemek yemiyorduk. Gö-
rüntülerin karfl›s›nda kala kalm›flt›k
öyle. O kanaldan o kanala dolafl›-
yorduk. Televizyonlar birkaç gru-
bun direndi¤ini söylüyordu. ‹flte
bunlar devrimciler dedim, teslim
olanlar› da adliler diye tahmin et-
tim. Devrimcilere güvenim bir kat
daha artt›. 

Sonra televizyonda unutamad›-
¤›m ve unutmayaca¤›m bir kare da-
ha, bir bayan ranzalar›n ortas›nda
diri diri yan›yordu, televizyon da
bunu görüntülüyordu. 

Televizyonun önünde kalm›flt›m.
O gece uyuyamad›m. O görüntü
sanki haf›zama kaz›nd›. Belli bir sü-
re atefl, yang›n sözcükleri ve görün-
tüleri hep o kareyi hat›rlatt› bana.
fiimdi bile feda eylemi dendikçe o
an akl›ma geliyor. 

***

“A¤lad›¤›n› gösterme, 
görmesin pislikler.”
O günün sabah›, saatini tam ha-

t›rlam›yorum ama henüz hava ay-
d›nlanmam›flt›. Telefonun çalmas›y-
la uyand›m. telefondaki arkadafl›m
“televizyonu aç” dedi. Sese uyan-
m›fl olan eflim hemen televizyonu
açt›. ‹lk duydu¤um cezaevlerine
operasyon yap›ld›¤›, mahkumlar›n
direndi¤i, ölü ya da yaral› say›s›n›n
bilinmedi¤i gibi aç›klamalard›. Ce-
zaevlerine operasyon yap›lma olas›-
l›¤›n›n her zaman fark›nda olan biri
olarak bu ihtimal uzak de¤ildi. Ama
haberlerden anlad›¤›m canavarl›k
hiç beklemedi¤im bir fleydi. Tank,
tüfek, topla girme, silah kullanma
gibi duruma aç›kças› haz›rlanma-
m›flt›m. Adeta TV bafl›nda dondum
diyebilirim. Eflimin yüzüne bakt›m,
o daha donuktu. Kendimi hemen to-
parlay›p yar›m yamalak giyinip bü-
roma gittim. Büroya gitmeden önce
arkadafllar› da telefonla aray›p ça-
¤›rm›flt›m. Büroda sendikac› arka-
dafllarla görüfltük. Onlar›n bir k›sm›
Bayrampafla, di¤er k›sm› da Ümra-
niye hapishanesi önüne gittiler. Ben
de Halk›n Hukuk Bürosu’na gittim.
Büroya peflpefle tutsaklar›n aileleri
geliyordu. Baz› ailelerimiz ise ço-
cuklar›n›n flehit oldu¤unu ö¤renmifl,
ne yap›lmas› gerekti¤ini, cenazeleri
nas›l alabileceklerini soruyorlard›.
Ailelerin ço¤u feryat ediyordu. Ben
de onlarla birlikte a¤l›yordum. 

En metanetli aile Fatma teyzey-
di. A¤l›yordu ama gözyafllar›n› sak-
l›yordu.  

... Operasyon bitti¤inde bu sefer
de cezaevlerinden sa¤ al›n›p haber
al›namayan arkadafllar› aramaya ko-
yulduk. Ali Osman Köse için önce

14

25 Aral›k 2005 / 32

19 AAral›k // OO ssabah19 AAral›k // OO ssabah



öldürüldü¤ünü söylediler. Oysa ce-
zaevinden sa¤ ç›kt›¤›n› görenler
vard›. Sonra jandarma taraf›ndan
al›nd›¤›n›, daha sonra da Edirne’ye
götürüldü¤ünü ama Edirne’de ol-
mad›¤›n›, yolda kaybedildi¤ini duy-
duk. Hac› Demir’in de önce öldü¤ü-
nü, sonra kayboldu¤unu duyduk.
Birinci dereceden yak›n› olmad›¤›
için de sa¤l›kl› bilgi alamad›k... Bir
taraftan da F Tiplerine sevkedilen
arkadafllar için giysi, para vb. bul-
maya kofltuk. ‹flçiler, memurlar yani
her kesim o günlerde ellerinden ge-
leni yapmaya çal›fl›yorlard›. O dö-
nemde yaflad›¤›m ac› belki yaflam›-
m›n içinde yaflad›klar›m›n en ac›-
s›yd›. 19 Aral›k’ta tüm bu ac›lara ai-
lelerin katlanamayaca¤›n› düflün-
düm. Ama çocu¤unun yaflam›n›
paylaflan, onu anlamaya çal›flan ai-
lelerimizin tavr›n›, davran›fl biçimi-
ni canl› yaflam›fl biriyim. Benim gi-
bi düflünenleri yan›ltt›lar. Mesela flu
an› unutmuyorum. Fatma Teyze,
Özlem veya fiefinur’un annesine
Adli T›p önünde flöyle diyordu:
“A¤lad›¤›n› gösterme, görmesin
pislikler.”

***

“O gün içimde bir ukde 
olarak kald›”
Katliam oldu¤unda lise son s›n›f

ö¤rencisiydim. Okula gitti¤im gün-
ler erken kalkar, kahvalt› yaparken
de haberleri izlerdim. O gün de er-
ken kalkm›flt›m. Annem kahvalt›y›
haz›rlarken ben de TV’yi açm›flt›m.
Katliam› o an ö¤rendim. Annemi
ça¤›rd›m, ikimiz de yanan hapisha-
neler karfl›s›nda dal›p gitmifl, kilit-
lenmiflçesine seyrediyorduk. 

O an ne düflündüm, çok net ha-
t›rlayam›yorum. Böyle kilitlenmifl-
çesine izlerken annemin “flerefsiz-
ler” sözüyle kendime gelmifltim.
Bundan sonra aram›zda konuflmaya
bafllad›k. Neler olabilece¤ini sor-
mufltu annem. Net bir yan›t vereme-
mifltim.. Katlediyorlard›, Ulucan-
lar’dan çok daha büyük bir katliam
olaca¤› ortadayd›. Sustum. 

1 saat kadar böyle izledik san›-
r›m. Babam da kalkm›flt› o s›rada.

Okula gitmek için geç kald›¤›m›
söyledi. Evde durman›n daha fazla
imkan› kalmam›flt›. Babam›n “kah-
valt› etmeden mi gidiyorsun” soru-
sunu cevaps›z b›rak›p ç›kt›m. Der-
nekte ö¤leden önce kimse olmazd›.
Tek bafl›ma durmak istemiyordum,
okulda F Tipleri, ölüm oruçlar› hak-
k›nda konufltu¤um duyarl› arkadafl-
lar vard›. Onlar›n yan›nda olmak
daha do¤ru olacakt›. Otobüse atla-
y›p ‹stanbul’a gitmek de akl›mdan
geçmiflti. Ama dernektekilerle ko-
nuflmak gerekliydi. Belki hep bir-
likte giderdik. 

Okuldaki arkadafllar›m da merak
içindeydi. Ac›l› ve üzüntülüydüler
daha çok. Benim solcu oldu¤umu
bilen, siyasetle ilgisi olmayan hatta
kendine sa¤c› diyen ö¤rencilerden
de gelip katliamla ilgili soru soran-
lar oldu. Dersler nas›l geçti hat›rla-
m›yorum. Zaten dinlemiyordum.
Ö¤len tatilinde birkaç arkadaflla bir-
likte derne¤e gittik. Ö¤leden sonra
okula dönmeyecektik.  

Derne¤e bizden evvel gelenler
de olmufltu. Daha sonra da epey ge-
len oldu. 

Tek konuflulan katliamd›. Hat›r-
l›yorum ilk gün o anlarda umutsuz-
luk, moralsizlik vard› baz› kiflilerde.
Dernek çal›flanlar› d›fl›nda daha çok
görülüyordu bu durum. O zaman
tam olarak örgütlü iliflkiler içinde
de¤ildim ama çok k›zm›fl, epey tar-
t›flm›flt›m. Direniflin öne ç›kmas›yla
ve daha net haberler al›nmas›yla bir-
likte bu hava da da¤›lm›flt›. Üzüntü
kine dönüflmüfl, coflku artm›flt›. Di-
reniflin böyle bir etkisi vard›. 

Ama o gün de böyle geçmiflti.
Bilgi almaya çal›flarak, kendi ara-
m›zda tart›flarak. ‹stanbul’a gideme-
mifltim. Dernektekilerle konuflmufl
ve engellenmifltim. Bu günden o gü-
ne bak›nca, bu içimde ukde kalm›fl-
t›r. 

***

“duymad›n m›, 
sizinkiler...”
O sabah uyand›¤›mda üzerimde

sonraki günün heyecan› vard›. ‹lk
kez önceki hafta hapishaneye git-

mifltim. Hep daha önce neden git-
memifl oldu¤uma yan›yordum... Ya-
r›n yine gidecektim aln› k›z›l bantl›-
lar›m›za. En çok da Halil’i tekrar
görece¤im için k›p›r k›p›rd› içim. 

Evden ç›kt›m, birkaç iflimi hal-
lettikten sonra, biraz geç bir saatte
(saat 21.30 olmufltu) dergi bürosuna
gittim. Dergide kimse yoktu. Karfl›
komflumuz beni farkedince, olduk-
ça heyecanl› ve coflkulu bir flekilde
benimle birlikte büroya girdi. Ne ol-
du¤unu sorunca “duymad›n m›, si-
zinkiler kazanm›fl! Ölüm orucunu
bitirdiler, hapishanenin önü ambu-
lanslarla dolu, sabah televizyonda
gördüm” der demez, beni de ayn›,
hatta daha fazla heyecan sard›. O
gün 61. günüydü. Yani ölümleri
bekledi¤imiz günlerdi. K›sac›k bir
zamanda geçen süreci düflündüm,
“zafer zor, bedeli a¤›r olacak” di-
yorduk. Aç›kças› bu kadar erken
beklemiyordum. 

Aceleyle bürodan ç›kt›m.
‹HD’ye yöneldim. Birkaç haftad›r
aileler, gençlik, mahalleden arka-
dafllar açl›k grevindeydi orada. Bi-
naya girdim, asansöre binerken bafl-
ka bir siyasetten bir dergi çal›flan›y-
la karfl›laflt›k. Beraber ç›kt›k, bana
sadece “nas›ls›n” diye sordu. Onun
yüzündeki ifade çok garip geldi ba-
na. Ne de olsa zaferi kazanm›flt›k,
onun da heyecanl›, coflkulu olmas›
gerekmez miydi! K›saca iyiyim de-
dim, konuflmad›k fazla. 

Dördüncü kata geldi¤imizde ç›k-
t›k asansörden.. Koridora kadar tafl-
m›flt› kalabal›k. ‹çeride TV’nin sesi
sonuna kadar aç›lm›flt›, öfkeli hay-
k›r›fllar, a¤›t yakan analar›n sesleri
geliyordu... Birden acayip oldum,
h›zla içeriye girdim. Birileri bana
bir fleyler soruyor, bir fleyler anlat›-
yor ama ben anlam›yorum. Neden
sonra kendime geldim, yavafl yavafl
kavramaya bafllad›m. 

O an içimden komfluya öfke
ya¤d›r›yordum, ne yapmaya çal›fl-
m›flt›. Sonra sonra kafam sakinleflti.
San›r›m komflu sabah aceleyle ev-
den ç›karken k›sa bir an hapishane-
nin önünde ambulanslar›n oldu¤unu
görmüfl, ayr›nt›s›yla izlememifl,
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böyle bir sonuca varm›flt›... 

***

“‘devlet baban›n adaleti’
koca bir yaland›.”
TÖDEF’lilerle tan›flal› bir y›l ka-

dar oluyordu. Lise son s›n›ftayd›m.
19 Aral›k sabah› evden ç›k›p okula
gittim. Sabah 8.30 s›ralar›nda kan-
tindeki televizyon haberlerinde
“Hayata Dönüfl Operasyonu” ban-
t›yla verilen haberi izlemeye baflla-
d›m. Duvarlar› y›k›lm›fl, çat›lar›n-
dan dumanlar ç›kan, üzerinde heli-
kopterlerin uçtu¤u, askerlerin, özel
timlerin ellerinde balyozlarla çat›-
larda dolaflt›klar›, atefl ettikleri gö-
rüntüler yay›nlan›yordu. O an do-
nup kald›m. O duvarlar›n içinde
ölüm orucu direniflçileri vard›. Ses-
ler duyuyordum ama anlayam›yor-
dum. Askerler tutsaklar› sürükleye-

rek d›flar› ç›kar›yorlard›. Tekmeler,
yumruklar at›yorlard›. Hayata dönüfl
diyorlard›. Ne hayat›? Ölecekler mi,
hayata dönecekti! TV’yi izlerken
a¤lad›¤›m› farkettim. Yan›mdaki ar-
kadafl “ne oldu” diye sordu. Ben de
görmüyor musun, insanlar› öldürü-
yor flerefsizler diye ba¤›rm›flt›m. O
an ne yapaca¤›m› flafl›rm›flt›m. Ö¤-
len aras› okuldan ayr›ld›m ve arka-
dafllar›n yan›na gittim. Onlar da sü-
rekli bir yerleri ar›yorlard›. Sendika-
lar› dolaflaca¤›z dediler, ben de ta-
mam ben de geliyorum dedim. Sen-
dikalar›, odalar› dolaflm›flt›k. Ama
gözlerimiz hep TV’lerdeydi. Tek
haber alabildi¤imiz yer oras›yd›. Ya-
n›mdaki arkadafla bakt›¤›mda a¤la-
m›yordu. Ama çok sinirliydi. Ben
bir yandan k›z›yor, namussuzlar, fle-
refsizler diye söyleniyordum. Bir ta-
raftan a¤lamamak için kendimi zor

tutuyordum. Bir arkadafl “bu görün-
tülere iyi bak, iflte bu kadar flerefsiz-
ler” demiflti. Yine a¤lamaya baflla-
d›m. Arkadafl›m yan›ma gelip “a¤la-
maktan baflka yapabilece¤in fleyler
varken niye a¤l›yorsun” dedi. Ben
de “öldürüyorlar baksana ve biz bir
fley yapam›yoruz” demifltim. O da
“biz bir fleyler yap›yoruz, flimdi a¤-
lama da gel baflka neler yapabiliriz
onlar› konuflal›m” dedi ve konuflma-
ya bafllad›k. Katliam sürüyordu.
Sendikalar›, odalar›, evleri yine do-
laflal›m, tan›d›¤›m›z, tan›mad›¤›m›z
herkese anlatal›m bu katliam›, dire-
nifli demifltik. Eskiflehir’de 4 gün
bas›n aç›klamalar› yapt›k, insanlarla
konufltuk. 19-22 Aral›k’ta iyice an-
lam›flt›m, y›llard›r okulda, her yerde
adeta kafam›za çiviledikleri “devlet
baban›n adaleti” koca bir yaland›.
Devlet flerefsiz bir katildi.
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19 Aral›k Katliam›’n› protesto eylem-
leri sürerken, katliam politikas›n›n bugün
F Tiplerinde sürdürülüfl biçimi olan tecri-
ti anlatan seminerler de yap›l›yor.

Bunlardan biri, Ankara Temel Hak-
lar’da 16 Aral›k günü yap›ld›. “19-22
Aral›k ve Tecrit” konulu seminer “Diri
Diri Yakt›lar” filminin izlenmesi ile bafl-
larken, Bayrampafla, Bart›n ve Çank›r›
Hapishaneleri’nde katliam› yaflayanlar
tan›kl›klar›n› anlatt›lar. Konuflmac›lardan
Funda Davran Gök, ölüm orucu sürecini,
19 Aral›k’ta F Tipleri için yap›lan tart›fl-
malar›, TAYAD’l› Aileler’in direniflini ve
örgütlü olman›n önemini anlatt›. Ali Si-
nan Ça¤lar, Savafl Özçelik, H. Gökhan
Menet ve Ali Yalç›n ise bulunduklar› ha-
pishanelerde operasyon günlerini ve ken-
dilerini feda eden tutsaklar› anlatt›lar.

Bir baflka seminer, 11 Aral›k günü,
Ünye'de bulunan Ordu Temel Haklar’da
yap›ld›. “Tecriti Yaflayanlar Anlat›yor”

isimli seminere konuflmac›
olarak F Tipi hapisanelerde
tecriti yaflayan Hasan To¤an

ve Sad›k Türk kat›ld›lar. 

Antalya Temel Haklar’da 15 Ara-
l›k‘ta düzenlenen tecrit seminerinde,
Ömer Erceylan ve Gamze Ünal’›n, katli-
am ve tecrit üzerine tan›kl›klar›yla tecri-
tin amac›n› anlatan konuflmalar yap›ld›. 

17 Aral›k günü Dersim Temel Haklar
Derne¤i’nde de katliama iliflkin seminer
vard›. Elif Akkurt, katliam ve ölüm oru-
cu direniflinde gelinen aflamay› de¤erlen-
dirirken, flehit annesi Fidan Ayd›n, tecrite
karfl› direnmenin ve direniflçilerin yan›n-
da olman›n  önemine de¤indi. 

Trabzon'da Temel Haklar’da, 15 Ara-
l›k'ta düzenlenen ''Tecriti Yaflayanlar An-
lat›yor'' seminerinde Sad›k Türk katliam›
ve tecriti anlatt›. 

Aralar›nda Sakarya Gençlik Derne-
¤i'nin de bulundu¤u devrimci demokrat
gençlik taraf›ndan 20 Aral›k günü düzen-
lenen, katliam ve tecrit konulu panele ka-
t›lan TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel,
Bayrampafla’da yaflanan katliam› ve F
tiplerini anlatt›. 45 kiflinin izledi¤i panel-
de, Gebze M Tipi Hapishanesi'nden yeni
tahliye olan  Züleyha Kurt da konuflmac›
olarak yerald›. Panelin ard›ndan gençlik
marfllar ve fliirlerle direnifli selamlad›.

TECR‹T SEM‹NERLER‹ Yeni y›l›
dostlar›n 
aras›nda

kavga 
türküleriyle

karfl›layal›m!

TEMEL 
HAKLAR 

FEDERASYONU

Yeni YY›l 
Etkinli¤i

Yer: LLabella 
Dü¤ün SSalonu
fiiflli/‹stanbul

Tarih: 331.12.2005

Saat: 119.00



Avrupa’da, Türkiyeli emekçile-
rin yaflad›¤› birçok yerde as›lan
pankartlar, yürüyüfller, protesto ey-
lemleri ile katliam lanetlenirken;
binlerce kilometre uzaktan “yüre¤i-
miz, öfkemiz Anadolu topraklar›n-
da” mesaj› verildi. 

Yürüyüfller, Gösteriler
17 Aral›k günü TAYAD Komite

Köln'de bir yürüyüfl düzenledi. 19
Aral›k Katliam›’n› lanetleyen, bu
katliam›n unutulmayaca¤›n›, so-
rumlular›n›n cezaland›r›lmas› ge-
rekti¤ini ifade eden çok say›da pan-
kart ve k›z›l bayraklar tafl›nd› ve
coflkulu ve öfkeli sloganlar hiç sus-
mad›. Türkiyeli esnaflar›n bulundu-
¤u yerlerde bildiriler okunurken,
Dom Kilisesi önünde biten yürüyü-
fle 150 kifli kat›ld›. 

Ayn› gün, Avusturya TAYAD
Komite de, Viyana’da yapt›¤› yürü-
yüflte; temsili 2 tabut, 120 flehidin
foto¤raflar› ile, “AB Türkiye’deki F
Tiplerini Onaylamas›n” ve “19 Ara-
l›k 2000 Faflizm 28 Tutsa¤› Katletti
Unutmad›k” yaz›l› pankartlar tafl›d›.
90 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl, parla-
mento önünde yap›lan konuflmalar-
la son buldu. Eyleme, ATIGF, DHP
ve At›l›m destek verdi.

17 Aral›k’ta bir baflka yürüyüfl
de, ‹sviçre'nin Basel flehrinde TA-
YAD Komitee taraf›ndan düzenlen-
di. "Ölüm Orucunun 6. Y›l›nda 19
Aral›k Katliam›n› Lanetliyoruz”

pankart›n›n tafl›nd›¤› yürü-
yüflte sloganlarla direnenler
selamlan›rken, bildiriler da-
¤›t›ld›. Yürüyüfl sonunda ya-
p›lan aç›klamada Avrupa’n›n
suç ortakl›¤›n›n alt› çizilir-
ken, Aufbau isimli grup, ‹talya'da
uygulamaya sokulan tecrit politika-
s›na iliflkin konufltu. 

16 Aral›k günü Hamburg Sena-
tosu önünde yap›lmas›na izin veril-
meyen gösteri, senatoya yak›n bir
noktada yap›ld› ve “AB, Türkiye F
Tipi Hapishanelerinden Deste¤ini
Çekmelidir” pankart› aç›larak, Al-
manca bildirilerle kamuoyuna katli-
am ve tecrit anlat›ld›. 

16 Aral›k’ta Düseldorf Eyalet
Parlamentosu önünde TAYAD Ko-
mite’nin eyleminde, ‘Türkiye Ha-
pishanelerinde 120 ‹nsan Öldü. Tec-
rit Kald›r›ls›n” yaz›l› pankart  aç›ld›.
TAYAD Komite Temsilcileri parla-
mentoya katliama iliflkin bir dosya-
y› verirken, d›flar›da marfllar söylen-
di, konuflmalar yap›ld›. 

Ayn› gün Berlin'de Brandenbur-
ger Tor önünde gösteri düzenlendi.
“AB Türkiye'deki F-Tipleri'nden
onay›n› çekmelidir!" yazan pankar-
t›n aç›ld›¤› eylemde, Alman halk›na
19 Aral›k Katliam› ve F-Tipi hapis-
haneleriyle ilgili bilgi veren bildiri-
ler da¤›t›ld›. 

Yine 16 Aral›k günü Stuttgart
Parlamentosu önünde bir gösteri
düzenlenerek, Parlamentonun Bafl-

kan Yard›mc›lar›’ndan Helmut Sop-
per ile görüflüldü. F Tiplerindeki
tecritin anlat›ld›¤› bir rapor verilen
Sopper, “Türkiye’nin AB’ye bu ha-
liyle girmesine karfl›y›z, bu dosyay›
Parlamento Baflkan› Straub’a ilete-
ce¤im” diye konufltu. 

Londra’da ‹ngiltere Parlamento-
su önünde de eylem yap›larak, tecrit
protesto edildi.

fiehitler an›ld›
Almanya’n›n Ulm kentinde, 18

Aral›k günü Avrupa HÖC, At›l›m,
Partizan ve Devrimci Demokrasi ta-
raf›ndan ortak bir anma etkinli¤i
düzenlendi. Katliamda flehit düflen-
ler, Köln Anadolu Halk Kültüre-
vi’nde düzenlenen bir etkinlikle de
an›l›rken, Edirne F Tipi’ndeki tut-
saklara, Yaflam Sevinci Çocuk Gru-
bu’nun yapt›¤› kartlar gönderildi.
17 Aral›k günü Köln TAYAD Komi-
te taraf›ndan katliamla ilgili düzen-
lenen etkinlikte, direniflin kahraman
flehitleri selamland›. TAYAD Komi-
te ad›na ve katliam›n tan›¤› Hakk›
fiimflek, birer konuflma yaparken,
salonda direnifle iliflkin pankartlar,
flehitlerin resimleri ve k›z›l bayrak-
lar as›l›yd›.
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Katliama Yurtd›fl›nda Protestolar
Yüre¤imiz Ülke Topraklar›nda!

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de 15 Aral›k günü, AB ülkelerinin baflkanlar›n›n zirve yapt›¤› s›rada, Avrupa Parla-
mentosu'nun bulundu¤u binan›n yak›nlar›na, “AB Türkiye'deki Katliamlar›, ‹flkenceleri ve Tecriti Desteklemeyi
Durdursun” yaz›l› pankart as›ld›. Almanya’n›n Dortmund flehrinde, flehir giriflinde yeralan bir köprüye dev bir
pankart as›ld›. “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu Türkiye ve AB’dir, Tecrite Son” yaz›l› pankart 3 saat as›l› kal-
d›. Duisburg’da ise üç ayr› yere as›lan pankartlarla oligarfli ve AB emperyalizmini teflhir edildi. Ayr›ca; Frank-
furt’ta da iki ayr› yere, Baflkent Berlin’de iki ayr› yere, Krefeld flehrinde üç, Köln’de üç ayr› yere, Brühl’de, Nern-
berg’de ve Bielefeld’de, ‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da iki ayr› yerde as›lan pankartlarla, AB’nin katliam ve F
Tipine deste¤ine dikkat çekildi. Hollanda’n›n Roterdam, Amsterdam ve Utrecht flehirlerinde, ‹sviçre’nin Basel
kentinde de pankartlarla katliam teflhir edilirken; Avusturya’n›n Salzburg ve Linz kentlerinde, Köln’de duvar ya-
z›lamalar› yap›ld›. Belçika'da ise Brüksel ve Liege flehirlerinde de yaz›lama ve pankart asma eylemleri ile yurt-
d›fl›nda yaflayan Türkiye emekçilere ve Avrupa kamuoyuna katliam anlat›ld›.

Avrupa Birli¤i 
Katliamdan Sorumludur

Köln



Hollanda'n›n Rotterdam flehrin-
de bulunan Anadolu-Der'de ve Bel-
çika'n›n Liege flehrinde bulunan
Belçika Anadolu Halk Kültür E¤i-
tim Merkezi’nde de 18 Aral›k günü
anmalar yap›ld›. 

Belçika Parlamentosuna 
Dosya Verildi
19 Aral›k günü Belçika Parla-

mentosu’na Tutsak Yak›nlar› tara-
f›ndan, 19 Aral›k Katliam›’n›n 6. y›-
l›na girmesi nedeniyle bir dosya su-
nuldu. 107 sayfal›k ‹ngilizce dosya-
da, hapishaneler katliam› ile o gün-
den bugüne Türkiye hapishanelerin-
de süren koyu tecrit politikas›na
iliflkin bilgiler yeral›yordu. 

Dosyay› alan Belçika Sosyalist
Partisi Milletvekili Mohamed Bo-

ukourna'n›n yard›mc›s›, talepler için
gerekeni yapacaklar›n› ifade eder-
ken, Tutsak Yak›nlar›, “F Tipi hüc-
relerde tutsaklara yönelik tecrite
son verilmesini istiyoruz” dediler.

Albaylar Cuntas›n›n 
‹flkence Merkezinde
19 Aral›k Anmas›
Katliam›n protesto edildi¤i, fle-

hitlerin an›ld›¤› yerlerden biri de
Yunanistan’›n baflkenti Atina’yd›.

Politik Tutsaklarla Dayan›flma
Komitesi’nin ça¤r›s›yla Yunanl› ku-
rum ve örgütlerin de kat›l›m›yla bir
anma düzenlendi.

Anman›n gerçekleflti¤i
EAT-ESA, 1967-74 cunta
y›llar›nda ordu taraf›ndan ifl-
kence merkezi olarak kulla-
n›lan ve bugün müze haline
dönüfltürülen ve bu yan›yla
da Yunanistan mücadele ta-
rihinde manevi anlam› olan
bir aland›. “Ölüm Orucu Sü-
rüyor” yaz›s› ve 120 flehidin
foto¤raf›n›n yerald›¤› pan-
kart alana as›ld›. Komite
ad›na yap›lan aç›klaman›n

ard›ndan, Cunta Y›llar›nda Tutuklu
Olan ve Sürgünde Kalan Direniflçi-
lerin Birli¤i, Eski Partizanlar›n Fe-
derasyonu, Ö¤retmenler Federasyo-
nu, PAME (Militan ‹flçi Cephesi),
MERA (Radikal Sol Cephe) ad›na
sözalan konuflmac›lar, tutsaklar›n
direniflini selamlarken, bugünün
dünyas›nda emperyalizmin hücre-
ler, kara listeler, terör yasalar› ve
özel hapishane ve halklara sald›r-
maya devam etti¤ine vurgu yapt›lar.
Ölüm orucu flehitleri ve tüm dünya
flehitleri an›s›na, EAT-ESA’daki fle-
hitler an›t›na çelenk b›rak›ld›. An-
ma, Grup Sevcan’›n devrimci marfl-
lar› ile sona erdi.
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Avusturya

Yunanistan

Hat›rlanaca¤› üzere Trabzon'da linç
giriflimleri sonras› valilik taraf›ndan ba-
s›n aç›klamalar›na k›s›tlama getirilmifl, o
zamana kadar eylem yeri olarak bilinen
her yer aç›klamalara kapat›lm›flt›. 

Daha sonra ise Rize'de provokasyon
yafland› ve Rize Valili¤i de Trabzon Vali-
li¤i'nden geri kalmayarak, olaydan 1,5
ay sonra , adeta “durup dururken” bir
karar ald›. Karar yerel bas›na “TAYAD
EYLEMLER‹ NEDEN‹YLE R‹ZE VAL‹-
L‹⁄‹ DE SINIRLAMA GET‹RD‹” diye
yans›d›. Resmi Gazetede 14 Aral›k'ta
yay›nlanan karara göre; Rize'de art›k ‹l
Jandarma Komutanl›¤›, Askerlik fiubesi,
Emniyet Müdürlü¤ü binalar› çevresi ile
sa¤l›k, e¤itim-ö¤retim kurumlar›, iba-
dethane binalar› yak›n›nda aç›klama ya-
p›lamayacak, imza stand› aç›lamayacak. 

Rize merkezinin ne kadar küçük bir

yer oldu¤u göz önün-
de bulundurulursa

yasa¤›n içeri¤i daha da iyi anlafl›lacakt›r:
Bir kent yasakt›r art›k demokratik faali-
yetlere. 

Bununla da yetinmemifltir Rize Vali-
li¤i, olas› faaliyetlerin de içeri¤ini yuvar-
lak ifadelerle belirlemeye kalk›flarak
flöyle diyor:

“Faaliyetler, baflkalar›n›n hak ve öz-
gürlüklerini k›s›tlamamak, trafi¤i aksat-
mamak, günlük hayat›n do¤al seyrini
aksatmamak, çevreye zarar vermemek,
konusu suç teflkil etmemek, herhangi bir
ses yay›n cihaz› kullan›lmamak kayd›yla
gerçeklefltirilebilecek.” 

Öyle k›stasalar koymufltur ki, her ta-
rafa keyfi olarak çekilebilecek suç un-
surlar›d›r belirledikleri. Provokasyonlar›
düzenleyen sistem, bunu demokratik
haklar› gasbetme gerekçesi yaparak, iki
kez demokratik haklara sald›rmaktad›r. 

ERCAN KARTAL DAVASI
Mahkemede Direniflin Sesi

21 Aral›k günü Befliktafl ACM'de Ercan Kartal'›n
duruflmas› görüldü. Ercan Kartal'›n geç getirilmesi ne-
deniyle ö¤leden sonraya b›rak›lan duruflmay› izlemek
için giden TAYAD'l›lar, ACM önünde bir aç›klama yap-
t›lar. "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" pankart› aç›-
lan aç›klamada, 5 y›ld›r tecrit hücrelerinde tek bafl›na
tutulan Ercan Kartal'› yaln›z b›rakmayacaklar›n› dile
getiren TAYAD’l›lar, “Yaflas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Di-
renifli, Tecrite Sansüre Son" sloganlar› att›lar. 

Onursuz aramay› protesto etti¤i için ayakkab›s›z
gelen Ercan Kartal ise, mahkemede 19 Aral›k Katli-
am›’n›n y›ldönümü, tecrit ve ölüm orucu üzerine 27
sayfal›k dilekçe okudu. Katliam› hat›rlatan Kartal, “19
Aral›k operasyonu ve tecriti 4 günlük açl›k gre-
vi ile protesto etti¤ini” belirtti. 

Ercan Kartal 5 y›ld›r tecritin, sansürün en koyusu-
na tabi tutularak, tek bafl›na bir hücrede kalmaya de-
vam ediyor.

Rize’de demokratik eylem yasak!



Yazar Orhan
Pamuk'un, ‹sviç-
re'de yay›mlanan
bir dergide yera-
lan “Bu topraklar-
da 30 bin Kürd'ü,
1 milyon Erme-
ni'yi öldürdük”
fleklindeki sözleri
nedeniyle “Türk-
lü¤ü alenen afla¤›lamak” suçlama-
s›yla yarg›land›¤› dava, 16 Aral›k
günü görüldü. Avrupa Birli¤i’nden
bir heyetin de izledi¤i duruflma,
mahkemenin Adalet Bakanl›¤›'ndan
istedi¤i yarg›lama izni gelmedi¤i
için 7 fiubat'a kald›.

