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1000 Gündür hayk›rd›klar›n› 1000. Günde de
hayk›rd›lar: “Tecrite Son!”
Demokratik haklar›n› kullanmalar› engellendi,
sald›r›ya u¤rad›lar, hala ayn› hayk›r›flla oradalar! 
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Biz ölmeye haz›r›z, 
taleplerimizi 
iletemeyeceksek 
bizi de öldürün!”

“

büyük tahammülün 
s›n›rs›z fedakarl›¤›n
ve feda cesaretinin
sahipleri, selam olsun size!
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● Salih SSevinel’in  
Katledilmesi DDavas›

Yer: Tekirda¤ 2. Asl. Cz. 
Saat: 09.00
Tarih: 26 Haziran 2006

● Adres DDe¤iflikli¤i
‹zmir Gençlik Derne¤i'nden:
Web SitemizYenilenmifltir!
www.izmirgenclikdernegi.com

● YÖK’ü PProtesto DDavas›
Yer: Ankara 11. ACM

Tarih: 22 Haziran 2006

● Telefon DDe¤iflikli¤i
Irak’ta ‹‹flgale HHay›r
Koordinasyonu'nun AC‹L HHAT
telefon numaras› de¤iflmifltir.
Koordinasyon Yeni AC‹L HAT
NUMARASI : 0212 2235 111 336

Tokat Bölgesi’nde Benli Yaylas› yak›nlar›nda Karadeniz Recai
Dincel Silahl› Propaganda Birli¤i'ne ba¤l› bir grup gerillayla oligar-
flinin askeri güçleri aras›nda 22 Haziran 2004’te ç›kan çat›flma-
da flehit düfltü. 

Hasan Hüseyin, 1996'da Ankara'da gençlik örgütlenmesi için-
de kat›ld› mücadeleye. AYÖ-DER Komitesi’nde yerald›, daha sonra
Ege TÖDEF sorumlulu¤unu üstlendi. Ne defalarca geçti¤i iflkenceler,
ne a¤abeyi Haydar Boyraz’›n katledilmesi onu y›ld›ramad›.

Hasan Hüseyin
BOYRAZ

Recep
S‹NAN

Dersim ‹b-
rahim Erdo¤an
K›r Silahl› Pro-
paganda Birli¤i
Mustafa Sefer
Müfrezesi ’ne
ba¤l› bir gerilla

birli¤inde gö-
revli savaflç›lar-

d›. Birlik komutanlar› Kenan Gürz’dü.

25 Haziran 1995’de Ovac›k Ye-
flilyaz› Nahiyesi Kardere Mevkii’nde oli-
garflinin binlerce askeri taraf›ndan kufla-
t›ld›lar. 15 saat süren yi¤itçe çat›flma son-
ras›nda flehit düfltüler. 

Kenan, Figen ve Cem Hozatl›’yd›lar.
Do¤an Pertek, Zehra ise Çorumlu’ydu.

Kimi çal›flt›¤› tarladan, kimi okudu¤u
okuldan kat›ld› gerillaya. Umudun bayra-
¤›n› tafl›yarak ölümsüzlefltiler.

Kenan GÜRZ Zehra ÖNCÜ Do¤an GENÇ

Cem GÜLERFigen
YALÇINO⁄LU

Çorum do¤umlu
Perihan, bir iflçi ola-
rak kat›ld› Devrimci
Sol saflar›na. Daha
sonra Silahl› Devrimci
Birlikler içinde yeral-
d›. Befliktafl’ta bulun-
du¤u evde, 28 Hazi-
ran 1991’de polis
taraf›ndan katledildi.

Yoldafllar›n›n ve örgütünün zarar görmemesi
için kendini feda eden bir kahramand› o.

Perihan
DEM‹RER

DEV-GENÇ safla-
r›nda yerald›. Konya
gençli¤inin öncülerin-
den biri oldu. Kon-
ya’da geçirdi¤i talihsiz
bir trafik kazas› sonu-
cu 28 Haziran
1990’da aram›zdan
ayr›ld›.

Sait EROL

26 Haziran 1993’te SHP Gaziosman-
pafla Baflkan Aday› Mehmet Altuncu’nun ifl-
yerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucu pusu ku-
ran polisler taraf›ndan kurfluna dizildiler. 

Devrim Mehmet, mücadeleye Liseli
DEV-GENÇ içerisinde, Yüksel ise GOPKAD’da
kat›lm›flt›.

Devrim Mehmet
ERO⁄LU

Yüksel
GÜNEYSEL

27 Haziran 1980 gecesi, Zeytinbur-
nu’nda faflistler taraf›ndan kaç›r›l›p iflkencey-
le katledildiler.

Turgut
AKKAYA

fiükrü
SÜLEK

Adalet, adalet
için mücadele eden
bir devrimciydi.
15'inde Dersim K›r
Gerilla Birli¤i’nde,
ard›ndan ‹stanbul
fiehir Birlikleri’nde
savaflç› olarak
yerald›. Son eyle-
minde, 22 Hazi-

ran 1996’da hapishanelerde yoldafllar›na
uygulanan bask›lar›n hesab›n› sormak için
DYP ‹stanbul Ka¤›thane ilçe binas›na dü-
zenlenen bask›nda eylemden sonra çat›fl-
ma ç›kt›. Adalet kendini feda ederek di¤er
yoldafllar›n›n geri çekilmesini sa¤lad› ve ça-
t›flarak flehit düfltü.

Adalet
YILDIRIM

Aysun BOZDO⁄AN- 1976 Adana do¤umlu olan Aysun Boz-
do¤an, GESAM (Genç Ekin Sanat Merkezi) çal›flan› ve yöneticisiydi. 12
Aral›k 1999'da tutsak düfltü. (TKEP/L) Davas›’ndan yarg›land›. 19 Aral›k
katliam›ndan sonra Ümraniye’den Kartal Özel Tip’e sevkedildi. Burada
ölüm orucuna bafllad›. Hastaneye kald›r›ld›ktan sonra da tüm bask›lara
ra¤men tedaviyi kabul etmeyerek, 25 Haziran 2001’de ölümsüzleflti.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Hapishanelerde yoldafllar›n›n katledilmesine karfl›, ‹s-
tanbul’da 24 Haziran 2004’te bir eylem haz›rl›¤› için-
deyken, tafl›d›¤› bomban›n kaza ile patlamas› sonucu fleh-
hit düflerken, kazada halktan Zehra fiahin, Kemal Polat,
Feride Ilg›z da hayat›n› kaybetti. 

Semiran Polat 1975 Dersim Mazgirt Basu (Güneflde-
re) Köyü do¤umludur. Mersin Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü’nde okurken gençli¤in akademik-demokratik mücade-

lesine kat›ld›. Giderek gençli¤in yönetici kadrolar›ndan biri ol-
du. 1999'da gençlik örgütlenmesi sorumlulu¤una getirildi.

2001'de illegal alanda istihdam edildi ve bir süre sonra da silahl› propaganda bir-
liklerinde yerald›. 

Halk›n kurtuluflu ideali u¤runa mücadele ederken iflkenceler gördü, tutsakl›k
yaflad›. Ama bu halk için, bu vatan için de¤erdi. Bu mücadele içinde flehit düfltü.

Ölüm orucu direniflçisiydiler. 27 y›ll›k devrimci 42 yafl›ndaki Çukurluöz’le, 36 yafl›ndaki 11 y›ll›k devrimci
Baturu, 22 Haziran 2004’te Sincan F Tipi’nin bir hücresinde elele, ayn› atefl çemberinin içinde bedenlerini tutufl-
turarak flehit düfltüler. Çukurluöz, feda eylemini gerçeklefltirdikleri gün, 22 Haziran’da flehit düflerken, Baturu
bir gün sonra flehit düfltü. 

Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu Kazas›’n›n Çukurlu Köyü'nde do¤du. 13 yafl›ndayken çal›flmak için
Ankara'ya geldi. 1978 bafl›nda Bedii Cengiz'le tan›flarak mücadeleye kat›ld›. 1980 Nisan’›nda tutsak düfltü ve
11 y›l hapishanelerde kald›. Tahliyesinden sonra Gebze'de faaliyet yürütürken yeniden tutukland›. 1996 Ölüm
Orucu’nda Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda a¤›r yaraland›. 20 Ekim 2003' te

10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak direniflin bayra¤›n› omuzlad›. Bayra¤› menzile ulaflt›rarak ölümsüzleflti.  

Bekir Baturu, Gaziantep do¤umludur. Okul y›llar› yoksulluk içinde geçti. Öfkeliydi düzene ama 20 yafl›na
kadar politik bir bilince dönüflmedi bu düflünceleri. '93 y›l›nda Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yerald›. Fa-

flist sald›r›larda yaraland›, polis iflkencelerinden geçirildi, tutsakl›k yaflad›. '94’te Bat› Karadeniz'de ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Ka-
s›m›’nda tutukland›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bart›n’da daha sonra flehit düflecek yoldafllar›yla omuz omuza direndi. Onlardan ö¤renerek devrimcili¤ini bü-
yüttü. Büyüyen inanc› ve kararl›l›¤›yla aln›na k›z›l band› takt›. Tecrite karfl› direniflte ölümsüzleflti.

Kendini Dersim
Da¤lar›’nda bir sa-
vaflç› olmaya haz›r-
larken K›r›kkale ya-
k›nlar›nda 23 Hazi-
ran 1995’te geçir-
di¤i trafik kazas›nda
aram›zdan ayr›ld›.

Oradayd›lar!
1000 gündür, tutsak

yak›nlar›n›, direnifli destekleyen
yafll›, genç, kad›n, erkek yüzlerce
insan› konuk eden Abdi ‹pekçi
Park›, 11 Haziran’da iki ölüm
orucu direniflçisini konuk etti. 

“Ya zafer ya ölüm”
yürüyüflünü birbirlerinden yüz-
lerce kilometre ötede sürdüren
iki direniflçi o gün El’in Alt›nda
bulufltu. 

“Ya zafer ya ölüm” yürüyüflüyle kucaklad›lar orada toplanan yüzlerce insan›.
Yüzlerce yürek, “onurumuzsunuz” diye kucaklad› iki direniflçiyi. 

●Bahçelievler-Yenibosna 
Halk fifienli¤i

Tarih: 30 Haziran 2006
Saat: 19.30
Yer: Beste Dü¤ün Salonu /fiirinevler
Düzenleyen: Bahçelievler Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i

●‹stanbul Gençlik 
Derne¤i

Yaz fifienli¤i 
Yer: S‹bel Yalç›n Park›
Tarih: 24 Haziran 2006
Saat: 18.00

Oradayd›lar!
Yafll›yd›lar, yard›ms›z yürüyemeyecek
halde oraya geldiler. Engelliydiler, kör,
sakat, oradayd›lar. Hastayd›lar, bahane
yapmad›lar, olmalar› gereken yerde
oldular... Panzerler, çevikler kuflatt› et-
raflar›n›. Sald›r› düzeni ald›lar.
TAYAD’l›lar, sald›r› ihtimaline karfl›,
aralar›ndaki yafll›lar›, engellileri, hasta-
lar› kortejin d›fl›na ç›karmak istediler.
Ç›kmad› hiçbiri. 

Oradayd›lar! KKararl›yd›lar!
Haz›rd›lar! HHâlâ OOradalar!.. 
“Polisle yap›lan görüflmeler s›ras›nda görüflmeleri ya-
pan TAYAD'l›n›n 'biz ölmeye haz›r›z taleplerimizi ilete-
meyeceksek bizi de öldürün!’ diyerek kitleye dönüp
“itiraz› olan var m›?” diye sormas› kitlenin büyük bir
coflkuyla 'öldürün' fleklindeki cevab›yla karfl›land›...”
Bir kez daha okuyun yukar›daki sat›rlar›. Bu sat›rlar, Abdi ‹pekçi’deki Yürüyüfl mu-
habirinin gönderdi¤i ilk izlenimlerden al›nd›. “Bizi de öldürün!” diyen ve üstelik
bunu coflkuyla, kararl›l›kla yapan bir kitleyi gözünüzün önüne getirin.

Hay›r, kimsenin yaflamdan b›km›fll›¤› de¤il bu coflkunun kayna¤›. Bu, zaferi yaln›z
ve yaln›z direnerek, bedeller ödemeyi göze alarak kazanacak olman›n bilincidir. 

Hüseyin
ÇUKURLUÖZ

Bekir
BATURU

Semiran
POLAT

Ali YÜCEL

Gemlik Ha-
midiye Bölge-
si’nde 24 Hazi-
ran 1980’de fa-
flistlerle ç›kan bir
silahl› çat›flmada
flehit düfltü.



Guantanamo ve F Tipleri; ayn›
politikan›n ürünüdür. Guanta-

namo, F Tipleri ve emperyalizmin
terörist ilan ederek hedef tahtas›na
koydu¤u ülkeleri, örgütleri içeren
kara listeler de, ayn› politikan›n so-
nucudurlar. Tecrit hücrelerini, kara
listeleri üreten sistem, tüm dünya
halklar›na mutlak anlamda boyun
e¤dirmeyi bir strateji haline getiren
emperyalizmdir. 

Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin sömürü ve zulüm üzerine

kurulu düzenlerine kimse direnme-
yecek! Türkiye halk›n›n 2000’lerin
sonundan beri çok somut olarak gö-
rüp yaflad›¤› gibi, bu stratejinin en
önemli dayanak noktalar›ndan biri
“direnme hakk›”n›n yokedilmesi-
dir. Direnenleri tecrit etme, teslim
alma ve katletme politikas› bunu
yerlefltirmek için alçakça, vahfli
yöntemlerle ve hukuksuzluk içinde
sürdürülmektedir. F Tipi hapishane-
ler bunun için yap›ld›. Oligarfli, em-
peryalist ya¤ma ve talan›n pervas›z-
laflaca¤› bir sürecin haz›rl›¤› olarak
gündeme getirdi F Tipleri’ni. Baflta

devrimciler olmak üzere tüm muha-
lefetin yokedilmesi için bir s›çrama
noktas› olacakt› F Tipleri’nin hücre-
leri.  Amerikan emperyalizmi de
Guantanamo’yu, imparatorluk stra-
tejisine uygun olarak tüm dünya ça-
p›nda emperyalist sisteme direniflle-
ri yoketmenin s›çrama noktas› ola-
rak devreye soktu. “Bütün dünyan›n
itirazlar›na ra¤men”... F Tipleri de
özünde Amerikas› Avrupas› ile em-
peryalistlerin projesidir. ‹flbirlikçile-
rin efendilerinin belirledi¤i politika-
lar›n d›fl›nda uygulayaca¤› hiçbir
fley yoktur... 

Amerikan ve Avrupa emperyaliz-
minin ve iflbirlikçilerinin politi-

kas›n›n temelinde yatan amac› ve bu
amaca ulaflmak için kullan›lan araç
ve yöntemleri, do¤ru tahlil edeme-
yenler, emperyalizme karfl› mücade-
leyi de bütünlük içinde ele alm›yor-
lar. Mesela, Avrupa’daki yayg›n an-
ti-emperyalist muhalefet, Guantana-
mo’ya fliddetle itiraz ederken, F Tip-
leri’ne, tecrit uygulamas›na ayn› flid-
detle karfl› ç›km›yor. Hatta hiç karfl›
ç›km›yor. Ayn› ikilem, ülkemizdeki

Avrupac› sol kesimde de var. Guan-
tanamo bir çoklar› taraf›ndan bir “is-
tisna” olarak görülüyor. Hukuksuz-
luk, Guantanamo’dan F Tipi hapis-
hanelere, Irak’tan Afganistan’a, em-
peryalizmin iflgal, tecrit, teslim alma
politikalar›n›n uyguland›¤› her yerin
ortak özelli¤idir. Biçimsel olarak
mesela F Tipleri, Gua›ntanamo’ya
göre daha “yasall›k s›n›rlar›” içinde-
dir. Fakat o yasalar öyledir ki, tutsa-
¤a karfl› her türlü bask›y› uygulaya-
bilmeye imkan vermektedir. Ayn›
Guantanamo gibi aylarca, y›llarca
avukat, mektup, ziyaret yasa¤› uy-
gulanabilmektedir mesela. Y›llarca
Guantanamo’daki gibi tek bafllar›na
tutulabilmektedirler. Uygulamadaki
biçimler de¤il, politikadaki amaç
belirleyicidir ve amaçta, Guantana-
mo’yla F Tipleri’ni birbirinden ayr›
düflünmek imkans›zd›r. Ve yanl›flt›r. 

Bir baflka aç›dan; ABD’nin Irak
iflgaline karfl› ç›kanlar, ayn› bi-

çimde “kara listelere” karfl› ç›km›-
yor; kara listeler’in gerçekte tüm ifl-
gallerin, tüm terörist sald›r›lar›n ze-
mini oldu¤unu görmelerine ra¤men,
onlar›n siyasal bütünlü¤ünü kuram›-
yorlar. Kara listeler, fler ekseni liste-
leri, “önleyici vurufl” doktrinleri,
emperyalizmin aç›k veya örtülü,
kendi s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda her
türlü askeri operasyonlar›n› meflru-
laflt›rmak, yani dünyay› terörle tes-
lim almak politikas›n› meflrulaflt›r-
ma araçlar›d›r. Tüm bu araç ve yön-
temlerin ayn› emperyalist amaca

Guantanamo, F Tipleri
ve anti-emperyalistlik

Guantanamo’ya karfl› ç›k›p F Tipleri’ne karfl› ç›kmamak, iflgallere 
karfl› ç›k›p, kara listelere karfl› ç›kmamak, bütünü görememektir. Anti-
emperyalist olmakla, tecrite, kara listelere, iflgallere, Guantanamolar’a

karfl› ç›kmak birbirinden ayr›lamaz. 
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hizmet etti¤i ortadad›r. Bu anlamda-
d›r ki, anti-emperyalist olmakla, tec-
rite, kara listelere, iflgallere, Guanta-
namolar’a karfl› ç›kmak birbirinden
ayr›lamaz. Baflka bir deyiflle, tecrite,
kara listelere karfl› ç›k›lmadan anti-
emperyalist olunamaz. 

Tecrit statüsü, baflta Avrupa ha-
pishaneleri olmak üzere birçok

yerde fiilen kabul edilmifltir. Tecrite
karfl› direnifli gündeme getirdi¤imiz-
den bu yana, bu kesimlerin bize söy-
ledi¤i, ‹talya’da, Almanya’da tecrit
hücrelerine karfl› y›llarca direnildi¤i,
ama sonuç al›namad›¤›d›r. Bir di¤er
kesim ise, tecrit hücrelerindeki siya-
sal, kültürel emperyalist amac› gör-
meden, hücrelerin “oda” oldu¤unu,
birey özgürlü¤üne daha uygun oldu-
¤unu ideolojik olarak kabul etmifltir.
Bizim direniflimiz bir yan›yla da iflte
bu kabul edifle çarp›yor. Tecrit hüc-
relerini “oda” olarak veya zorla, bü-
tün dünyaya kabul ettirmifllerdir. Bu
politika da Türkiye’de devrimcilere
çarpt›. 

Biz flimdi, 6 y›ll›k büyük direnifli-
mizle, 122 flehidimizle, bu poli-

tikaya ülkemizde büyük bir barikat
örerken, ayn› zamanda, tüm dünya-
da tecrite karfl› direniflin yeniden alt-
yap›s›n› oluflturuyoruz. Tecritin dün-
yadaki tüm uygulamalar›na karfl›,
dünyan›n tüm devrimcilerini direni-
fle ça¤›r›yoruz. Avrupal›, Amerikal›
ve Asyal› devrimciler, anti-emper-
yalistler için, tecrit meselesi bir du-
yarl›l›k, destek meselesi de¤il,
KEND‹ meseleleridir. Çünkü hep-
sinde tecrit yürürlüktedir. 

Evet, bizim direniflimiz tecrit hüc-
relerine karfl› ilk direnifl de¤ildir.