Linççiler Mahkeme Önünde

Mahkeme önünde ise, 6-7 Eylül
sergisine sald›rmalar›n›n ard›ndan
polisin serbest b›rakt›¤› faflist gruba
ve ülkü ocaklar›na mensup bir gü-
ruh vard›. Sald›rganlar, adliye ç›k›fl›
yolunu kestikleri Pamuk'u tafl›yan
minibüsün etraf›n› "Vurun haine"
ç›¤l›klar›yla çevirdi. Bir kifli polis-
lerin aras›ndan geçip arac›n ön ca-
m›n› yumruklayarak çatlatt›. Mah-
keme içinde de benzeri sahneler ya-
fland›, polisin açt›¤› koridordan ra-
hatça geçen güruh, adliyenin üçün-
cü kat›nda AP üyelerine ve Pamuk’a
hakaret edip sald›rmaya kalk›flt›. 

Yaflananlar burjuva bas›n tara-
f›ndan “rezalet” ola-
rak nitelendi, hükü-
met, Adalet Bakan›,
polis suçland›, sal-
d›rgan grup için
“Bunlar m› ‘halk’,
bunlar m› ‘vatan-
dafl’?” gibi ifadeler
kullan›ld›. Birçok
burjuva köfle yazar›,
“demokratl›k” s›ra-
s›na girerek, “Pa-
muk’un söyledi¤ine
kat›lm›yorum, ama
düflünce le r inden
dolay› yarg›lanma-
mal›yd›, mahkeme
önünde bunlar ya-
flanmamal›yd›” de-
diler. Özellikle de

“Türkiye’nin imaj›n›n bozuldu¤u”,
“AB sürecinin zarar görece¤i” ortak
düflünceydi. 

AKP’nin tavr›n› de¤erlendirme-
den önce, bas›na k›saca de¤inelim. 

fiimdi demokrasi, düflünce öz-
gürlü¤ü nutuklar› atan burjuva ba-
s›n ve onun k›ymeti kendinden
menkul “demokrat” köfle yazarlar›-
n›n çok iyi bildi¤imiz ikiyüzlülü¤ü-
dür bu. AB sorun etmedikçe ülkede
yaflanan hiçbir bask›ya, zulme tav›r
almazlar, AB “demokratl›k” flovu
yapmak için, her fleye gözyumup bir
iki davay› öne ç›kard›¤›nda da, en
demokrat onlar kesilir, manfletlerine
tafl›rlar. Bu oyun art›k mide bulan-
d›rmaktad›r. Düflünce özgürlü¤ün-
den söz edenler; insanlar düflüncele-
rinden dolay› katledilirken, düflün-
celerini de¤ifltirmeleri için tecrit
hücrelerine at›l›rken neredeydiler?
fiiflli Adliye önünde linç edilmek is-
tenen Pamuk’u, önce kendi sayfala-
r›nda linç etmeye kalk›flmad›lar m›?
Sureti haktan görünerek kimse de-

mokratl›k oyunu
oynayamaz. Bu
sahte demokratla-
r› Avrupa Birli¤i
d›fl›nda hiçbir ko-
nu ilgilendirmez,
mahkemeye de bu
gözle bakmakta-
d›rlar, Orhan Pa-
muk’un düflünce

özgürlü¤ü boyutuyla de¤il. 

fiimdi Anlad›n›z M› 
Linççilerin ve Onlar› Himaye 
Edenlerin Kim Oldu¤unu?

fiiflli Adliyesi önünde gördükle-
riniz, Trabzon’dan Rize’ye demok-
ratik haklar›n› kullananlara sald›ran
linç güruhunun ta kendisidir.

Senaryoda hiçbir de¤ifliklik yok-
tur. Düflüncelerini be¤enin ya da be-
¤enmeyin, isterseniz “farkl› hesab›
vard›” diye düflünün ama sonuç iti-
bariyle bir yazar resmi devlet tezle-
rine uyuflmayan bir düflünce aç›kl›-
yor. Öyleyse ne yapmak laz›m? 

Malum güruh harekete geçiril-
di. AKP iktidar› ve onun ‹stanbul
Emniyet Müdürü, gündemi takip
eden herkesin gördü¤ü gibi, tüm
bunlar›n yaflanaca¤›n› çok iyi bili-
yorlard›. Önlerini açt›lar. 

En küçük bir demokratik eyleme
yüzlerce polisle gelen ve bölgeyi

ablukaya alan poli-
sin, bir avuç provo-
katörü kontrol ede-
medi¤i masal›n› kim-
se anlatmas›n. Her
fley herkesin gözleri
önünde cereyan et-
mifltir. AKP hem si-
yasi olarak, hem
de fiili olarak sal-
d›r›ya icazet ver-
mifl, onaylam›flt›r.
Pamuk’un “haddini
bildirme” tezgah›
hem sald›r› boyutuy-
la, hem de “hukuk”
boyutuyla AKP tara-
f›ndan kotar›lan bir
tezgaht›r. Tayyip Er-
do¤an’›n, Cemil Çi-
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Orhan PPamuk DDavas›

Sald›rganlar AKP’nin
Himayesindedir



çek ya da Abdülkadir Aksu’nun ak-
si yöndeki aç›klamalar› kimseyi ya-
n›ltmas›n. Erdo¤an düflünce özgür-
lü¤ünden anlamaz. Tek anlad›¤›,
elefltiriler karfl›s›nda art›k kabak ta-
d› veren “ben fliir okudu¤um için

hapsedildi¤imde neredeydiniz” na-
karat›d›r. Bu bile, sadece ç›¤l›k de-
¤il, ayn› zamanda kendine demok-
rat kafan›n bir tezahürüdür.

fiu sorulabilir: AKP bir yandan
AB projesine endekslenmifl ve böy-

le bir olay›n AB ile iliflkileri sekteye
u¤rataca¤› aç›k iken, neden destek
versin? Evet, AKP özellikle içteki
iktidar çat›flmalar›nda s›rt›n› AB’ye
dayam›flt›r. Avrupa Birli¤i “varl›k
flart›d›r”. Sadece AB de¤il, ABD’ye
de dayamaktad›r ve “tezkere olay›”
nedeniyle efendisinden azar iflitme-
sinin ard›ndan adeta k›rk takla at-
makta, kendini affettirmek için ne
yapaca¤›n› flafl›rm›fl durumdad›r. 

Bunlar siyasal gerçek. Ama öte
yandan tüm burjuva partiler gibi oy
hesab› vard›r. fiovenist, “milliyetçi”
tabana mesaj vermek, MHP’nin bu
kesimdeki yükseliflinin önünü kese-
rek kendine havale etmek istemek-
tedir. Davay› izlemeye gelen Avru-
pa Birli¤i Heyeti’ne iliflkin yap›lan
“bizim yarg›m›z ba¤›ms›zd›r, niye
gidip A‹HM’de böyle bir fley yap-
m›yorsunuz” gibi aç›klamalar›n› da
böyle de¤erlendirmek gerekir. Ayn›
zamanda, A‹HM’in türban karar›
nedeniyle kendine tepkili olan is-
lamc› tabana da bu flekilde mesaj
vermek istemifltir. 

“Ba¤›ms›z yarg›” gibi beylik laf-
lar safsatad›r. Ekonomiyi IMF’ye,
iç politikay› AB’ye, d›fl politikay›
ABD’ye teslim eden bir iktidar han-
gi ba¤›ms›zl›¤› savunabilir. Bu tür
ç›k›fllar›n bir yan›n› da, “istedi¤iniz
her fleyi yap›yoruz, b›rak›n içerde
istedi¤imiz gibi asal›m, keselim,
bask› uygulayal›m” demektedirler.
Cemil Çiçek’in Pamuk davas›n›n bu
hale gelmesinde bas›n› suçlad›¤›
aç›klamas› da bu kafa yap›s›n›n bir
yans›mas›d›r. Bas›na, yazmay›n,
görmeyin, söylemeyin, istedi¤imizi
yapal›m f›rças› atmaktad›r! Bu kafa,
sansürün arkas›na s›¤›narak hapis-
hanelerde insanlar› katleden kafa
de¤il midir?

Yani kimilerinin söyledi¤i gibi,
fiiflli Adliyesi önünde bir “güvenlik
zaafiyeti” yoktur. Tersine “güven-
lik” bu sald›r›n›n kendi belirledikle-
ri s›n›ra kadar yap›labilmesi düflü-
nülerek al›nm›flt›r. Bu anlamda yüz-
lerce de¤il, binlerce polis de olsa
fark etmez. Orada sald›r›y› yapanla-
r›n faflistler olmas›, falanca gruba
mensup olmas›, AKP’nin sorumlu-
lu¤unun yan›nda ikinci plandad›r.
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“Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n
hassasiyeti çok ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak her-

kes kendi tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu
milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, flüp-

hesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r"

BU ÜLKEN‹N BAfiBAKANI DÜfiÜNCE AÇIKLAMA-
YA TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄ÜNÜ BÖYLE GÖSTERD‹,

L‹NÇ KÜLTÜRÜNÜ BÖYLE KÖRÜKLED‹

Trabzon’da linç giriflimi ard›ndan yapt›¤›

aç›klama: “‹ktidar gerekli tepkiyi gösterme-
di¤i için vatandafl tepkisini gösteriyor”

BU ÜLKEN‹N ‘SOSYAL DEMOKRAT’ ANA
MUHALEFET PART‹S‹, L‹NÇ GÜRUHUNU

BÖYLE MAZUR GÖSTERD‹

“Sizlere teflekkür ediyorum ama art›k da¤›l›n

bundan sonras› yasad›fl› olur”

(Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in saatlerce
linç giriflimini izledikten sonra, güruha hitaben konuflmas›)

HALKIN ‘GÜVENL‹⁄‹NDEN’ SORUMLU POL‹S,
L‹NÇÇ‹LER‹N KEND‹LER‹N‹N YARDIMCISI’

OLDU⁄UNU BÖYLE ‹T‹RAF ETT‹!

“Türk milleti, hiçbir zaman kendi vatan›nda,

kendi SÖZDE VATANDAfiLARI taraf›ndan yap›lan

böyle bir alçakl›kla karfl›laflmam›flt›r” 

(Mersin bayrak provokasyonuna Genelkurmay aç›klamas›)

ORDU, DEVLET G‹B‹ DÜfiÜNMEYENLER‹ BÖYLE
DÜfiMAN ‹LAN ED‹P, L‹NÇLER‹NE FERMAN
KEST‹ VE L‹NÇ GÜRUHUNA ‘‹fiARET’ VERD‹

Onlar da fiiflli Adliyesi önüdeydiler!



Trabzon’da Rize’ye ya-
flanan linç giriflimlerine ba-
k›n, AKP’nin ayn› politika-
y› izledi¤ini görürsünüz.
Sayfalar›m›zda yer verdi¤i-
miz, Baflbakan Erdo¤an’›n
Trabzon sonras› aç›klamas›
dahi, fiiflli Adliyesi önünde
yaflananlar› aç›klamaya ye-
terlidir. Demokratik bir hak-
k›n kullan›lmas›na karfl› linç
giriflimini maruz gören, “vatandafl
tepkisi” diye adland›ran bir anlay›fl,
Pamuk’un düflüncelerine mi sayg›
gösterecek! Rize’de linci aç›kça sa-
vunan belediye baflkan› ve milletve-
kiline sahip ç›kan AKP iktidar› m›,
bu ülkeye demokrasiyi getirecek?

Linç Kültürüne 
Destek Verenler 

fiiflli’de ortaya ç›kan linççilere
ve linç kültürüne destek verenler
sadece AKP ile s›n›rl› de¤ildir.

“Sosyal demokratl›¤›n” asgari
gereklerini dahi yerine getireme-
yen, demokratik haklar›n kullan›l-
mas›na karfl› gelifltirilen linç giri-
flimlerine “vatandafl tepkisi” ad›n›
veren CHP;

Mersin’de bilinçli olarak körük-
ledikleri bayrak provokasyonu son-
ras›, halk›n bir kesimini (devlet gibi
düflünmeyenleri) “sözde vatandafl”
ilan ederek, onlar›n linç edilmesinin
mübah oldu¤u havas› yaratan Ge-
nelkumay; 

fiovenizmin yükselmesini oya
dönüfltüren, tarihleri boyunca sola
ve halka karfl› devletin yan›nda sa-
vaflan, MHP’si, BBP’si ile sivil fa-
flist hareket;

‹stisnas›z bütün provokasyonla-
r›n, linç giriflimlerinin tertipleyicile-
rinin bafl›nda yeralan polis; 

Linç giriflimine maruz kalanlar
devrimciler oldu¤u için, linç güru-
huna sayfalar›nda “vatandafl” yafta-
s› yap›flt›ran, sald›r›lara maruz ka-
lanlar› suçlayan; köflelerinden sola
düflmanl›¤›n› kusarken linççileri cü-
retlendiren ve dün utanmadan; “TA-
YAD isimli derne¤in, DHKP-C adl›
terör örgütüyle olan yak›n ba¤lar›n›

sa¤›r sultan biliyor. Aç›k bir sinir
ucu oldu¤unu gören DHKP-C hare-
kete geçmekte gecikmedi. Öyle ya,
ortada bir 'ifade hakk›n›n kullan›l-
mas›n›n engellenmesi' hareketi var-
d›... olaylar› ‹stanbul'da de¤il,
Trabzon'da protesto etmeye kalkt›-
lar. Amaçlar› hiç kuflkusuz yeniden
linç tehlikesi yaflamakt›. Polis, önce
ülkücü kalabal›¤a f›rsat verdi, son-
ra da TAYAD'l› provokatörleri 'kur-
tard›.' ... DHKP-C ile ülkücüler, bir-
birleriyle çat›fl›r gibi gözükürken
asl›nda ayn› amaçta birlefliyorlar:
Terör ortam›n›n hâkim olmas›.” (‹s-
met Berkan, Radikal, 12 Nisan
2005) diye yazarken, bugün ifade
özgürlü¤ünden sözeden burjuva ba-
s›n ve AB’ci köfle yazarlar›;

Tümü, linç güruhunu destekle-
yen, cüretlendiren, s›rtlar›n› s›vazla-
yan olmufllard›r. Ve bugün bütün
sahte söylemlerine karfl›n ayn› kafa
yap›lar›n› korumaktad›rlar. 

Güruha Uygun Komutanlar

“Milliyetçilik” ad›na linç giri-
flimlerinde bulunanlar›n vatansever-
likle, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ile

zerre kadar ilgileri yoktur.
Kendileri gibi düflünme-
yen, kendi dilerini konufl-
mayan herkese düflman,
herkesi sindirmek isteyen
bu kesimlerin, bugüne ka-
dar emperyalizme karfl›
tek bir eylemleri olmam›fl-
t›r. ‹ktidar koltu¤una otur-
duklar›nda AB’nin istekle-
rini yerine getirir, tarihleri

boyunca Amerikan emperyalizmi-
nin ç›karlar› için devrimcilere karfl›
savafl›rlar. 

Bu faflist güruh elbette “kendi
bafl›na” de¤ildir. Generallerden bur-
juva partilerine kadar iflbirlikçi flo-
venistlerle kolkolad›rlar. 

‹stanbul’da Emekli Subaylar
Derne¤i’nin düzenledi¤i toplant›da,
konuflan Emekli Orgeneral Edip
Bafler bir örnektir. “Orhan Pamuk’u
sözde vatandafl” diye nitelendiren
Bafler’i ç›lg›nca alk›fllayanlar ara-
s›nda eski Genelkurmay Baflkan›
Hüseyin K›vr›ko¤lu da bulunuyor-
du. Bir baflka örnek, yine eski Ge-
nelkurmay Baflkanlar›’ndan Do¤an
Gürefl. Katliamc›l›¤›n klasik söyle-
mi olan “Teröre yard›m eden iç des-
tekçilerle mücadele edilmeli. Onlar-
dan hesap sorulmal›. Orhan Pamuk
gibi insanlardan hesap sorulmal›”
diyen Gürefl, flöyle devam ediyor: 

“Orhan Pamuk-Yamuk mu? Af-
federsiniz, yanl›fl oldu!...”

Düzeysizli¤e bak›n, sokak çocu-
¤u diline bak›n ve bu ülkeyi yöne-
ten, linç güruhunun arkas›nda duran
generallerin kafa yap›lar›n› görün!

Linçler ve Mücadele

Art›k flu görülmüfltür; linç kim-
seden uzak de¤ildir. ‹ktidarla, sis-
temle bir flekilde karfl› karfl›ya gelen
herkes, linç güruhunu karfl›s›nda
bulabilir. Bu sald›r›lar›n sadece
devrimcileri, hatta devrimcilerin bir
bölümünü hedefledi¤ini düflünenler
ne kadar yan›ld›klar›n› umar›z gör-
müfllerdir. Faflizme karfl› mücadele,
demokrasiden yana tüm kesimlerin
sorunudur. Faflizmin AB yasalar› ile
tasfiye edilece¤i bofl hayaline kap›-
lanlar art›k uyanmal›d›rlar.
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Trabzon’dan Rize’ye, linç giri-
flimlerinde susanlar›n, AKP ikti-
dar›na “AB” u¤runa destek ve-
ren, hapishanelerden meydan-
lara zulüm politikalar› uygula-
yan bu iktidar›n ülkeye demok-

rasi getirece¤i propagandas›
yapanlar›n; fiiflli’de yaflananlar›

elefltirmeye hakk› var m›?

Trabzon
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Yeni TCK yap›l›rken, hükümetin
ve yalakas› medyan›n yapt›¤› aç›k-
lamalar›,  att›¤› manfletleri hat›rla-
y›n. “Bu bir devrim”di, “düflünce
suç olmaktan ç›k›yor”du vs. 

Rüyadan ilk uyan›fl, bas›na yö-
nelik ceza maddelerinin a¤›rlaflt›r›l-
d›¤›n›n ortaya ç›kmas› oldu. “Orta-
ya ç›kt›” diyoruz, çünkü bas›n yeni
TCK yap›l›rken istisnalar› d›fl›nda
alk›fllamakla meflguldü. Ard›ndan,
Pamuk’un da yarg›land›¤› 301.
maddeden davalar geldi. 

AB’ci liberaller flimdi “301.
madde de¤ifltirilsin” diyorlar. 

Elefltirilen eski 159. maddenin
“özgürlük” flovuyla kald›r›larak, ge-
tirilen 301. maddenin ilk f›kras›,
“Türklü¤ü, Cumhuriyeti ve TBMM'yi
alenen afla¤›layanlara 6 aydan 3 y›-
la kadar hapis cezas›” öngörüyor. 2
ve 3. f›kras› ise; “Hükümeti, yarg›
organlar›n›, askeri ve Emniyet tefl-
kilat›na yönelik hakaret say›lacak
yay›nlara alt› aydan iki y›la kadar
hapis, Türklü¤ü yurtd›fl›nda afla¤›-
layan bir kiflinin sözlerini haber ya-
panlara dört y›la kadar hapis” di-
yor. K›saca “benim gibi düflünme-
yeni, resmi devlet tezlerine karfl› ç›-
kanlar› ezeriz! maddeleri.

Adalet Bakan› demagog Cemil
Çiçek’in “de¤ifliklik” isteklerine ce-
vab› ise flu oldu: “Türk Ceza Kanu-
nu’nun 301. maddesini de¤ifltirmeyi
düflünmüyoruz. Türkiye özgürlükler
noktas›nda önemli ad›mlar att›. Bu
ad›mlar›n sonuçlar›n›n beklenmesi
gerekiyor. Biraz demokratik sabra
ihtiyaç var. Bir gecede hiçbir fley
de¤iflmiyor” dedi.

Bir ceza maddesinden de¤il de,
sonuçlar› birkaç y›lda ortaya ç›ka-
cak olan ekonomi program›ndan
sözediyor adeta. Dedik ya, onun ifli
demagoji yapmak, gerçekleri çar-
p›tmak, faflizmi özgürlükler Türki-
yesi diye yutturmak. 

Elbette sadece 301. madde de¤il;
düflünce, ifade, örgütlenme, diren-
me gibi en temel haklar› cezaland›-

ran birçok madde var TCK’da.

Mesele de burada. 301. madde-
nin de¤ifltirilmesini isteyen liberal
demokratlar, bu yasalar yap›l›rken
baflka bir dünyada yaflam›yorlard›.
Ama en genelde flöyle bakarlar: “Bu
maddeler devrimcilere, teröristlere
yönelik, itiraz etmeye gerek yok!”

Ve susuyorlar!

‹ktidar güçleriyle çat›flt›klar› sü-
reçlerde kendi karfl›lar›na ç›k›nca ya
da Avrupa Birli¤i elefltirince; bafll›-
yorlar feryat etmeye. 

Tutal›m ki, 301. madde de¤iflti-
rildi. ‹spatlanm›flt›r ki, yerine getiri-
lecek olan farkl› olmayacakt›r. (Kal-
d› ki, ayn› amaçla kullan›lacak on-
larca madde var) 301’in kendisi za-
ten böyle bir oyunla 159’un yerine
konulmad› m›? 141. 142. maddeleri
kald›ran Özal özgürlük nutuklar›
atarken, ayn› anda ‘Terörle Müca-
dele Yasas›’n› ve o meflhur 8. mad-
deyi getirmedi mi? Ne oldu? Bu kez
de ayn› kesimler “8. madde kald›r›l-
s›n” diye y›llar sonra itiraza bafllad›-
lar. Tam bir k›s›r döngüdür yaflanan. 

Bu k›s›r döngünün alt›nda yatan
ise, sistemin ruhunu, mant›¤›n› an-
lamamalar›d›r. Yeni TCK’n›n, Ma-
y›s 2005’te kabul edilmesinin üze-
rinden 7 ay geçmiflken, bugün bas-
k›dan sözetmeleri bundand›r.

Yeni TCK yap›l›rken, namuslu
bütün hukukçular elefltirdi, bu say-
falarda “Mussolini’nin ruhu yeni
TCK’da da yerini koruyor” diye
yazd›k. Çünkü bu sistemi, faflizmi
tan›yoruz. AKP iktidar›n›n, bütün
parlatmalara ra¤men, faflizmi sür-
düren, bu anlamda onun bütün bas-
k›, yasak, zulüm politikalar›n› uy-
gulayan iktidar oldu¤unu biliyo-
ruz. Faflizm y›k›lmadan yap›lacak
hiçbir de¤ifliklik bu gerçe¤i de¤ifl-
tirmeyecektir.

TCK’n›n 301. maddesi;
AKP’nin “hak, özgürlük, demokra-
si” anlay›fl›n›n ne oldu¤unu da gös-
teren çarp›c› bir örnektir. Bu bask›
yasalar› önceki iktidarlardan devra-

l›nmad›, “hukuk reformu” diye,
“özgürlükleri geniflletme” ad›na ç›-
kar›ld›. K›saca tümüyle AKP dam-
gas›n› tafl›yor. Ve o damgada fa-
flizmden baflka bir fley görenler fena
halde yan›l›yorlar.  

Orhan Pamuk davas›na kat›lan Avru-
pa Parlamenteri Joost Lagendijk,  hükü-
metin Kürt sorununu demokratik yollarla
çözmek istedi¤ini, ancak TSK’n›n provo-
kasyon yapt›¤›n› söyledi. Önce beklendi¤i
gibi CHP taraf›ndan protesto edildi. Ard›n-
dan hükümet Lagendijk’i “esefle k›nad›k-
lar›n›” kaydederek, “Türkiye’nin de¤erle-
rine sayg›l› olmas›n›” istedi. 

Bu k›namalara cevap yine Lagen-
dijk’ten geldi. Do¤ufl Üniversitesi’nde ver-
di¤i “Müzakere Sürecinde Türkiye ve AB”
bafll›kl› konferansta konuflan Lagendijk,
TSK’y› provokatör nitelemesinin arkas›n-
da durarak, “fiemdinli olay›na bak›n; kim
kimi tahrik ediyor? Bu sorunun fliddetle
çözülece¤ini söyleyen herkesi elefltiririm”
diye konufltu.

Katliamc›l›¤›, provokatörlü¤ü ony›l-
lard›r ayyuka ç›kan bir orduyu savunmak
kolay de¤ildir. 

Öte yandan, TSK’y› ye-
ni keflfediyormufl gibi ko-
nuflan, bugüne kadar Tür-
kiye oligarflisine verdikleri
deste¤in, TSK’n›n katliam-
lar›na, provokasyonlar›na
destek oldu¤unu bilmiyor-
mufl gibi davranan AB,
sahte demokratl›k oyunu
oynamaktad›r. 

Bu TSK’n›n en büyük
vahfleti olan 19 Aral›k’›
“anlay›flla karfl›l›yoruz” di-
yen siz de¤il miydiniz?

Lagendijk: Ordu provokatör
AKP: Esefle k›n›yoruz
Lagendijk: fiemdinli’ye bak›n

Madde ve AKP’nin özgürlük anlay›fl›301.
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AB heyetinin Orhan Pamuk’un
duruflmas›n› izlemesi ve elefltirileri,
birçok kesim taraf›ndan “ba¤›ms›z
yarg›ya müdahale” olarak de¤er-
lendirildi. 

Örne¤in, Cemil Çiçek, “onlar›n
ki, ba¤›ms›z yarg› da bizimki müs-
temleke yarg›s› m›” dedi. Baflbakan
Erdo¤an ise, “AB flu anda bizim
yarg›m›z› bask› alt›na almaya çal›-
fl›yor” diye konufltu. 

Mahkeme salonunda da, hâki-
min salondaki kalabal›¤›n nedenini
sormas› üzerine, faflist avukatlar,
“Ba¤›ms›z yarg›m›z› denetlemeye
gelmifller efendim” diye cevap ver-
diler.

Birincisi; ne hükümet, ne faflist-
ler gerçekte ba¤›ms›z bir yarg›dan
yana de¤illerdir. Kendilerinin dene-
timinde bir yarg› isterler, yapt›klar›
bütün hukuksuzluklar›n, katliamla-
r›n, iflkencelerin, zulmün üzerine
perde olacak bir adalet mekanizma-
s›ndan yanad›rlar. Birtan Altunbafl
davas›nda iflkencecilerin de ayn›
“yarg›ya bask›dan” sözettiklerini
hat›rlay›n; Tayyip’den faflist avu-
katlara, bunlar da ayn› kafayla itiraz
etmektedirler. Hükümetin itiraz› tü-
müyle komiktir. AB’nin i¤neden ip-
li¤e her fleyi denetlemesine, yön ver-
mesine sesleri ç›kmaz, tabana mesaj
vermek için ba¤›ms›z yarg›dan
sözederler. Tabi, bu yarg›n›n kararla-
r›n› verdi¤i yasalar›n AB’nin direk-
tifleri ile haz›rland›¤›ndan hiç sözet-
mezler. Riyakarl›¤a, çeliflkiye bak›n:
Hem yarg›n›n önüne ‘al bunlara gö-
re kararlar ver’ diye AB yasalar›n›
koyacaks›n, sonra da ifline gelme-
yince “AB ne kar›fl›r” diyeceksin!

‹kincisi; “yarg› ba¤›ms›zd›r” di-
yen bir kesimin, bir baflka olayda
ifline gelmeyen bir durumda tam
tersini söylemesi, bu konudaki tutu-
mun riyakarl›kla dolu oldu¤unun
göstergesidir. Örne¤in, flimdi yarg›-

n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan sözeden ikti-
dar, dokunulmazl›klar›n›n kald›r›l-
mas› tart›fl›ld›¤›nda, yarg›n›n ba-
¤›ms›z olmad›¤›n›, yarg›ya güven-
mediklerini söyleyerek karfl› ç›k-
m›fllard›. 

Üçüncüsü; bu ülkede yarg›n›n
ba¤›ms›z oldu¤u bir safsatadan iba-
rettir. Ba¤›ms›z olmad›¤› defalarca
kan›tlanm›fl, yine hükümetler ve
yarg› içinden de birçok kereler dile
getirilmifltir. 

Hukukun s›n›fsal niteli¤inden
dolay›, yarg›n›n mutlak ba¤›ms›z
olmas› gibi bir durum zaten sözko-
nusu de¤ildir. Ama bunun da ötesin-
de, bizim gibi yeni-sömürge ülke-
lerde yarg› burjuva anlamda dahi
bir ba¤›ms›zl›¤›, özerkli¤i tafl›maz. 

Hem siyasal iktidarlar hem de
sömürgeciler ba¤›ml› devletin bü-
tün mekanizmalar›nda oldu¤u gibi,
yarg›da da söz sahibi olanlard›r. Sis-
tem içi çeliflkiler, politik hesaplarla
kimi zaman çat›fl›yor olmalar›, siya-
sal olarak ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›-
ran bir durum de¤ildir.

Irak’ta Saddam Hüseyin’in yar-
g›land›¤› mahkemeyi düflünün.
Aç›k bir iflgal var ve bu yüzden
mahkemenin ba¤›ml›l›¤› çok daha
aleni hale gelmifl durumda. Ülke-
mizde ise “gizli iflgal” nedeniyle,
t›pk› ba¤›ml›l›¤›n kendisi gibi, dü-
zenin kurumlar›ndaki yans›mas› da,
alenileflti¤i durumlar d›fl›nda, genel
olarak görülemez. 

Ancak unutulmamas› gereken
fludur: Oligarflik sistem emperyaliz-
me göbekten ba¤›ml›d›r. Böyle bir
sistemin devam›n› sa¤lamakla gö-
revli bütün kurum ve kurulufllar,
kifliler; gerçekte emperyalizmin
gönüllü memurlar›, emperyalist-
lere ba¤›ml› kurumlard›r. Ald›kla-
r› bütün kararlar, verdikleri bütün
hükümler bu ba¤›ml›l›¤›n sürmesi-
ne hizmet eder. 

Bu yüzden, Ba¤›ms›z Türkiye is-
teyenler en a¤›r flekilde cezaland›r›-
l›r bu düzenin mahkemelerinde. Bu
nedenle devrimcilerin yarg›land›¤›
davalara M‹T’ten polise, kontrgeril-
lac›lardan iktidarlara kadar düzenin
bütün güçleri istedikleri gibi müda-
halelerde bulunur, mahkemeleri
yönlendirir, hatta do¤rudan emirler
verir. Ve düzenin hiçbir “demokrat›,
hukukçusu” buna itiraz etmez. Ayn›
mekanizma içinde, aleni katliamc›-
lar, infazc›lar, iflkenceciler aklan›r. 

Ülkemizde de elbette yarg›n›n
gerçekten ba¤›ms›z oldu¤u, az›nl›k
bir kesimin ç›karlar›n› korumakla
görevli olmad›¤› günler de gelecek-
tir. Böyle bir Türkiye, ba¤›ms›z bir
Türkiye’den baflkas› de¤ildir. Çün-
kü, kimileri çarp›tsa da, ba¤›ms›zl›k
ile demokrasi, hukuk aras›nda kop-
maz bir ba¤ vard›r. Hukukun oldu-
¤u, halk›n yönetimi anlam›nda de-
mokrasinin iflledi¤i bir Türkiye, sa-
dece Ba¤›ms›z Türkiye’dir.

Ba¤›ms›z Bir Yarg›, 
Ba¤›ms›z Türkiye’de Olur

Tayyip Erdo¤an, fiiflli Adliyesi önünde
yaflananlar› tasvip etmedi¤ini belirterek,
flöyle devam ediyor:

“Bu ayn› zihniyetin, ayn› anlay›fl›n
ürünüdür. Daha önce biliyorsunuz Ermeni
sorunu ile ilgili bir tart›flma olmufltu. Bu
tart›flmay› yapan zihniyet, o zaman bu
çirkinlikleri sergileyenler hangisiyse bu-
gün de ayn› zihniyettir.” 

Peki kimmifl bu zihniyet? Sadece MHP
mi? Ya da oligarfli içi baflka bir kesim mi?

Hat›rlay›n, Ermeni Konferans› konu-
sunda ilk olarak “arkam›z-
dan hançerleyenler” diye-
rek, “vatan haini” diyen bu
hükümetin Adalet Bakan›
de¤il miydi? Orhan Pamuk
davas›n› da bilinçli flekilde
bu noktaya getiren ayn› Çi-
çek de¤il midir? Tayyip bir
provokatör ar›yorsa, kabi-
nesine baks›n!

Tayyip Provokatörü Bakanlar
Kurulunda Aramal›d›r



Cumhuriyet Gazetesi Yazar›
Mustafa Balbay “Babam ve O¤-
lum” filmine gitmifl. Film onu “al-
m›fl, 12 Eylül 1980'in öncesine son-
rasına götürmüfl...”