Ama en uzun süreli ve en kararl› di-
renifltir. Evet, birçok ülkedeki dire-
nifller yenilmifltir; bu yenilgilerin o
ülkelerdeki devrimci, sol hareketle-
rin niteli¤inden tecrite karfl› direnifl
biçimlerine kadar birçok nedeni var-
d›r, bunlar elbette ayr›ca tart›fl›labi-
lir. Fakat esas olan fludur; tecrit, em-
peryalizm aç›s›ndan art›k konjonk-
türel, lokal bir politika de¤ildir. Ve
bu nedenle kuflkusuz tecrite karfl›
sald›r›y› püskürtmek de kolay olma-
yacakt›r. Fakat kolay veya zor, k›sa
veya uzun vadeli olmas›n› belirleye-

cek olan, emperyalistlerin, iflbirlik-
çilerinin tecrit politikas›na verdi¤i
“stratejik önem” de¤il, bütün sol
güçlerin bu sorunu do¤ru kavray›p
kavramamas›, buna göre bir pratik
gelifltirip gelifltirmemesi olacakt›r.

Emperyalizmin direnme hakk›n›
tümden yoketmeye çal›flt›¤›, bu

hakk› kulland›rmamak için tüm fizi-
ki yöntemleri devreye soktu¤u tecrit
hücrelerinde, eylem biçimleri üzeri-
ne spekülasyonlar yapman›n ne ka-
dar ayaklar› havada bir yaklafl›m ol-
du¤u, Guantanamo gerçe¤inde bir
kez daha ortaya ç›km›flt›r. Direnme-
nin mümkün tek biçimi ölmek hali-
ne gelmiflse, orada “ölümün kutsan-
mas›” üzerine teori yapmak, lafa-
zanl›ktan baflka bir fley de¤ildir.

“Bu bir intihar de¤il, ABD’ye
karfl› savafl eylemi”; Amerikan

imparatorlu¤u ölmeyi kendisine
karfl› bir savafl eylemi olarak görü-
yor. Tecritte ölmeyeceksin de; mut-
laka düflünceni de¤ifltireceksin. Oli-
garflinin F Tipi hapishanelerde “di-
reniflte ölümleri engellemek” için,
direniflçileri, idarenin 24 saat gözeti-
mi alt›nda olaca¤› hücrelere yerlefl-
tirmekten hastanelerdeki zorla mü-
dahalelere kadar neler yapt›¤› hat›r-
lans›n. Direnifli k›rd›rmamak, bu ko-
flullarda ölümü kucaklayabilmekle
özdeflleflebilmifltir. “Ya zafer ya
ölüm” kararl›l›¤›nda, her ölümün bir
zafer olmas›n›n esprisi de buradad›r.
Bizim direniflimizi k›ramam›fllard›r. 

Guantanamo gerçe¤i, yaln›z “ey-
lem biçimleri” üzerindeki spe-

külasyonlar›n de¤il, ölüm-yaflam,
oda-ko¤ufl-hücre üzerine spekülas-
yonlar›n, ve keza emperyalizmin,
burjuvazinin “terör” kavram›n› be-
nimseyip bunun üzerinden politika
yapman›n, mücadele gerçe¤ine ya-
banc›laflmaktan baflka bir fley olma-
d›¤›n› da göstermektedir. “Terör”,
emperyalizme ve iflbirlikçi rejimle-
rine muhalif olan herkesin ad› olabi-
lir. Bugün de¤ilse yar›n. Guantana-
mo’daki 500’e yak›n tutsaktan sade-
ce 10’u “birini öldürmekle” suçlan›-
yor; ama hepsi “terörist” s›n›f›nda.
Ülkemizde yeni Terör Yasas›’nda
“silahs›z örgütlerin” üyelerinin de
terörist say›lmas› tart›fl›l›yor, Genel-

kurmay bunu istiyor.  

TBKP’nin baflkan› Haydar Kut-
lu’nun mahkeme salonlar›nda

söylediklerini hat›rlayal›m: “Biz on-
lara -devrimcilere- ceza verilmesin
demiyoruz, iflkence yap›lmas›n diyo-
ruz”... demekteydi. Kongra-Gel’in
tüzü¤üne “teröre karfl› mücadele”
edece¤ini koydu¤unu hat›rlayal›m.
Belçika Emek Partisi, Knokke Da-
vas›’nda devrimcilere “terör örgütü
üyeli¤i”nden ceza verilmesi karfl›-
s›nda “abart›l› ceza”dan sözediyor-
du hat›rlan›rsa. Ayn› mant›¤›n deva-
m›d›r. Hemen her yerde ayn› çerçe-
vede konuflurlar. Devrimcilere ceza
verilmesine karfl› de¤illerdir de, faz-
las›na karfl›d›rlar, fazladan iflkence
yap›lmas›na karfl›d›rlar. Bu icazetçi,
burjuvazinin ideolojik hegamonyas›
karfl›s›nda dik duramayan anlay›fllar,
emperyalizmin tecrit, terör politika-
s› karfl›s›nda da bir direnifli gerçek-
lefltiremezler. 

Haziran 2005’te ABD Temsilci-
ler Meclisi’nden bir heyet, Gu-

antanamo’da “teftifl” yapm›fl ve Gu-
antanamo’da “hayat›n güzel, flartla-
r›n tatmin edici” oldu¤u raporunu
vermiflti. Ülkemizdeki “Cezaevleri
‹zleme Komiteleri”nin, TBMM Ko-
misyonlar›’n›n veya AB komisyon-
lar›n›n  F Tipleri’yle ilgili raporla-
r›ndaki gibi yani. Burada hukuki,
nesnel, ahlaki hiçbir ölçü ve de¤erin
olmad›¤› aç›kt›r. Dünyay› aptal yeri-
ne koyan ve kendilerinin her dedi¤i-
nin sorgusuz sualsiz kabul edilmesi-
ni isteyen emperyalist hukuksuzluk
düzeni, gerçeklerle böyle oynar ve
herkese teslimiyeti dayat›rken, di-
renmek için, AB’cili¤in, burjuva
ideolojisinin  batakl›¤›ndan kurtul-
mak, emperyalizmin politikalar›n›
bütünlüklü olarak görmek ve haya-
t›n her alan›nda, dünyan›n her köfle-
sinde, emperyalizmin her türlü poli-
tikalar›n›n karfl›s›nda, aç›k, cüretli,
kararl› bir direnifl hatt› izlemek ge-
rekir. Guantanamolar›, F Tiplerini,
ülkeleri, halklar›, örgütleri birbirin-
den koparan tecrit politikalar›n›, ifl-
gal pervas›zl›¤›n›, iflte ancak o za-
man, çok daha az bedelle ve daha az
zamanda püskürtebiliriz.  
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Ülkemizde ve dünya-
da yaflananlara bak›n;
hukuk yerine, emper-
yalizmin ve iflbirlikçi-
lerinin “güç” dayat-
mas› vard›r. Sosyalist
sistemin varl›¤› koflul-
lar›ndaki dengenin ifadesi
olan “uluslararas› hukuk” da yok-
tur art›k. Art›k ç›plak dayatmalar ve
halklar›n ç›plak direnifli vard›r. BM
kararlar›n› her gün çi¤neyen ‹srail
karfl›s›nda, Guantanamo hukuksuz-
lu¤u karfl›s›nda, F Tipleri’nde 122
ölüm karfl›s›nda, Irak’taki aç›k iflgal-
cilik karfl›s›nda, halk›n direniflinden
baflka bir fley yoktur. 

“Hukuk”un ad›n›n geçti¤i yerde,
biz “kimin hukuku” diye sorar›z.
Ama bugün burjuva hukukunun da
ortadan kald›r›lmak istendi¤i, halk-
lara bunun da “çok görüldü¤ü” bir
dünyaday›z.

Guantanamo’daki intiharlar› “üç

esir ölerek reklam yapt›!” diye nite-
lendirebilecek bir alçakl›k, hukukun
sonudur. 

Siyonist ‹srail yönetimi, feda ey-
lemcilerinin evlerini y›k›p, ailelerini
katlederken yokedildi hukuk. Yeni-
sömürgelerde “idam edemedikleri-
ni” infaz ederek yokedildi.
ABD’nin, BM’ye, tüm dünya ülke-
lerine rest çekerek Irak’› iflgal etme-
siyle yokedildi. Emperyalist ülkele-
rin onlarca ülkeyi ve örgütü hiç bir
hukuka, kan›ta, belgeye dayanma-
dan “kara liste”lere almas›yla yoke-
dildi.  

‹srail, hukukun yokedilmesinde
adeta bir “koçbafl›” gibi kullan›ld›.

BM kararlar›n›
ayaklar alt›na al-
d› “küçücük” ‹s-
rail. “Dünya”
seyretti. Filistin
topraklar›nda ve-
ya s›n›rlar ötesin-
de her türlü terörü
u y g u l a m a k t a
kendine s›n›rs›z
bir özgürlük ver-
di.  “Dünya” sey-
retti. Tüm bunlar›
yapt›kça, emper-

yalist sistem, “ya-
ramaz çocuk”
muamelesi yap›p
hoflgördü ‹srail’i.
Gösterilen hoflgö-
rü, emperyalizmin
planlar›n›n gere-

¤iydi. Bir sonraki
ad›m›nda emperyalizmin uygulaya-
ca¤›, tüm dünyaya yayaca¤› politika
ve yöntemlerin bir k›sm›, ‹srail ara-
c›l›¤›yla meflrulaflt›r›ld›. 

1990’lar›n bafllr›ndan itibaren
baflta ABD olmak üzere, tüm em-
peryalistler ‹srailleflti. Art›k istedik-
leri ülkeye ambargo uygulayabilir,
istedikleri kifliyi istedikleri yere ka-
ç›rabilir, istedikleri yere havadan
bombalar ya¤d›rabilir, hatta isterler-
se iflgal edebilirlerdi. 1990’lardan
beri, Körfez krizinde, Yugoslav-
ya’n›n bombalanmas›nda, Car-
los’un, Öcalan’›n kaç›r›lmas›nda,
Libya’n›n bombalanmas›nda, Afga-
nistan’›n Irak’›n iflgal edilmesinde...
dünya bu hukuksuzlu¤u yafl›yor. 

‹flte böyle bir dünyada “uluslara-
ras› toplum”a yap›lan ça¤r›lar, uzay
bofllu¤una yay›lan ça¤r›lar gibi kar-
fl›l›ks›z kalmaya, hukuk ve adalet
mücadelesini “uluslararas› kurumla-
ra” endeksleyen anlay›fllar hayal k›-
r›kl›klar›na mahkumdur. 

Halklar›n s›rt›n› yaslayabilece¤i
bir “ulusluraras› konjoktür” de, bir
“uluslararas› hukuk” da yoktur. 

Mesela, Guantanamo’daki uygu-
lamalara karfl› yasal olarak yaslana-
ca¤›n›z bir hukuk yoktur. Mesela,
“savunma hakk›”n› tart›flamazs›n›z,
çünkü tutuklanmalar›, esir olarak tu-
tulmalar›n›n bir hukuku olmad›¤›

gibi, önüne ç›kacaklar› bir yarg› me-
kanizmas› da yoktur. Çünkü, Guan-
tanamo’nun kendisi yasad›fl›’d›r. 

Halklar bu hukuksuzlu¤un karfl›-
s›nda, ulusal veya uluslararas› huku-
ka s›¤›narak duramazlar; çünkü za-
ten halklara savafl açan güç, o hu-
kuklar› geçersiz kabul etti¤ini ilan
etmifl çoktan. Halklar›n bu durumda
sar›laca¤› tek hukuk, meflru direnme
hakk›n›n hukukudur.

Bu hukukun en önemli madde-
sinde, bask›ya, zulme direnmenin
insan›n en do¤al hakk› oldu¤u yaz›-
l›d›r. Tüm hukuku yoketseler de, ev-
rensel hukukun tarihe kanla yaz›l-
m›fl bu maddesi hep yerinde kala-
cakt›r.  

Devrim, sosyalizm, demokrasi
veya ulusal kurtulufl, mücadelenin
siyasal hedefinde ne olursa olsun, o
mücadele, ayn› zamanda hukuk ve
adalet mücadelesidir. Bugün emper-
yalizme karfl› halklar›n direnifl ve
savafl›, en temelde hukuku ve adale-
ti dünyaya egemen k›lmak içindir. 

Emperyalizme karfl› olma ad›na,
kâh Ermeni meselesinde, kâh K›br›s
meselesinde esip gürleyenlerin kaç-
t›¤› kavga da iflte budur. Böyle bir
dünyada emperyalizmin dünya ça-
p›ndaki sömürüsüne, ya¤ma ve tala-
n›na, Guantanamo hukuksuzlu¤una,
Ebu Gureyp, Bagram zulmüne karfl›
ç›kmayanlar, ortada emperyalizme
karfl›y›z diye dolaflmas›nlar. Çünkü
onlar, tam da emperyalizmin istedi-
¤i gibi, gerçek hukuksuzluklarla u¤-
raflmay›p hedefini flafl›rm›fl (ya da
flafl›rt›lm›fl) kesimlerdir. 

Emperyalizme karfl› mücadele,
en baflta emperyalizmin her alanda
dayatt›¤› hukuksuzlu¤un karfl›s›nda
–bazen silahla, bazen açl›¤a yatm›fl
bedenlerle, bazen kitlelerin ellerin-
deki tafllarla– durmaktan geçer. 

Kendi yasalar›n› çi¤neyen bir
sistem, siyasal ve hukuki olarak
gayri-meflru bir duruma düflmüfltür.
Dünyaya hukuksuzlu¤u egemen k›l-
maya çal›flan emperyalizm iflte bu
konumdad›r. Ve iflte bu nedenle, em-
peryalizme karfl› direnifl ve savafl,
hiç bir dönem olmad›¤› kadar mefl-
ru, zorunlu ve kaç›n›lmazd›r.
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2002’den beri flu veya bu flekilde
dünyan›n gündeminde olan Guanta-
namo, geçen hafta üç ölümle gün-
demdeydi. Aç›ld›¤› günden bu yana
hiçbir ölümün olmad›¤›n›n aç›klan-
d›¤› Guantanamo’da, ikisi Suudi,
biri Yemenli üç tutsak, ayn› gün in-
tihar etti. 

Amerikan yönetiminin, intihar-
larla ilgili yapt›¤› aç›klamalar ise,
üç ölümün tüm dünya halklar› tara-
f›ndan do¤ru anlafl›lmas› gerekti¤ini
gösteren bir kan›tt›. 

ABD D›fliflleri yetkilileri, inti-
harlar›, "Dikkat çekmeye yönelik iyi
bir halkla iliflkiler manevras›" ola-
rak de¤erlendirirken, Guantanamo
Toplama Kamp›’n›n komutan› Ami-
ral Harry Harris ise flöyle diyordu:
"Ak›ll›lar, yarat›c›lar, kararl›lar. Ne
bizim ne kendilerinin yaflamlar›na
sayg›lar› var. Bu bize karfl› verdikle-
ri asimetrik savafl›n parças›."

ABD’nin bu aç›klamalar› yapar-
ken kuflkusuz öncelikli amac›,
ölümlerin sorumlulu¤undan kurtul-
makt›r. Fakat ayn› zamanda Guan-

tanamo’daki iflkence, tecrit  ve zul-
mün ölümlerle gündeme gelmesini
engelleyememenin çaresizli¤i oku-
nuyor sözlerinde. Bu imparatorlu-
¤un “ölümü göze alan” insan kar-
fl›s›ndaki çaresizli¤idir.   

Üç tutsak, ayn› gün bir protesto
biçimi olarak intihar etmifllerse,
hiç kuflku yok ki bu Guantanamo
koflullar›nda anlafl›labilir bir ey-
lemdir. Kimsenin “intihar” üzerine
spekülasyonlar yapamayaca¤›,
kimsenin “eylem biçimlerini” tar-
t›flamayaca¤› bir hukuksuzluktur
çünkü Guantanamo. Hat›rlanaca¤›
gibi, Guantanamo’daki yüzlerce

tutsak, birkaç ay önce açl›k greviyle
Guantanamo hukuksuzlu¤una karfl›
direnifle geçmifl, vahflice zorla mü-
dahale yöntemlerine maruz kalm›fl-
lard›. ‹ntihar eden üç tutsak 4.5 y›l-
dan uzun süredir üste tutulmaktay-
d›lar. Ve daha önce açl›k grevinde
olan, zorla beslemeye tabi tutulan
tutsaklard›. 

‹ster bir eylem olarak, ister ko-
flullara dayanamaman›n sonucunda
olsun, katleden tecrittir. Ölümlerin
flu veya bu biçimde olmas›, Ameri-
kan emperyalizminin sorumlulu-
¤unda hiçbir de¤ifliklik yapmaz. Üç
tutsa¤›n katili, her koflulda Yan-
keeler’dir. 

Amerikan emperyalizminin ve
iflbirlikçilerinin demagojileri ayn›-
d›r. 19 Aral›k 2000 katliam›nda
Ecevit’in ve Adalet Bakanl›¤› yetki-
lilerinin aç›klamalar›n› hat›rlay›n:
“Onlar kendi yaflamlar›na de¤er
vermiyorlar, biz onlar› kendi terör-
lerinden kurtard›k” diyorlard›. Gu-
antanamo Toplama Kamp›’n›n ko-
mutan› da ayn› üslupla konufluyor. 

Halklara teslim olmay› dayatan-
lar, “ölerek bizi zor durumda b›rak›-
yorlar” diyerek, direnme hakk›n›
tümden yoketmek istiyorlar. En pa-
sif direnme yöntemini bile kendile-
rine karfl› bir “savafl” olarak görü-
yorlar. 

Guantanamo’da ve F Tipleri’nde
uygulanan politika flöyle flekillen-
mifltir: “Biz her türlü zulmü yapa-
l›m, ama kimse ‘protesto’ için ölme-
sin, böylelikle de hiçbir sorun yok-
mufl gibi toplama kamplar› çal›flma-
ya devam etsin”. Açl›k grevlerine,
ölüm oruçlar›na karfl› zorla müda-
haleler, “insan yaflam›n› korumak
için” de¤il, iflte bunun içindir. 

Hiç kuflku yok ki, Guantana-
mo’dan F Tipleri’ne, Ebu Gu-
reyb’den Avrupa, Amerika hapisha-
nelerinin hücrelerine kadar, tecritin
uyguland›¤› her yerde bir “savafl”
sürüyor. Tecriti uygulamak için bafl-
vurulan her yöntem, tutsaklar›n att›-
¤› her ad›m, elbette bu savafl›n bir
parças› haline gelmektedir. 

Guantanamo’nun Nazi 
Kampları’ndan Farkı
Baz› olgular vard›r ki, kullan›la-

gelmekte olan kavram ve sözler, o
olgular› anlatmakta yetersiz kal›r.
Bugün burjuva hukukunda Guanta-
namo’yu tan›mlayacak hiçbir kav-
ram yoktur. Çünkü o hukuksuzlu-
¤un bir simgesi olarak girdi emper-
yalizmle halklar aras›ndaki savafl
sahnesine.  

Yak›n tarihte benzetilebilecek en
uygun örnek, Nazi Toplama Kamp-
lar›’d›r. 21. yüzy›lda Amerikan im-
paratorlu¤unun toplama kamp› ola-
rak kuruldu Guantanamo. Dünyan›n
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Yaln›z bir ‘tutuklama merkezi’ de¤il
Guantanamo

-Halklara gözda¤›
-Hukuksuzluk dayatmas›
-‘Teslim alma’ karargâh›



çeflitli ülkelerinden insanlar toplan›-
yor ve yönü ve sonu belirsiz bir
yolculu¤a ç›kar›l›yor. Nazi Toplama
Kamplar›’na yolculuklar da böyle
bafll›yordu hep. 

Fakat bütün bu benzerliklere
ra¤men, Guantanamo, özellikle bir
yan›yla Nazi Toplama Kamplar›’n-
dan farkl›d›r. Nazi Toplama Kamp-
lar›, esas olarak yoketmeyi amaçla-
yan kamplard›r. Guantanamo ise,
düflünceyi yoketme amac›yla ku-
rulmufl bir toplama kamp›d›r. Fiziki
imha de¤il, siyasi olarak teslim al-
ma hedeftir. 

Guantanamo, bir 
meydan okumadır
Guantanamo, ayn› zamanda em-

peryalizmin dünya halklar›na karfl›
bir meydan okumas›d›r. Emperya-
lizm, Guantanamo’yla, hiçbir ulu-
sal veya uluslararas› hukuk kural›,
hiçbir ulusal s›n›r, hiçbir ahlaki de-
¤er bizi ba¤lamaz, biz her istedi¤i-
mizi yapar›z demektedir.