Bak›n ‘80 öncesine yapt›¤› bu
yolculukta o günlerden neleri hat›r-
lam›fl:

“Ne büyük hayalleri vard›, anla-
tamam! Devrimi kendi kuflaklar›
içinde yapmak, tamamlamak isti-
yorlard›. Baflarabilirlerdi, çok az
kalm›flt›! O, olaylar›n k›z›flt›¤› 1979
yaz›nda birbirlerini uyard›lar:

- Arkadafllar, bu yaz tatilinde
memleketimize gitmeyelim. Devrim-
ci durum olufltu, her an gerçeklefle-
bilir. Sonbaharda devrime ulaflm›fl
olabiliriz!” (18 Aral›k 2005)

Biz hiçbir siyasi harekette böyle
bir tespit yap›ld›¤›n› bilmiyoruz da,
hat›rlam›yoruz da. 12 Eylül öncesi-
ne dair “yak›n devrim hayali” diye
sözü edilen bir siyasal durum tespi-
ti olmaktan öte, mücadelenin cofl-
kusunun, kitleselli¤inin, devrim
inanc›n›n güçlülü¤ünün tezahürüy-
dü. Ama hadi diyelim ki Balbay
böyle bir konuflma duymufl, peki ya
fluna ne buyurulur?

“Devrimi kendilerinden baflkas›
yapamazd›. Bundan çok emindiler.
Öyle ki, 12 Eylül 1980 sabah› anne-
leri, ‘Kalk evlad›m, ihtilal oldu’ de-
di¤inde ilk tepkileri flu olmufltu:

- Sahi mi, hangi fraksiyon yap-
t›?”

12 Eylül sabah› annesine bu so-
ruyu soran biri varsa e¤er, o hiç kufl-
kunuz olmas›n ki, uzun süredir
memleketinden uzakt›r ve o s›ralar
muhtemelen mesela Kuzey Kut-
bu’nda falan yafl›yor olmal›d›r. 

Balbay, 12 Eylül öncesi devrim-
ci hareketinden hayal meyal bir fley-
ler hat›rl›yor, sonradan da “yak›n
devrim hayalleri” falan diye bir fley-
ler ö¤renmifl kulaktan dolma. Geri-

sini senaryo yaz›yor. Yazd›klar›n-
dan belli oluyor ki, O, 12 Eylül’den
aylar önce, birçok siyasetin cunta-
n›n gelebilece¤ine dair do¤rudan,
dolayl› öngörülerde bulundu¤un-
dan, çeflitli siyasetlerin kendilerince
illegaliteye yönelik yeni düzenle-
meler yapt›¤›ndan, baz› siyasetlerin
“devrim dalgas›n›n düfltü¤ü” tespi-
tini yapt›¤›ndan, hatta kimilerinin
de ricat haz›rl›klar› içinde oldu¤un-
dan bihaberdir. 

***

Elbette bunlar› herkes bilmeye-
bilir. Tek bafl›na bu bir kusur da sa-
y›lmaz. Peki öyleyse biz Balbay’›n
yaz›s›ndan niye bu al›nt›lar› yapt›k?

fiundan; bilmemek normaldir
ama biliyormufl gibi yapmak, ku-
laktan dolma bilgiler veya hayal
meyal hat›rlananlarla o dönem hak-
k›nda ahkam kesmek, iflte bu nor-
mal de¤ildir.  

Ancak “normal olmayan” bu du-
rum, ülkemizde adeta kan›ksanm›fl-
t›r. Balbay bu konuda tek örnek de-
¤ildir, 12 Mart öncesine, 12 Eylül
öncesine dair Balbay’›n bu yazd›k-
lar›n› bile geride b›rakacak ne uy-
durma fleyler anlat›ld›. Bu anlat›m-
lar›n çeflitlili¤ine ra¤men bunlar›n
hepsinin ortak bir noktas› var: Buna
benzer bilgisiz ahkam kesmelerin,
tarih yazmalar›n ço¤unun alt›ndaki
imza ya “68’li”, ya “78’li” s›fat›n›
tafl›r. 

***

Ortal›kta gerçekte o günlerin
mücadelesinin, örgütlenmelerinin
içinde yeralmam›fl bolca ‘68’li,
‘78’li vard›r. Belki, birkaç gösteriye
kat›lm›fl, ad› eskaza bir gözalt› fur-
yas› içinde geçmifl ve eskaza bir iki
ay da tutukluluk yaflam›flsa, hemen
“biz ‘68’liler, biz ‘78’liler” diye or-
taya ç›k›yor. Bu daha çok da “68’li-
yim” diyenler için geçerli. Niye
böyle oldu¤unu ise birazdan göre-
ce¤iz. Ama önce flunu söyleyelim;
karfl›n›za ‘68’liyim, ‘78’liyim diyen

biri ç›kt›¤›nda, bu ‘68’li ne kadar
‘68’li, bu ‘78’li ne kadar ‘78’li, di-
ye sorun. 

***

Tabii o zaman flu soru geliyor
gündeme: Herhangi biri, asl›nda o
dönemin uzaktan/d›fl›ndan tan›¤› ol-
man›n d›fl›nda bir özelli¤i olmama-
s›na ra¤men neden “68’liyim,
‘78’liyim” diye ortaya ç›k›yor? 

Çünkü, bu s›fatlar, ülkemizde si-
yasal bir tutumu belirtmekten çok,
siyasal ve ticari bir rant arac› ha-
line gelmifltir. Evet, ‘68’lilik, ‘78’li-
lik asla kiflinin siyasal konumunu
belirten bir tan›m de¤ildir; sadece
geçmifline dair bir belirtme yapar
ama onun bugün devrimci mi, solcu
mu, sa¤c› m› oldu¤unu bilemezsi-
niz. O pekala bir ANAP’l›, bir
CHP’li, hatta iflkenceci bir polis fle-
fi bile olabilir. ‹kincisi; evet, bir rant
arac›d›r. Hem siyasi, hem ticari rant
arac›d›r. Siyasi olarak sa¤-sol görü-
nümlü tüm düzen partilerinde
‘68’lilik, ‘78’lilik, size otomatik-
man bir “üstünlük” kazand›r›r. Bu-
nun için düzen partilerinde bir yer-
lere gelme hesab› yapan olur olmaz
bir sürü insan ortaya “68’liyim,
‘78’liyim” diye ç›km›flt›r. 

Ticari olarak da rant arac›d›r.
Ancak bu “kendili¤inden” ortaya
ç›kan bir rant de¤ildir. Burjuvazi ta-
raf›ndan –belli bir flartla– sunulmufl
bir rantt›r. Bu, devrimci mücadele-
nin, sosyalist düflüncenin geçmiflte
kald›¤›n› söylemek, yeni kuflaklara
do¤rudan veya dolayl› “bu ifllerle
vaktiyle biz de u¤raflt›k, bunlar bofl
ifller, bu ifllerin sonu yok” mesaj›n›
vermek karfl›l›¤›nda sunulmufl bir
rantt›r. Bunun karfl›l›¤›nda “eski”
‘68’lilere, ‘78’lilere medyan›n ve
reklamc›l›k, turizm gibi baz› sektör-
lerin kap›lar› aç›lm›flt›r. (Yukar›da
da belirtti¤imiz gibi, bu rant ‘80’le-
rin sonlar›ndan bu yana özellikle
‘68’lilik’ için geçerlidir ama ‘78’li-
ler de ayn› ranttan yararlanmak pe-
flindedir; “bak›n Avrupa emperya-
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Bir rant arac›: ...8’lilik6878



lizmi ‘68’lileri belli mevkilere geti-
rerek onlardan nas›l yararland›, siz
bizden niye yararlanm›yorsunuz”
tarz›ndaki muhalefet(!) de bunun
yolunu açmak içindir.) 

fiu ayr›m gözden kaç›r›lmamal›;
asl›nda rant arac› olan ‘68’lilik,
‘78’lilik de¤ildir; rant getiren dö-
nek ‘68’li, y›lg›n ‘78’li olmakt›r.
Oligarfli bunlara kap›lar› aç›yor,
bunlar› vitrine tafl›yor, bunlar›n dü-
zen içinde “kazananlardan” olmas›-
na izin veriyor. “68’liyim, ‘78’li-
yim ve o günkü düflüncelerimi ay-
nen savunuyor, ayn› mücadeleyi
sürdürüyorum” diyenlere burjuva-
zi dönüp bakmaz, onlara kap›lar
aç›lmaz, onlar için ‘68’lerde,
‘78’lerde mücadelenin içinde ol-
mak, rant getiren de¤il, olsa olsa ifl-
kence, bask› getiren bir özellik ol-
maya devam eder. Ve zaten ‘68’ler-
de, ‘78’lerde devrimci mücadelenin
içinde olup da bugün hala bu müca-
deleyi sürdürenler ortaya ‘68’liyim,
‘78’liyim diye ç›kmazlar. Ç›kma-
m›fllard›r. Keza, o dönemlerde mü-
cadele içinde olup bugün bu müca-
deleyi sürdürmeseler de, düzen
içinde bir yerlere gelme h›rs› olma-
yanlar da ortal›kta ‘68’liyiz, ‘78’li-
yiz diye dolaflm›yorlar. 

Binlerce, onbinlerce kadro, mili-
tan, taraftar içinde kendini bu s›fat-

la ortaya koyanlar bir avuçtur ve
medya dünyas›na, reklam dünyas›-
na, “flirketler” dünyas›na bu s›fatla-
r›yla s›çrayabilenler de zaten bir
avuçtur. Bu anlamda flöyle diyebili-
riz; ‘68’lilik, ‘78’lilik, düzene dön-
müfl küçük-burjuvazinin kendine
hala bir misyon yüklemeye ve o
misyonla düzen içinde yer kapmaya
çal›flmas›n›n adland›rmas›d›r. (Hala
devrimci, sosyalist düflünceleri sa-
vunup, hala bu düflünceler için mü-
cadele edip bedel ödeyip de bu s›fa-
t› kullananlar varsa, bu söyledi¤i-
miz elbette onlar için geçerli de¤il-
dir, fakat onlar da kendilerini yanl›fl
tan›mlama gibi bir yan›lg› içinde-
dirler.)

***

‘68’lilik, ‘78’lilik, burjuvazi gö-
zünde de, halk kitleleri gözünde de
bir “düzene dönüfl adland›rma-
s›”d›r. Bunu herkes bilmelidir. Bur-
juvazi taraf›ndan kabul gören ‘68’li,
‘78’li, geçmifli geçmiflte b›rak›p
eve-ifle-efle dönmüfl olan›d›r. Bak›n
ortada “68’liyim, ‘78’liyim” diye
dolaflanlara; bu flarta harfiyen uy-
duklar›n› göreceksiniz. 

Onlara göre, mücadelenin bugü-
nü yoktur, o düflüncelerin bugünkü
savunucular› yoktur. Onlar›n filmle-
rinde, kitaplar›nda “80 öncesi dev-

rimciler” olur, “80 öncesi müca-
dele” olur, en fazla ‘80’li y›llar›n
bafl›ndaki iflkenceler olur. Ne dev-
rimcili¤in, ne mücadelenin, ne zul-
mün sonras› yoktur! 

Düzen onlar›n tüm “solculukla-
r›na” ancak “geçmifle dair” olmak
kayd›yla izin verir. Bunlar›n kitap-
lar›nda, filmlerinde, röportajlar›nda
mutlaka kulland›klar› “bugün olsa,
bugün de ayn› fleyleri yapard›m”
beylik kliflesi, solculu¤a halel getir-
memek için arada tekrarlad›klar› bir
klifleden baflka bir fley de¤ildir. Bur-
juvazi de zaten bu sözde bir “tehli-
ke” görmez.

Geçmiflin çarp›t›lmas›nda, kari-
katürize edilmesinde, devrimcili¤in,
sosyalizm için mücadelenin “nos-
taljiye” indirgenmesinde, kendine
‘68’li, ‘78’li diyenlerin büyük bir
rol oynad›¤› aflikard›r. Burjuvazinin
“elveda proletarya, sosyalizm öl-
dü” sloganlar›n›n tafl›y›c›s› onlar ol-
mufllard›r ve iflin vahimi bunu ço¤u
“sol” görünümle yapm›flt›r. Oligarfli
de bunun karfl›l›¤›nda onlara med-
yas›n›, di¤er kurumlar›n› açm›flt›r.
...8’lilik rant› böyle ç›km›flt›r orta-
ya. Bu yüzden, düzene yerleflip bur-
juvazinin zemininde, burjuvazinin
bas›n yay›n›ndan ‘68’lilik, ‘78’lilik
“siyaseti” yapmak, hiç de göründü-
¤ü kadar masum de¤ildir.
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Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; “alt kimlik-üst
kimlik” tart›flmas› gündeme geldi¤inde, Yürü-

yüfl’ün 29. say›s›nda CHP’yle ilgili “fiovenizmin
bayraktarl›¤› CHP’de” bafll›kl› bir yaz› yazm›fl ve ek
olarak da flunu belirtmifltik: “Bu yaz›m›zda esas olarak
CHP’yi de¤erlendirmekle birlikte, CHP’den ayr›lm›fl
veya at›lm›fl hemen hiçbir ‘sosyal demokrat’ grubun,
baz› söylem farkl›l›klar›na ra¤men temelde devletçi, flo-
venist, ilhakç› çizgiden kopmad›¤›n› da belirtelim.”

SHP Genel Baflkan› Murat Karayalç›n bizi kan›tla-
makta gecikmedi. 16 Aral›k’ta ‹zmit’te parti binas›nda
yapt›¤› aç›klamada “kimlik tart›flmas›n› tehlikeli buldu-
¤unu” aç›klad›. 

“Yo¤un biçimde sürdürülen alt, üst kimlik tart›flma-
lar›n›n ülkenin birlik ve bütünlü¤üne tehdit oluflturacak

düzeye gelmesini üzüntüyle görmekteyiz” diyen Kara-
yalç›n’a göre, “kimlik tart›flmalar› ülkeyi gündeminden
uzaklaflt›r”m›fl!

Bu ülkenin gündeminde Silopi’de patlayan bombalar
olmayacaksa, ne olmal› acaba? Silopi’de patlayan bom-
balar, Karayalç›n’›n “tehlikeli” gördü¤ü o kimlik, Kürt
sorunu tart›flmas›n›n do¤rudan sonucu de¤il mi?

Karayalç›n, Kürt halk›n›n taleplerine kulak t›kamas›-
n› ve flovenist yüzünü gizlemek için de “kimlik yerine
kalk›nma, yoksulluk ve iflsizlik gibi sorunlar›n tart›fl›l-
mas›n› tercih etti¤ini” söylüyor. Engel olan m› var, onu
da tart›fl, onu da tart›fl. Ama gerçekte SHP’nin iflsizli¤i,
yoksullu¤u gündem yapt›¤› da yoktur. Çünkü IMF’ye,
emperyalizme karfl› bayrak açamayanlar, iflsizli¤i, yok-
sullu¤u da gündem yapamazlar. Karayalç›n, sadece dü-
zen için “tehlikeli” gördü¤ü bir gündemin üstünü ört-
mek için bunlar› kullan›yor. “Sosyal-demokratlar”, Tür-
kiye’nin meselelerine oligarflik devletin gözünden bak-
maktan kurtulamad›klar› sürece, Baykal’dan ve
CHP’den farklar›n› koyamazlar. 

Fiziken kopmuş ama
Fikren kopamıyor!



D‹SK'in düzenledi¤i ve ilki Bo-
lu'da yap›lan “Solda Yenilenme”
toplant›lar›n›n ikincisi 10-11 Ara-
l›k’ta ‹stanbul Dedeman Oteli'nde
düzenlendi. Toplant›n›n “daha genifl
kat›l›ml› olaca¤›” duyurulmufltu,
ancak kifliler düzeyinde ilkine göre
bir “genifllik” olsa da, anlay›fl düze-
yinde böyle bir “genifllik” yine yok-
tu. Bunun nedeni de, muhtemel ku-
rulacak partinin “genel baflkan ada-
y›” olarak ad› geçen Prof. Burhan
fienatalar taraf›ndan gayet aç›k bir
flekilde ifade edildi. fienatalar, din-
leyicilerden gelen “solun sol kana-
d› d›fllan›yor mu?” yönündeki bir
soruya flu cevab› veriyordu: 

“Sol kanattan anlad›¤›m›z›n ne
oldu¤u önemlidir. Anlad›¤›m›z ko-
lektivizme inanan ve piyasa ekono-
misini reddeden sol ise onlarla yo-
lumuz ayr›l›yor. Ancak sol kanattan
kastedilen ÖDP gibi seçeneklerse
bu giriflimde yerleri vard›r ve çok
fley de katarlar.”

“Yenilenme” Adına, Eski-
yen Sosyal Demokrasiyi
Parlatma Çabası
fienatalar’›n cevab›, nas›l bir

parti sorusuna gayet aç›k bir cevap
oluflturuyor. D‹SK Genel Baflkan›
Süleyman Çelebi’nin konuflmas› da
bu paraleldeydi. Halk›n yeni bir
umut bekledi¤ini, buna yan›t ver-
mek için topland›klar›n› belirten
Çelebi, giriflimin amac›n›; “Bu plat-
form bugün sol ve sosyal demokra-
si ad›na halk›n karfl›s›na ç›kar›lan
yanl›fl foto¤raf›n de¤ifltirilmesini
hedeflemeli; gerçek bir sol, sosyal
demokrat siyasal hareket yaratma-
n›n ve ülke ve halk için iktidar seçe-
ne¤ini oluflturman›n yol ve yöntem-
lerini bulmaya çal›flmal›. Hep bir-
likte solu ve sosyal demokrasiyi bü-
tünlefltirip iktidar yapal›m” (Cum-
huriyet 11 Aral›k) diye aç›kl›yordu.

Avrupa’da esnek çal›flmadan ifl-
sizlefltirmeye, sermaye ad›na emek-
çilere yönelik en azg›n sald›r›lar›n

“gerçek sosyal demokratlar›n” ikti-
dar›nda yap›ld›¤›, sendikal örgütlü-
lüklerin geriletildi¤i, ‘sosyal dev-
let’in dahi tasfiye edildi¤i bir süreç-
te, bir iflçi konfederasyonu böyle bir
partiyi savunuyor! Çelebi’nin, kapi-
talizm d›fl›nda bir alternatifi olma-
yan “sosyal demokrasiye” s›kça
vurgu yapt›¤› konuflmas›n›n d›fl›n-
da, tarif edilen partinin “aç›kça AB
yanl›s›” olaca¤› da yine toplant›da
üzerinde durulan konulardand›. 

Baflka neyi savunacak böyle bir
parti? Burada, giriflimin yine önde
gelen isimlerinden biri olan Fuat
Keyman’›n 4 Aral›k tarihli Radikal
2’de yeralan, “solun izlemesi gere-
ken stratejinin” çerçevesini çizdi¤i
“Türkiye, sol ve gelecek” bafll›kl›
yaz›s›na bakal›m. 

Solun önünde üç seçenek bulun-
du¤unu belirten Keyman, bunlardan
birincisini “CHP ve ulusalc› solun”
temsil etti¤ini belirterek elefltiriyor.
‹kinci çizgiyi ise, Blair’in bilinen
‘üçüncü yol’ çizgisi olarak ortaya
koyuyor. Keyman’›n savundu¤u
“üçüncü seçenek” ise, “ikinci seçe-
ne¤e benzer bir biçimde, bugünün
küreselleflen dünyas›nda siyasetin
çok-boyutlu, çok-mekânl›, çok-ak-
törlü bir nitelik içinde ‘karmafl›k-
laflt›¤›n›’ kabul eder. ‹kinci seçenek-
ten farkl› olarak, aktörlerin tercih-
lerinin sistemsel gerekliliklerin ye-
rine getirilmesiyle s›n›rl› olmad›¤›-
n›, aksine, aktörlerin kendi tercihle-
rini yaratabilece¤ini ve bu yolla
içinde yer ald›klar› sistemi dönüfltü-

rebilece¤ini önerir.” 

Türkiye solunun “tek ç›k›fl yolu”
iflte bu “üçüncü seçenek”mifl, ki
D‹SK toplant›lar›nda da döne döne
tarifi yap›lan “sol” büyük oranda
budur. Küreselleflmeye (emperya-
lizme) karfl› olmayan, piyasa eko-
nomisini savunan ama (her ne de-
mekse ve sermayenin hakimiyetin-
de nas›l olacaksa!) sosyal politika-
lar› ön plana ç›karacak ve elbette
“Türkiye'yi AB tam üyelik müzakere
sürecinde güçlü konumda bulundu-
racak bir siyasi stratejiye, ciddi bir
gereksinim duyuldu¤u” ve “bu ge-
reksinimin gerçekleflmesi, üçüncü
tercihi yaflama geçirecek bir siyasi
aktörü gerekli k›ld›¤›” için, “aç›k ve
seçik olarak AB’ci” olacak bir parti.
Dördüncü bir seçenek yok! Sosya-
lizmi düflünmekten bile kaç›yorlar.  

Peki Türkiye halk›n›n ihtiyac›
olan böyle bir sol mu? Ya da emek-
çilerin cephesinden bakan biri için
iflas etti¤i çok aç›k olan Blair’in ‘3.
yol’unun revize edilmesi mi yoksul-
lu¤u ortadan kald›racak, faflizmi tas-
fiye ederek Türkiye’yi demokratik-
lefltirecek? Kapitalizmin iliklerine
kadar sömürdü¤ü Türkiye halk›na,
iflçi s›n›f›na dönerek, “ayn› sömürü
politikalar›n› ‘sol’ ad›na cilalayarak
uygulayaca¤›z, bize destek verin”
demek, bir sendikan›n görevi mi?

Siyasal ve ekonomik planda kü-
reselleflmenin ön kabulünün ard›n-
dan gelecek “ama”n›n hiçbir anlam›
yoktur. Bu sistemi kabul etti¤iniz
oranda, “kendi tercihlerinizi yarata-
bilmek” ne kadar gerçekçi ayr› bir
konu. Ancak flu aç›k ki, Keyman’›n
teorik temellerini ortaya koydu¤u,
Çelebi’nin dillendirdi¤i “seçenek”,
özünde Blair’in 3. yolu’nun emek-
çiler için umut olamayaca¤›n›n or-
taya ç›kmas›yla makyaj›n› tazele-
mekten baflka bir fley de¤ildir. Tarif
edilen sosyal demokrat bir parti, en
fazla “merkez sol”un bir ad›m “so-
luna” yerlefltirilen bir partidir.
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halk›n
Cephesi DİSK’in ‘Sol Parti’si ve 

ÖDP’nin ‘Anti-Kapitalizm’i

D‹SK’in kkurmaya ççal›flt›¤›
parti; sserbest ppiyasac›,
Avrupa BBirlikçi, kküresel-
leflmeci ssosyal ddemokrat
bir ppartidir. HHalk›n iihtiya-
c› iise, bbu ssömürü ddüze-
ninin rrevize eedilmesi dde-
¤il kkökten dde¤iflmesidir



CHP’nin klasik sosyal demok-
rat parti misyonunu yerine ge-
tir(e)memesiyle do¤an bofllu¤u
doldurma hesab› yap›lmakta-
d›r. Bu, emekçilerin “düzen de-
¤iflikli¤i” talebinin aç›k bir is-
tismar›, kapitalizmin restoras-
yonu ile sömürüyü “katlan›la-
bilir” gösterme giriflimidir. 

‹flçilere “fabrikalar›n› -el-
bette patronlar›n› da- sevmeyi”
ö¤ütleyen, s›n›f mücadelesini terke-
den sendikac›l›k anlay›fl›n› benim-
seyen bir çizginin do¤al sonucudur
bu. Oligarflik düzenin “alternatif”
aray›fl›na, sosyal demokrasinin kri-
zine çare bulmaya soyunmak,
emekçi kitleler için bir “umut” de-
¤ildir. Düzenin, Avrupa emperyaliz-
minin program›na tabi olarak, düze-
ne güvence vermek için piyasac›l›k,
küreselleflmecilik yaparak, “sol al-
ternatif” yarat›lamaz. Tekelcileri bi-
raz daha fazla vergi vermeye ikna
ederek “sosyal adalet” sa¤lanamaz.

ÖDP’ye tutulan ayna ve
ÖDP’lilerin telaşı
Burhan fienatalar’›n “kolektiviz-

me inanan ve piyasa ekonomisini
reddeden sol”u ay›rarak, ÖDP’yi
davet etmesi, ÖDP’lileri k›zd›rd›!
Melih Pekdemir, Sezai Temelli,
ÖDP Genel Baflkan› Hayri Koza-
no¤lu, Birgün’deki yaz›lar›nda
ÖDP’nin “piyasac›, kolektivizmi
reddeden bir solla iflinin olmayaca-
¤›n›, kulvar›n›n farkl› oldu¤unu” an-
latmaya çal›flt›lar. fienatalar’›n bu
daveti yapmas›n›n nedenini ise,
“ÖDP’yi tan›mama”s›na ba¤lad›lar.

Gerçekten, fienatalar ÖDP’nin
neyi savundu¤unu bilmedi¤i için mi
di¤er soldan ay›r›yor, yoksa kurulu-
flundan bu yana sergilenen prati¤i-
ne, halk kitlelerine sundu¤u “alter-
natiflere”, sloganlar›na, sivil top-
lumcu eylem anlay›fl›na m› bak›-
yor? Ya da, bu yaz›n›n konusu ol-
mayan ama bu sayfalarda daha önce
elefltirdi¤imiz “özgürlükçü sosya-
lizm”i, kendi savunduklar›ndan çok
da farkl› görmedi¤i için mi? 

SHP’den Sema Piflkinsüt’ün par-
tisine kadar sosyal demokratlar›
“kardefl” gören ÖDP’nin Genel

Baflkan Yard›mc›s› Saruhan Oluç,
28 Temmuz 2001 tarihli Evrensel
Gazetesi’nde bak›n ne diyordu:

“... Kalk›nmac› bir anlay›fl yeni-
den benimsenmeli, teknolojik yeni-
lenmeye yönelik yat›r›mlar teflvik
edilmelidir. Uluslararas› spekülatif
sermaye ak›fllar›... kontrol alt›na
al›nmal›... Servetin ve finansal ka-
zançlar›n vergileri artt›r›lmal›d›r.”

Bu halka yoksulluktan baflka bir
fley vermeyen kapitalizm içi “kal-
k›nmac›l›¤›” çözüm diye sunan
ÖDP, “Spekülatif sermaye ak›fl›n›”
bile tümden kesmeyi de¤il de, “de-
netim alt›na almay›” öngörüyor.
“Finansal” kazanç denilen kapita-
lizmin en asalak biçimini reddetmi-
yor, sadece “daha fazla vergi ala-
l›m” diyor. Bu mu “serbest piyasac›
düzene karfl› olmak?”

ÖDP Genel Baflkan› Hayri Ko-
zano¤lu “piyasac› olmad›klar›n›”
yazd›¤› 18 Aral›k tarihli Birgün’de,
sosyalistliklerinin kan›t› olarak
“Toplumun maddi kaynaklar›n›n
paylafl›m›nda, istihdam olanaklar›-
na eriflimde, paras›z ve nitelikli e¤i-
tim, sa¤l›k, sosyal güvenlik haklar›-
n›n kullan›m›nda tam bir eflitlikten
yana” olduklar›n› söylüyor.

Ayn› Kozano¤lu, Cumhuriyet
Gazetesi’ndeki demecinde ise flunla-
r› söylüyordu: “Biz Türkiye'de 'sos-
yal demokrat gibi sosyal demokrat'

bir partinin gere¤ine inan›yo-
ruz. Böylelikle biz sosyalistler,
'paras›z e¤itim, paras›z sa¤l›k'
gibi özünde sosyal demokrat
taleplerin takipçisi olmak yeri-
ne kendi farkl›l›¤›m›z› vurgula-
yabiliriz.” (13 Haziran 2004)

Demek ki sen, halk kitlele-
rinin karfl›s›na sosyalist prog-
ramla, söylemle ç›kmam›fl,

sosyal demokrasinin taleplerini dil-
lendirmiflsin. Peki neden? Çünkü
sosyalizm, halk›n iktidar›nda müm-
kündür. Halk›n iktidar› diyebilmek
için, devrim de demek gerekiyor. 

Devam edelim.

ÖDP’nin “iyi ki ÖDP var” diye
müjdeledi¤i Avrupa Solu Partisi
ASP’ye baflvurusu hat›rlanacakt›r.
Peki, içine girmek istedi¤i ASP neyi
savunuyor? Avrupa’n›n birçok re-
vizyonist komünist partilerinin,
“anti-kapitalist kimli¤inin belirsiz
bir flekilde formüle edildi¤ini” söy-
leyerek kuruluflundan çekildikleri
ASP, AB emperyalistlerinin Avrupa
çap›nda bir partinin “AB ilkelerine
ba¤l›l›k flart›yla kurulabilece¤i”
dayatmas›na boyun e¤erek kurul-
mufltur. “Ortodoks sosyalizmden
kopufl” (H. Kozano¤lu, Birgün, 14
A¤ustos 2004) diye alk›fllanan ASP,
gerçekte sosyalizmin kendisinden,
Marksizm’den kopuflun bir ifade-
siydi. Ki, en büyük kurucular›ndan
Alman Demokratik Sosyalizm Par-
tisi, “pazar ekonomisine karfl› ol-
mad›klar›n›” aç›kça deklare etti. 

ASP’nin kurulufl ‘ça¤r›s›’na,
program›na bak›n, “neyi savunu-
yorlar” diye sormaktan kendinizi
alamazs›n›z. “Baflka bir dünya,
baflka bir Avrupa mümkündür: De-
mokratik, sosyal, çevreci, feminist
ve barıflç› - Dayanıflma Avrupası”
gibi nitelemeler mi sosyalizm? 

Kapitalizmi elefltiren ama bunun
karfl›s›nda devrimi, sosyalizmi al-
ternatif olarak koymayan, ufku kla-
sik sosyal demokrat partiler gibi
“daha sosyal bir Avrupa” ile s›n›rl›,
sa¤c›laflan sosyal demokrasinin ye-
rini doldurmaya aday bir ASP için-
de yeralmaktan bu kadar rahats›z
olmuyor da, fienatalar’›n davetin-
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Solun ssokaklarda ççat›fla-
rak pprotesto eetti¤i NNA-
TO’yu, ÖÖDP’liler ssüpür-
geyle pprotesto eetmifller,

NATO’nun ““kirletti¤i”
mekanlar› yy›kam›fllard›!



den neden rahats›z oluyor ÖDP?
ASP’nin de sosyalizmi söylem dü-
zeyinde kullanmas› anlafl›lan.

Sezai Temelli, D‹SK’in “Eme-
¤in Avrupas› kavram›n› bile yanl›fl
yerden kurgulad›¤›n›” belirterek,
“bunu hele bir de bu konuda ›srarl›
bir flekilde tutarl› bir siyaset üretme
konusunda 10. y›l›nda çaba sarfe-
den ÖDP ile iliflkilendirmesi ger-
çekten bir fleylerin anlafl›lamad›¤›n›
yada anlafl›lmak istenmedi¤ini gös-
teriyor” diyor. (Birgün 14 Aral›k)

10 y›ld›r kapitalizme karfl› oldu-
¤unuzu, sosyalizmi savundu¤unuzu
anlatamad›ysan›z burada sorun “an-
lamayanlarda” olmasa gerek. Eme-
¤in Avrupas›’n› yanl›fl kurgulayan
D‹SK de¤il, ona olmad›k bir içerik
kazand›rmaya, böylece AB’cili¤ini
k›l›fland›rmaya çal›flan ÖDP’dir.
“Eme¤in Avrupas›n› birlikte kura-
ca¤›n›z›” söyledi¤iniz güçler, bu-
gün “daha sosyal Avrupa”n›n d›fl›n-
da ne söylüyorlar? Hiçbir fley!

ÖDP’nin yeni program›n›n tart›-
fl›ld›¤› günlerde; kapitalistlerin, ser-
best piyasac›lar›n kafa yordu¤u
“sermaye birikimi”ne “solun da ka-
fa yormas› gerekti¤ini” savunman›n
ne anlama geldi¤ini (Bülent Forta,
17 Ekim 2005, Birgün); IMF borç-
lar›n›n ödenmemesini de¤il, “öte-
lenmesini” istemenin ne demek ol-
du¤unu; kapitalizme temelden iti-
razlar› olmayan “kapitalist restoras-
yoncu” Avrupa sendikalar› ve “so-
lu” ile yarat›lacak ‘Eme¤in Avrupa-
s›’n›n, sistem içinde nereye oturdu-
¤unu; fienatalar dahil herkes bilir! 

Düzen ve devrim. 
Her çözüm, ister asgari, ister

azami, ister güncel, ister stratejik,
bu ikisinden birine denk düfler. ÖDP
“arada” durmaya çal›flt›¤› için fiena-
talar’dan bu daveti almaktad›r.
“Ortodoks sosyalizmden kopufl”
diye diye devrimden koparak geli-
nen yer, sosyal demokrasinin he-
men yan›bafl›d›r. ÖDP yüzünü dev-
rime dönmedikçe gidece¤i yer de
sosyal demokrasinin kendisi olacak,
Avrupa’da örnekleri çokça olan,
“sosyalistlik” ad›na sosyal demok-
rat programlar savunulacakt›r.
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1900’lerin ilk yar›s›nda, özellikle
kapitalizmin krizinin a¤›rlaflt›¤›
süreçte, Amerikan iflçi s›n›f›n›n
direnifllerinin k›r›lmas›, sendika-
lar›n dize getirilmesi için, kapita-
lizmin gayri-meflru çocuklar›
olan mafyac›lar›n patronlar ve
sistem ad›na sald›r›lar› bilinir. 

Hatta bu, birçok filme de konu ol-
mufl, pardesülü fötr flapkal› ka-
ranl›k tiplerin ellerinde sopalar ve
silahlarla grevci iflçilere, iflçileri
örgütleyen sendikac›lara yönelik
sald›r›lar› ifllenmifltir. 

“Devir de¤iflti” ya, “modernli¤in”,
“ça¤dafll›¤›n”, “özgürlüklerin”
ça¤›nda yafl›yoruz ya; bizim gibi
ülkelerde sivil faflistler hâlâ bu
tür sald›r›larda kullan›lsalar da,
geliflmifl kapitalist ülkelerde art›k
mafya çete-
lerinin yerini
baflka araç-
lar ald›.
Sözde, sen-
d i k a l a r › n
grev haklar›, iflçilerin daha insan-
ca bir yaflam için direnme hakla-
r› var. Ama dedik ya, “sözde!”

***

ABD’de, 25 y›l aradan sonra ilk
kez bir grev yafland›. New
York’ta ulafl›m felç oldu. Bunun
üzerine grevin daha ikinci günü
mahkeme; “flehir ve eyalet yasa-
lar›na ayk›r› olarak greve baflla-
d›klar›” gerekçesiyle, Ulafl›m ‹fl-
çileri Sendikas›na, greve devam
ettikleri her gün için bir milyon
dolar ceza kesilmesi ve iflçilere
de greve kat›ld›klar› her gün için
iki günlük maafl kesme cezas›
verdi. Mahkemenin, grevin uza-
mas› durumunda sendikac›lara
ve iflçilere hapis cezas› da vere-
bilece¤i belirtiliyor. 

Asl›nda idam etmeliler! Patronlar
ne veriyorsa raz› olmak, Ameri-
kan özgürlükler sisteminde ya-
flad›klar›na flükretmek varken;
ne demek grev, hak aramak, di-
renmek! 

Elinde “adaletin tokma¤›” bulu-
nanlar, 1930’lar›n elinde sopa
bulunan mafya çetelerinin yerini
böyle al›yor. ILO Sözleflmeleri,

sendikal haklar gibi, bedelleri
binlerce iflçinin kan›yla ödenip
kazan›lm›fl haklar, sistemin ege-
men s›n›flardan yana yapt›¤› ya-
salarla gasbediliyor. 

Marksizm-Leninizm hukuku,
“egemen s›n›flar›n yasallaflt›r›l-
m›fl iradesi” olarak tan›mlar. Bir
baflka deyiflle s›n›f gerçe¤inden
ba¤›ms›z bir hukuk yoktur, ege-
men olan s›n›f›n örgütlü gücünün
ifadesi olan devlet, o egemen s›-
n›f›n iradesini geçerli hale getir-
mek için hukuk kurallar›n› koyma

ve hapisha-
neleri ve si-
lahl› güçleri
ile uygula-
ma gücüne,
y e t k i s i n e

sahiptir. Mahkemenin sözünü
etti¤i “eyalet yasalar›” da, Ameri-
kan devletini elinde bulunduran
burjuva s›n›f›n varl›¤›n› güvence
alt›na almak için yap›lm›flt›r. Bir
baflka deyiflle, mevcut üretim
iliflkilerini, mevcut ekonomik ve
siyasi sistemi sürdürmenin arac›
olarak kullan›lmaktad›r.

Kapitalizmde “özgürlüklerin, de-
mokratik haklar›n” s›n›rlar› da yi-
ne, burjuva s›n›f›n ç›karlar›n› gü-
venceye alarak belirlenir. 

Her fley tekellerin ç›kar› içindir. 

Amerikan devleti tekellerin ç›kar-
lar› için sendikalara ve iflçilere
karfl› “paran›n tehdit gücünü”
kullan›yor, olmazsa hapsedece-
¤ini ilan ediyor. 

Ayn› tekellerin ç›karlar› için ABD
ordusu Irak’› iflgal ediyor, Afga-
nistan’› bombal›yor, enerji kay-
naklar›na askeri güçle el koyarak
Halliburtonlar’›n hizmetine sunu-
yor. 

Batakl›k, su üstünde hiçbir hakk›
sürekli tutmuyor, içine çekip yo-
ketmeye, dibine çekmeye çal›fl›-
yor. Batakl›k kurutulmadan bunu
önlemek mümkün de¤ildir.

Mafyan›n ‘sopas›’ 
adaletin ‘tokma¤›



KESK, D‹SK, TMMOB ve
TTB’nin düzenledi¤i “Halk ‹çin
Bütçe, Demokratik Türkiye” mi-
tingi 17 Aral›k Cumartesi günü An-
kara’da yap›ld›. Mitinge kat›lan 20
bini aflk›n kifli, IMF onayl› bütçeyi
ve iktidar›n ekonomi politikalar›n›,
bask›lar› protesto etti. 

Sendikalar›n otobüslerle birçok
kentten tafl›d›¤› kitle, sabahtan iti-
baren Gar önünde topland›. 2006
bütçesini protesto eden pankartlar
tafl›yan sendika, siyasi parti, dernek,
oda üyeleri, kortej oluflturarak S›hh›-
ye Meydan›’na yürüyüfle geçtiler.

AKP hükümetini sloganlarla
protesto eden 20 bin kifli, alan› dol-
dururken, Ankara HÖC ve TA-
YAD’l› Aileler de pankart, bayrak
ve dövizleri ile emekçilerle yanya-
nayd›lar. 

“Susurluk AKP ‹le Devam Edi-
yor. AKP Halka Hesap Verecek” ve
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” pankart› tafl›yan kortej, k›z›l-
bayraklar› ve 120 flehidin resimleri
ile, demokratik Türkiye mücadele-
sinin nas›l verilmesi gerekti¤ini,

IMF’nin emrindeki hükümete
karfl› nas›l direnilmesi gerekti-
¤ini gösteriyorlard›. 

Susurluk, kontrgerilla ve
fiemdinli’ye iliflkin dövizler de tafl›-
yan HÖC’lüler, s›k s›k “Kahrolsun
Emperyalizm Yaflas›n Mücadele-
miz, fiemdinli Halk› Yaln›z De¤il-
dir, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl, Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz, Yaflas›n Abdi ‹pekçi
Direniflimiz” sloganlar› attt›lar. 

Binlerce kifli-
nin taleplerini hay-
k›rd›¤› alanda, kit-
leye ilk olarak ses-
lenen D‹SK Genel
Baflkan› Süleyman
Çelebi, “Biz
emekçiler olarak
biliyoruz ki, bu
hükümet halk için
bütçe yapm›yor.
Daha önceki y›l-
larda oldu¤u gibi
IMF talimatlar› ile
bütçeyi yapt›. Halk
için bütçe istiyo-
ruz” diye konufltu. KESK Genel
Baflkan› ‹. Hakk› Tombul ise, bugün
alanda sedce kendileri için toplan-
mad›klar›n› kaydederek, “çocukla-
r›m›z için de geldik. Özgür, demok-
ratik Türkiye için buraday›z. ‹fl isti-
yoruz, demokratik, özgür ülke isti-
yoruz. Bu ülke F Tipi cezaevlerini
kuranlar›n m›? Bu ülke 12 Eylül’cü-

lerin mi? Bu ülke IMF’cilerin mi?
Hay›r de¤ildir” dedi. 

Ankara Eski Çöplük Mahallesi
halk›n›n y›k›mlara karfl›, Uflak ‹nay
köylülerinin siyanürlü alt›n arama-
ya karfl› pankartlar›yla kat›ld›klar›
miting, yap›lan konuflmalar›n ard›n-
dan marfllar ve çekilen halaylarla
son buldu. 

Kat›l›m›n beklenenden düflük ol-
du¤u görülen mitingde, “Susurluk,
fiemdinli ‹flte Çete Devleti, Yaflas›n

Demokrasi Mücadelemiz, IMF De-
fol! Bu Ülke, Bu Halk Sat›l›k De¤il,
Kahrolsun IMF, Yaflas›n Ba¤›ms›z
Demokratik Türkiye, Hak Verilmez
Al›n›r, Zafer Sokakta Kazan›l›r,
Özellefltirmeye, Tafleronlaflt›rmaya
Hay›r, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”
sloganlar› at›l›rken, çeflitli döviz ve
pankartlar aç›ld›. 
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IMF Bütçesine Protesto, 
Demokratik Türkiye Talebi

20 bin kiflinin, sermaye hükümetlerinin yoksullu¤a
çare bulamayaca¤›n›, F Tipleri yapt›ranlar›n ülkeyi
demokratiklefltiremeyece¤ini hayk›rd›¤› mitingde,
HÖC ve TAYAD da direnifl ça¤r›s›yla alandayd›lar.

◆ Sendikal Örgütlenme, T‹S ve grev hakk› önündeki engeller kald›r›lmal›, demokratik bir çal›flma
hayat› sa¤lanmal›d›r. ◆ Toplumsal y›k›m yasalar› geri çekilmelidir. ◆ Bask› sürgün ve cezalar
durdurulmal›d›r. ◆ Kürt sorununda demokratik çözüm. ◆ Susurluk’tan fiemdinli’ye; çeteler aç›-
¤a ç›kart›lmal›d›r. ◆ Cezaevlerinde ve her alanda 12 Eylül hukukuna ve anti-demokratik yasala-
ra son verilmeli, ‘Terörle Mücadele Yasas›’ geri çekilmeli. ◆ Emekten yana bir bütçe. ◆ Ülke eko-
nomisiyle ilgili bütün kararlar, baflta emek örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesimlerinin
kat›l›m›yla al›nmal›d›r. ◆ Kamu çal›flanlar›n›n bütün haklar› toplu pazarl›k süreci ile belirlenmeli,
çal›flma yaflam› demokratiklefltirilmelidir. ◆ Finansal ifllemler, faiz gelirleri üzerindeki vergiler ar-
t›r›lmal›; emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azalt›lmal›; zenginlere servet vergisi uy-
gulanmal›. ◆ Kaynaklar savafla ve silaha de¤il, e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenli¤e aktar›lmal›.
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Avrupa Birli¤i “uyum süreci”
paralelinde yeni sendikalar yasas›
haz›rlama giriflimi sürerken, “çal›fl-
ma yaflam›n›n nas›l demokratiklefle-
ce¤i” üzerine nutuklar birbirini izli-
yor. Bu söylem hükümet ve onun
borazanlar›yla s›n›rl› kalsa iyi, ufku
ILO yasalar› ile s›n›rl› sendikal an-
lay›fl da, kendini iktidar›n bu de-
mokratikleflme oyununa uydurmufl
durumda, “AB ne verirse öpüp bafl›-
na koyma” k›vam›nda konufluyor.

Bugüne kadar ç›kar›lan
AB yasalar›n›n, gerçek an-
lamda Türkiye’nin demokra-
tikleflmesi anlam›na gelmedi-
¤i bir yana, oligarflik iktidar›n
prati¤i her zaman ç›kard›klar›
yasalar›n tam tersine olmufl,
bu durum ço¤u kez AB’cileri
de flaflk›na çevirmifltir. Oyun
da zaten böyle sürdürülmek-
tedir. Vitrini düzenle, vitrin
arkas›nda istedi¤ini yap! 

Ayn› oyun flimdi sendikal
alanda sergileniyor. AKP bir yandan
AB zorlamas› ile çal›flma yasas›n›
ILO kurallar›na uydurma haz›rl›¤›
yaparken, öte yandan, sendikalar
üzerindeki bask›s›n› yo¤unlaflt›r›yor
ve nas›l bir sendika istedi¤ini çok
aç›k flekilde ortaya koyuyor.  

KESK Apolitikleflmeli!

KESK, yönetim düzeyinde tafl›-
d›¤› bütün zaafiyetlere karfl›n, taba-
n›yla, miras›yla hâlâ en dinamik
sendikal güçtür ve iktidar›n emekçi-
lere yönelik sald›r›lar›n› püskürtme
potansiyelini tafl›maktad›r. (Bunu
ne düzeyde baflar›p baflaramayaca-
¤›, kuflkusuz burada s›kça dile geti-
rilen; KESK yönetiminin nas›l bir
sendikal anlay›flla mücadele edece-
¤iyle ilgilidir.) ‹flte bu durum, AKP
iktidar›n› rahats›z etmekte, “kötü
örnek” olmas›ndan korkmaktad›r. 

KESK’in en büyük ve dinamik
sendikas› E¤itim-Sen tüzü¤ünün

de¤ifltirilmesi, mücadelecili¤iyle ön
plana ç›kan BES’e dava aç›lmas›,
iktidar›n bu yöndeki ad›mlar›yd›. 

E¤itim-Sen’in, genel baflkan›n›n
diliyle söylersek “az› difllerinin sö-
külmesi”nden cüret alan iktidar,
flimdi de KESK’in kendisine yönel-
di.  Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü-
¤ü’nden 25 Kas›m 2005 tarihinde
Ankara Valili¤i’ne gönderilen yaz›-
da, KESK’in 13-15 May›s 2005 ta-

rihinde gerçeklefltirilen 2. Ola¤an
Genel Kurulu’nda kabul edilen tü-
zü¤ünün, Kamu Görevlileri Sendi-
kalar› Yasas› baflta olmak üzere
mevcut kimi yasalara “ayk›r› ve
noksan” oldu¤u kaydedilerek, bun-
lar›n de¤ifltirilmesi istendi. KESK’e
10 Aral›k tarihinde ulaflan yaz›da
AKP hükümetinin istedi¤i de¤iflik-
liklerden baz›lar› flöyle:

1- “Konfederasyonun Amaçlar›”
bafll›kl› maddede yeralan “Savafls›z
ve sömürüsüz bir dünya amac›yla;
ülkede ve dünyada savafla karfl› ka-
l›c› bar›fl›n yarat›lmas›, tüm ulusla-
r›n eflit ve özgürce geleceklerini be-
lirleyebilmelerinin ve evrensel in-
san haklar›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas›, faflizme karfl› demok-
rasi, emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›k, bask›lara karfl› özgürlük, ›rkç›l›-
¤a ve flovenizme karfl› halklar›n
kardeflli¤i için mücadele etmeyi”
ifadesinin “sendikal faaliyetlerle
ilgisi bulunmamas›” nedeniyle ç›-

kar›lmas›.
2- Bir di¤er de¤ifliklik ise, ‘Kon-

federasyonun Görev ve Yetkileri’
maddesinde yer verilen ve toplu ifl
sözleflmesi, grev gibi kavramlar
oluflturuyor. Hükümet bunlar›n da
mevcut yasalarda yeralmad›¤›n› be-
lirterek de¤ifltirilmesini isterken,
KESK’in ‘dayan›flma fonu olufltu-
rulmas›’ düzenlemesinin de tüzük-
ten ç›kar›lmas›n› istiyor. 

Özetle hükümet; KESK’in em-
peryalizme ve faflizme karfl› müca-
delesini “senin görevin de¤il” diye
de¤erlendiriyor; T‹S hakk›n›, “ben
verene kadar a¤z›na almay›, bunun
için mücadele etmeyi” suç say›yor
ve dayan›flmay› külliyen yasakl›yor.

Bu dayatmalar›n hiçbiri, “tek-
nik” de¤il, aksine ideolojik
dayatmalard›r. Tüm halka
apolitikleflmeyi dayatan oli-
garfli, sendikalar›n “ekmek
derdi” d›fl›nda hiçbir fleyle il-
gilenmez bir çizgiye gelmesi-
ni istemekte, sendikalar›n da-
yan›flma grevlerini yasaklad›-
¤› yetmiyormufl gibi, sürgün
edilen bir emekçiyle “maddi”
düzeyde bir dayan›flmay› bile
yasaklayarak, bireycili¤in son

noktas›n› dayatmaktad›r. 
“Grev”, “T‹S”, “emperyalizm,

faflizm” gibi kavramlar, “mücadele-
nin kavramlar›”d›r. AKP, mücadele-
ci de¤il, verilenle yetinen, masada
emekçiyi satan, demokratikleflmeyi
AB’den ve kendisinden bekleyen
sendikalar istiyor. Bir baflka deyiflle
varl›klar› ile yokluklar› belli olma-
yan, sadece iktidar›n “toplumsal
mütabakat, sosyal taraflarla görüfl-
me” tiyatrolar›nda figüran olacak
sendikalard›r istedikleri. Bugün
Türk-‹fl bu çizgidedir, KESK de bu-
raya çekilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Varolufllar›ndan bu yana yüzy›l-
lard›r emekçilerin ekonomik oldu¤u
kadar  demokratik taleplerinin de
mücadelesini veren “sendika” ger-
çe¤inin inkar›, basit birer “Sivil
Toplum Kuruluflu” haline getirme
amaçl› bu istekler, AKP’nin demok-
ratikleflmeden, örgütlenme hakk›n-
dan, sendikal haklardan neyi anlad›-
¤›n› ya da anlamad›¤›n› da göster-

AKP, KESK’in tüzü¤üne de müdahale etti 

AKP Nas›l Bir Sendika ‹stiyor?
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‹ktidar›n, yabanc› sigara tekelleri-
nin ç›karlar› için, TEKEL Adana ve Ma-
latya sigara fabrikalar›n› kapatma ka-
rar› almas›, iflçiler taraf›ndan öfkeyle
karfl›land›. Kapatma karar›na karfl› di-
renmek için ‘Eylem Komitesi’ olufltu-
ran iflçiler, 18 Aral›k günü Tek G›da-‹fl
Güney Anadolu fiubesi’nde toplana-
rak, bas›na bir aç›klama yapt›lar. 

“Türk-‹fl Göreve Genel Greve,
TEKEL’den Bizim Ölümüz Ç›kar”
sloganlar› atan iflçiler ad›na konuflan,
sendikan›n Güney Anadolu Bölge fiube
Baflkan› Gürsel Diliç›k›k, kapatma ka-
rar›n›n, ‹stanbul, Tokat ve Samsun si-
gara fabrikalar›n›n özellefltirilmesinin
önünü açmak için al›nd›¤› söyledi. Fab-
rikan›n kâr etmesine karfl›n bu karar›n
al›nd›¤›n› kaydeden Diliç›k›k, “Fabrika-
da çal›flan 700 iflçi iflsiz kalacak, ailele-
riyle birlikte 3 bin 500 kifli olumsuz et-

kilenecektir” diye konufltu. 

‹fllerinin ellerinden al›nmas›na, ço-
cuklar›n›n gelece¤inin karart›lmas›na
karfl› her türlü demokratik, meflru
haklar›n› kullanacaklar›n› belirten Dili-
ç›k›k, “Kimsenin bu kadar iflçiyi
açl›¤a mahkum etmeye hakk›
yoktur. Gerekirse ailelerimizle
birlikte TEKEL’de yat›p kalkar›z.
TEKEL’den ancak ölümüzü ç›kar-
t›rlar” dedi.

Aç›klamada sözalan iflçiler de ,
e¤er karar geri al›nmazsa SEKA örne-
¤ini daha ileri tafl›yacaklar›n› kayde-
den iflçiler, tüm Türkiye’nin iflçilerin di-
rencine tan›k olaca¤›n› söylediler. 

Hükümet, iki fabrikay› kapatma-
n›n yan›s›ra, TEKEL’in ‹stanbul, Tokat
ve Samsun sigara fabrikalar›n› da
özellefltirme kapsam›na ald›.

D‹SK/Emekli-Sen Antalya fiubesi, Tüm
Emekliler Sendikas›, “AB Sürecinde
Türkiye, Sendikalar ve Ba¤›ms›zl›k”
konulu seminerler ve kültür flenli¤i
düzenledi. 5-11 Aral›k aras›nda Ay-
d›n Kanza Park› Sergi Salonu’nda
düzenlenen etkinliklerde emeklilerin
talepleri ele al›n›rken, Antalya Temel
Haklar karikatür sergisiyle, Gençlik
Derne¤i müzik grubu Grup Seslenifl
de 10 Aral›k’ta verdi¤i konserle
emeklilerin yan›nda yerald›. 

Emekli-Sen fienli¤i

Adana’da geçici ö¤retmenlik yapan E¤i-
tim- Sen üyesi Ufuk Kökçü, 16 Aral›k
günü, Türk E¤itim-Sen üyesi Mehmet
Aksakal’›n b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›.
Kökçü, olay›, “tamam›yla düflüncele-
rime yönelik siyasi bir sald›r›d›r” diye
de¤erlendirirken, “e¤itim emekçileri
olarak bu sald›r›lar karfl›s›nda ve dü-
flüncelerimizden taviz vermeyece¤iz"
dedi.

Adana’da E¤itim Sen 
üyesine sald›r›

Dan›fltay, Petrol-‹fl Sendikas›’n›n itiraz›n› redderek, TÜPRAfi’›n
sat›fl›na onay verirken, iflçiler bir kez daha ifl b›rakarak
özellefltirmeyi protesto ettiler. 19 Aral›k günü rafinerilerde
2 saat ifl b›rakan iflçiler, fabrika önünde aç›klama yapt›lar.
‹zmit Rafinerisi önünde toplanan iflçilere seslenen, Petrol-‹fl
Sendikas› Kocaeli fiube Baflkan› Ali Ufuk Yaflar, mücadeleye
devam edeceklerinin alt›n› çizerek, “Biz bu güne kadar Tür-
kiye kazans›n diye u¤raflm›flt›k. E¤er olas› hukuk karar›n-
dan itibaren herhangi bir fley ç›kmaz ise mücadelemiz bun-
dan sonra buray› sat›n alanlarla olacakt›r. Arkadafllar›m›z›n
haklar›n› korumaktan biz aciz de¤iliz” fleklinde konufltu.

Tüprafl 
iflçisi 
2 saat
ifl 
b›rakt›

mektedir. Dayatmalar, AKP’nin emekçi hal-
k›n muhalefetini hapsetmek istedi¤i cende-
renin de ifadesidir. 

AB Yasalar›, ILO Normlar› 
De¤il, Mücadele

Kimileri bunlar›n “AB’ye ayk›r›” oldu-
¤unu, “ILO normlar›na uymad›¤›n›” söyle-
yebilirler. Ancak, iktidar›n bu sald›r›lar›n›,
emperyalizmin dünya çap›nda emekçilere
yönelik sald›r›lar›ndan ba¤›ms›z düflünmek
yan›lg›d›r. Oyunun di¤er boyutu da AB cep-
hesindedir. AB bu tür durumlarda, içten cid-
di bir muhalefet olmad›kça ya da iktidar› ki-
mi politik-ekonomik hesaplarla s›k›flt›rma
ihtiyac› hissetmedikçe görmezden gelir. Ak-
sini düflünmek, bugün Avrupa ülkelerinde
emekçilere yönelik sald›r›lar› anlayamamak-
t›r. Bu sald›r›lar› s›ralamayaca¤›z, sadece
AB’de sendikalaflma oran›nda son y›llardaki
düflüfle iliflkin bir iki örnek verece¤iz. 

Yeni AB üyesi Do¤u ve Orta Avrupa ül-
kelerinde bu düflüfl -2003 verileri- %63 (Slo-
vakya’da) ile %76.5 (Bulgaristan’da) de¤ifl-
mektedir. AB’nin temelini oluflturan ülkeler-
den Almanya’daki düflüfl %23.9, ‹ngiltere’de
%12, Avusturya’da %12.9 oran›ndad›r. 

Bu sald›r›, ILO’nun da bilgisindedir ve
“k›yamet” de kopmam›flt›r. Çünkü, ülkemiz
sendikac›lar›n›n görmek istemedi¤i, ILO’da
söz sahibi olan Avrupa sendikac›l›¤›n›n
(ça¤dafl sendikac›l›k da diyebilirsiniz), uz-
laflmac›l›¤› ile, mücadeleci s›n›f sendikac›l›-
¤›n›n tasfiyesinde bafl› çekmesidir. 

Bu düflüfl, sendikac›lara flu gerçe¤i de
göstermelidir: Demek ki, bütün mesele “ya-
sal düzenlemede, AB mevzuat›nda, ILO
normlar›nda” de¤ilmifl. S›n›f hareketi ne
denli güçlü olur, mücadele ederse, sermaye
ve onun iktidar› karfl›s›nda güç kazan›r ve
yasalar da bu güç dengelerine göre flekil al›r. 

KESK yönetiminin E¤itim-Sen’de yafla-
nanlarda, sald›r›n›n ideolojik yönü, boyutu,
buna karfl› nas›l ve neden direnilmesi gerek-
ti¤i konusunda gerekli dersleri ç›karmad›¤›,
“az› difli sökme” operasyonuna boyun e¤i-
fliyle görülmüfltü. Umar›z, oligarflinin nas›l
KESK istedi¤i, bugünden daha da geriye gö-
türerek, “Türk-‹fl’lefltirmeye” çal›flt›¤› daha
aç›k görülür ve düzeniçi manevralar yerine
mücadele yolu tutulur. E¤itim-Sen olay› ile
“mevzi kazand›klar›n›” düflünen sermaye s›-
n›f›n›n sald›r›lar›n›n arkas› kesilmeyecektir.
KESK bunun bilinci ve s›n›fa karfl› sorumlu-
lu¤u ile hareket etmelidir.

Adana TEKEL iflçisi ‘kapatma’ya karfl› öfkeli:

Türk-‹fl göreve genel greve



Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Her hafta söze böyle bafll›yoruz. Sa-
dece bir “hitabet kural›”na uymak
için de¤il elbette bu kelimeyi seçifli-
miz. Sözlükte “sevgili” kelimesinin
karfl›s›nda “Sevgi ve ba¤l›l›k duyu-
lan” aç›klamas› var. Evet, tam da bu
nedenle “sevgili okurlar›m›z” diye
hitap ediyoruz. Çünkü okurlar›m›z›,
onlar›n bir parças› oldu¤u ve temsil
etti¤i kesimleri seviyor ve onlara
ba¤l›l›k duyuyoruz. Bu sevgi ve
ba¤l›l›k, mücadelemizin, fedakarl›k-
lar›m›z›n, tutsakl›klar›m›z›n, ideal-
lerimizin varl›k kofluludur. Yürüyüfl
okurlar›, bu ülkenin en duyarl›, cü-
retli, sorumlu kesimlerini oluflturu-
yorlar. Bu da sevgimizi, sayg›m›z›
daha da büyütüyor. 

Bu giriflten de tahmin edece¤iniz
üzere, bu haftaki sohbetimizin ko-
nusunda “sevgi” var. Ama sadece
“sevgi”yi de¤il, onunla tam bir z›tl›k
içinde olan ama hemen her zaman
da birlikte bulunan bir baflka duygu-
yu, “kin”i de tart›flaca¤›z. Konuyu
gündeme al›fl nedenimize gelince...
Onu Özlem aktaracak flimdi. 

Özlem: Geçen hafta 19 Aral›k
Katliam›’n› lanetlemek için yap›lan
eylemlere kat›ld›k biz de. Bayram-
pafla önündeyken 5 y›l önceki gaz
bombalar›n›n genizleri yakan koku-
sunu, yanan insan eti kokusunu his-
settim bir an. Ama beni bunlardan
daha fazla etkileyen Seyhan Do-
¤an’›n katledilmeden önceki ve kat-
ledildikten sonraki resminin alt alta
yerald›¤› afifl oldu. Ve o afifli görün-
ce dedim ki; e¤er mümkün olsayd›,
o afiflle bir köflede durur ve gelen
geçen herkese Bayrampafla Hapis-
hanesi’nde diri diri yak›lanlardan
biri olan Seyhan Do¤an’›n morgtaki
kömürleflmifl cesedinin resmini gö-
rünce ne hissettiklerini sorard›m. 

Sorard›m ve... ve bu resme bak›p
da, Seyhan’›, di¤er insanlar›m›z› o

hale sokanlara karfl› kin duymayan,
nefret duymayan, onlardan hesap
sorma iste¤i duymayanlar›n insanl›-
¤›ndan flüphe ederdim. 

‹flte sohbetimiz bu söz üzerine
bafllad›. Sosyolojik olarak, politik
olarak kimdi “insan”? Mesela “‹n-
sanca” dedi¤imizde bundan anlafl›l-
mas› gereken neydi? Ve insan için
sevginin, kinin, nefretin anlam› ney-
di?.. Bu haftaki sohbetimizin konu-
su iflte bu sorularla flekillendi. 

Kemal: Asl›nda bu sorular çe-
flitli vesilelerle s›k s›k geliyor önü-
müze. Yüzlerce günlük açl›klar so-
nucunda iskelete dönmüfl, diri diri
yak›l›p kömürleflmifl cesetlerimiz
karfl›s›nda, “katillere” karfl› intikam
hissi beslemememiz, eski defterleri
kapatmam›z gerekti¤i söyleniyor.
Geçmifli bir yana koyup gelece¤e
bakal›m diyerek bunlar› unutmam›z
isteniyor. Kinden, intikamdan söze-
dilmesi “dogmatiklik” olarak mah-
kum ediliyor, böyle fleylerin 21.
yüzy›la yak›flmad›¤› söyleniyor vs.
vs. Bu sorulara, elefltirilere do¤ru
cevaplar verebilmek için sevgiyi de,
kini de do¤ru bir zemine oturtma-
m›z laz›m. 

Mazlum: Kin ve sevgi veya
bunlar›n pratikteki karfl›l›klar› ola-
rak düflmanl›k ve dostluk, birbirinin
z›dd› iki kavramd›r. Ve ancak, bu
z›tl›klar›na ra¤men, insan yüre¤i ve-
ya beyninde ikisi birarada sürdürür-
ler varl›klar›n›. 

Bu iki karfl›t kavramdan biri,
yüzlerce, hatta binlerce y›ld›r yücel-
tilmifl, göklere ç›kar›lm›fl, di¤eri ise
lanetlenip yerin yedi kat dibine so-
kulmufltur. ‹lk bak›flta, ilk anda ne
var ki bunun böyle olmas›nda diye
düflünülecektir san›r›m. Ama kaz›n
aya¤› öyle de¤il. 

Olgunun böyle flekillendirilifli,
esas olarak egemenlerin dayatt›¤›

bir bak›fl aç›s›d›r. Sevgi ve kin üze-
rine bu tavsiyeler, özellikle dini söy-
lemde a¤›rl›kl› bir yer tutar. 

Egemenler dinleri de ç›karlar›
do¤rultusunda kulland›klar› için her
dinde ayn› bak›fl aç›s› bulunur. Her
din sevgiyi yüceltip kini lanetler. Ne
var ki dindeki sevgi ve nefret de s›-
n›fsal bak›fltan ve iktidar kavgas›n-
dan uzak de¤ildir. Ayn› dinlerin kar-
fl›tlar›na, “münaf›klara”, “kafirlere”,
“engizisyon karfl›tlar›na” karfl› nas›l
kindar olduklar›, nas›l sevgiyi gö-
müp kinle sald›rd›klar› herkesin bil-
di¤i bir gerçek de¤il mi? Üstelik sa-
dece baflka dinden olanlara, kafirle-
re karfl› de¤il, kendi içlerindeki ege-
menlik savafllar›nda da ayn› kindar-
l›kla birbirlerini bo¤azlam›fllard›r.
Sevgiyi yücelten, bir yana¤›na vu-
ruldu¤unda ötekini uzatmay› ö¤ütle-
yen din, Hristiyanl›kta oldu¤u gibi
haçl› seferleriyle, islamda oldu¤u
gibi cihad’la, kafiri en ac›mas›z
yöntemlerle yoketmeye de cevap
veren bir pratik sergilemifltir. “Bir
insan› öldüren tüm insanl›¤› öldür-
müfl olur” diyen de, insanlar, toplu-
luklar hakk›nda “katli vaciptir” fet-
valar› ç›kartan da ayn› dindir. Öy-
leyse burada söylemde ve eylemde
bir farkl›l›k vard›r. 

‹flte bu noktada meselenin özüne
geliyoruz. Egemenler tarihin her dö-
neminde, dinde, edebiyatta kini la-
netleyip sevgiyi yüceltseler de, bu
onlar›n asla kendi davran›fl ve politi-
kalar›n› belirleyen bir düflünce ol-
mam›flt›r. Kin, intikam ve sevgi üze-
rine her sözleri riyakarl›k doludur.
Halk›n kin, intikam duygular›n› yo-
ketmeye çal›flsalar da kendileri hep
kindar oldular. Öylesine kindard›rlar
ve öylesine insan sevgisinden uzak-
t›rlar ki, ç›karlar›n›n tehlikeye düfl-
tü¤ünü gördükleri an, yüzbinlerce,
milyonlarca insan›n öldürülmesine
karar vermekten çekinmemifllerdir. 
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hayat›n
içindeki 
teori

Kin, Sevgi ve S›n›f

‹nsan› seviyoruz!
Burjuvaziye karfl› kin

ve nefret doluyuz!