Bu meydan okuyufl, halklar› sin-
dirmek, kitlelerde emperyalizme
karfl› bir fley yap›lamayaca¤› düflün-
cesini hakim k›lmay› amaçlayan bir
meydan okuyufltur.  

Guantanamo, burjuva demokra-
sisindeki aç›k gericileflmenin en
çarp›c› göstergelerinden biridir. Sa-
vafl suçlular›n›n statüsünü belirle-
yen “Cenevre Sözleflmesi” rafa kal-
d›r›lm›fl, yerine hiçbir hukukta kar-
fl›l›¤› olmayan bir “Düflman Savafl-

ç› Statüsü” geçirilmifltir. Bunun
fiili karfl›l›¤› ise “terörist”tir. Asl›n-
da Amerika, Guantanamo’yla, halk-
lar›n direnifli karfl›s›nda “flu demok-

rasi, insan haklar› olmayacak ki,

biz bu ifli iki haftada bitiririz” di-
yen kontra fleflerinin sözlerini, res-
mi politikaya dönüfltürmüfltür. Bu
anlamda da Guantanamo, Amerikan
emperyalizminin “teröre karfl› mü-

cadele” anlay›fl›n›n tüm dünyaya
kabul ettirilmesinde özel bir yere
sahiptir.

2002’den beri Guantanamo’da
tutulan 500’e yak›n tutsaktan sade-
ce 10’u “resmi” olarak yarg›lan-
m›flt›r. Tutsaklar›n ne zaman, nas›l

oraya götürüldükleri belli olmad›¤›
gibi, yüzde 44'ünü hangi ülkelerin
ve kurumlar›n ABD’ye teslim etti¤i
de belli de¤ildir. B›rak›n “savunma
hakk›”n›, “yarg›lanma hakk›” bi-
le olmayan tutsaklar olarak, yeryü-
zünde ka¤›t üzerinde yaz›l› hiçbir
hukukun s›n›rlar› içine girmeyen bir
durumdad›rlar. 

Guantanamo,
‘emperyalizm değişti” 
teorisyenlerine 
tekziptir
Emperyalizmin de¤iflti¤inden

tutun da, “insan haklar› ve demok-
rasi” ihraç etti¤ine, “demokratik

emperyalizm” tezlerine kadar hep-
sine karfl›, tek bafl›na Guantanamo,
bir tekziptir. Bu teorilerin saçmal›-
¤›n›, saçmal›ktan da öte, emperya-
lizmin bu kanl› yüzünü gizlemeye
hizmet etti¤ini göstermeye yeten bir
kan›tt›r. 

Sürecin geliflimi ve bu geliflimi
de¤erlendirmekte düflülen yan›lg›-
n›n derinli¤i çarp›c›d›r. Sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla, emperyalizm
karfl›s›nda boyun e¤menin teorisini
yapanlar, bu boyun e¤meyi mazur
göstermek için “emperyalizmin de-
¤iflti¤i”nden bahisle “art›k faflist
dikkatörlükleri desteklemeyip, di¤er
ülkelere insan haklar› ve demokrasi
temelinde müdahale etti¤ini”
vaz’etmekteydiler. 

Ne yaz›k ki, emperyalizmin
vaizlerini tekzip eden yine emper-
yalizm oldu. Guantanamo, emper-
yalizmin, evet belli bir yönde de¤ifl-
ti¤ini, faflist diktatörlüklerin yön-
temlerini bizzat uygulamaya baflla-
d›¤›n› göstermektedir. 

‘Uluslararası toplum’
her zamanki oyununu 
oynuyor
Guantanamo’daki üç ölüm karfl›-

s›nda, malum kurumlardan, klasik
aç›klamalar yap›ld› yine. Uluslara-
ras› Af Örgütü, Guantanamo'da
zorla tutulan üç kiflinin intihar sonu-
cu ölmesiyle ilgili, derhal, tam ba-
¤›ms›z ve sivillerin yönlendirece¤i
bir soruflturma aç›lmas› gerekti¤i

aç›klamas›n› yaparken, Avrupa
Parlamentosu, ço¤unluk karar›yla
ABD'den Guantanamo'yu kapatma-
s›n› resmen istedi. 

CIA uçaklar›n›n tutsaklar› gayri-
resmi ve tüm ulusal, uluslararas› hu-
kuk kurallar›n› çi¤neyerek tafl›mas›-
na, Avrupa hava sahas›nda ve hava
alanlar›nda bir iflkence hatt› kurul-
mas›na ortak olan Avrupa’n›n mu-
halefeti ne kadar inand›r›c› ve etkili
olabilir? 

Avrupa emperyalizmi, Guanta-
namo’nun bugüne kadar sürmesi ve
kurumlaflmas›ndan -ve tabii keza
Ebu Gureybler’deki, Bagram’daki,
F Tipleri’ndeki zulüm statüsünün
yerlefltirilmesinden de- sorumlu
güçlerden biridir. Yukar›da belirtti-
¤imiz gibi, Guantanamo emperya-
lizmin tüm dünya halklar›na karfl›
bir meydan okuyufludur. Bu mey-
dan okuma, o kadar pervas›zd›r ki,
emperyalist sistemin, burjuva de-
mokrasilerinin kendi meflruluk te-
mellerini sarsmaktad›r. Avrupa em-
peryalizminin itiraz› esas olarak bu-
nad›r. Guantanamo’nun politikas›n›
de¤ifltirmeyi önermemekte, Guanta-
namolar’› yasall›k içine almay›
önermektedir asl›nda. 

Dünya halkları 
Guantanamolar’la 
teslim alınamaz! 
Guantanamo, sadece “insan hak-

lar› ihlalleri” penceresinden bak›la-
mayacak önemde bir olgudur; gü-
nümüzdeki emperyalist politikala-
r›n ve niyetlerin aynas›d›r. Bu ayna-
da görülen, dünya halklar›n›n teslim
al›nmak istendi¤idir. 

Guantanamo kamp›n›n 6 gözet-
leme kulesine çekilen Amerikan
bayraklar›, dünya halklar›na karfl›
en büyük tehdidin kimden ve nere-
den geldi¤ini de göstermektedir.
Nas›l ki Nazi savafl makinas› ve
toplama kamplar›yla halklar› teslim
alamad›ysa, ABD’nin Guantanamo-
lar’la elde edebilece¤i sonuç da
farkl› olmayacakt›r. ‹nsanl›k yine
büyük bedeller ödese de, Guantana-
molar’›, sahipleriyle birlikte yerle
bir edecektir. 
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Analar, babalar vard›; 12 Eylül’ün en karan-
l›k günlerinden bu yana hiç susmayan, direnen tut-
saklar›n sesi solu¤u olan. Büyük Direnifl’te kaybe-
tikleri evlatlar›n›n ac›s›n› yüreklerine gömerek,
baflka evlatlar ölmesin diye yollara düflen.

Gençler vard›; yoldafllar›n›n kararl›l›¤›n› kent
-kent, meydan-meydan halka ulaflt›ran. S›k›l› yum-
ruklar›, kokuflmufl düzene öfkeleri ile ç›k›p geldi-
ler EL’in alt›nda direnenlerin ça¤r›s›yla.

Çocuklar vard›; abilerinden, ablalar›ndan za-
fer iflareti yapmay› ö¤renmifl, minik ellerini kana-
t›rcas›na s›karak zaferi gösteren. Gözlerindeki
umutla uzat›yorlard› karanfilleri direniflin iki yi¤it
savaflç›s›na. Burjuva demagoglar›n “çocuklar› kul-
lan›yorlar” sözlerine inat, her fleyin bilincinde ol-
duklar›n› gösterircesine hayk›r›yorlard› sloganlar›. 

Özürlüler vard›; kendilerine umutsuzluktan
baflka hiçbir fley vermeyen düzene s›rtlar›n› dönüp,
yaflama ba¤lanman›n yolunu devrimci mücade-
lede, alt› y›ld›r Büyük Direnifl’in içinde bulan, k›-
r›lacak tekerlekli sandalyelerine, görmeyen gözle-
rine s›k›lacak gaz bombalar›n› düflünmeden s›k›l›
yumruklarla barikatlar›n üzerine yürüyen.

Ve direniflçiler vard›; Adana ve ‹stanbul Dire-
nifl Evleri’nden zay›flam›fl bedenleriyle geldiler,
direniflin s›cakl›¤›yla kucaklad›lar birbirlerini ve
yüzlerce insan›. 

Abdi ‹pekçi Park›’nda 1000 Gündür tecritin
kald›r›lmas› için direnen, tutsaklar›n d›flar›daki se-
si olan TAYAD’l›lar›n ça¤r›s› ile birçok kentten
gelen TAYAD’l›lar EL’in alt›nda bulufltu.
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Yafll›, ggenç, ççocuk, ssakat ddemeden
coplayabilirsiniz; karfl›m›za oonlarca
panzeri ddikebilirsiniz; ddemokratik

haklar›m›z› kkullanmam›z›n kkarfl›s›na
gaz bbombalar› iile çç›kabilirsiniz; ssözde
‘Milletin MMeclisi’ çç›¤l›¤›m›za kkulaklar›-

n› tt›kayabilir, MMeclise çç›kan bbütün
yollar› bbarikatlayabilirsiniz... AAma

TECR‹TE SSON hhayk›r›fl›m›z› eengelle-
yemezsiniz, ““B‹Z ÖÖLMEYE HHAZIRIZ,
TALEPLER‹M‹Z‹ ‹‹LETEMEYECEKSEK
B‹Z‹ DDE ÖÖLDÜRÜN” ddiyenleri ssustu-
ramazs›n›z. BBu kkararl›l›k vve iirade; ttut-
saklar›n 66 yy›ll›k bbafle¤mez ddireniflle-

rinden dd›flar›ya ttafl›nm›flt›r. TTecrit zzul-
müne sson vverene kkadar, dde¤il 11000
gün oonbin ggün dde oolsa oo PPark’ta vve
ülkenin bbütün mmeydanlar›nda oolaca-
¤›z. fifiundan eeminiz vve iinan›yoruz kki;
biz kkazanaca¤›z. ÇÇünkü bbüyük bbe-

deller öödeyerek ddireniyoruz.