Halktan “kin gütmemesini” ister-
ler; ama bu duygunun tamamen yo-
kolmas› da ifllerine gelmez. ‹stedik-
leri halk›n kendilerine karfl› kin duy-
mamas›d›r. Çünkü halk›n kini, ken-
dilerine yönelirse, iktidarlar› tehli-
keye girer. Kinden, nefretten uzak
durmay› ö¤ütlemelerinin as›l nedeni
budur. Ama öte yandan uluslar›,
halklar› birbirine karfl› kin ve nefret-
le dolduran da hep kendileri olmufl-
tur. Çünkü kinin bu türü, “milli ç›-
karlar” gibi söylemlerle ç›karlar›
do¤rultusunda kullanabilecekleri bir
kindir. Bu nedenle de, sevgiyi yü-
celten söylemlerine karfl›n, halklar
aras›nda sevginin, sayg›n›n geliflme-
sine engel olanlar da yine onlard›r. 

Özlem: Mazlum arkadafl›n an-
latt›¤›ndan ç›kard›¤›m ilk sonuç flu:
Egemen s›n›flar “kin gütmeyelim,
her iflin bafl› sevgidir” sözlerini
kendilerine de¤il, halka söylüyorlar.
Halka empoze ettikleri sevgi ve kin
anlay›fl›, tamamen s›n›fsald›r ve bur-
juvazinin ç›karlar›n› savunan bir
sevgi ve kin kültürüdür. ‹stiyorlar
ki, halk sömürdükleri, bask›lar ve
yasaklarla yönettikleri için kendile-
rine karfl› nefret duymas›n; yapt›kla-
r› zulümler karfl›s›nda intikam hisle-
ri beslemesin; ezilenler sömürücüle-
ri sevsin, hem de tüm kötülüklerine
ra¤men kölece sevsin. 

Egemenler sevgiye yabanc›d›r.
Tek sevgileri varsa o da sermaye
sevgisidir, para sevgisidir. Sermaye-
lerini büyütecek her fleyi severler,
sermayelerine zarar verecek her fle-
ye karfl› ise kin duyarlar. 

Biz hem tarihten, hem yaflad›¤›-
m›z dünyadan biliyoruz ki; egemen
s›n›flar, güçlü bir s›n›f bilincine,
güçlü bir iktidar bilincine ve bunun
sonucu olarak güçlü bir s›n›fsal kine
sahiptirler. 

Sömürücü s›n›flar›n s›n›f kini
çok köklüdür. Kin duyduklar› fleyle-
re baz› durumlarda belli oranlarda
tahammül edebilirler; o da esas ola-
rak demokratik bir tahammül, insan
sevgisinin ürünü olan hümanist bir
tahammül de¤il, yine sömürü dü-
zenlerinin uzun vadeli ç›karlar› için
gösterdikleri bir tahammüldür. Bunu

bak›n biz nas›l hoflgörülüyüz, bak›n
biz bu ülkenin tüm insanlar›n› nas›l
seviyoruz diye pazarlarlar. Ama ikti-
darlar›, düzenleri tehlikeye girdi¤in-
de o kini tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
koymaktan geri kalm›yorlar. 

B›rak›n tüm insanlar› sevmeyi;
halklar›n varl›¤›na bile tahammül-
süzdürler. Afla¤›lar, horlar, bulun-
duklar› ortamlarda varl›klar›ndan
rahats›zl›k duyarlar. O lüks ve sefa-
hat içindeki yaflamlar›n› “halk” ol-
madan sürdürebilecek durumda ol-
salar, çekinmeden onlar› yoketme-
nin yollar›n› ararlard› flimdiye kadar.
Ama sömürü için sömürülecek bir
kitleye ihtiyaçlar› var. Bu anlamda,
onlar› yokedemeyeceklerine göre,
sömürü düzeninin devam› için hal-
k›n egemen s›n›flara karfl› kin ve öf-
kelerini yoketmelidirler. 

Kemal: Özlem’in son cümlesi,
asl›nda buraya kadar konufltuklar›-
m›z›n özeti, formülasyonudur: Ege-
men s›n›flar›n sevgi ve kin, intikam
üzerine söylediklerinin özet amac›:
Halk›n egemen s›n›flara karfl› kin ve
öfkesini yoketmektir. 

Yüzy›llar boyunca din arac›l›¤›y-
la, idealist felsefe arac›l›¤›yla –biraz
önce Mazlum arkadafl dinin sevgi ve
kin konusundaki çifte standart›n›
anlatm›flt›, k›saca idealist felsefenin
de benzer bir rol oynad›¤›n› ekleye-
yim; felsefe de yüzy›llar boyunca,
adaletsizli¤in, eflitsizliklerin, kötü-
lüklerin gerçek kayna¤›n› gizlemifl,
tüm sorunlar›n mesela “sevgi ve er-
dem toplumu” olmakla çözülece¤i-
ni, sevginin tüm sorunlar› halledece-
¤ini vazetmifl, böylece halklar›n tep-
kilerinin, memnuniyetsizliklerinin
törpülenmesinde köle sahiplerinin,
feodallerin, burjuvazinin hizmetin-
de olmufltur.– evet, yüzy›llarca din
ve felsefe arac›l›¤›yla sürdürülen bu
çaba, 20. yüzy›lda burjuvazi taraf›n-
dan daha inceltilmifl “dünya görüfl-
leri” olarak piyasaya sürüldü. Bu te-
orilerin özellikle sosyalist sistemin
geriledi¤i, da¤›ld›¤› 80’lerden itiba-
ren daha fazla piyasada görüldü¤ü-
nü ve daha revaçta oldu¤unu özel
olarak açmaya gerek yok san›r›m. 

Burjuvazi, özellikle 80’lerden

itibaren bu teorileri “s›n›f mücadele-
leri döneminin kapand›¤›” teziyle
birlikte iflledi. Önce “s›n›flar›” yo-
kediyor, s›n›fsal düflünmeyi “dina-
zorluk”, “geçmifle tak›l›p kalmak”,
“dogmatiklik” olarak ilan ediyor.
Tabii s›n›flar olmay›nca, s›n›f kini
diye bir fley de olmaz zaten. S›n›flar
yoksa, s›n›f savafllar› gereksizlefltiy-
se, art›k “zor”a dayanan mücadele-
ler, devrimler de gündemden ç›k-
m›flt›r; o zaman “her türlü fliddete
hay›r” demenin de bir mahsuru
yoktur... “Önce insan”, “her fleyin
bafl› sevgi” ve benzeri teoriler de,
buna ba¤l› olarak moda yap›ld›.
Bunlar, zincirleme olarak birbirini
izleyen düflüncelerdir. Birini savun-
maya bafllad›¤›n›zda, bir süre sonra
ötekileri de savunursunuz. Yine bu
zeminde, iktidara, egemenlerin dü-
zenine karfl› bir tehdit oluflturmayan
bir “sivil toplumcu” olursunuz.   

Mazlum: Bu teoriler, diyalek-
tik ve tarihsel materyalizme ayk›r›
oldu¤u kadar, toplumbilimin, sosyo-
lojinin en temel kurallar›na da ayk›-
r›d›r. “Önce insan”, “herkesi sev-
mek” gibi teorilerin pratik sonuçlar›
nedir mesela? fiöyle somutlayabili-
riz: Yüzbinlerce insan› sömüren, se-
falete sürükleyen tekelci patronlar
asl›nda çok iyi insanlar da olabilir-
ler. Çünkü o patron da olsa “önce
insan”d›r. Bir baflkas›, mesela ifl-
kenceci bir polis veya katliamc› bir
general de olsa “önce insan”d›r.
Ama e¤er sözkonusu olan bir dev-
rimciyse “önce terörist”tir, “insan”
olmas› duruma göre dikkate al›n›r
veya al›nmaz. 

Düzen, sömürmüfl, katletmifl ola-
bilir. Ama yine de intikam düflünül-
memelidir. Çünkü “intikam insana
yak›flmaz”m›fl. Niye? Kim söylüyor
bunu. Oysa, intikam insana yak›flan-
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E gemen s›n›flar “kin gütmeyelim, 
her iflin bafl› sevgidir” sözlerini 
kendilerine de¤il, halka söylüyorlar. 
Egemen s›n›flar›n sevgi ve kin, 
intikam üzerine söylediklerinin
özet amac›: Sömürü düzeninin 
devam› için halk›n egemen s›n›flara
karfl› kin ve öfkesini yoketmektir.



d›r. ‹nsan›n düflünen bir varl›k olma-
s›n›n, bir haf›zaya sahip olmas›n›n
en do¤al sonucudur. Bal›klar inti-
kamc› olamaz mesela. Çünkü kendi-
lerine yap›lan› kaydedecekleri bir
haf›zaya sahip de¤illerdir.  

‹nsanlar›n duygu ve düflünceleri,
yaflan›lan toplumsal süreçlerden ay-
r› ele al›namaz. S›n›fl› bir toplumda
yaflarken, duygu ve düflüncelerimiz-
den kin duygusunu söküp atmak, ta-
biri caizse evcillefltirilmifl olmakt›r.
Gerçek flu ki, s›n›fl› bir toplumda
kin, öfke duygusunu yitirmifl insan,
asl›nda insanl›¤›ndan da çok fley yi-
tirmifltir. Çünkü bir insan› insan ya-
pan, onur duygusu, adalet duygusu,
namus duygusudur. Haks›zl›¤a, ada-
letsizli¤e, onursuzlu¤a, namussuzlu-
¤a öfke duymayan bir insan nas›l bir
insand›r ve toplumsal anlamda ne
kadar insand›r?

“Yüre¤im sevgi doludur, kimseye
k›zamaz, kimseyi k›ramaz” diye bir
insan tan›m› düflünün. Bence böyle
bir insan olamaz. Çünkü e¤er o in-
san, sömürenlere, zulmedenlere de
k›zam›yorsa, onlar› bile k›rm›yorsa,
asl›nda o ezilenleri, mazlumlar›,
haks›zl›¤a u¤rayanlar› yeterince
sevmiyor demektir. 

Che özetlemifl; «Gerçekten insan
olan herkes, baflkas›na at›lan toka-
t›n ac›s›n› kendi yana¤›nda duyma-
l›d›r.» ‹nsanl›k tarifi mi ar›yorsunuz,
iflte budur. Sevgi de, nefret de bu ta-
n›m›n içindedir. 

‹nsan› insan yapan tüm duygula-
r›, –ac›, sevinç, coflku, namus, ideal,
inanç, öfke, adalet, intikam, eflitlik,
hepsini– bir kenara koyun; o zaman
ne kal›r geriye? Öteki canl›lar gibi,
daha aç›kças› hayvanlar gibi, önüne
iki dilim ekmek at›ld›¤›nda, bafl›na
da bir çat› konuldu¤unda sahibine
flükreden bir canl› kal›r geriye.

Özlem: Hayvanlar dedin de,
konuyla ilgisi biraz dolayl› da olsa,
de¤inmek istiyorum; bu “sevgi” me-
selesinin en fazla istismar edildi¤i
konulardan biri de “hayvan sevgisi”
olsa gerek. 

"Hayvanlar› sevmeyen insanlar›
da sevmez" denir. Bu söz genel ola-
rak do¤rudur. Ancak egemen s›n›flar
da bu sözü; sömürücü, insanl›k düfl-
man› i¤renç yüzlerini gizlemek,
kendilerini çevre dostu, insan ve
hayvan sevgisiyle dolu göstermek
için  kullan›rlar. Bunun için dernek-
ler, vak›flar kurarlar. TV'lerde bu
konuda tam bir ikiyüzlülük sergile-
nir. Mesela, bir köpe¤e veya ata ezi-
yet edilmifltir; sanki dünyan›n en
büyük, en vahim, en vahfli iflkence
olay› oymufl gibi verirler. Ama insa-
na yap›lan eziyeti, iflkenceyi ayn›
flekilde asla yans›tmazlar ekranlara.
"Hayvan haklar›n› koruyan yasa-
lar" ç›kar›lmas› için meclise yürür-
ler, fakat insan haklar› konusunda
asgari bir duyarl›l›ktan bile uzakt›r-
lar. Nas›l bir sevgi flimdi bu? Ger-
çekten bu duygunun ad› sevgi mi?
Bence ilgisi yok. 

Bunlar›n en temel teorilerinden
biri de "Hayvanlar› sevmeyen insan-
lar› da sevmez"dir. Peki "Hayvanla-
r› seven insan› da sever" mi? Nere-
de? E¤er öyle olsayd›... hayvanlara
eziyet edildi diye ortal›¤› aya¤a kal-
d›ranlar›n insana yap›lan eziyet,
vahflet, katliam karfl›s›nda da sesini
ç›karmas› gerekmez miydi?

Kemal: Özlem’in verdi¤i ör-
nek iyi oldu asl›nda, bu örnek san›-
r›m flunu hepimize bir kez daha ha-
t›rlat›yor; ortal›kta dolaflan “sev-
gi”nin çeflitleri, ne kadar çarp›t›lm›fl,
ne kadar içi boflalt›lm›fl, ne kadar
toplumsall›ktan kopart›lm›flt›r. 

Mazlum: Peki bizim aç›m›z-
dan “insan sevgisi”nin ve “kin” duy-
gusunun yeri nedir? Konufltuklar›-
m›z›n içinde cevab› k›smen var bel-
ki ama daha somut olarak toparla-
makta yarar var. 

Biz kindar›z. Biz yüre¤imizde,
beynimizde kin duygusuna özel bir
yer ay›r›r›z. Devrimcilerin kat› ve

koyu bir kini vard›r. Her koflul alt›n-
da da savunuruz bu kini. Bu kin, s›-
n›f kini’dir. Burada elbette flu ayr›-
m› koymal›y›z; günlük yaflamda,
toplumsal yaflamda ortaya ç›kan her
türlü kini savundu¤umuz, destekle-
di¤imiz anlam›na gelmez. Tersine
duyulmas› gereken tek kin s›n›f ki-
nidir; ötekileri savunmay›z. Ezilen
insanlar›n birbirlerine flu veya bu
nedenle duydu¤u kine, halklar›n,
uluslar›n birbirine duydu¤u kine
karfl›y›z ve bunlar› yoketmeye çal›-
fl›r›z.  

Bu kadar adaletsizlik, bu kadar
eflitsizlik, bu kadar haks›zl›k, iflken-
ce, katliam varken, yüre¤inde öfke-
ye, kine, nefrete, intikama yer ver-
meyen bir insan, insan olarak bir ya-
n›n› i¤difl etmifl demektir. Sömüren-
lere ve zulmedenlere karfl› kin besle-
meyen, onlardan hesap sormay› ya-
ni intikam almay› hedeflemeyen bi-
ri, bu düzen taraf›ndan ezilmeyi,
horlanmay› kabul etmifl, sineye çek-
mifltir. Bu hiçbir insan için kabul
edilemez bir durumdur ama bir dev-
rimci, sosyalist için hiç kabul edile-
mez. Devrimcinin, sosyalistin yüre-
¤i, dünya halklar›n› bu duruma dü-
flürenlere, bu kadar zulüm uygula-
yanlara karfl› s›n›fsal bir kin ve nef-
retle dolu olmal›d›r. 

S›n›f kininden yoksun bir dev-
rimcilik mümkün de¤ildir. 

S›n›flar› ortadan kald›rmay› he-
defledi¤imiz gibi, kini de yoketmeyi
hedefliyoruz. Toplumlar›n kültürün-
den kin, nefret duygular›n›n ç›kar›-
l›p at›lmas›, sosyalist bir iktidar al-
t›nda, feodalizmin, kapitalizmin alt
yap›da ve üst yap›daki tüm tortular›-
n›n silinmesiyle gerçekleflecektir.
Ama onu bugünden yoketmek
mümkün de de¤il, do¤ru da. Halk›n
iktidar› için ve sosyalizm için müca-
dele süreci boyunca, yüreklerimizde
bu kin olmak zorunda. Hem de kök-
lü, hem de güçlü bir flekilde olmal›.
Çünkü devrimin zaferi için, birçok
fleyin yan›nda halk düflmanlar›na,
sömürüye, sömürücülere, emperya-
lizme karfl› büyük bir kin duymak da
gerekiyor. Devrim mücadelesi tek
bafl›na bilimsel tespitlerle, teoriyle,
silahla yürümüyor. Ona beynimizi
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erçek flu ki, s›n›fl› bir toplumda kin, 
öfke duygusunu yitirmifl insan, asl›nda
insanl›¤›ndan da çok fley yitirmifltir.
Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, onursuzlu¤a,
namussuzlu¤a öfke duymayan bir insan
nas›l bir insand›r ve toplumsal anlamda
ne kadar insand›r?

G



ve yüre¤imizi, milyonlar›n beynini
ve yüre¤ini katmak durumunday›z.
O beynin ve yüre¤in içinde ideoloji
olmal›, inanç olmal›, insana sevgi ve
düflmana duyulan kin olmal›.  

‹nsan sevgimiz ise sorgulanamaz
bile. Nihai olarak komünizmi hedef-
leyen mücadele, Marksizm’in orta-
ya koydu¤u gibi, “insanl›¤›n kur-
tuluflu için mücadele”dir. Tüm in-
sanl›¤›n kurtuluflu, s›n›flar›n ortadan
kalkmas› demektir. S›n›flar› ortadan
kald›rmay› hedefleyenler ise, bugü-
nün s›n›fsal gerçe¤ini görmek zo-
rundad›rlar. Dolay›s›yla, “tüm in-
sanl›k için mücadele” etmek, “önce
insan” teorisine de¤il, “önce s›n›f”
teorisine ba¤l› kalmay› gerektirir.
Tüm insanl›¤›n kurtuluflu için, in-
sanl›¤a kötülükler yayan egemen s›-
n›f iktidarlar›n›n y›k›l›p yokedilmesi
gerekiyor.  

Burjuvazi, “sevgi” konusundaki
demagojilerini sürdürmek ve dev-
rimcileri karalamak için, devrimci-
leri “terörist” olarak nitelendirirken,
devrimciler hakk›nda “sevgiden
uzak, kat›laflm›fl, tüm insanl›¤a düfl-
man” gibi hikayeler de anlat›r. 

Sevgiyi, insan sevgisini, halk
sevgisini bizden daha yo¤un ve da-
ha güçlü yaflayan kim olabilir ki?

Bizden baflka kim sevgisinin u¤-
runa ölüyor gerçekten? 

Che, burjuvazinin bu çarp›tmala-
r›na karfl›, Fidel’in sözlerini de akta-
rarak flöyle diyor:

“Bir marksistin, güdümlü füzeler
gibi dosdo¤ru belirli bir hedefe yö-
nelen otomatik, fanatik bir makine
olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Marksizmin insanca duygular-
dan, arkadafll›ktan, yoldafllara karfl›
duyulan sevgiden, sayg›dan, takdir-
den vazgeçmek oldu¤u nerde yaz›l›?
Marksizmin ruhsuzlaflmak, duygu-
suzlaflmak demek oldu¤u nerede ya-
z›l›? Oysa ki, marksizmi do¤uran in-
san sevgisinin ta kendisidir. Mark-
sizmin ortaya ç›kmas› mümkün ol-
du¤unda, Marx'›n zihninde marksiz-
mi vücuda getiren, proleteryan›n
çekti¤i ac›ya, sömürüye, adaletsizli-
¤e ve yoksullu¤a karfl› mücadele is-
te¤i, insan ve insanl›k sevgisidir.

Toplumsal devrimin gerçek olas›l›¤›
belirdi¤inde, gerçek olas›l›¤›n da
ötesinde, tarihi zorunlulu¤u kesin-
leflti¤inde, Karl Marx, marksizmin
yorumcusu olarak öne ç›km›flt›r.
Onu yorumcu yapan, kendisi gibi,
Engels gibi, Lenin gibi insanlara öz-
gü insanca duygu yo¤unlu¤u de¤il
de nedir?” (Politik Yaz›lar, syf. 140)

Kemal: Birkaç örnek üzerinde
durmak istiyorum sohbetimizin so-
nunda: fiimdi bir yazar düflünün; 19
Aral›k Katliam›’n› fliddetle elefltiri-
yor. Ama ayn› yazar, Bülent-Rahflan
Ecevit çiftine övgüler yaz›p mutlu-
luklar da dileyebiliyor. 

‹flte bu “önce insan” çarp›tmas›-
n›n, “insanlar› seveceksin” sözünün
burjuva çarp›tmaya u¤rat›lman›n ti-
pik bir örne¤idir.  

Kin intikam üzerine bir baflka ör-
nek: Mamak zindan›nda iflkenceyle
katledilen ‹lhan Erdost 'un efli Gül
Erdost, eflinin öldürülmesiyle ilgili
bir an›s›n› flöyle anlat›yor:

''[çocu¤um, kreflten] çok öfkeli
geldi bir gün. Arkadaflının biri, se-
nin babanı döverek öldürmüfller, de-
mifl... Bana, sen yalancısın, seni sev-
miyorum, diye ba¤ırdı, ba¤ırdı...
Sonra konufltum. Bir çocu¤a babası-
nın dövülerek öldürüldü¤ünün söy-
lenemeyece¤ini anlatmaya u¤rafl-
tım. ‹nsanlı¤a öfkelenmesini iste-
miyordum. Çünkü ‹lhan, çocukları
sevgi dolu olsun isterdi. Gazeteciler
de çok sormufltu; katilleri elinize
verseler ne yaparsınız diye. Hiç...
Öç almak istemem, dedim onlara.
Çocuklarımın da kin gütmesini iste-
medim...'' (Demir Parmaklıklar Or-
tak Düfller kitabından) 

Do¤ru mu yap›yor? Asl›nda kin-
ci olmas›n, sevgi dolu büyüsün der-
ken, onu sevmemesi gereken bir fley
karfl›s›nda sevgi duymaya, intikam
hissi tafl›mas› gereken bir fley karfl›-
s›nda adaleti savunmamaya yönlen-
dirdi¤inin, k›sacas›, burjuvazinin
anlay›fl›na uygun bir  çocuk yetifltir-
di¤inin fark›nda bile de¤il. Bu ol-
dukça yayg›nd›r; çocuklar, gençler,
uzak tutulur bu gerçeklerden. “Ben
çocu¤umu küçük yafltan siyasi ola-
rak yönlendirmek istemiyorum” di-

ye savunurlar. Oysa yaland›r bu; bal
gibi yönlendirmektedirler. Gerçek-
leri anlatmayarak, do¤rular› ö¤ret-
meyerek onlar›n beyinlerine, yürek-
lerine do¤ru sevgileri, do¤ru nefret-
leri koymayarak, bal gibi düzenin
bir insan› olmaya yönlendirmekte-
dirler. Dikkat edin, “Ben çocu¤umu
küçük yafltan siyasi olarak yönlen-
dirmek istemiyorum” diyenler, hep
solcudur. Burjuvazi bunu demez,
çünkü zaten o küçük yafltan yönlen-
diriyor. Çocu¤unu yönlendirmeyen
her insan, onu burjuvaziye teslim
ediyor demektir. Bu düflüncede s›-
n›fsall›k yoktur tabii ki. Sevgi’den,
kin’den anlad›¤› da tamamen burju-
vazinin empoze etti¤idir. Bunun si-
yasi arenadaki çarp›c› tezahürlerin-
den biri, oligarflinin icazeti dahilin-
de siyaset yapan, düzeniçi tüm muh-
halif kesimlerin düzenin suçlar› söz-
konusu oldu¤unda “amac›m›z inti-
kam de¤il” demeleridir. Bunu söy-
lemek, bir yerde oligarfliye, kendile-
rinin düzen için bir “tehlike” olufl-
turmad›¤›n› söylemektir. 

Oysa bu düzeni de¤ifltirmek iste-
yenler, insanlara, halka duyduklar›
sevgiyla ayn› büyüklükte, sömüren-
lere ve zulmedenlere karfl› da kin
duymal›, intikam duygusu besleme-
lidirler. Bu s›n›fsal kine sahip olma-
yanlar›n düzeni de¤ifltirme iddias›
olamaz. Bunu en baflta sözetti¤imiz
somutlu¤a getirdi¤imizde, flu iki so-
nuç ç›kar. Bir; Seyhan Do¤an’›n kö-
mürleflmifl cesedi karfl›s›nda öfke ve
kin duymayanlar›n insan sevgisi tar-
t›flmal›d›r; iki; o kömürleflmifl ceset-
ler karfl›s›nda intikam almay› amaç-
lamayanlar, düzeni de¤ifltirme iddi-
as›na, cüretine, kararl›l›¤›na da sa-
hip olamazlar. 

Sevgili Yürüyüfl okurlar›, hafta-
ya buluflmak dile¤iyle bu sohbetimi-
zi de burada noktal›yoruz.
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evrim mücadelesi tek bafl›na bilimsel 
tespitlerle, teoriyle, silahla yürümüyor.
Ona beynimizi ve yüre¤imizi, milyonlar›n
beynini ve yüre¤ini katmak durumunda-
y›z. O beynin ve yüre¤in içinde ideoloji 
olmal›, inanç olmal›, insana sevgi ve 
düflmana duyulan kin olmal›.  

D
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TÜS‹AD Baflkan› Ömer Sabanc›
ve Cumhurbaflkan› A. Necdet Se-
zer’in, Ankara’da patronlar toplant›-
s›nda yapt›klar› bir konuflma, oligar-
fli içinde yeni bir “kriz ve savafl” bafl-
latt›. Daha do¤rusu varolan çeliflkile-
rin bir k›sm›n› su yüzüne ç›kard›.

Sabanc› ve Sezer’in seçim bara-
j›n›n düflürülmesini istemeleri, Yü-
züncü Y›l Üniversitesi Rektörü
Prof. Yücel Aflk›n'›n tutukluluk sü-
recine yönelik elefltirileri, AKP’nin
kadrolaflma, içki yasaklar› gibi uy-
gulamalar›na iliflkin memnuniyet-
sizlik belirtmeleri karfl›s›nda, Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an, sert bir tepki
göstererek tart›flmay› t›rmand›rd›. 

Oligarfli içinde sömürü 
pastas›ndan pay kapma 
savafl› hiç bitmez
Bu tart›flmalar, kimileri taraf›n-

dan “AKP ile TÜS‹AD aras›ndaki
bahar bitti” diye yorumland›. Siya-
sette “bahar”› belirleyen de, “k›fl”›
belirleyen de ekonomik ve siyasi ç›-
karlard›r. 

“Ekonomide ifller t›k›r›nda” ma-
sallar›na fazlaca inanm›fl olanlar
TÜS‹AD’›n birdenbire gündeme ge-
len elefltirilerini yorumlamakta güç-
lük çekeceklerdir. Ancak burjuva
ekonomistleri bir süredir “ekonomi-
deki t›kan›kl›¤›” tart›flmaktayd›lar.
Üç y›ld›r her vesileyle AKP’nin
ekonomi politikas›ndan memnun ol-
duklar›n›, ekonominin iyiye gitti¤ini
söyleyen TÜS‹AD patronlar›,
AKP’nin gerçek yüzünü birden bire
görmüfl falan de¤iller.

Patronlar, AKP hükümetinden
yeni baz› ekonomik kararlar almas›-
n› istemekte, AB konusunda daha
h›zl› politikalar talep etmektedirler. 

Ancak AKP, a¤›rl›kl› olarak se-
çim hesaplar› nedeniyle bu konular-
da ayak sürümüfl ve patronlar aç›k
muhalefet yapmaya bafllam›fllard›r.
Peki AKP neden ayak sürüyor?
AKP, kitleler karfl›s›nda vaatlerini

tutamam›fl bir partidir. AKP kendi
taban› olarak adland›r›lan kesimleri
de ne ekonomik, ne siyasal anlamda
tatmin edememifltir. “Türban” konu-
sunda aleyhte karar veren AB’yi es-
kisi gibi “flevkle” savunmakta zor-
lanmakta, imam hatip meselesi gibi
konularda islamc› taban›n hoflnut-
suzlu¤unu törpüleyecek ad›mlar at-
ma zorunlulu¤unu duymaktad›r.
Çünkü bilmektedir ki, bu taban›
küstürdü¤ünde, bir daha TBMM’de
böyle bir ço¤unlu¤u bulmas› da,
Tayyip’in Cumhurbaflkanl›¤› da, ha-
yal olacakt›r. 

Öte yandan AKP, iktidar koltu¤u-
na oturdu¤undan bu yana TÜS‹-
AD’›n temsilcisi oldu¤u iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin tüm isteklerini ye-
rine getirmifltir; ancak AKP’nin oy
taban› üzerinde etkili olan sermaye-
nin baflka baz› kesimlerine karfl› da
diyet borcu vard›r. AKP yine seçim
hesaplar› nedeniyle bu kesimi de tat-
min etmek istemekte, bu da tekelci
burjuvaziyi rahats›z etmektedir.

K›sacas›, tekellerin ç›karlar›,
AB’ye yönelik planlar, seçim hesap-
lar›, laiklik-fleriatç›l›k kavgalar›
hepsi içiçe girmifl durumda. Her bir
kavga konusunda saflar yeniden fle-
killeniyor. “fieriata” karfl› laiklik sa-
vunuculu¤unda CHP ve Sezer ara-
s›ndan su s›zmazken, Sezer ve
TÜS‹AD’›n “seçim baraj›n›n düflü-
rülmesi” talebine karfl› AKP ve
CHP “asla düflürmeyiz” diye blok
oluflturuyorlar. Dolay›s›yla AKP ve
TÜS‹AD aras›ndaki bu kavgadan
yola ç›karak, kimse, iflbirliklerinin
tümüyle bozuldu¤u veya TÜS‹-
AD’›n AKP’ye karfl› “özgürlükçü”
bir ç›k›fl yapt›¤› gibi, sonuçlar  ç›-
karmaya çal›flmamal›d›r. 

‘Dü¤meli’ ba¤›ms›z yarg›
AKP-TÜS‹AD kavgas›n›n en il-

ginç yanlar›ndan biri, Baflbakan
Tayyip’in konuflmas› sonucunda
TÜS‹AD Baflkan› Sabanc› ve YÖK
Baflkan› Erdo¤an Teziç hakk›nda

“soruflturma” bafllat›lmas› oldu. 

Baflbakan, TÜS‹AD’a cevap ko-
nuflmas›n›n bir yerinde flöyle dedi:
“Kalk›p da Van'daki yarg›lama sü-
recine anayasay› çi¤nemek suretiyle
oradan müdahale ederseniz, bu yan-
l›fl olur ve bunu söylemeye TÜS‹AD
‹stiflare Konseyi Baflkan›'n›n hakk›
yok... Bunun hakk›nda devreye giril-
mesi laz›m. Bu bir anayasa suçu-
dur.”

Bu demecin üzerinden bir tam
gün bile geçmeden “ba¤›ms›z yar-
g›”(!) harekete geçti. 

Art›k bu ba¤›ms›z yarg› sözünün
sonuna ne kadar ünlem koysak hak-
l›y›z. Baflbakan talimat veriyor ve
aylard›r Rektör Aflk›n davas› hak-
k›nda yap›lan yüzlerce konuflmada
soruflturulacak bir fley göremeyen
savc›lar›n “akl› bafl›na geliyor”,
TCK’daki baz› maddeleri hat›rl›yor-
lar ve soruflturma aç›yorlar. 

“Ba¤›ms›z yarg›” sözüne art›k
kargalar bile gülemeyecek.  

Tayyip’in ‘kat›l›mc›l›¤›’
Hat›rlan›rsa, AKP’nin ve Tay-

yip’in seçimler öncesindeki en
önemli propaganda kavramlar›ndan
biri de “kat›l›mc›l›k”t›. 

Bir de flimdi TÜS‹AD’a dedikle-
rine bak›n; “bu konularda konuflma-
ya TÜS‹AD’›n hakk› yok”mufl!

Asl›nda Tayyip’in kafas›ndaki
“demokrasi”ye göre, kimse, hiçbir
fleyle ilgilenmesin, kimse ülkenin,
halk›n genel meseleleriyle ilgilen-
mesin, her fleyle Tayyip ilgilenir.

Beyninin her k›vr›m›nda “salta-
nat” özentisi dolaflan bir iktidar›n
“kat›l›mc›l›¤›” da bu kadar olur. 

Ama TÜS‹AD’a bu “f›rça” da,
“soruflturma” da iyi olmufltur. 

Siz de¤il misiniz üç y›ld›r bu hü-
kümeti destekleyen, siz de¤il misi-
niz bunlar› “demokrat” ilan eden,
siz de¤il misiniz “iyi ifller yap›yor,
desteklemek laz›m” diyen?..

‘Özgürlükçü’ TÜS‹AD, ‘laik’ Sezer, ‘fleriatç›’ AKP;

kavga, iktidar ve pasta kavgas›



2003 y›l›n›n 4 Temmuz’unda,
Irak’›n Süleymaniye kentindeki
Türk Özel Harekat Merkezi’ne
Amerikan askerleri taraf›ndan bas-
k›n düzenlenmifl ve bask›nda gözal-
t›na al›nan 11 askerin bafl›na çuval
geçirilmiflti. 

TSK ve onun “özel” birlikleri
ad›na yaflanan tam bir rezalet ve se-
fillikti. Ne “özel harekatç›lar” yan-
keelere karfl› en küçük bir direnifl
gösterebilmifl, ne de mensuplar›n›n
kafalar›na çuval geçirilen TSK,
Amerika’ya ciddi bir tepki göstere-
bilmiflti.  

Yankeelere tav›r koyamayan
TSK’n›n tek yapt›¤›, biran önce ola-
y›n üstünü örtmek ve unutulmas›n›
sa¤lamak oldu. Neden böyle yapt›k-
lar›, bugünlerde ortaya ç›kan yeni
bilgilerle daha iyi anlafl›l›yor. 

Hürriyet Gazetesi’nde geçen
hafta birkaç gün üst üste manflet ya-
p›lan haberde, Süleymaniye’deki
bask›n›n tan›klar›, Türk Silahl›
Kuvvetleri mensuplar›n›n nas›l afla-
¤›land›¤›n› ayr›nt›lar›yla anlat›yor-
lar. 

Konuflan tan›klar, bask›n›n, çu-
val geçirmenin ve di¤er yaflananla-

r›n do¤-
rudan ta-
n›¤› du-
r u m u n -
d a l a r .
B a s k › n ,
sorgu s›-
r a s › n d a
ABD he-
s a b › n a
tercüman
olarak çal›flan personel, gözalt›na
al›nan TSK askerlerinin bafllar›na
çuval geçirildikten sonra, kelepçe-
lenip Ba¤dat’a götürüldüklerini ve
orada hepsine “turuncu mahkum
elbisesi” giydirildi¤ini anlat›yorlar. 

Yani ayn› Guantanamo’daki el-
biselerden. Yani “terörist” ünifor-
malar›ndan. 

TSK ad›na ne hazin, ne trajik ve
ne onur k›r›c›; “teröre karfl› iflbirli-
¤i” yapt›¤› stratejik müttefiki, onun
subaylar›na , özel askerlerine “terö-
rist” muamelesi yap›yor. 

Elbette daha trajik ve daha afla-
¤›lay›c› olan›, TSK’n›n buna cevap
veremeyip, tabiri caizse, yalay›p
yutmas›d›r. 

“Milli” bir ordu olsayd› ne ya-

pard›? Nas›l afla-
¤›land›¤›n› hal-
k›ndan gizlemek
yerine, her fleyi
tüm ç›plakl›¤›yla
anlat›r ve onu ya-
panlara karfl› se-
ferberlik ilan
ederdi. 

Yok “Ermeni
soyk›r›m tasar›s›-
n›” kabul etti diye
Fransa’ya, Öca-
lan’› bar›nd›rd›
diye ‹talya’ya,
Fehriye Erdal’›
iade etmiyor diye
Belçika’ya karfl›
“seferberlik” ilan
eden, halk› k›fl-

k›rtan iflbirlikçi ordu, karfl›s›ndaki
esas efendisi Amerikan emperyaliz-
mi olunca, ses ç›karam›yor.  

Bask›n›n tercüman tan›klar›n›n
aç›klamalar›n› okuyunca, TSK aca-
ba baflka hangi hakaretleri, afla¤›la-
malar›, ABD’ye verilen baflka hangi
tavizleri kendi halk›ndan gizliyor
sorusu ortaya ç›k›yor elbette.

Bu kadar afla¤›lanan ve afla¤›la-
yanlara direnmek yerine, bunu ken-
di halk›ndan saklayanlar›n “millili-
¤ine” kim inan›r, böyle bir ordunun,
devletin emperyalizm karfl›s›nda
hangi “k›rm›z› çizgileri” olabilir?

Ama daha önemlisi, bu iflbirlik-
çilerin, böyle bir teslimiyetçili¤in
yönetti¤i bir ülke, ulusal afla¤›lan-
madan kurtulabilir mi?
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TSK’ya ‘turuncu’lar› da giydirmifller!

Saklad›¤›n›z
baflka ne var?

Asgari Ücret Belirlendi:
“Günde bir tabak pirinç”

Önümüzdeki y›lbafl›ndan itibaren geçerli olacak as-
gari ücret aç›kland›: 380 YTL 46 kurufl!

Emekçiler, tepe tepe, saça saça harcas›n. 21 Ara-
l›k’ta AKP hükümetinin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Murat Baflesgio¤lu taraf›ndan büyük bir piflkin-
likle “yüzde 8 art›r›yoruz”, “enflasyonun üzerinde art›fl
verdik” sözleriyle aç›klanan asgari ücret, sadece bir
sefalet ücretidir. 

Yabanc› sermayeyi davet ederken “bizdeki ucuz ifl-

gücünü de¤erlendirin” diyen, dünya pazarlar›nda reka-
bet edebilmek için “Kendi Çin’imizi yaratmal›y›z” po-
litikas› güden bir iktidar, elbette emek gücünü ucuzlafl-
t›rd›kça ucuzlaflt›rmaya çal›flacakt›r. 

“Kendi Çin’imizi yaratma” politikas›, iflçiyi kar›n
toklu¤una çal›flt›rma politikas›n›n baflka bir flekilde ifa-
de ediliflidir. Her fleyi emperyalizme pazarlamaya çal›flan
iktidar, bu ülkenin iflçisini, emekçisini de “pazarlayacak”
bir mal olarak görüyor. Bu “mal›” pazarlayabilmek için
de onun “kar›n toklu¤una çal›flan” bir köle olmas› gere-
kiyor. AKP’nin asgari ücret politikas› iflte budur.

Ankara ve Adana’da sendikalar, yapt›klar› eylemler-
le AKP’nin belirledi¤i asgari ücreti protesto ederek,
“insanca yaflayacak ücret” talebini dile getirdiler. 
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Faflistler, Uflak
E¤itim Fakültesi ö¤-
rencilerine b›çak ve si-
lahla sald›rd›lar. 20

Aral›k günü kampüs içinde Kürtçe
türkü söyleyen bir ö¤renci grubuna
faflistlerin sataflmas› ile bafllayan
olaylar, çat›flmaya dönüfltü. Tüm
devrimci gruplardan ö¤renciler, sal-
d›r›n›n yafland›¤› kantinde toplana-
rak, ço¤u ö¤renci olmayan faflistle-
rin okuldan ç›kar›lmas›n› istediler.
Rektör ö¤rencilerin talebini kabul
etmek zorunda kald›. 70 kiflilik
grup, sald›r›lar› protesto ederek, so-
rumlusunun okul yönetimi oldu¤u-
nu ifade ettiler. 

Ancak faflist sald›r›lar bununla
bitmemiflti. Ayn› gün, yurtta kalan
iki arkadafllar›na 15-20 kifllik faflist
grubun sald›r› haberini alan ö¤ren-
ciler toplanarak yurda yürüdüler.
Faflistlerin, iki ö¤renciyi demir so-
palarla döverek sadece atletle don-
durucu so¤ukta b›rakt›klar›n›, yurt
yönetiminin güya kimlikle girilen
yurda rahatça giren faflistlere göz
yumdu¤unu ö¤renen ö¤rencilerin
öfkesi daha da artt›. 

50 kifli yurt önünde uzun süre
bekleyerek arkadafllar›n› görmeyi
talep etti ve yönetimden aç›klama
istediler. Bunun üzerine rektör ve
rütbeli bir jandarma komutan›, ar-
kadafllar›n›n cangüvenli¤ine sahip
ç›kan ö¤rencileri tehdit ederek,
“Yoksa soruflturma açar›z” dedi.  

Faflistlerin hamisi rektör ve jan-
darma komutan› d›fl›nda dekan ve
kimi ö¤retim üyelerinin de tehdidi-
ne maruz kalan ö¤renciler, faflistle-
rin nas›l böyle rahatça sald›r›lar ger-
çeklefltirebildi¤ini belirterek, Mü-
hendislik-Fen Edebiyat Fakültesine
yürüdüler. 

Sald›r›ya u¤rayan onlard› ama
okul yönetimi ve jandarma taraf›n-

dan engellenen, tehdit edilen de yi-
ne onlar oluyordu. Burada da fakül-
te yönetiminin tehditlerine maruz
kald›lar. Ö¤renciler okula al›nmak
istenmedi. Buna karfl›n gençlerin
kararl›l›¤› ile okul yönetimi geri
ad›m atarken, faflist sald›r›lara ilifl-
kin 100 kiflinin imzalad›¤› bir dilek-
çe verildi. 

Çat›flma, kent merkezinde de
sürdü. Devrimci demokrat bir grup
ö¤renci, sald›r›lar› yönlendiren ve
okula da silahl› olarak geldi¤i bili-
nen “Fen-Edebiyat Fakültesi reisi”
Hüseyin... isimli faflistle Dörtyol
Mevkii’nde, karfl›laflt›lar. Faflist, ö¤-
rencilere silah çekerken, bu esnada
devrimci demokrat gençler olay ye-
rinde topland›lar. Faflistin üç el silah
s›kt›¤› olayda, gençlere b›çakla sal-
d›ran iki faflistin b›çaklar› elinden
al›n›yor ve bu iki faflist kalçalar›n-
dan b›çakla yaralan›yorlar.

Yaflanan bütün sald›r›lar› izle-
mekle yetinen polis ve jandarma
maflalar›n› kurtarmak için devreye
girerken, kimi olay yerinden kimisi
de evlerinden olmak üzere toplam
16 devrimci demokrat ö¤renci gö-
zalt›na al›nd›lar. Ö¤renciler ertesi
günü serbest b›rak›ld›. 

Yaflananlar üzerine piflkince bir
aç›klama yapan Uflak Ülkü Ocakla-
r› Baflkan Yard›mc›s› Durmufl Ali
Yavuz, sanki Kürtçe türkü söyledi
diye sald›ran onlar de¤ilmifl gibi,
“bu olaylar Türkiye üzerine oyna-
nan k›flk›rtma oyunlar›na dayan-
maktad›r” hamasetine s›¤›nd›. 

Ümraniye’de Bir Ö¤renci 
B›çakland›
Faflistleri bir baflka sald›r›s› da

‹stanbul Ümraniye’de yafland›. 20
Aral›k günü saat 13.30’da bir de-
mokrat ö¤renci Ülkü Oca¤›’n›n kar-
fl›s›nda iki yerinden b›çakland›.

Olaya iliflkin, Sar›gazi Temel
Haklar taraf›ndan ayn› gün yap›lan
yaz›l› aç›klamada, “Ümraniye’de
bir haftad›r faflistlerin demokrat ö¤-
rencileri taciz ederek sald›r› ortam›
yaratmaya çal›flt›¤›” kaydedilerek,
olay›n geliflimi flöyle anlat›ld›: 

“U¤ur isimli faflistin bafl›n› çek-
ti¤i 30 kiflilik faflist grup, küfür ve
tehditlerle birlikte b›çak ve tafllarla
20 kiflilik demokrat ö¤renciye sal-
d›rd›lar. Demokrat ö¤rencilerin sal-
d›r›ya cevap vermesi üzerine; ‘hepi-
nizi gebertece¤iz tehditleriyle, ö¤-
rencileri yaralay›p, Erdem isimli
ö¤renciyi b›çaklad›lar. Sa¤ omzun-
dan ve s›rt›ndan b›çaklanan ö¤ren-
ci, hastaneye arkadafllar› taraf›n-
dan kald›r›ld›. Ö¤rencilerin sald›r›-
ya cevap vermesiyle faflistler, teh-
ditler savurup kaçt›lar. Sald›ranlar,
Ümraniye Ülkü Oca¤›’ndan sivil fa-
flistlerdir. Suçlular belli.” 

Sald›r›ya U¤rayana 
Soruflturma
Mu¤la Üniversitesi Rektörlü¤ü,

14 Kas›m tarihinde faflist grubun
sald›r›s›yla bafllayan olaylar üzeri-
ne, sald›r›ya maruz kalan devrimci
demokrat ö¤renciler hakk›nda so-
ruflturma bafllatt›. Ö¤renciler, b›çak-
l›, sat›rl› sald›r›ya kendilerinin ma-
ruz kalmas›na karfl›n, rektörlü¤ün
faflistler yerine solcu ö¤rencilere so-
ruflturma açmas›n›, faflistlerle iflbir-
li¤inin kan›t› olarak gösterdiler. 

Diyarbak›r’da Protesto
Dicle Gençlik Derne¤i, YDG,

ESP ve DGH taraf›ndan, 15 Aral›k
günü yap›lan bir eylemle, son za-
manlarda yaflanan faflist sald›r›lar
protesto edildi. Gençlik Derne-
¤i’nden Eren Bozdo¤an’›n yapt›¤›
aç›klamada, Mu¤la’da, Samsun’da,
Elaz›¤’da ve ‹stanbul’da yaflanan
sald›r›lar s›ralanarak “Muhalefeti
sindirmek için örgütlenen bu sald›-
r›lara engel olmazsak yeni Marafl-
lar›n, Sivaslar›n… yaflanmas› kaç›-
n›lmazd›r” dediler. Eylem s›ras›nda
“Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Fa-
flizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”
sloganlar› at›ld›.

Faflist Terör Sürüyor
Faflist sald›r›lar devam ediyor. Sald›r›lara karfl›

direnen, faflistlere gerekli cevab› veren
gençlik, faflist teröre teslim olmuyor
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17 Ocak’ta “Ne ABD Ne AB Ba-
¤›ms›z Türkiye. ‹flbirlikçili¤e Son”
slogan› ile bafllatt›klar› Ankara
yürüyüflünde tutuklanan U¤ur Eyi-
lik ve Musa Kurt’un davas›na 22
Aral›k günü Ankara 11. ACM’de
devam edildi.

Arkadafllar›n› yaln›z b›rakma-
mak ve ba¤›ms›zl›k fliar›n› hayk›r-
maya devam etmek için, ‹stan-
bul’dan otobüsle yola ç›kan Gençlik
Federasyonu üyeleri, hareket etme-
den önce, Galatasaray Lisesi önün-
de toplanarak, sloganlar ve “Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Tür-
kiye ‹flbirlikçili¤e Son" ve "Ba¤›m-
s›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lana-
maz" pankartlar› ile aç›klama yapt›-
lar. Ebru Benek’in yapt›¤› aç›kla-
mada, “Evet biz ba¤›ms›zl›k istiyo-
ruz. Çünkü 1920'lerde emperyaliz-
me karfl› kad›n erkek can›m›z paha-
s›na savundu¤umuz vatan›m›z,
1950'lerden bu yana iktidarlar tara-
f›ndan emperyalizme peflkefl çekil-
mektedir. Ba¤›ms›zl›k istemek ve bu-
nun için mücadele etmek vatansever
olmak suç de¤ildir” denildi.

Ö¤renciler TRT binas›na kadar
yürüyerek Ankara’ya hareket ettiler. 

Ankara’da Toros Sokak’ta top-
lanan Gençlik Federasyonu üyesi
100 kifli, pankartlar›, bayraklar› ve

sloganlar› ile adliye önü-
ne yürüdü. Adliye önü-
nde bir aç›klama yapan
Dilek Üstünalan arka-
dafllar›n›n neden tutuk-
land›klar›n› hat›rlatarak,
flöyle konufltu: 

“Ülkemiz AB ve
ABD’li emperyalistlere

peflkefl çekilirken, demokratikleflme
ad› alt›nda yeni bask› yasalar› ç›-
kart›l›rken elbette bu uygulamalara
sessiz kalamazd›k. Ankara’da bas›n
aç›klamas› yapmak istememizin
karfl›l›¤› cop, biber gaz›, dayak, ifl-
kence, gözalt› ve tutuklamalar oldu.
Gözalt›na al›nan 198 arkadafl›m›z›n
6’s› tutuklanarak Sincan F Tipi Ha-
pishanesi’nin tecrit hücrelerine ko-
nuldu.”

Tutuklu ö¤renciler Musa Kurt
ile U¤ur Eyilik’in avukatlar› tahli-
yelerini talep ederken, mahkeme ta-
lebi reddetti ve duruflmay› 19 Ocak
2006 tarihine erteledi.

Mahkeme ç›k›fl›nda sözalan
U¤ur Eyilik’in annesi Semiha Eyi-
lik; “Ben sahiplenmeye devam ede-
ce¤im. Bir an önce bu hukuksuzlu-
¤un son bulmas›n› istiyorum” dedi.
Gençlik Federasyonu üyesi Hasibe
Çoban da, “Bizler 11 ayd›r arkadafl-
lar›m›z› sahiplenmek için Anka-
ra’ya geliyoruz. Sahiplenmeye de-
vam edece¤iz” diye konufltu. 

Aç›klama ve yürüyüfl s›ras›nda
s›k s›k “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z”, “ Ne ABD Ne AB Ba¤›m-
s›z Türkiye”, “Mahir, Hüseyin, Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl”, “Ba¤›m-
s›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lana-
maz” sloganlar› at›ld›. 

Kampanya sürüyor
Gençlik Federasyonu'nun yaklafl›k 1 ayd›r

yürütmüfl oldu¤u "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹sti-
yoruz" adl› kampanyas›, üniversite kam-
püsleri ve kent merkezlerinde aç›lan imza
standlar› ile sürüyor. Kocaeli’de, kent mer-
kezinin ard›ndan Merkez Kampüs’de imza
masas› aç›ld›. Stand ÖGB’lerin müdahalesi-
ne maruz kal›rken, Kocaeli Gençlik Derne¤i
üyeleri kararl›l›kla çal›flmalar›n› sürdürdü-
ler. 

Isparta Gençlik Derne¤i'nde 11 Aral›k
günü, ö¤rencilerle tan›flma etkinli¤i düzen-
lendi. Dernek Baflkan› Ufuk Bayrak’›n der-
ne¤i tan›tan konuflmas›yla bafllayan etkin-
likte, fliir ve Antalya Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu Grup Seslenifl dinleti sundu, Gençlik
Federasyonu’nun "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹sti-
yoruz” kampanyas› tan›t›ld›. 

Bu arada, ‹stanbul'un çeflitli üniversitelerinde
okuyan ö¤renciler, 15 Aral›k günü, bar›n-
ma sorunlar›na dikkat çekmek amac›yla
Ca¤alo¤lu'nda bulunan Yurt-Kur binas›
önünde “Otel De¤il Yurt ‹stiyoruz", “Ücret-
siz Bar›nma Hakk› ‹stiyoruz" dövizleri ile
eylem yapt›lar. 

Ero¤lu an›ld›
Ege Üniversitesi ö¤rencileri, her y›l oldu¤u gi-

bi, bu y›l da Serkan Ero¤lu’nu ölüm y›ldö-
nümünde, and›lar. 1997 y›l›nda ‹letiflim Fa-
kültesi tuvaletinde as›l› halde bulunan ve
bunun polisin bir cinayeti oldu¤unu kayde-
den ö¤renciler, Edebiyat Fakültesi önünde
toplanarak, “Serkan Ero¤lu Ölümsüzdür!
Katili Polis ‹dare ‹flbirli¤idir; Marafl’tan
fiemdinli’ye Katliamlar›n Sorumlusu Devlet-
tir. Hesab›n› Soral›m” yaz›l› pankart açt›lar.
Sloganlarla fakülte içinde yürüyen ö¤renci-
ler, ertesi günü, 21 Aral›k’ta da Ero¤lu’nu
Edebiyat Fakültesi önünden ‹letiflim Fakül-
tesi önüne kadar yürüyüp burada aç›klama
yaparak and›lar. 

Isparta’da soruflturma
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rek-

törlü¤ü, YÖK’ün kurulufl y›ldönümünde
protesto eylemi düzenleyen 5 ö¤renci hak-
k›nda soruflturma açarak, demokratik eyle-
mi cezaland›rma politikas›n› sürdürdü.

Ba¤›ms›zl›kç› Gençli¤i 
Yarg›layanlar ‹flbirlikçilerdir

Gençlik yyeni yy›la AAbdi ‹‹pekçi’de ggiriyor... TTürkiye’nin bbir ççok kken-
tinden ggelecek GGençlik FFederasyonu üüyesi öö¤renciler, AAnkara AAb-
di ‹‹pekçi PPark›’nda ddirenen TTAYAD’l› AAileler’le bbirlikte yyeni yy›la ggi-

rerek, ddirenenlerinin yyan›nda oolduklar›n› hhayk›racaklar...
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21 Ka-
s›m 2004
ta r ih inde
Mardin'in
K›z › l tepe
‹lçesi'nde,
ev l e r in in
önünde in-
faz edilen
12 yafl›n-
daki U¤ur
Kaymaz ve
babas› Ah-
met Kay-
maz'›n kat-
ledilmesi-

ne iliflkin dava 19 Aral›k günü Eski-
flehir'de görülmeye devam edildi. 

Orhan Pamuk davas›nda, provo-
katörlere alan açmak için gösterme-
lik “güvenlik” alan AKP polisi, Es-
kiflehir’de s›k›yönetim ilan etti. Va-
lilik karar›yla, duruflmaya izlemeye
gelecek kimse kente al›nmad›, Eski-
flehir polisine takviye olarak çevre
kentlerden 1500 polis getirtildi, ça-
t›lara niflanc›lar yerlefltirildi, bas›n
aç›klamalar› yasakland›... 

Böylece, ilk iki duruflmada yafla-
nan faflist sald›r›lar›n da neden tez-
gahland› ortaya ç›kt›. Önce faflistle-
ri sal›p provokasyon yaratmak iste-
diler, sonra da “olay ç›k›yor” baha-
nesi ile, davay› halka yasaklad›lar.
Herfley katilleri aklama üzerine kur-
gulan›yor. 

Duruflma iflte böyle bir hukuk-
suzlukla, tam da kontrgerilla devle-
tine yak›flan bir bask› ortam›nda ya-

p›ld›. 

S›rt›ndan 9 kez öldürdüler!

Dava dosyas›na ulaflan adli t›p
kurumu raporu tam da böyle diyor-
du. ‹stanbul Adli T›p Kurumu rapo-
runda; 12 yafl›ndaki U¤ur’a 11 kur-
flunun isabet etti¤ini, s›rt bölge-
sinden giren 9 kurflunun da öldü-
rücü oldu¤unu, bu bölgelerden ya-
ralanan bir kiflinin silahl› çat›flmaya
giremeyece¤ini saptad›. Oysa polis
“10 dakika çat›flma yafland›, U¤ur
ve babas› bize atefl etti” diye rapor
tutmufltu.

Rapor bir baflka “kontrgerilla
devleti klasi¤ine de ›fl›k tutuyordu.
Duruflmada zapta geçen ve polisin
Ahmet Kaymaz’da buldu¤unu söy-
ledi¤i palaska ve kütüklükte hiçbir
kurflun izine rastlanmam›flt›. Oysa
palaskan›n denk geldi¤i göbek k›s-
m›nda kurflun izi vard›r. Bu da olay
yerinde daha sonra deliller ile oy-
nand›¤›n›, bir baflka deyiflle polis ta-
raf›ndan çat›flma süsü verilmeki çin
“delil” üretildi¤ini gösteriyordu. 

Yüzlerce infaz davas›nda ayn›
senaryo tekrarlanm›fl, infaz edilen
insanlar›n yan›na silahlar b›rak›l-
m›fl ve tüm bu olaylarda infaz man-
galar› “meflru müdafa” denilerek
aklanm›flt›r. 

Davan›n avukatlar›ndan Tahir
Elçi, Adli T›p Raporu’nun san›k po-
lislerin tüm iddialar›n› bilimsel ola-
rak çürüttü¤ünü kaydederek, “polis
ve T‹M görevlilerinin hukuka ayk›-

r› bir flekilde U¤ur Kaymaz ve baba
Ahmet Kaymaz’› çat›flma meydana
gelmeden infaz ettiklerini” belirtti
ve san›k polislerin tutuklanmas›n›
istedi. 

Katilerin eli so¤umas›n!

Evet, malum olan belgelenmifl,
polis ve özel timin aç›k bir infaz
gerçeklefltirerek, 12 yafl›nda bir ço-
cu¤u babas› ile birlikte katlettikleri
aç›¤a kavuflmufltu. 

‹nfazc› polisler, Mehmet Karaca,
Yaflafettin Aç›ksöz, Seydi Ahmet
Döngel ve Salih Ayaz, yalanlar›nda
›srar ederken, avukatlar› Veysel Gü-
ler ise, akla ziyan bir flekilde, hu-
kukla dalga geçercesine, “Kaymaz-
lar çat›flma s›ras›nda s›rtlar›n› dön-
mek zorunda kald›. Arkadan atefl
edilmedi. Türkiye'nin çeflitli yerle-
rinde çocuklar›n bu tür eylemlerde
kullan›ld›¤› olaylara flahit olduk.
fiayet bu olay olmas›yd› kimbilir ki-
min can›n› yakacakt›.” dedi. 

K›saca, 12 yafl›ndaki bir çocu-
¤un iyi ki infaz edildi¤ini savundu.

Tüm bu ortaya ç›kan gerçeklere
karfl›n, mahkeme infazc›lar›n tutuk-
lanmas› talebini reddederek, davay›
22 fiubat 2006 tarihine erteledi. Bir
afifl ast›, slogan att› diye binlerce
gencimizi tutuklayan oligarflinin
hukuku, bir kez daha infaz manga-
lar›na sahip ç›kma misyonunu yeri-
ne getirdi. Davan›n sonucunun da
bu çerçevede flekillenece¤inden
kimsenin kuflkusu olmas›n.

28 Kas›m 2004 tarihinde Hakkari'nin fiemdinli ‹lçesi Örencik Köyü'nde çobanl›k yapan
Fevzi Can, Ortaklar Jandarma Karakolu'na ba¤l› askerler taraf›ndan 2 kurflunla katledil-
mifl, üzerinden “kimli¤inden baflka hiçbir fley ç›kmayan” 19 yafl›ndaki çoban Fevzi, an›n-
da “terörist” ilan edilmiflti. Resmi aç›klama ve tutanak, “dur ihtar›na uymayan bir terörist
ölü olarak ele geçirildi” diyordu. 

Fevzi Can’›n katledilmesine iliflkin aç›lan davada kara aç›kland›. Davada yarg›lanan ast-
subay Murat fiener’e sadece iki y›l, evet yanl›fl okumad›n›z 2 y›l hapis cezas› verildi. “Bir
insan›n can› bu kadar ucuz mu” diyeceksiniz. Durun! Dahas› var. Oligarflinin hukuku,
“olay›n karanl›kta geçti¤ini... kas›t bulunmad›¤›n›...” belirterek cezada indirim yapt›. Sa-
n›¤›n “geçmiflini” de dikkat alarak cezay› erteledi. 

Bir baflka deyiflle, “eline sa¤l›k Murat o¤lumuz, Ey Murat’lar eliniz so¤umas›n!” dediler.

Vurun 
Çobanlar›!

infaz belgelendi, katiller serbest!
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Uluslararas› Tec-
ritle Mücadele Platformu taraf›ndan
geleneksellefltirilen ve bu y›l 4.’sü
yap›lan uluslararas› sempozyumda,
emperyalizmin hayat›n de¤iflik
alanlar›nda uygulad›¤› tecrit politi-
kalar› ifllendi.

37 Ülkeden Kat›l›m
Ülkelere ve halklara karfl› savafl,

iflgal, savafl tehdidi, ambargo gibi
uygulamalarla; halk hareketlerine
ve örgütlere karfl› kara listelerle, an-
ti-terör yasalar›yla; tutsaklara karfl›
iflkence terörü, tecrit hapishaneleri
ve tredmanlarla yaflama geçirilen
tecrit uygulamalar›n›n anlat›ld›¤›
sempozyuma 37 ülkeden, 250
civar›nda delege kat›ld›. 

Onur baflkanl›¤›n› özgür
Cezayir’in ilk Cumhurbaflka-
n› Ahmet Bin Bella’n›n yap-
t›¤› sempozyuma, bu y›l ken-
di alanlar›nda uzman kifli, ku-
rum ve örgütlerden tan›nm›fl
isimler kat›ld›. Eski siyasi tut-
saklar›n, tutsaklarla dayan›fl-
ma örgütlerinin, ö¤retim üye-
lerinin, yazarlar›n, direnifl ör-
gütlerinin, siyasi partilerin
a¤›rl›kl› olarak temsil edildi¤i sem-
pozyum Türkçe, ‹ngilizce, Frans›z-
ca, Almanca, Arapça, ‹talyanca ve
‹spanyolca yap›lan simultan çeviri-
lerle organize edildi. 

Türkiye’deki Tutsaklarla 
Dayan›flma Zaman›
Paris’te 16-19 Aral›k günlerinde

düzenlenen sempozyum ilk gün
kokteyl ile aç›ld› ve oturumlarda
“Savafl ve ‹flgal” ile “Ambargo, Sa-
vafl Tehditi ve Hukuksuzluk” konu-
lar› ele al›nd›. Kanada’dan flairlerin
fliir dinletisi verdi¤i ilk güne 200
delege kat›ld›. 

UTMP Temsilcisi konuflmas›nda
emperyalizmin, sosyalist blokun or-

tadan kalk›fl›yla sald›r›lar›n› art›rd›-
¤›na dikkat çekerek, Irak, Afganis-
tan iflgalleriyle dünyay› yeniden fle-
killendirme sürecine yer verdi ve
“Bütün bunlar›n önüne geçmek için
sesimizi yükseltmeliyiz” dedi.

Onur Baflkan› Ahmed Ben Bella,
rahats›zl›¤› nedeniyle gelemezken,
dayan›flma mesaj› coflkulu alk›fllarla
okundu. Bella mesaj›nda, klasik an-
lamda sömürgeler kalmasa da, Ba-
t›’n›n hâlâ egemen oldu¤unu, diren-
menin gerekli oldu¤unu ifade etti.
Ahmed Ben Bella’n›n Asistan› Prof.
Ahmet Soussi de bir konuflma yap-
t›. Soussi, emperyalizme karfl› dire-
niflin meflrulu¤una de¤indi. 

Ünlü Frans›z Yazar Henri Alleg
ise konuflmas›nda, “Türkiye’deki
tutsaklarla dayan›flmak için bu sem-
pozyum çok önemli bu yüzden bü-
yük bir zevkle kat›l›yorum. Bu tür
sempozyumlar›n emperyalizme kar-
fl› büyük bir dayan›flma yarataca¤›-
n› umuyorum. Çünkü dünyada yeni
bir engizisyon do¤du ve bütün öz-
gürlüklere karfl› kullan›l›yor. Buna
karfl› Türkiyeli tutsaklar güzel bir
örnek teflkil ediyor. Emperyalizm

sadece ABD taraf›ndan yürütülmü-
yor, Avrupal› hükümetler de yard›m
ediyor. Bu sempozyum özgürlükleri
öldürmeyi amaçlayan sisteme karfl›
direnmek için çok önemli. Yeni bir
as›r yeni bir insanl›¤a gebe. Kübal›-
lar’›n flöyle bir sözü vard›r: Vence-
remos!” dedi.

Alleg’in ard›ndan konuflan, Irak
Yurtsever Birli¤i Sözcüsü Avni Al
Kalemji, Irak’taki direnifle iliflkin
bilgiler verdi ve ABD emperyaliz-
minin iflgale gerekçe yapt›¤› yalan-
lar› teflhir etti. Al Kalemji, “Irak
halk›, direnifliyle bu tür bask›lara
karfl› dayanman›n mümkün oldu¤u-
nu hergün kan›tl›yor. Herkesi dire-

nifle sahip ç›kmaya ça¤r›yo-
rum” diye konufltu.

“Savafl ve ‹flgal” konulu
oturumun son konuflmac›lar›,
Irakl› sosyolog Subhi Toma ve
Avrupa Alternatif ve Ekono-
mik Dayan›flma A¤›’ndan
Bruno Drweski idi.

Lübnan’a Davet
“Ambargo, Savafl Tehditi

ve Hukuksuzluk” konulu ikin-
ci oturumda, Avusturya Filis-

tin Toplulu¤u, Lübnan’dan KH‹AM
‹flkence Ma¤durlar› Tedavi Merkezi
Müdürü Mohammed Safa, Grup
Yorum üyesi ve Irak’a Canl› Kalkan
olarak gtimifl olan Cihan Keflkek ile
Europalestine Temsilcisi Olivia Ze-
mor panelist olarak yerald›lar.