Abdi ‹pekçi’de 1000 Gün

AKP, ‘‘Tecrite SSon’ çça¤r›s›na ccoplar, ppanzerlerle kkarfl›l›k vverdi



1000 Gündür EL’in alt›nda bir
grup insan›n kararl› direniflini gör-
meye al›flk›n olan Ankaral›lar, o gün
ayn› beyaz baflörtüler, flapkalar giy-
mifl kad›nl›-erkekli 750 insan›
birarada gördüler. Ellerinde yüzlerce
“Tecrite Son” yaz›l› afiflle oturduk-
lar›nda EL’in alt›na, Türkiye gerçe-
¤inin en yal›n ifadesini sundular:

Bu ülkede tecrit zulmü var. Bu
ülkenin hapishanelerinde 122 insan›
katletti tecrit politikas›n›n sahipleri
ve uygulay›c›lar›. 

Bu gerçe¤i her gün b›kmadan
usanmadan anlatan Park’taki TA-
YAD’l›lar, sloganlarla karfl›lad›lar
gelenleri. 

‹stanbul’dan yola ç›kan TA-
YAD’l›lar bir gün önce, 10 Haziran
akflam› Galatasaray Lisesi önünde
aç›klama yaparak, alt› y›ld›r tecrite
karfl› sürdürülen mücadeleye dikkat
çekmifller ve TAYAD’›n d›flar›daki
mücadelesinin en önemli mevzile-
rinden biri haline gelen Abdi ‹pekçi
Direnifli’ne vurgu yapm›fllard›. 

Av. Behiç Aflç› otobüslerle hare-
ket etmek ve u¤urlamak için gelen
herkesle tek tek selamlafl›rken, 300
kifli hep bir a¤›zdan “Behiç Aflç›
Onurumuzdur” sloganlar› att›. Hu-
kuk ö¤rencileri, Tecrite Karfl› Daya-
n›flma Komitesi avukatlar›, sanatç›
Ruhan Mavruk, iflçiler, memurlar,
gecekondulular, gençler... 

TAYAD Baflkan› Mehmet Gü-
vel, flöyle seslendi kitleye:

“1000 gündür oraday›z. Defa-
larca gözalt›na al›nd›k, tutukland›k,
iflkencelerden geçirildik. So¤ukta,
karda, ya¤murda, kavurucu s›ca¤›n
alt›nda... Israrla, sab›rla, kararl›-
l›kla 1000 gündür gece gündüz ora-
day›z. Abdi ‹pekçi Direnifli’ni yara-
tan, tecrite karfl› direnen tutsak
analar›, babalar›, eflleri, yak›nlar›-
d›r.”

Onlard› EL’in alt›nda toplanan.
Yine iflkenceleri, gözalt›lar›, cop-
lanmay› göze alarak gelmifllerdi.
1000. Gün için düzenlenecek etkin-
liklerde yeralacaklar, 12 Haziran
günü de tecrite son talebini iletmek
için TBMM’ye yürüyeceklerdi. Bu-
nun için Ankara’dayd›lar. 

*

Direniflçilerin Coflkusu
Sabah saatlerinde birçok kentten

gelen TAYAD’l›lar, EL’in alt›nda
topland›lar. "Hukukun bitti¤i yerde
ölüm orucuna" bafllayan Av. Behiç
Aflç› ve 14 May›s Anneler Günü’n-
de "baflka evlatlar annesiz kalma-
s›n" diyerek ölüme yatan Gülcan
Görüro¤lu'nun Ankara’ya geliflleri
kitlenin coflkusunu bir kat daha ar-
t›rd›. EL’in alt›nda bu kez sadece fle-
hit resimleri, ölümlerin say›s›, dö-
vizler yoktu. 

Bu direnifli yaratanlar›n, direni-
flin içinde ürettiklerinin yerald›¤› bir
sergi, 6 y›ll›k uzun soluklu mücade-
lenin resim kareleri de yeral›yordu.
Park, her zamankinden farkl› bir ey-
lem alan›na dönüflmüfltü. 

*

Bu Bir ‹nsanl›k Direnifli
Ö¤le saatlerinde 1000. Gün et-

kinli¤i halaylar›n çekilmesiyle bafl-
lad›. EL'in iki çevresine, ölüm oruç-
çular›n›n büyük boy foto¤raflar›
yerlefltirildi. Aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan TAYAD Baflkan› Mehmet Gü-
vel’in ard›ndan, Abdi ‹pekçi'deki
direniflin emektarlar› Ayfle Arapgir-
li, Semiha Eyilik, Mehmet Y›lmaz,
fierife Y›lmaz, Zeynep Yayla, Bay-
ram fiahin, Seyfi Do¤an söz alarak,
1000 güne iliflkin düflüncelerini an-
latan konuflmalar yapt›lar. 

S›ra Büyük Direnifl’in d›flar›daki
neferlerine geldi. Önce Av. Behiç
Aflç› sözald›: 

"Bu direnifl art›k bir insanl›k di-
reniflidir. Ben de bir insan oldu¤um
için bu direnifli yap›yorum" diyen
Aflç›, F Tiplerinde yaflanan haks›zla-
r› anlatarak konuflmas›n› bitirdi. Ar-
d›ndan sözalan Gülcan Görüro¤lu:

“Ben bir anneyim. Ben tecriti
kelimelerle anlatamam. Bizzat ya-
flayanlardan biriyim. Daha önce
ölüm orucu ekibindeydim, zorla
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AKP iktidar›na ssesleniyoruz; ssansürleyerek, ggörüflmekten kkaçarak bbu çça¤r›n›n ssusaca¤›n›
düflünüyorsan›z, YYANILIYORSUNUZ. HHer yyerde TTECR‹TE SSON ddiyenleri ggörmeye,

duymaya ddevam eedeceksiniz



müdahale ile sakat b›rak›ld›m. Ama
ben bir anneydim. Baflka evlatlar
annesiz kalmas›n diye ölüme yatt›m
yeniden" diye konufltu. 

Direniflçilerin konuflmalar› s›k
s›k coflkulu sloganlarla kesildi. 

Hapishanelerden gelen coflku ve
kararl›l›k dolu, Abdi ‹pekçi Direni-
fli’ni selamlayan mesajlar›n okun-
mas›n›n ard›ndan Grup Yorum
marfllar›n› ve türkülerini direnifl için
söyledi. "Sana Tecriti Anlatmak ‹s-
tiyorum" ve "Abdi ‹pekçi'de Bir
Gün" adl› oyunlar TAYAD'l› Aileler
taraf›ndan sergilenirken, Grup Gü-
n›fl›¤›, ‹dilcan Müzik Grubu da tür-
küleriyle etkinlikte yerlerini ald›lar.
‹dilcan Müzik Grubu'nun sürprizi
ise, söz ve besteleri kendilerine ait
olan "Abdi ‹pekçi Marfl›" oldu.
Marfl, büyük bir be¤eni toplad›. 

Mersin’de tecrite karfl› mücadele
edenlerden flair Hasan Biber’in
okudu¤u fliirlerin ard›ndan, Anka-

ra'n›n "Canan Zehra Halk
Sahnesi" hücrelerdeki feda
eylemini anlatan bir oyun
sahneledi. Özellikle feda ey-
lemin yap›ld›¤› anda izle-
yenler duygulu anlar yafla-
yarak "Yaflas›n Feda Eyle-
mimiz" slogan›n› att›lar.
"Abdi ‹pekçi Direnifli’nin
1000 Gününü" anlatan slayt
gösterimi sonras› Grup Yo-
rum Çocuk Korosu "Sev-
can" isimli türküyle “biz de
var›z” diyordu EL’in alt›nda.

Etkinlik boyunca s›k s›k
"Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-
niflimiz, Yaflas›n Abdi ‹pekçi

Direniflimiz, Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur, Behiç Aflç› Onuru-
muzdur, Sevgi Saymaz Onurumuz-
dur, Kamil Karatafl Onurumuzdur”
sloganlar› at›ld›. EL’in alt›nda top-
lanan 750 insan›n aras›nda, çok sa-
y›da DKÖ, sendika, siyasi grup ve
partiden temsilciler de yerald›lar.
Etkinli¤in bitmesinden sonra TA-
YAD'l›lar geceyi parkta, atefller ya-
karak geçirdiler. 

*

Meclis TAYAD’l›lara 
Kapal›
12 Haziran günü milletvekilleri

ile görüflmek için Meclise gitmek
üzere kortej oluflturarak hareket
eden TAYAD'l›lar›n önü polis bari-
kat› ve panzerlerle kesildi.

Burada Ayfle Arapgirli aç›klama
yaparak, neden Meclise gitmek iste-
diklerini anlatt›. Polisle yap›lan gö-
rüflmeler sonuç vermedi. Demokra-

tik bir hak, bu ülkede yaflanan en
önemli sorunlar›n bafl›nda gelen
tecrit soruna iliflkin talebin, ülkeyi
yönetenlere iletilmesi zorbal›kla en-
gellendi.

Ancak TAYAD’l›lar önlerine ku-
rulan barikatlarla y›lmayacaklar›n›,
Park’ta oturma eylemine geçerek
gösterdiler. Ertesi güne kadar süren
oturma eylemi boyunca marfllar
söylendi, direnifl üzerine konuflma-
lar yap›ld›. Polisin “Park› iflgal edi-
yorsunuz, gözalt›na al›r›z” gibi teh-
ditlerine ald›rmadan marfllarla bek-
leyifllerini sürdürdüler.

*

Öldürün!
Meclise yürümemize izin verile-

ne kadar buraday›z diyen TA-
YAD’l›lar 13 Haziran günü yeniden
kortej oluflturup yürüyüfle geçtiler.
Önlerine yine panzerler ve yüzlerce
polis dikildi. 

Polisle yap›lan görüflmelerin yi-
ne sonuç vermemesi üzerine, görüfl-
meleri yapan TAYAD’l›, “biz ölme-
ye haz›r›z taleplerimizi iletemeye-
ceksek bizi de öldürün” diyerek kit-
leye döndü ve “itiraz› olan var m›?”
diye sordu. 