Mohammed Safa, önemli bir
noktan›n alt›n› çizerek, bir Lübnan-
l› olarak en kötü hapishane koflulla-
r›n› tan›d›¤›n› sand›¤›n› fakat Türki-
ye hapishanelerinin daha beter ol-
du¤unu anlad›¤›n› kaydetti. Pa-
ris’teki sempozyumun tecrit ve ifl-
kenceye karfl› mücadele etmenin
önemli bir arac› oldu¤unu söyleyen
Safa, as›l amac›n, her y›l›n 19 Ara-
l›k’›nda biraraya gelip konuflmak
de¤il de, somut bir ifl ç›kartmak ol-

4. Uluslararas› Tecritle Mücadele Sempozyumu 

Türkiyeli tutsaklar›n yan›nday›z

As›l amaç, her y›l›n 19
Aral›k’›nda biraraya ge-
lip konuflmak de¤il somut

bir ifl ç›kartmak olmal›
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du¤unu söyledi. Ayr›ca bir dahaki
sempozyumu Beyrut’ta yapmay›
önererek organizasyon ifllerine aday
olduklar›n› ilan etti.

Ortak Mücadele Gerekli
Sempozyumun 2. günü “Tecrit

ve ‹flkence” konulu oturumda, Ebu
Gureyb’de tutsak kalan Haj Ali
(Kollar›n› açm›fl flekilde bafl›na ku-
kuleta geçirilmifl foto¤raf›yla tan›-
nan) ile röportaj yapan Avusturyal›
gazeteci Gerhard Tuschla filmi gös-
terildi. TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z
da, TAYAD’›n mücadelesini ve F
Tipi tecritin Türkiye’nin en önemli
sorunlar›ndan biri oldu¤unu kaydet-
ti. Rusya’dan Siyasi Tutsaklar› Sa-
vunma Hareketi Meri Rubinchik,
‹talya’dan ASP (Proleterlerle Daya-
n›flma Derne¤i), ‹rlanda’dan ‹rlanda
Cumhuriyetçi Tutsaklarla Dayan›fl-
ma Derne¤i (IRPWA) ad›na Martin
Mulholland, kendi ülkelerindeki
tutsakl›k koflullar›ndan ve tecrit uy-
gulamalar›ndan sözettiler ve ortak
mücadeleye vurgu yapt›lar.

Ö¤leden sonra devam eden sem-
pozyumda, ABD’deki Afro-Ameri-
kal› kurtulufl hareketinin önemli
isimlerinden Prof. Angela Davis,
Jericho Hareketi Baflkan› Efia
Nwangaza ve ABD’de 30 y›ld›r tut-
sak olan K›z›lderili Leonard Pelti-
er’in sözcüsü Paulette d’Arteuil’in
kat›ld›¤› ‘ABD’de Siyasi Tecrit’
isimli ikinci oturum gerçekleflti.

Türkiyeli tutsaklar› selamlayan
mesajlarla ikinci oturum sona erdi. 

Üçüncü oturum, ‘Uluslararas›
Düzeyde ‹flkence ve Tecrite Karfl›
Neler Yapabiliriz’ bafll›¤›yla yap›l-
d›. ‹rlanda’dan IRPWA isimli tutsak
örgütü, Türkiye’den TAYAD, Avru-
pa Parlamenteri Karin Resetarits
ad›na sekreteri, Fransa’dan OIP
(Uluslararas› Hapishaneler Gözle-
mevi) ad›na Julien Neve, ADEEL
(Avrupa Temel Özgürlükleri Koru-
ma Derne¤i) ve Yunanistan’dan
DOE Temsilcisinin yerald›¤› oturu-
ma, Türkiye’deki komünist hareke-
tin ilk üyelerinden Mihri Belli de
kat›larak, devrimci ideallere ba¤l›l›-
¤›n örne¤ini sergiledi. Bu oturumda

yeralan panelistler genel olarak tut-
sak örgütlenmelerinin uluslararas›
birli¤ine ve tek tek ülkelerdeki siya-
si tutsaklar›n ortakl›¤›na olan ihti-
yac› vurgulad›.

Prof Davis: Türkiye’deki 
Direniflin Önünde 
Sayg›yla E¤iliyorum
300 delegenin kat›ld›¤› ikinci

günkü panellerden sonra, 450 kifli-
nin kat›ld›¤› ÖZGÜR TUTSAK
GECES‹ ile sempozyuma devam
edildi. Amerika’dan gelen flairlerin
fliir dinletisinin ard›ndan Türküler
Sevdam›z isimli gençlik korosu
sahne ald›. Onur konu¤u olarak ko-
nuflan Kara Panterler Davas›’ndan
yatm›fl olan ABD’li Prof. Angela
Davis, ‘sahneyi tecrit konusunda
bugüne kadar tan›d›¤›m en büyük

bedeli ödeyen Ahmet Kulaks›z’la
paylaflmak istiyorum’ diyerek bir-
likte konuflma yapt›. Davis, Türkiye
hapishanelerindeki direniflin önün-
de e¤ildi¤ini ilan ederek, Ahmet
Kulaks›z’la ellerini birlefltirerek
‘Yaflas›n Sosyalizm’ slogan›yla ko-
nuflmas›n› bitirdi. Bu s›rada yüzler-
ce insan aya¤a kalkarak ‘Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma’ sloganlar›yla
selamlad›. Etkinlik Grup Yorum’un

ULUSLARARASI AÇLIK GREV‹
F Tiplerine karfl› Büyük Direnifl ve özgür tutsaklar›n mücadelesi tüm dünyada yank› buluyor.

Uluslararas› Tecritle Mücadele Günleri’ndeki etkinliklerden biri de, dünyan›n hapishanele-
rinde yaflama geçirilen açl›k grevleri. ABD’den Rusya’ya birçok ülkeden tutsaklar ölüm oru-
cu direniflinin karfl›s›nda duyduklar› sayg›n›n bir ifadesi olarak eylemi bu y›l da büyük bir
kat›l›mla yap›yor.

Elimize ulaflan ve henüz tamamlanmayan bilgilere göre, uluslararas› açl›k grevine kat›lan
tutsaklar flu flekilde:

ABD’den: Kübal› 5’ler, K›z›lderili Leonard Peltier, Kara Panterler’den; Mumia Ebu Cemal, Ja-
lil Muntaqim, Sundiata Acoli, Herman Bell, Veronza Bowers, Ed Poindexter, Mondo Langa,
Herman Wallace, Albert Woodfox; On The Move Örgütü’nden, hepsi de Önderleri John Af-
rica’n›n soyad›n› alan Michael, Charles Simms, Delbert, William Phillips, Edward Goodman,
Janet Holloway, Janine Phillips, Debbie Simms isimli siyahi tutsaklar; Anti Emperyalistler
David Gilbert, Sara Jane Olson, Bill Dunne, Byron Shane Chubbuck; Meksikal› kad›n tutsak
Marilyn Buck, Anarflist Cassidy Wheeler; Porto Rikolu savafl esiri Oscar Lopez Rivera, Carlos
Alberto Torres, Haydee Beltran Torres, Jose Velez Acosta, Jose Perez Gonzales.

Almanya’dan komünist Rainer Dittrich ve anti-emperyalist Thomas Meyer-Falk. ‹sviç-
re’den çevreci Marco Camenisch. ‹rlanda hapishanelerindeki Cumhuriyetçi ve Sosyalist
tüm siyasi ve savafl tutsaklar› (toplu siyasi kararla) Fransa’da tutsak bulunan
PCE(r), ‹spanya Komünist Partisi-Yeniden Yap›lanma Tutsa¤› Joaquin Garrido Gonzalez,
Lübnanl› devrimci George ‹brahim Abdallah. ‹spanya’dan PCE(r) ve GRAPO’lu henüz isim-
leri tam tespit edilememifl olan tutsaklar. De¤iflik ülkelerde hapis yatan bir grup Bask Ül-
kesi tutsa¤›. ‹talya’daki 1 Nisan operasyonu tutsa¤› Zeynep ve Avni. Ukrayna’dan dev-
rimci komünist tutsaklar Aleksander Gerassimov, Bogdan Zirchenko, Andrey Yakovenko.
Rusya Federasyonu’ndan komünist ‹gor Danilov, Aleksander Smirnov, ‹lya Romanov.
Moldavya’dan komünist Evgeny Cemenov.

Ve Türkiye hapishanelerinden yüzlerce DHKC Davas› Tutsa¤› ise 4 günlük açl›k grevi eylemi-
ne kat›l›yorlar.
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coflkulu türküleri ve halaylarla bitti.

Halk Hareketlerine Yönelik
Tecrit Uygulamalar›
18 Aral›k’ta devam eden üçüncü

gün, Halk Hareketlerine ve Örgütle-
re Yönelik Tecrit bafll›¤›n› tafl›yor-
du. ‹lk oturum ise, ‘Örgütlenme ve
Direnme Haklar›n›n ‹hlali’ paneli
oldu. Anadolu Federasyonu’ndan
Nurhan Erdem, Temel Haklar Fede-
rasyonu’ndan Mehmet Göçebe,
Gençlik Federasyonu’ndan Özlem
Pembe Olgun, Almanya’dan Mark-
sist Leninist Almanya Partisi’nden
Gaby Ties, Yunanistan Memur Sen-
dikas›’ndan Pablos Anapulos, Filis-
tin Hükümeti ad›na Saleh Nazzal,
Tüm ‹spanya Halklar› Komünist
Partisi’nden Julio Diaz, Korsika
Bask›lara Karfl› Komite ad›na Jean
Marie Antolini kat›ld›.

Aç›l›fl›n UTMP’nin ‘Kara liste-
ler’ ile ilgili bildirisinin okunarak
yap›ld›¤› panelde, MLPD sözcüsü

yeni yöntemler ve kanunlarla hakla-
r›n ve özgürlüklerin k›s›tland›¤›n›
belirtti. Nurhan Erdem, yurtd›fl›nda
yabanc›lara yönelik uygulamalar ve
Anadolu Federasyonu’nun buna
karfl› faaliyetlerini ele al›rken, Meh-
met Göçebe, Türkiye’de tecrit poli-
tikas›n›n Avrupa emperyalizminin
onay›yla sürdü¤üne dikkat çekti ve
“Bu direniflin özelli¤i emperyalist
politikalara karfl› bir barikat olufl-
turmas›d›r. Direniflin kararl›l›¤› tüm
dünya solunu ve devrimcileri etkili-
yor’ dedi. 

Gençlik Federasyonu Temsilcisi
Özlem Olgun, tecritin üniversite ve
gençlik üzerindeki boyutunu ele
al›rken; Memur Sendikas› temsilci-
si Pavlos Antonopulos, “Kapitaliz-
min çeliflkisi artt›kça, devletin bas-
k›lar› da art›yor. ‹flçiler ücretleri
için, haklar› için ama ayn› zamanda
emperyalist sald›rganl›k politikala-
r›na karfl› direnmek zorundad›r, tüm
halklar›n tek yolu emperyalist plana
karfl› direnmektir’ dedi. Çeflitli ül-

kelerde devrimcilerin mücadelesi-
nin nas›l terörizm olarak lanse edil-
di¤ini örnekledi ve “iflçiler örgüt-
lendi¤i taktirde, zafer bizim olacak-
t›r” sözleriyle konuflmas›n› bitirdi.

Filistin’deki Tutsaklar Bakanl›-
¤›’n›n Temsilcisi Saleh Nazzal, “Si-
yasi tutsaklar hakk›nda sesin ç›kt›-
¤›nca ba¤›r ve onlar›n sesini duyur.
Bütün dünyada salt dayan›flma ile
de¤il, faal olarak seslerini duyurma-
m›z gerekiyor. Birçok insan iflken-
ceyi bilir. Fakat kimse tecriti bilmi-
yor” diyerek ‹srail’deki hapishane-
lerin durumunu ve ‘X-hücrelerini’
anlatt›. PCPE Temsilcisi Julio Di-
az’›n ard›ndan konuflan Korsika
Bask›lara Karfl› Komite Temsilcisi
Jean Marie Antolini, Fransa’daki
Korsikal› tutsaklar›n durumuna
de¤indi. 

Sempozyumda, üçüncü gün yap›lan di¤er
paneller ve dördüncü gün etkinliklerine gele-
cek say›m›zda devam edece¤iz...

CIA’n›n iflkence uçaklar› ve Av-
rupa’n›n dört bir yan›na yay›lm›fl
iflkence merkezlerinden haberi
yokmufl gibi “k›yameti koparma”
oyunu oynayan, Avrupa emperya-
listlerinin gerçek yüzü aç›¤a ç›k-
maya devam ediyor.

CIA uçaklar›n›n uçufluna, AB
ile Amerika D›fliflleri Bakanlar› ara-
s›nda yap›lan “teröre karfl› iflbirli-
¤i” toplant›s›nda izin verildi¤ine
iliflkin belgeden, geçen haftaki sa-
y›m›zda sözetmifltik. ‹flte bu toplan-
t›lara kat›lan ve Bush’un ilk bafl-
kanl›¤› döneminde yani Amerikan
sald›rganl›¤›n›n en yo¤unlaflt›¤› sü-
reçte Avrupa Birli¤i ile pazarl›klar›
yürüten bir isim konufltu. 

ABD eski D›fliflleri Bakan› Co-
lin Powell, “Terör zanl›lar›n›n
baflka ülkelerde sorguland›¤›n›
Avrupa biliyordu” dedi. BBC'ye
konuflan Powell, Avrupa ülkeleri-

nin ABD'ye yöneltti¤i suçlamalar›n
tek tarafl› oldu¤unu söyledi.

Neymifl; Türkiye’yi de kullanan
CIA iflkence uçaklar› bütün Avrupa
ülkelerini, Avrupa Birli¤i’nin bilgi-
si, onay› ve aç›k bir iflbirli¤i ile do-
lafl›yor, topraklar›nda ve iflkenceha-
nelerinde zulüm tezgahlar› kuru-
yormufl.

Peki, CIA iflkencelerini y›llard›r
bilen ve ortak olan Avrupa, hangi
Avrupa? Hani flu bizim ülkemize
demokrasi, hukuk, adalet, özgür-
lükler getirecek olan, onun sayesin-
de iflkencenin ortadan kalkaca¤›
söylenen Avrupa!

Kim söylüyor bu yalanlar› hal-
k›m›za? Kim, zulüm alt›nda inle-
yen halk›m›za ‘zulümden kurtulma
adresi’ olarak AB’yi gösteriyor?
Kim, bu Avrupa’y› ‘medeniyet pro-
jesi’ diye yutturuyor? 

Avrupa, CIA’n›n iflkence orta¤›,
tek suçlar› emperyalizme isyan et-
mek olan ezilen halklar›n erkekleri
ve kad›nlar›n›n bedenlerini titreden
elektrik manyetosunun bir ucundan
tutmufl! Avrupa, Amerikan emper-
yalizminin istisnas›z bütün iflgalle-
rinin, bombalar›n›n, ambargolar›-
n›n orta¤›; ‘iyi polis-kötü polis’
oyunu misali bu yüzünü gizlemek
için hep daha fazla demokrasiden,
özgürlüklerden sözediyor, ‘ya bir-
likte yapar talan› paylafl›r›z ya da
karfl› ç›kar›m’ hesab›yla karfl› ç›kt›-
¤› ABD iflgallerine, sanki “bar›flç›y-
m›fl” havas› veriyor. 

Ve birileri bu Avrupa’n›n suç or-
takl›¤›na soyunmufl, onun kanl› ve
kirli yüzünü durmadan cilalamaya
çal›fl›yor. 

Asla unutmay›n! Amerikan em-
peryalizmine karfl› oldu¤unuz ka-
dar Avrupa emperyalizmine de kar-
fl› olmazsan›z; onlara karfl› müca-
dele etmez, ba¤›ms›z bir Türkiye’yi
savunmazsan›z, bu ülkeye asla de-
mokrasi de gelmeyecektir.

Powell: Avrupa CIA uçaklar› ve sorgulamalar› biliyordu

Manyetonun bir ucundan AB tutuyor!



Kitlesel olarak fiemdinli ve Yük-
sekova’ya destek ziyaretinde bulu-
nan Temel Haklar Federasyonu, ‹s-
tanbul ve Anadolu’nun çeflitli kent-
lerinde protesto eylemlerini aral›k-
s›z olarak sürdürüyor. Bir yandan 19
Aral›k Katliam›’n› lanetleyen ey-
lemler düzenleyen devrimciler, ayn›
günlerde “bizler fiemdinli halk›y›z”
diyerek, katliamc›lardan hesap sor-
maya da devam ediyorlar.  

Bizler fiemdinli Halk›y›z 

➧ Temel Haklar Federasyonu her
hafta oldu¤u gibi, geçen hafta per-
flembe günü de AKP fiiflli ‹lçe bina-
s› önündeydi. “Susurluk AKP ‹le
Devam Ediyor AKP Halka Hesap
Vermelidir” pankart› açarak oturma
eylemi yapan federasyon üyeleri
ad›na yap›lan aç›k-
lamada, “Bugün
burada bizler fiem-
dinli halk›y›z. Teca-
vüze u¤rayan Sevda
Ayd›n’›z. Sald›r›ya
u¤rayan üniversite
gençli¤iyiz. Dün evleri bafllar›na y›-
k›lan gecekonduluyduk, ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülke istedikleri için
tutuklanan ö¤renci gençliktik, özel-
lefltirmelerle iflleri afllar› ellerinden
al›nan SEKA iflçisiydik… yar›n te-
mel hak ve özgürlükleri ellerinden
al›nmak istenen halk›n baflka bir ke-
simi olaca¤›z” denildi. 

fiemdinli halk›yla dayan›flma,
birleflme ve örgütlenme ça¤r›s› ve
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir”
sloganlar›yla biten aç›klaman›n ar-
d›ndan Osmanbey metro ç›k›fl›na

kadar, bildiriler da¤›t›l-
d›, halka yönelik ko-
nuflmalar yap›ld›. 

➧ ‹stanbul’da bir
baflka eylem de, Esen-
ler Temel Haklar tara-
f›ndan, 18 Aral›k günü
düzenlenen meflaleli
eylem oldu. “fiemdinli
Halk› Yaln›z De¤ildir”
pankart› ve meflalele-
rin tafl›nd›¤› yürüyüflte,
s›k s›k “Kahrolsun M‹T, CIA,
Kontrgerilla”, “Susurluk AKP ‹le
Devam Ediyor, AKP Halka Hesap
Verecek”, “fiemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir” sloganlar› at›ld›. Yürüyüfl,
Bahçeli Kahve önünde yap›lan aç›k-
lamayla sona ererken, 19-22 Ara-
l›k’ta katledenlerle fiemdinli’de

bombalar› patlatanlar›n ayn› oldu¤u
vurguland›.

➧ Ünye’de bulunan Ordu Temel
Haklar’da yap›lan “fiemdinli Susur-
luk'un Devam›d›r” konulu panelde
de fiemdinli halk›na destek verildi.
HÖC, ESP, Ordu Temel Haklar ve
BAGEH ad›na birer konuflmac›n›n
yerald›¤› panelde, Türkiye’de kontr-
gerilla örgütlenmesi tart›fl›ld›. 

➧ Temel Haklar Federasyo-
nu’nun eylem yapt›¤› yerlerden biri-
de Adana’yd›. ‹lk eylem, 18 Aral›k
günü Meydan Mahallesi’nde yap›-
lan meflaleli yürüyüfl oldu. K›br›s
Caddesi’nde toplanan ve “Susurluk
AKP ile Devam Ediyor AKP Halka
Hesap Vermelidir” pankart› tafl›yan
kitle, sloganlarla yar›m saat yürüdü.
Esnaflar›n ve mahalle halk›n›n al-
k›fllayarak destek verdi¤i yürüyüfl
sonunda bir aç›klama yap›ld›. 

Adana’daki bir di¤er eylem de
ertesi günü, ‹nönü Park›’nda ger-
çeklefltirildi. Temel Haklar Federas-
yonu üyeleri, mumlarla karanl›¤a
›fl›k tutarken, tafl›d›klar› pankartla
Susurluk ve AKP gerçe¤ini anlat›-

yorlard›.  Burada bir aç›klama ya-
pan K›ymet Erenler, “Susurluk
Devleti’nden hesap sormak bizim
en meflru hakk›m›zd›r” diye konufl-
tu. Aç›klamadan sonra bir saat otur-
ma eylemi yap›ld›. 

➧ AKP binalar›n›n önünde, “Su-
surluk AKP ‹le Devam Ediyor” slo-

gan›n›n hayk›r›ld›¤› ve
hesap soruldu¤u yerler-
den biri de ‹zmir’di. Te-
mel Haklar Federasyonu
üyeleri, 20 Aral›k günü
Buca AKP ilçe binas›
önünde oturma eylemi ve

aç›klama yaparak, fiemdinli’de ya-
flananlar› protesto ettiler. Aç›klama-
y› yapan Bayram ‹çlek, “fiemdin-
li’de ortaya ç›kan gerçek, bu ülkeyi
as›l olarak kimlerin, nas›l yönetti¤i-
dir” dedi ve oligarflinin provokas-
yon ve katliamlar›ndan örnekler
verdi.

➧ Mersin’de ise, Temel Haklar
üyeleri 18 Aral›k günü Demirtafl
Mahallesi’nde bildiriler da¤›tt›lar.
1500 bildiri halka ulaflt›r›rken, hal-
k›n bildirileri ilgiyle okuyarak tar-
t›flt›klar› görüldü. 

➧ Temel Haklar Federasyo-
nu’nun ülke genelinde gerçeklefltir-
di¤i meflaleli yürüyüfllerden bir di-
¤eri de Elaz›¤'da yap›ld›. 18 Aral›k
günü Y›ld›z Ba¤lar› Mahallesi’nde
halka bildiriler da¤›tan devrimciler,
polisin engelliyle karfl›laflt›lar. Bur-
sa Savc›l›¤›’n›n karar›n› gerekçe
gösteren polislerin dayatmas›na bo-
yun e¤meyen federasyon üyelerine,
polis sald›rd›. Sald›r› karfl›s›nda
“fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganla-
r› at›ld›. 
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Temel Haklar Federasyonu
fiemdinli’yi Unutturmuyor

Elaz›¤

fiiflli AAKP öönü
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Polisin sald›r›s› karfl›s›nda ma-
halle halk› soka¤a ç›karak, devrim-
cileri sahiplendi ve polisin elinden
ald›. Halk›n sahiplenmesini sindire-
meyen Elaz›¤ polisi, mahalleyi ab-
lukaya alarak yo¤un bir y›¤›nak
yapt›. Ancak halk, gözda¤› giriflimi-
ne ra¤men devrimcileri sahiplen-
mekten vazgeçmedi. 

Polisin gözalt›na alma ›srar›na
karfl›n, federasyon üyelerinin ve
halk›n kararl›l›¤›, “buradan tek bir
kifliyi bile gözalt›na alamazs›n›z”
demesi üzerine, hem geri ad›m at-
mak zorunda kald›, hem de yine hal-
k›n ve federasyon üyelerinin talebi
do¤rultusunda mahalledeki abluka-
y› kald›rmak zorunda kald›.

Bu geliflmelerin ard›ndan, akflam
yapacaklar› meflaleli yürüyüflün ha-
z›rl›klar›n› sürdüren devrimciler,
eylem saatinde meflalelerini tutufltu-
rarak, "Susurluk AKP ‹le Devam
Ediyor AKP Halka Hesap Vermeli-
dir” pankart› açt› ve “fiemdinli Hal-
k› Yaln›z De¤ildir, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar›n› att›. Ey-
lem coflkuyla bitirilirken, polisin
panzerler, robocoplarla y›¤›nak yap-
mas› halk› tedirgin edemedi. 

Taksim Eylemleri Sürüyor

fiemdinli’ye iliflkin bir di¤er ey-
lem alan› da, her cumartesi günü
Taksim Tramvay Dura¤› olmaya de-
vam ediyor. Aralar›nda Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin de bulun-
du¤u çok say›da sol grup taraf›ndan
oluflturulan birlik taraf›ndan yap›lan
eylemlerin sonuncusunda yine me-
flaleler yak›ld› ve “MGK, Kontrge-
rilla, J‹TEM Da¤›t›ls›n fiemdin-
li’nin Sorumlular› Aç›klans›n” yaz›-
l› pankart aç›ld›. 

Ülkede Gündem Gazetesi’ne ya-
p›lan bask›n›n da protesto edildi¤i
eylemde, birlik ad›na konuflan Yase-
min Karada¤, “Bir buçuk ayd›r
fiemdinli halk›yla birlikte hayk›r›yo-
ruz; Suçlular Cezaland›r›ls›n,
Kontrgerilla Da¤›t›ls›n! fiemdinli
gerçe¤inin karanl›kta kalmas›na
izin vermeyece¤iz.” diye konufltu.
100 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, “Ya-
flas›n Halklar›n Kardeflli¤i, B›ji B›-
ratiya Gelan” sloganlar› at›ld›.

Miting Yasakland›
Dersim - HÖC, ESP, EMEP, DEHAP, HKM, Dersim Kültür Derne¤i ve sendikalar taraf›n-

dan 24 Aral›k'ta düzenlenecek olan "Dersim’de Bask›lara, Sürgünlere, F Tiplerinde
Tecrite, Susurluk’tan fiemdinli’ye Karanl›klara Son" mitingi,valilik taraf›ndan hiçbir
gerekçe gösterilmeden yasakland›.

Konu ile ilgili olarak 20 Aral›k günü HÖC, ESP, EMEP, DEHAP ve Dersim Kültür Derne-
¤i’nden oluflan tertip komitesi taraf›ndan, E¤itim-Sen fiubesi’nde bas›n toplant›s› düzenlen-
di. Toplant›da valili¤in keyfi yasaklama karar› k›nand› ve valilik yasa¤›n›n anti demokratik
oldu¤u kaydedilerek “24 Aral›k’ta alanlarda olaca¤›z” denildi.

Dersim halk› yasa¤› bofla ç›kartm›flt›. Ad› birçok hak gasb›, halka karfl› uygulanan bas-
k›larla an›lan Vali Mustafa Erkal, daha önce de Dersim Festivali’ni yasaklam›fl, halk buna
ra¤men fiili olarak gerçeklefltirmiflti. 

Yüksekova - Sar› k›rm›z› yeflil renkle-
ri kasdederek “bu renklere tahammülüm
yok” diyen ve toplad›¤› DKÖ yöneticilerini,
belediye baflkan›n› tehdit eden, Yüksekova
Tugay Komutan› Tu¤general Erdal Akp›nar,
bu kez de folklor k›yafetine tahammül ede-
medi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’nda
folklor oynayan Gazi ‹lkö¤retim Okulu folk-
lor ekibi ve e¤itmenleri hakk›nda “PKK’li-
lerin elbisesine benzer elbise giydik-
leri” iddias›yla suç duyurusunda bulundu.
Savc›l›k, bu paranoyay› dikkate alarak, ge-
çen y›l ayn› giysilerle (fial û fiapik) bölge bi-
rincisi olan ekibin giysilerinin suç teflkil edip
etmedi¤ini Milli E¤itim Bakanl›¤›’na sordu. 

Soruflturma karfl›s›nda do¤al olarak fla-
fl›ran halkoyunlar› e¤itmeni Abdullah Gön-
gür, “Okullar sürekli bu elbiselerle etkinlik-
lere kat›l›r. Gösteri belediye baflkan›, tugay
komutan› ve alanda haz›r bulunan herkes
taraf›ndan ayakta alk›flland›. Ancak daha
sonra ö¤rendik ki; mahkemeye verilmifliz.
Çok flafl›rd›k. Çünkü dava konusu olan giyi-
len elbiselerdi” dedi. Her yörenin kendi el-
biseleriyle folklor yapt›¤›n› belirten ö¤ret-
men, “Ben gidip Karadeniz’in veya Ege’nin
giyimini giyemem çünkü kültürler farkl›d›r”
diye konufltu. 

Evet, mesele burada zaten. Generalle-
rin Kürt halk›na dair hiçbir fleye tahammülü
yoktur. Renkler, türküler, giysiler her fley

“bölücülüktür” onlar›n gözünde. Çocuklar›n
giysileri de, asimile etmek istedikleri bir
kültürü hat›rlat›yor onlara. 

Bu giysileri bölge halk› yüzy›ld›r giyi-
yor. Diyelim ki, elbiseler PKK gerillalar›n›n
giysilerini ça¤r›flt›r›yor olsun. Halk yüzy›ll›k
kültürünü mü de¤iflterecek, folklorcular
canland›rd›klar› kültürle alakas› olmayan
giysiler mi giyecek bu yüzden?

Sözkonusu folklor ekibinin ayn› giysi-
lerle Bitlis’te bölge birincisi oldu¤u ve Edir-
ne’de yap›lan Türkiye fiampiyonas›’nda da
bölgeyi temsil etti¤i, alt› çizilen bir baflka
nokta. Ve soruyarlar, neden flimdi? Cevab›,
fiemdinli ve sonras›nda yaflananlard›r. fiem-
dinli’de suçüstü yakalanlar intikam al›yor.
Yüksekova halk›n›n onbinlerle cenazelerini
kald›rmas› karfl›s›nda, “gözünüzün üstünde
kafl›n›z var” diyerek, “tahammüllerinin kal-
mad›¤›” mesaj› veriliyor. “Kontrgerilla, Su-
surluk, fiemdinli” gibi söylemlere devam
ederseniz; Kürt’e dair hiçbir fleye izin ver-
meyiz” demek istiyor general.

Bir halk›n kültürü, kimli¤inde ›srar› kar-
fl›s›nda sergilenen bu acz, generallerin
beynine de ›fl›k tutuyor. Katletmek ve asimi-
le etmekten baflka hiçbir fleyi bilmezler,
halklar›n kültürlerine, de¤erlerine zerre ka-
dar sayg›lar› yoktur. “Bölücülük” ve “terö-
rizm” demagojisiyle bu kafa yap›lar›n› giz-
lemeye çal›fl›rlar. K›saca, “Mutkili Ali”lerin
komutanlar›d›r onlar!

Tu¤general’in
Kürt Halk›na 
Tahammülü Yok
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15 Aral›k günü, direniflin sürdü-
¤ü Irak'ta Amerikan iflgalinin senar-
yosunun devam› olarak ad› “seçim”
olan bir demokrasicilik oyunu oy-
nand›. 275 kiflilik 'Irak Ulusal Mec-
lisi'ni oluflturmak üzere düzenlenen
bu oyunda çeflitli kesimlerin temsil-
cilerinin oluflturdu¤u 19 koalisyon
yerald›. 

‹flgale meflruiyet kazand›rmaktan
baflka amac› olmayan seçimlere ilifl-
kin Irak eski BM Temsilcisi EDuri,
seçim sonuçlar›n›n önceden zaten
belirlendi¤ini, kimin ne görev alaca-
¤›n›n, ne yapaca¤›n›n bir sürpriz ol-
mayaca¤›n› seçim günü Al-jazeera
Televizyonu’nda dile getirdi. ‹flgal-
cilerin ve iflbirlikçilerin bu aç›dan
rahatl›¤› “seçimlerdeki” düzensizli-
¤e de yans›m›flt›. Ne de olsa iktidar
önceden paylafl›lm›flt›. Oyun o kadar
pervas›zd› ki, iflgalcilerin en sad›k
iflbirlikçilerinden ‹yad Allavi bile
BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a
baflvuruda bulunarak ondan seçim
yolsuzluklar›na müdahale edilmesi-
ni istedi. (Al-Quds Al-Arabi/16 Ara-
l›k 2005) Allavi, geçifl sürecinde
'devlet baflkanl›¤›' yapt›¤› Irak'ta
flimdi Amerika’n›n körükledi¤i mez-
hepçili¤in hedefiydi. Ölümle tehdit
edilen, seçim afiflleri parçalanan Al-
lavi, bunlar› fiii ve Kürt'lerden olu-
flan polis ve askerlerin yapt›¤›n› söy-
ledi. “Demokratik” Irak'ta ABD'nin
kendi iflbirlikçisine reva gördü¤ü
uygulama bu ise, muhaliflerine ne
yapt›¤› tahmin edilebilir. Ayr›ca de-
mek ki flu gerçek hep tekrarlan›yor:
Emperyalizm kullan›r ve ifli bitince
bir kenara atar!.. 

Direniflin hergün biraz daha güç-
lendi¤i Irak'ta, Amerika bu oyunu da
eline yüzüne bulaflt›rd›. “Se-
çim”lerde birçok sahtekarl›k sahne-
lendi. fiii ittifak›n, önceden haz›rlan-
m›fl binlerce seçim sand›¤›n› ‹ran'-

dan getirdi¤i, Kürtler’in ise yine
‹ran Kürtler’inden Kerkük ve Süley-
maniye'ye seçmen tafl›d›¤›, bas›na
yans›yan hilekârl›klardan baz›lar›y-
d›. fiiiler’in bu seçim hileleri, Ame-
rikal›lar’›n dahi hofluna gitmemifl
olacak ki Amerikan Generali George
Casey taraf›ndan bas›na teflhir edildi
ve ‹ran'› Irak'›n iç ifllerine kar›flmak-
la itham etti. (Aljazeera TV, 15 Ara-
l›k 2005) Yine Kerkük bölgesindeki
Türkmenler de; Kürtler’in binlerce
kifliyi oy kullanmak için Kerkük'e
getirdiklerini, aç›kça seçim ihlali ya-
fland›¤›n› belirtiyorlard›. 

Seçimlerin birinci günü 'Irak Ba-
¤›ms›z Yüksek Seçim Kurulu'na ge-
len flikayetlerin binin üzerinde oldu-
¤u belirtildi (Al-Manar TV). Direni-
flin güçlü oldu¤u bölgelerden Tik-
rit’te yüzlerce seçmenin ismi seçim
listelerinde ya yoktu ya da kilomet-
relerce uzakta baflka bir bölgenin lis-
telerine yaz›lm›flt›. Felluce'de 82 se-
çim merkezi güvenlik gerekçesi ile
48'e düflürüldü. Yine Felluce'de seçi-
min ikinci saatinde oy pusulalar› bit-
ti(!). Al-Kemah’ta seçmenlerin say›-
s› onbinleri aflarken bölgeye gönde-
rilen oy pusulas› sadece 3600 adetti.
El Kaim kentinde sand›klar doldu
gerekçesi ile daha sonra gelen seç-
menlere oy kulland›r›lmad›. Buna
benzer engellemelerin ço¤u genelde
Sünni bölgelerde yafland›. 

Tüm bu veriler asl›nda seçimle-
rin nas›l bir komedi oldu¤unun gös-
tergesi de¤il mi? Seçimlerin organi-
zasyonunu yapan 'Irak Ba¤›ms›z
Yüksek Seçim Kurulu’nu da sömür-
ge Valisi Paul Bremer seçmiflti.
Irakl› Avukat A. Hamid Al-Karguli
bak›n bu kurulu nas›l anlat›yor. “fii-
kayetler önceki seçimlerde oldu¤u
gibi bu seçimlerde de kaale al›nm›-
yor... kimse onu elefltirme hakk›na
sahip de¤il. Yasama, yürütme ve

yarg› organlar›ndan hiçbirine ba¤l›
de¤il. Böyle bir uygulama dünyan›n
hiçbir ülkesinde yok.” (Al-Quds Al-
Arabi,18 Aral›k 2005) 

Ama Amerika’n›n Irak’a getirdi-
¤i demokraside var! Böyle bir kuru-
lun organize etti¤i, ama tabii daha
önemlisi iflgal alt›nda yap›lan bir se-
çimi halk›n özgür iradesi olarak yan-
s›tmak saçmal›kt›r, siyasi körlüktür.
Oy da¤›l›m› nas›l olursa olsun, se-
çim sonuçlar› gayri meflru olacakt›r. 

Emperyalizmin huzurunu 

kaç›ran gerçek: D‹REN‹fi 

artarak sürüyor

Seçimlerin akabinde Amerikan
yönetimi ve iflbirlikçileri, her ne ka-
dar ayn› a¤›zdan demokrasicilik flo-
vu yapsalar da, iflgal ve direnifl ger-
çe¤i ve Irak’taki açl›k yoksulluk bu
flovun inand›r›c› olmas›na engel. 

Independent Gazetesi seçimler-
den birgün sonra yapt›¤› haberde
Irak'taki durumu flu flekilde özetli-
yordu: “Irakl›lar›n yüzde 47'si elekt-
rikten, yüzde 70'i kanalizasyondan
yoksun. Çocuklar›n yüzde 8'i yeter-
siz besleniyor. Enflasyon yüzde 20,
iflsizlik yüzde 25-40 aras›nda. ... Bin
gündür devam eden savafl›n bitece-
¤ine iliflkin bir iflaret yok. Ba¤dat'ta-
ki morga, her ay bin yeni ceset geli-
yor.” 

“ABD’nin getirdi¤i demokrasi bu
mu?” sorusu tüm ç›plakl›¤›yla ortada.

Emperyalizme bu topraklarda
huzur olmayaca¤› art›k herkes tara-
f›ndan görülüyor. Görmek isteme-
yen bir tek iflbirlikçiler. Ancak dire-
nifl, bu gerçe¤i, onlar›n surat›na da
bir tokat gibi indirecek. Seçimlerde
oy kullanacak sivillerin zarar gör-
memesi için ateflkes ilan eden baz›
direnifl gruplar›, seçimlerden hemen
sonra iflgalcilere karfl› silahl› direni-
flin sürece¤i aç›klamas›n› yapt›lar.
Bush, “seçimlerin teröre karfl› kaza-
n›lm›fl bir zafer oldu¤u” aç›klamas›-
n› yaparken onu bu hayal dünyas›n-
dan uyand›ran yine kendi Generali
George Casey oldu. Irak'taki Ameri-
kan askerlerinin komutan› Casey,
Pentagona sundu¤u raporda, “ayak-
lananlar ve asiler” olarak adland›r-

Irak'ın kaderini 
seçimler değil 

direniş tayin edecek
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d›¤› silahl› di-
renifl gruplar›-
n›n yenilgisi-
nin “öyle ko-

lay gözükmedi-
¤ini” belirtti. 

K›sacas›, Bush'u hayallerinden
al›koyan, ona kabuslar yaflatan di-
renifl sürüyor ve güçleniyor. Em-
peryalizmin baflkentinde, Washing-
ton Ortado¤u Araflt›rmalar Merke-
zi’nin haz›rlad›¤› bir rapor da bunu
teyid ediyor. Raporda “vatansever-
lerden, islamc›lardan, asilerden ve
de¤iflik silahl› gruplardan oluflan
direnifl, binlercesinin öldürülmüfl
ve onbinlercesinin tutuklu olmas›-
na ra¤men gittikçe gelifliyor. Bun-
larda direnifl ruhu çok güçlü” de¤er-
lendirmesi yeral›yor. 

Emperyalizmin yüzüne çarpan
direnifl gerçe¤ine iliflkin bir baflka
tespiti de Independent Gazetesi’n-
den aktaral›m: “Irak'ta ölen ve ya-
ralanan 18 bin ABD askerinin yüz-
de 94'ü Ba¤dat'›n düflüflünden
sonra öldü veya yaraland›.”

Savafl›n bafllad›¤› günden bu
yana Irak'ta halktan ve direnifl-
çilerden onbinlerce kifli katledildi.
(Bu konuda de¤iflik araflt›rma grup-
lar›n›n saptad›¤› birçok rakam elli
binden yüz bine kadar de¤ifliyor...)
‹flgalciler direnifli bitirmek için he-
men her türlü yöntemi kulland›lar.
Beyaz fosfordan de¤iflik kimyasal
silahlara, radyasyon yayan uran-
yumlu top mermilerine kadar tek-
nolojinin her türlü y›k›m gücünü o
bir avuç dedikleri savaflç›lara ve
halka karfl› kulland›lar. Bir avuç sa-
vaflç›n›n kendilerine cehennemi ya-
flatt›¤›na tüm dünya flahit. O bir
avuç savaflç›n›n kolay kolay yeni-
lemeyece¤ini, direnifl ruhunun çok
güçlü oldu¤unu anlamalar› uzun
sürmeyecek. Tarihin ak›fl›n› her za-
man zulme karfl› direnenler belirle-
mifltir, bu defa da öyle olacak.

‹flgale destek veren Irakl› 

ayd›nlar›n piflmanl›¤› 

Seçim sürecinde yap›lan aç›kla-
malar içinde en dikkat çekici olan-
lar kuflkusuz çeflitli ayd›n gruplar›-

n›n aç›klamalar›yd›. ‹lk dönemde
iflgale verdikleri onaydan dolay›
utand›klar›n› aç›klayan bir grup
Irakl› ayd›n›n aç›klamas›nda “O
günlerde Irak'›n gelece¤i daha net
görülüyordu. Umutluyduk. Ancak
flimdi her fley kar›fl›k, baflar›s›zl›k-
lar, korkular hakim” deniliyordu.

Ba¤dat Üniversitesi SBF Ö¤re-
tim Görevlisi Mayd Nazmi, “se-
çimler ulusal ç›karlara hizmet etmi-
yor. 'Yalan üzerine infla edilen her
fley yalan olacakt›r'. Geçici Irak hü-
kümeti meflru de¤il” derken,
“Irakl› akademisyenler”in “de-
mokrasi, insan haklar› ABD’nin
önem verdi¤i fleyler de¤il. Bush'u il-
gilendiren, Saddam ile kiflisel soru-
nu ve as›l önemlisi petrol bölgele-
riydi” dedi¤i aç›klamada iflgale ilifl-
kin flu de¤erlendirme yap›ld›, “ifl-
gal savafltan ve y›k›mdan baflka bir
fley getirmedi. ‹flgale karfl› direnifl
artacak.”

Bir baflka Irakl› ayd›n, Anthony
fiedid ise flöyle diyor: “2 y›l önce
Amerikal›lar, tarih ve kültür flehri
Ba¤dat'› topra¤a gömdüler. Bunla-
r› anlat›rken utanc›m› gizleyemiyo-
rum. Bu iflgale nas›l izin verdik? O
gün Irak için hazin bir gündü.
Amerikal›lar seçim sand›¤› de¤il
köklü sorunlar›n sand›¤›n›, Pando-
ra'n›n kutusunu açt›lar. Bu durum-
da, ölüm, iflgalcilerle iflbirli¤i yap-
maktan daha iyi!” (Al-Quds Al-
Arabi, 16 Aral›k 2005)

ABD sömürgelefltirmek istedi¤i
her yerde yapt›¤›n› Irak’ta da tek-
rarl›yor; ülkeyi kan gölüne çeviri-
yor ve tüm dünya ile alay eder gibi
“demokrasi dedi¤in böyle infla edi-
lir” diyor. Vicdan›n› birkaç dolara
satanlar ise bunu alk›fll›yorlar...
Ama vicdan›n›, akl›n› kaybetme-
yenler, eninde sonunda gerçe¤i gö-
rüyor ve görecektir. Halklar ise zul-
mün hesab›n›n sorulaca¤› günün
gecikmemesi için, kulaklar› emper-
yalist medyan›n yalanlar›na t›kal›,
y›llard›r s›nanan sab›rlar› ile son
sözü söylemek için bulunduklar›
her yerde ilmik ilmik direnifli örü-
yor, savafl› yükseltiyorlar...

Irkç›l›¤a Protesto

‹kinci Paylafl›m  Savafl› y›llar›nda
Naziler’e karfl› verdikleri savaflta 27
milyon insan›n› kaybederek faflizmi
yenen Rusya'da, özellikle son y›llarda
›rkç›l›¤›n yayg›nlaflmas›n› protesto
etmek amac›yla 18 Aral›k’ta Mosko-
va'da düzenlenen yürüyüflte binlerce
insan "Faflizmsiz Moskova" slogan-
lar› att›. Turgenevskaya Meydan›'nda
toplanan eylemciler, "Faflistlerin yeri
sadece hapishane, Çeçenistan savafl›-
na son, Putin faflizmden sen sorumlu-
sun" gibi pankartlarla, direnifl  marfl-
lar› eflli¤inde yürüyüfl yapt›lar. 

Yürüyüfl sonunda bir konuflma ya-
pan eski dünya satranç flampiyonu
Gary Kasparov, "64 y›l önce de böyle
so¤uk bir Aral›k ay›nda Moskova'y›
iflgal etmeye kalk›flan Alman Nazile-
rini geri püskürttük. Bugünkü eyleme
de ayn› coflkuyla bu kadar kalabal›k
vatandafl›n kat›lmas›ndan gurur du-
yuyorum" dedi. 

Kasparov, “Ne yaz›k ki bugün sov-
yet askerlerinin torunlar›, kollar›na
Hitler'in gamal› haç›n› takarak Mos-
kova'da yürüyorlar. Bu, faflizmi yenen
bir devlet için rezalettir. Bu faflist yü-
rüyüflleri destekleyen devlet için reza-
lettir. Rusya'da faflizme yol vermeyiz”
diye konufltu. 

Yabloko Hareketi Lideri Grigoriy
Yavlinski ise, Rusya'da faflist ak›mla-
r›n mevcut olmas›n›n di¤er ülkelere
k›yasla üç kat daha ay›p oldu¤unu
belirterek, "Çünkü Avrupa'y› biz fa-
flizmden kurtard›k. fiimdi Kremlin
destekli faflizme karfl› mücadele veri-
yoruz" dedi. 

*

Irkç›l›¤a karfl› protesto eylemleri-
nin yap›ld›¤› yerlerden biri de, geçen
hafta ›rkç› sald›r›lar›n yafland›¤›
Avustralya'yd›. 18 Aral›k günü Mel-
bourne, Brisbane ve Sidney'de düzen-
lenen yürüyüfllerde ›rkç›lar lanetlen-
di. Ulusal Ö¤renci Birli¤i taraf›ndan,
Sidney'de düzenlenen yürüyüflte so-
runlar›n çözümü için politikac›lara
güveni-
lemeye-
ce¤i be-
lirtildi.



Bolivya’da yap›lan seçimler,
Sosyalizme Do¤ru Hareket (MAS)
lideri Evo Morales’in zaferi ile so-
nuçland›. Yoksullar›n, yerlilerin,
sol’un destekledi¤i Morales, oylar›n
%50’den fazlas›n› al›rken, ABD ve
Bolivya oligarflisinin aday› Jorga
Quiroga, %34’te kald›.

Morales’in seçilmesi, baflta Fi-
del ve Chavez olmak üzere, Latin
Amerika’n›n ilerici yönetimlerince
sevinçle karfl›land›. Chavez, “Kar-
defllerimiz tarihlerinde yeni bir say-
fay› yaz›yor. Güney Amerika’n›n bü-
tünleflmesinde bir ad›m” derken; en
genel de¤erlendirme ve bas›n›n bafl-
l›klar›na yans›yan ise, “Arjantin,
Brezilya, Uruguay ve Venezüel-
la’n›n ard›ndan Latin Amerika’da
sol rüzgar›n devam eti¤i” oldu.

Küba’ya Destek, 
Talepleri Unutmama Sözü

Seçimlerin ard›ndan Morales,
çeflitli TV kanallar›na verdi¤i de-
meçlerde flu noktalar›n alt›n› çizdi:

“Dünyada bildi¤im tek terörist
Bush'tur. Irak'taki gibi askeri müda-
haleleri, devlet terörizmidir.” 

“Fidel Castro yönetimindeki
Küba'n›n anti-emperyalist mücade-
lesini desteklemeye söz veriyorum.
Hep Fidel Castro'nun emperyalizm-
le mücadelesini desteklemeyi hayal

etmifltim. Bu f›rsat flimdi elime geç-
ti. Küba'n›n Amerikan ambargosu-
na karfl› yürüttü¤ü mücadele önün-
de sonunda zafere ulaflacakt›r. Am-
bargo kalkmal›d›r.. Küba halk›na ve
hükümetine, Latin Amerika’ya ve
di¤er ülkelere egemenlik ve ulusal
gururu korumak için ülke yönetme-
nin ne demek oldu¤unu gösterdikle-
ri için teflekkür ederim.”

“Seçimde bize zafer getirenlerin
sesi olaca¤›z. Yoksullar›n ve yerlile-
rin sesi.” 

“Özel mülkiyete sayg›l› olaca-
¤›z. Fakat, devlete ait iflletmelerin
artmas› ve geliflmesine öncelikli
önem verece¤iz. Özellikle ABD bas-
k›s› alt›nda bulunan koka üretimine
yeni yat›r›mlar yapaca¤›z.” 

As›l Çat›flma fiimdi Bafll›yor

Bolivya, ülkenin ço¤unlu¤u yer-
li olmas›na karfl›n yerlilerin bugüne
kadar yönetimde söz sahibi olmad›-
¤› bir ülke. Zengin yeralt› kaynakla-
r›na karfl›n, halk›n ço¤unlu¤u yok-
sullukla bo¤ufluyor. Çünkü bütün
kaynaklar› emperyalist tekeller ve
iflbirlikçi oligarfli taraf›ndan ya¤ma-
lanmaktad›r. Bu nedenle yoksulla-
r›n en önemli talepleri aras›nda ilk
s›rada, do¤algaz›n kamulaflt›r›lmas›
yeral›rken, yeni bir anayasa talebi
bunu izliyor. 

ABD emperyalizmi ve Bolivya
oligarflisi elbette tüm bunlara karfl›
ç›k›yor. Özellikle do¤algaz. Bu ne-
denle Morales’in sözünü etti¤i,
“eflitlik, adalet, dürüstlük, bar›fl ve
sosyal da¤›l›m esaslar›n›n temel tu-
tulaca¤› yeni tarihin” bafllamas›, en
baflta kamulaflt›rmada, emperyalist
politikalara direnmede, Bolivya oli-
garflisi karfl›s›nda dik durmada ifa-
desini bulacakt›r. 

Halk muhalefetinin önemli güç-
lerinden biri olan Bolivya ‹flçileri
Merkezi Konfederasyonu da buna
dikkat çekiyor ve Morales’in sosyal
haklar ve kamulaflt›rma konusunda
daha cesur olmas›n› istiyor, elefltiri-
lerine karfl›n, “Morales’in zaferi,
bizim de zaferimizdir” diyor.

Morales’in bu konuda verdi¤i ilk
mesajlar ise, çat›flmaya ne kadar ha-
z›r oldu¤u konusunda kuflku uyan-
d›rmaktad›r. Özel mülkiyete sayg›
vurgular›; “enerji kaynaklar›n›n ya-
k›n zamanda belki kamulaflt›r›lma-
yaca¤›n›, ama hükümetin kontrolü-
nün artt›r›laca¤›n›” söylemesi; se-
çimin hemen öncesinde, Brezilya
Devlet Baflkan› Lula'y› ziyaretinde,
“Bolivya'da büyük yat›r›mlar› olan
PetroBras tekelinin ç›karlar› gü-
vence alt›na al›nd›¤›n›" belirtmesi;
sosyalist ekonomiyi “uzak bir ta-
lep” olarak niteleyerek belirsizlefl-
tirmesi ve kamulaflt›rma yerine
“vergilerin ve imtiyazlar›n art›r›l-
mas›n›” ön plana ç›karmas›; Lu-
la’n›n burjuvaziye ve emperyalizme
güvence vermek için temel önem-
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Bolivya’da Yoksullar Kazand›

Madenlerden önemli petrol rezervlerine kadar zengin do¤al kaynaklara sahip ve k›tadaki en büyük gaz rezervlerine
sahip olan ikinci ülke. Bütün bunlara ra¤men, Bolivya halk›n›n 63'ü yoksulluk içinde. Nüfusun yar›s›ndan fazlas›n›
Aymara ve Quechua yerlileri oluflturuyor. Ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤i 1825 y›l›ndan bu yana Avrupa kökenli politikac›-
lar taraf›ndan yönetiliyor. Morales, ilk yerli devlet baflkan›. 2002 seçimlerine ABD aç›k bir flekilde müdahale etmifl
ve Morales’in kazanmas›na izin vermeyeceklerini aç›klam›fllard›. Morales seçimleri iki puan farkla kaybederken, son-
raki süreç, emekçi halk›n muhalefeti ve devrimci durumun da h›zla yükseldi¤i bir süreç oldu. Ülkede birçok sol grup,
halk örgütlülükleri ortaya ç›kt› ya da varolanlar güçlendiler. 

1980 ve 1990'lar boyunca Latin Amerika ülkelerine dayat›lan özellefltirmenin temel oldu¤u IMF politikalar›n›n “flok
taktiklerinin” deney tahtalar›ndan biri oldu. Bu emperyalizme ve oligarfliye karfl› halk›n öfkesini büyüttü. 2003 ve
2005 ayaklanmalar› bu öfkenin doru¤a t›rmand›¤› süreç oldu. Devrimci bir önderlikle iktidar› alman›n efli¤ine gelen
halk, böyle bir önderli¤in bulunmay›fl› ve MAS reformizminin burjuvaziyle uzlaflmas› sonucu geri çekildi. Ancak bu-
na ra¤men büyük bir örgütlü, dinamik güç ortaya ç›kt›. Bu gücün önümüzdeki süreçte Morales iktidar› üzerinde,
emekçilerden yana politikalar ve köklü de¤iflim temelinde bask› oluflturmas› beklenen bir durumdur. Sonuçlar;
MAS’›n reformist çizgisine, parlamenter yolla oligarflik yap›y› tasfiye ederek sosyalizmi inflaa etmenin mümkün ol-
mamas›na karfl›n; emperyalizme karfl› halklar cephesinden bir kazan›md›r. Eva Morales



deki bakanl›klara burjuvazinin adamlar›-
n› getirdi¤i gibi, baflkan yard›mc›l›¤›
adayl›¤›na, “Bolivya; bundan, yüz y›l
sonra bile kapitalist kalmaya devam ede-
cektir. Sosyalizm seçene¤i, bir hayalden
baflka bir fley de¤ildir” diyen, eskinin
gerilla yeni liberal Alvaro García Line-
ra’y› getirmesi ve emekçi halk kitleleri-
nin oligarflik iktidarlar› devirdi¤inde ta-
k›nd›¤› uzlaflmac› tutum, bu kuflkular›n
yersiz olmad›¤›n› gösteren örneklerdir. 

Lula Deneyi ve Eva

Bir yanda büyük tekellerin ve emper-
yalistlerin ç›karlar›, öte yanda sistemin
çürüdü¤ünü söyleyerek de¤iflim isteyen
yer yer sosyalizm sloganlar› hayk›ran ve
gücünü 2003 ve 2005’te iki kez ayakla-
n›p iktidarlar› devirerek gösteren yoksul-
lar›n, madencilerin, köylülerin bask›s›;
Morales burada “denge” politikas› izle-
di¤i oranda, “Lulalaflacak” ve kaç›n›l-
maz olarak halk› karfl›s›nda bulacakt›r. 

IMF karfl›t› söylemle iktidara gelen
Lula’n›n halka verdi¤i vaatlerin hiçbirini
tutmamas›, topraks›zlardan iflçilere ka-
dar genifl bir emekçi kesimin protestola-
r›na hedef olmas›, “sand›ktan ç›kan sol”
konusunda uyar›c› derslerle doludur. Ör-
ne¤in daha geçen hafta, Brezilya Toprak-
s›z Köylüler Hareketi (MST), hükümeti
verdi¤i sözleri tutmamakla suçlad›. Uy-
gulad›¤› politikalar›n iflsizli¤i art›rd›¤›n›,
2003’te ve 2004’te 115 biner aileyi “top-
rak sahibi yapma” vaadini yerine getir-
medi¤ini aç›klad›.

Bolivya’daki çat›flma, di¤er ülkelerde
oldu¤u gibi, temel olarak zengin az›nl›k
ve emperyalizm ile yoksullar aras›nda-
d›r. Seçimlere yans›yan da bu çat›flmad›r.
Zengin oligarfli, orta-üst s›n›flar Quiro-
ga’y›; iflçiler, köylüler, K›z›lderililer,
yoksullar Morales’i desteklemifltir. 

Morales’in yönünü nereye döndüre-
ce¤i önümüzdeki süreçte netleflecektir. 

Ancak aç›k olan flu ki; bugün için
yoksul halk kitlelerinde bir “umut” ve
hayal yaratm›flt›r. Latin Amerika’daki di-
¤er “sol” iktidar deneylerinin neleri ya-
pabildikleri/yapamad›klar›, bize her fley-
den önce flu gerçe¤i göstermektedir: Em-
peryalist sistemle kopuflu göze alama-
d›kça, b›rak›n sistemi köklü bir biçimde
de¤ifltirmeye yönelmeyi, hiçbir fley ya-
pamaz.
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Gerilladan sald›r›
Kolombiya - Ülkenin ikinci büyük gerilla örgütü olan ELN ile hükümet aras›nda gö-

rüflmelerin sürdü¤ü Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri (FARC), 19
Aral›k günü bir karakola düzenledi¤i bask›nda 8 polisi öldürdü, 30 polisi rehin ald›.
Hükümet taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamaya göre; San Marino kentindeki karako-
la düzenlenen bask›nda 9'u polis 13 kifli de yaraland›. Gerillalar›n 30 kadar polisi re-
hin alarak ormanl›k bölgede kaybolduklar› belirtildi.

Chavez’e Karfl› Komplo ‹tiraf›
Kolombiya - Amerikanc› Kolombiya Devlet Baflkan› Alvaro

Uribe, Venezüellal› baz› eski subaylar›n, Kolombiya toprak-
lar›n› kullanarak Venezüella hükümetini devirmeye çal›flt›k-
lar›n› kabul etti.

Venezüella Devlet Baflkan› Hugo Chavez’in ortaya koydu¤u
belgeler karfl›s›nda itiraf etmek zorunda kalan Uribe, yapt›-
¤› aç›klamada, “Venezüella ordusunun eski subaylar›, bafl-
kent Bogota’da bir binada, Kolombiya ordusu mensuplar›yla
görüfltü. Bu binan›n Kolombiya ordusuna ait oldu¤unu kabul ediyorum. Söz konusu
görüflmede, Venezüella hükümetine yönelik istihbarat çal›flmalar› ele al›nd›” dedi.

Chavez’e karfl› Nisan 2002’deki baflar›s›z darbeye kat›lan subaylar›n da bulundu¤u
grup, Kolombiya’y› üs seçerken, darbenin lideri kapitalist patron Pedro Carmona’ya
da iltica hakk› tan›m›fl, ö¤retim üyeli¤i yapmas›na izin vermiflti. 

DTÖ’ye Kuflatma
Hong Kong - Dünya Ticaret Örgütü Toplant›s›’n›n ya-

p›ld›¤› Hong Kong’da, toplant› süresince protesto
gösterileri düzenlendi. Anti-kapitalistlerden çiftçile-
re, iflçilerden küreselleflme karfl›tlar›na kadar
birçok kesim gösterilere kat›ld›. 

18 Aral›k günü yap›lan son gün protestolar›nda yüz-
lerce kifli gözalt›na al›n›rken, protestocular DTÖ’nün
ekonomi politikalar› karfl›s›nda direnifl sloganlar›
hayk›rd›lar. Binlerce polisin emekçilerin kararl›l›¤›
karfl›s›nda çaresiz kald›¤› gösterilerde yollar kapat›ld› ve halklar› daha da yoksullaflt›-
racak kararlar almak üzere toplanan kapitalist ülkelerin ekonomi bakanlar› binadan
ç›kamayarak mahsur kald›lar. Bakanlar kongre merkezinden deniz yoluyla kaç›r›-
l›rken, sokaklarda 10 bin kifli, “Kahrolsun DTÖ” sloganlar›yla polisle çat›flt›. 

Muhalefet Sokakta
Nepal - NKP(M)’nin gerilla savafl›n› sürdürdü¤ü Nepal'de 10 Aral›k günü, köylülerle

tart›flan bir askerin atefl açmas› sonucu 12 köylü ve atefl açan asker öldü. Bu olay›n
ard›ndan baflkent Katmandu baflta olmak üzere gösteriler düzenlendi. Monarfli kar-
fl›t› sol siyasi partilerin ça¤r›s› ile genel grev yap›l›rken, okullarda ö¤renciler gösteri-
ler düzenlediler. Greve destek vererek yollar› kapatan ö¤rencilere polis göz yaflart›-
c› bombalarla müdahalede bulunurken, monarflik iktidar›n demokratik muhalefetin
bütün yollar›n› t›kad›¤› bu olay vesilesiyle de bir kez daha görüldü. 

dünya
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20. yüzy›l›n sanat dehalar›ndan
biri olan Ressam Pablo Picasso’nun
resim sergisi, burjuva medya tara-
f›ndan özel ilgiyle gösterilen konu-
lardan biriydi. Sabanc› Müzesi Pi-
casso’nun sergisini getirmiflti Tür-
kiye’ye, Güler Sabanc› kanal kanal
dolaflarak sergiyi anlatt›, Sabanc›la-
r’›n sanat aflk›n›n reklam› yap›ld›. 

Peki gerçekten Sabanc›lar Pi-
casso’yu sever mi? Cevab› kuflku-
suz, Picasso’nun kim oldu¤uyla, re-
simlerinde ne anlatt›¤›yla verilebi-
lir. K›saca bilgi verelim. 

Picasso (1881-1973) ressam,
heykeltrafl, yazar, flair ve bir ayd›n-
d›r. Resimde, “mavi dönem”i,
“pembe dönem”i, kübizmi, sürre-
alizmi, aray›fllar›n›n belli bafll› sü-
reçlerini ifade eder. Ama O sadece
bir ressam de¤il, ayn› zamanda na-
muslu bir ayd›nd›r, eserleri ile ça¤›-
na tan›kl›k ederken, yaflananlar kar-
fl›s›nda da her zaman bir tavr› ol-
mufltur. Özellikle ‹spanya ‹ç Savafl›
y›llar›, Picasso’nun dünya görüflü-
nün, politik kimli¤inin daha bir ön
plana ç›kt›¤› dönemdir. 

Emekten, ezilenlerden yana, fa-
flizme, emperyalizme karfl› bir tu-
tum içinde olmufl, bu dünya görüflü
resimlerine de yans›m›flt›r. Bugün
halen “bar›fl” simgesi olarak “gü-

vercin” resminin de sahibi
olan Picasso’nun resimde
“doru¤u” olarak ifade edi-
len Guernica tablosu, bu
politik tutumunu en net
anlatan örnektir. 

Sabanc› sergisinde re-
simleri vard› ama O’na bu
resimleri yapt›ran dünya görüflü
yoktu elbette. Hitler faflizmine kar-
fl› oldu¤u için resimleri yak›lan ve
‘soysuz sanat’ galerilerinde ibret
olarak sergilenen ressamlardand›.
‹spanya ‹ç Savafl›'nda Cumhuriyet-
çiler'den yana Franko diktatörlü¤ü-
ne karfl›, Kore ve Vietnam iflgalinin
karfl›s›nda tutum ald›. 

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
patlad›¤›nda, birçok ayd›n, sanatç›
gibi, O da saflaflma içinde sosya-
lizmden yana, emperyalizme ve fa-
flizme karfl› tav›r alanlardan biriydi.
Çünkü, kapitalizm bat›da sadece
emekçileri azg›nca sömürmüyor,
toplumsal dokuyu da tahrip ediyor-
du ve bir sanatç›n›n buna tav›r al-
mamas› düflünülemezdi. Ve elbette,
savafl›n dayatt›¤› saflaflmada, Sta-
lin’in ad›yla özdeflleflen komünist
enternasyonalizm, O’nun için de
yegane namuslu yolu temsil ediyor-
du. Picasso için, bu y›llardan baflla-
yarak giderek ticari bir spekülasyon

konusu haline gelen resimlerinin
estetik, politik, ahlaki olarak daha
bütünsel bir ifadesini bulaca¤›,
onun bu resimlerle halka vermek
istedi¤i mesaj›n anlam kazanaca¤›
tek alan, komünist hareketti. 1944
y›l›nda Komünist Parti’ye üye ol-
du.

O’nun sanata, sanatç›ya bak›fl›n›
özetleyen flu sözleri, bugün de sa-
natç›lar›m›z›n örnek almas› gerekir
diye düflünüyoruz:

“Hay›r, resim evlere, saraylara
süs olsun diye icat edilmedi. Siz
sanatç›n›n ne oldu¤unu san›yor-
sunuz? Ressamsa yaln›zca gözleri,
müzisyense yaln›zca kulaklar›
olan ya da flairse yüre¤inin her k›-
p›rt›s›nda harp çalan... bir geri ze-
kal› m›? Tam tersine! Sanatç› ayn›
zamanda politik bir kiflidir ve dün-
yada olup biten iyi, kötü, korkunç,
olaylara tüm varl›¤›yla tepki göste-
rir." 

San›r›z, bafll›kta sordu¤umuz
sorunun cevab› verilmifltir. Burju-
vazi gerçekte Picasso’yu, onun gibi
sanatç›lar› asla sevmez, yaflad›klar›
süreçte sindirmek için ellerinden
geleni yaparlar, sonra da kitlelere
maloldu¤unu görünce içini boflalt›p
posaya çevirmeye çal›fl›rlar. Dünya
görüfllerinden soyutlanm›fl yani içi
boflalt›lm›fl bir Picasso’dur Saban-
c›lar’›n sevdi¤i.

Burjuvazi PPicasso’yu ssever mmi?

“Picasso'ya Nazi Subay› sorar: "Bu Guernica
isimli tabloyu siz mi yapt›n›z?" diye.

Picasso cevaplar: "Hay›r efendim, bu resmi siz
yapt›n›z!”

Tabloda faflizmi anlat›r Picasso. Guernica, ‹s-
panya’da, ço¤unlukla BASK’l›lar›n yaflad›¤›
bir kasaban›n ad›d›r. Faflist Franco taraf›ndan
Alman faflistlerine bombalatt›r›lm›flt›r Guerni-
ca. Çünkü Guernica’da direnmektedir halk.
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