Bu soru, genci,  yafll›s› ile yüz-
lerce insan taraf›ndan büyük bir
çoflkuyla “öldürün” fleklinde cevap-
land›. Polis sald›r›s›, gözalt›lar, tu-
tuklamalar; bunlar›n hepsini göze
alarak gelmifllerdi oraya. 122 insa-
n›n öfkesi vard› gözlerinde. Kararl›-
l›klar›n› hiçbir fley engelleyemezdi.
TAYAD’l›lar›n “çözüm” olarak sun-

du¤u bütün öneriler polis taraf›n-
dan reddedildi. Amaç aç›kt›; tec-
rite son talebi kitlesel olarak
TBMM önüne tafl›nmayacakt›,
zulmün sahiplerinin kulaklar›n›n
dibinde hayk›r›lmayacakt›, yö-
nettikleri ülkenin gerçe¤i. 

Özellikle yafll›lar›n, “Evlatla-
r›m›z ölüyor, bunu duyurmak isti-
yoruz. ‹zin vermeyeceklerse biz
de meflrulu¤umuza dayanarak
yürüyece¤iz. Biz anay›z, bizi jo-
punuz, panzeriniz korkutamaz”
sözleri dikkat çekti. 

Barikat önüne kadar yürüyen
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Gülcan GGörüro¤lu vve BBehiç Aflç›

Zafere kkadar ddirenifl yyemini...



TAYAD’l›lar, polisin “da¤›l›n, 2911
Say›l› Yasaya muhalefet...” anonsla-
r›n› her seferinde “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Direne Direne
Kazanaca¤›z” sloganlar›yla karfl›la-
d›lar. Bu s›rada sald›r› olas›l›¤› ne-
deniyle hasta ve sakat olanlar kor-
tejden ç›kart›lmak istendi, ancak hiç
kimse kortejden ç›kmak istemeye-
rek daha da kenetlendi. 

Burada uzun süre bekleyifllerini
sürdüren TAYAD’l›lar, polisin ta-
mamen keyfi tutumu karfl›s›nda k›sa
bir konuflma yaparak barikatlara
yüklendiler. Barikat önünde yar›m
saat boyunca sald›r›ya karfl› direndi
analar, babalar, gençler, yafll›lar.
Göz yaflart›c› gazlar, coplar kitlenin
da¤›lmas›n› sa¤lamad›. Köprü üze-
rine s›k›flt›r›lan ailelerden baz›lar›
afla¤› at›l›rken, yeniden aya¤a kal-
kanlar tekrar barikatlara yöneldi.
Coplar, panzerler kitleyi Park’a
sokmak için çal›fl›rken, “Katil Dev-
let Hesap Verecek, Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz” sloganlar›yla
direnen TAYAD’l›lar her seferinde
yeniden toparlanarak direndiler.
Büyük Direnifl’in ruhu bir baflka bi-
çimde kendini gösteriyordu. Gözle-
rinin içine sokarcas›na gaz s›kan
polisin karfl›s›nda dimdik duruyor-
du yafll› insanlar. Polisin yakalad›¤›
arkadafllar›n› almak için yeniden
polislerin aras›na koflturuyordu
gençler. 

“Tecrite Son” yaz›l› pankart ise,
polisle TAYAD’l›lar aras›nda bir
irade savafl› nedeni oldu. Sadece
pankartlar›n› de¤il, beyaz baflörtüle-
rini, k›z›l bantlar›n› dahi yeniden
dönüp polisin elinden ald›lar. 

Tekerlekli sandalyede bir TA-
YAD’l›n›n yumru¤unu s›karak poli-
se meydan okuyuflu, zorla müdaha-
leyi protesto ederken polislerin yön-
lendirdi¤i faflistlerin b›çaklad›¤› bir
TAYAD’l›n›n bastonuyla direnme
kararl›¤›, TAYAD destan›n›n yans›-
yan karelerinden baz›lar›yd› ve bu
sahneler kitlenin coflkusunu daha da
art›ran etkenler oldu.

Yaflanan bu çat›flman›n ard›ndan,
TAYAD'l› Ahmet Kulaks›z direnifle
iliflkin bir konuflma yaparak, 'biz

kazand›k ve kazana-
ca¤›z ' dedi. KESK,
Tüm Bel-Sen, Tar›m
Orkam-Sen, SES,
E¤itim-Sen 1 No’lu
fiube, SHP Gençlik
Meclisi Baflkan›,
Mazlum-Der destek-
lerini sundular. 

TAYAD’l›lar 13
Haziran gününü de
Abdi ‹pekçi Par-
k›'nda bekleyerek ge-
çirdiler. Tecriti kald›-
r›n talebine gaz bom-
balar›, coplarla karfl›l›k verilmesi,
baflta Temel Haklar Federasyonu ol-
mak üzere birçok kurum taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarla protesto edi-
lirken, üç TAYAD’l› hastaneye kal-
d›r›ld› ve çok say›da kiflinin yaras›
da TAYAD’l›lar taraf›ndan Park’ta
kendi imkanlar›yla tedavi edildi.

*

‹nsan Haklar› ve Adalet 
Komisyonlar› 
Görüflmekten Kaçt›lar
Bir ülke düflünün ki, 122 yak›n›-

n› kaybetmifl insanlar, sorunlar›n›
anlatmak için Meclise gitmek isti-
yor ve gaz bombalar› ile karfl›lan›-
yor. Bu ülkeyi yönetenler halk›n
hangi sorununa çözüm bulabilir. 

Nitekim böyle de olmaktad›r.
H›rs›zlara, doland›r›c›lara, hortum-
culara kap›s› aç›k olan Meclis, bu
ülkenin insanlar›na kapal›. 

Yürüyüflün engellenmesi üzeri-
ne, Park’ta bekleyen TAYAD’l›lar-
dan ayr› olarak 40 kiflilik bir grup
TAYAD’l› do¤rudan Meclis önüne
giderek burada tecriti ve bir gün ön-
ce yaflanan sald›r›y› protesto eden
bir aç›klama yapt›. Mecliste görüfle-
cek hiçbir muhatap bulamayan ve
dilekçelerini vererek geri dönen
TAYAD’l›lar ö¤leden sonra da 12
kiflilik bir heyeti TBMM’de görüfl-
melerde bulunmak üzere gönderdi-
ler. Ancak TBMM içinde de görüfle-
cek tek bir muhatap bulamad› TA-
YAD’l›lar. ‹nsan Haklar› ve Adalet
Komisyonlar› ucuz demagojilerle
görüflmeyi reddederek, hangi insan

haklar›n›, hangi adaleti temsil ettik-
lerini gösterdiler.

Bunun üzerine TAYAD’l›lar dört
günlük bekleyifline son vermeden
önce yapt›klar› aç›klamada flunlar›
söylediler: “‹lk gün yapt›¤›m›z ça¤-
r›y› yineliyoruz. Görevi bu ülkeyi
yönetmek ve sorunlara çözüm üret-
mek olan TBMM görevini yapmal›
ve TAYAD'l› Aileler'le görüflmelidir.
Tecritin sorumlusu ve uygulay›c›s›
onlard›r. 122 ölümün, 600 sakat b›-
rak›lm›fl insan›n sorumlusu onlar-
d›r. Görevi 'adalet', görevi 'insan
haklar›' olan komisyonlar› göreve
ça¤›r›yoruz. TBMM Baflkanl›¤›'n›
göreve ça¤›r›yoruz. Tutsak yak›nla-
r›n›n, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n, on-
larca demokratik kitle örgütünün
iradesini yok sayamazs›n›z. Gerçek-
leri yok sayamazs›n›z.

Tecrit kald›r›lana kadar müca-
delemize devam edece¤iz. 123. ölü-
mün can almamas› için mücadele-
mize devam edece¤iz.”
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123. öölüm oolmas›n ddiyen oonlar› hhangi bba-
rikat ddurdurabilir, hhangi ccop ssusturabilir

1000. Gün Mesaj›
“‹nsanlar›n seslerini duyurabilmek

için kendi hayatlar›n› tehlikeye atma-
lar› oldukça uyar›c›d›r. Protesto etme-
nin baflka yöntemleri kalmad›¤›n›n
göstergesidir. Bu protesto ciddiye al›n-
mal›d›r. Hem Türkiye taraf›ndan hem
de bizden. AB kat›l›m›n çerçevesinde
Türkiye'de demokratik haklar›n tan›n-
mas›n› sa¤lamal›d›r. Çünkü tutsaklar›n
da haklar› vard›r. Bunun baflar›labile-
ce¤ini tüm yürekten ümit ediyoruz.”

(Karin Resetarits, Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili)



Gülcan Görüro¤lu Adana'n›n
yoksul mahallelerinden fiakirpafla
Mahallesi’ndeki evinde ölüm orucu
direniflini sürdürüyor. Ölüm orucu-
na bafllad›¤› ilk günden itibaren bafl-
ta mahalle halk› olmak üzere, Ada-
na'n›n çeflitli mahallelerinden, Mer-
sin'den, Hatay'dan ziyaretçileri ek-
sik olmuyor. Ülke içinden ve yurtd›-
fl›ndan destek mesajlar› geliyor.

Gülcan, ölüm orucuna tecritin
son bulmas› için bafllasa da Direnifl
Evi halk›n sorunlar›n› paylaflt›¤› ve
çözüm bulmak için de ziyaret etti¤i
bir mekan haline gelmifl durumda.
Mahalle halk›ndan yafll› bir teyze-
nin "‹yi ki siz geldiniz buraya. Ne
h›rs›zl›k kald›, ne hap falan satan-
lar" sözü direniflin, yaln›z hapisha-
nelerde süren tecritin de¤il, tecrit
edilen yaflam›m›z›n da çözümünü
gösteriyor. Kaybedilmek istenen
de¤erlerimizi, geleneklerimizi yeni-
den yeflertmek için de direniyor
Gülcan. Ve bu evden herkes bir fley-
ler ö¤reniyor.

Tereddütlere açl›¤›n 
koynundan verilen cevaplar
Mesle¤inden uzaklaflt›r›lm›fl bir

ö¤retmen, "E¤er elimde sihirli bir
de¤nek olsayd› bunlar› tamamen

de¤ifltirirdim ama öyle bir imkan›-
m›z yok. Ne yapaca¤›m› bilmiyorum
çok üzülüyorum" diyerek duygular›-
n› ifade etti¤inde Gülcan "Sihirli
de¤ne¤imiz var. Kendimiziz, bu
durumu de¤ifltirecek olan da bi-
ziz" diyor ona.

Gülcan'a en çok sorulan soru,
“iki k›z› varken nas›l böyle bir ey-
lem yapabildi¤i” oluyor. Gülcan,
bunda bir çeliflki olmad›¤›n›, "ben
zaten onlar›n ve tüm çocuklar›n ge-
lece¤i için direniyorum" sözleriyle
aç›kl›yor en özet haliyle. 

Bir ziyaretçi, Gülcan'a k›zlar›n›n
neler düflündü¤ünü sordu. O da k›z-
lar›n›n son mektuplar›n› verdi oku-
malar› için. Okurken gözyafllar›n›
tutamad›lar. Mektuplar bitmeden
b›rakt›lar, dayanamam›fllard› hepsi-
ni bitirmeye. O an daha iyi anlad›lar
Gülcan’›n ölüme yürüyüflünü. 

Kimisi, "Sizin gibi insanlar›n öl-
mesini istemiyorum, halk›n içerisin-
de buna de¤meyen birçok insan
var" sözleriyle itiraz ediyor direni-
fle. Halk gerçe¤ini anlat›yor ölüm
orucu direniflçisi.  

Mahalleden 4 genç geliyor. Ken-
di deyiflleriyle “internetin karfl›s›n-
da ne zaman akflam oluyor hiç anla-
m›yoruz. Tamamen kör etmifl bizi"

diyen gençler, tecriti ö¤reniyorlar
orada, dünyadan haberdar oluyorlar. 

Bir ara s›k gelip, bir süredir u¤-
ramayan bir genç tekrar geliyor.
Gülcan bir süredir neden u¤ramad›-
¤›n› soruyor delikanl›ya. Delikanl›-
n›n cevab› ö¤retici: "Abla ben geli-
yorum asl›nda, ama tek geldi¤im
zaman senin yan›na ç›km›yor, afla-
¤›da oturuyorum. Kendime ceza
verdim. Yan›mda birini getirmeden
gelmeyece¤im diye". Yaln›z direnifl-
çiler de¤il, ziyaretçiler de ö¤reniyor
ve ö¤retiyorlar. 

Evet, kimileri Direnifl Evi’ne ar-
kadafllar›n› getiriyor, kimileri hafta-
l›k oturma eylemlerine kat›lmaya
bafll›yor, kimileri Gülcan'›n ölüm
orucunda oldu¤unu anlatan el ilan-
lar›ndan al›p onlar› da¤›t›yorlar, ki-
mileri de yafll› fiadiye Teyze gibi,
Gülcan için Direnifl Evi’nde 2 rekat
namaz k›l›yordu... Ne diyorduk;
herkesin yapabilece¤i bir fley var.    

Grup Yorum ve 1 Nisan 
Tutsaklar›, Direnifl Evi’nde
8 Haziran’da uzak yoldan gelen

ziyaretçileri vard› Direnifl Evi’nin.
1 Nisan davas›ndan tahliye olan
Metin Yavuz, fiadi Özbolat, Gülizar
Kesici ve Fatma Koyup›nar'›n abla-
s› Zeliha Koyup›nar, direniflçileri
ziyaret etmek için Adana'ya geldi-
ler. “Geldiklerini duydu¤umuzda
çok sevindik. Aralar›nda tan›d›kla-
r›m›z da vard›. Kaç y›ld›r görmü-
yorduk. Hepimizi s›ms›k› kucakla-
yarak girdiler direnifl evine. Sohbe-
timiz 1 Nisan davas›ndan, direnifle
kadar uzad›. Gülcan'›n heyecan›
gözlerinden okunuyordu...”

Bir sonraki gün ise, yine özel bir
ziyaretçileri vard›. Grup Yorum 9
Haziran'daki Mersin konserinden
sonra 10 Haziran’da Adana fiakir-
pafla Mahallesi’ndeki evinde ölüm
orucuna devam eden Gülcan Gö-
rüro¤lu'nu ziyaret etti. Grup Yorum
üyeleri, Gülcan Görüro¤lu'na yanla-
r›nda getirdikleri kolyeyi takarak
baflar› dileklerini ilettiler.

Grup Yorum, o gün Gülcan Gö-
rüro¤lu'nu ziyarete gelenlerle bera-
ber yaklafl›k 50 kifliye k›sa bir dinle-
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45. Gün



ti verdi. 84 Ölüm Orucu'nu anlatan
bir türküyle bafllayan dinleti, Arap-
ça türkülerden Y›ld›zlar Kufland›k’a
uzanarak devam etti. 

Seyhan Belediyesi Temizlik iflçi-
leri, önce üç kiflilik, sonraki günler-
de 6 kiflilik bir heyetle ziyaret ettiler
Direnifl Evi’ni. ‹fle dönmek için ver-
dikleri mücadeleyi anlatt›lar. Halen
yapt›klar›ndan sonuç alamazlarsa
"ölüm orucuna yatar›z" diyorlard›.
6 y›ld›r süren direnifl, kimseye çare-
siz olmad›¤›n› gösteriyordu iflte. 

Ceyhan Meslek Yüksek Oku-
lu'ndan kalabal›k bir grup,
T‹HV'den, TUYAB’dan ziyaretçi-
ler, bölgesel Toros Gazetesi'nin Ya-
z› ‹flleri Müdürü, bölgedeki flehitle-
rin yak›nlar›, hapishaneleri ziyarete
giden veya ziyaretten dönen tutsak
yak›nlar› ve evden hiç eksik olma-
yan mahalleliler, geçen haftan›n di-
¤er baz› ziyaretçileriydi. Sol, ku-
rumsal, örgütsel olarak direnifle
güçlü bir destek sunmasa da,
BDSP’lilerden DTP’lilere, YDG’li-
lere kadar çeflitli gruplardan tek tek
devrimciler, yurtseverler de ziyaret
ediyor Direnifl Evi’ni. 

Direnifl Evi’nde 
Ankara haz›rl›¤›
Direnifl Evi’nde tutulan günlük-

ten aktar›yoruz: Bugün 9 Haziran
2006 Cuma, 36. gün. Yar›n Ankara
yürüyüflü var. Son haz›rl›klar› yap-
maya bafllad›k. Ankara heyecan› var
art›k. Gidemeyecek olanlarda biraz
burukluk.

10 Haziran... Ankara yürüyüflü
bugün bafll›yor. Sabah erken kalk-
t›k. Gülcan yolculuk yapaca¤›ndan
biraz dinlenmeliydi. O yüzden onu
kald›rmad›k. Direniflçiler için biraz
zor bir yolculuk olacak, ama böyle
bir yolculuk ilk kez oluyor. 

Refakatçilerden sadece biri An-
kara'ya gidebilece¤i için farkl› bir
heyecan ve yar›fl var. Kimse Gül-
can'dan ayr›lmak istemiyor.

16.00 s›ralar›nda Grup Yorum
geldi. Z›lg›tlarla ve alk›fllarla karfl›-
lad›k. S›cak bir karfl›lama oldu. Ku-
caklaflmalardan sonra getirdikleri
hediyeleri Gülcan'a verdiler. 

Akflam yola saat 22.00'de ç›k›la-
cakt› ama Antakya'dan gelenler ge-
cikti¤i için 00.30'da Adana'ya vara-
bildiler. Bu rötar s›ras›nda biz de
afla¤›da türküler ve halaylarla yürü-
yüflün coflkusunu yafl›yorduk. Bu
arada Gülcan'›n afla¤› inifli alk›fl ve
z›lg›tlarla karfl›land›. 37 gündür
Gülcan'›n evden ilk ç›k›fl›yd›. ‹lk
olarak Gülcan'›n halay bafl›n› çekti-
¤i mitralyöz söylendi... 

Antakya grubunun gelmesiyle
art›k u¤urlama zaman› gelmiflti. Gi-
decek olanlar yanlar›nda coflkular›-
n› da götürüyorlard›. Gülcan'la s›k›
s›k› kucaklaflt›k. ‹nsan›n ayr›las›
gelmiyor böylesi zamanlarda. Bir
fleylerin eksikli¤ini hissediyor. Bu
yürüyüfl di¤er yürüyüfllerden bir-
çok anlamda farkl›yd›. Hem coflku-
su hem Gülcan'›n gidifli hem de
Adana'dan kat›l›m anlam›nda fark-
l›yd›. Gidemeyenler, son dakika

sürprizleri ve farkl› sorunlara ra¤-
men Gülcan'la beraber 37 kifli kat›-
lacakt› Ankara yürüyüflüne. Direni-
flin gücünden güç al›yor insanlar.
Bunu bu yürüyüfl nezdinde bir kez
daha görüyoruz. Kimse yürüyüflün
d›fl›nda kalmak istemiyor bir fleyler
yapmak istiyor. Türkülerimizle
u¤urlad›k onlar›. 

11 Haziran... Bugün sabah kalk-
t›¤›m›zda farkl› bir hava vard›. Di-
reniflçimizin ve açl›k grevcilerinin
olmad›¤› bir sabaht›. 38 gündür ilk
kez böyle bir sabah yaflan›yor. An-
kara'dakileri arayal›m derken onlar
arad›. Yolculuk sorunsuz geçmifl.

Ankara yürüyüflü ile 6 y›ld›r y›k-
mak için mücadele etti¤imiz tecrit
duvar›ndan bir tu¤la daha sökmüfl
olaca¤›z.Yüre¤imiz Ankara'da ve
gelecek haberleri bekliyoruz...
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★
"Y›ld›zl› Abla"
Küçük elleri, minik, ›fl›l ›fl›l parla-

yan gözleri ile Direnifl Evi’nin daimi
ziyaretçilerinden olan 8 yafl›ndaki
Tu¤ba ellerinde yapt›rd›¤› çiçekle
içeriye giriyor.

Daha önce evin önünden papatya-
lar toplay›p nöbetçi arkadafllar›n yan›-
na gelmifl "bunu y›ld›zl› ablaya götü-
rün, y›ld›zl› ablay› çok seviyorum"
demiflti. Ayn› günün ö¤leden sonras›n-
da ise bu kez elinde harçl›¤› ile birik-
tirip ald›¤› güzel bir gül ile gelmiflti.

‹çeri girdi¤inde heyecanl›yd›.

- Y›ld›zl› abla sana bir sürprizim
var.

- Nedir? dedi Gülcan.

- Gözlerini kapat, dedi Tu¤ba.

Gülcan gözlerini kapat›nca yan›na
yaklaflt›. Ablas›n›n ellerini açt› ve ya-
n›nda getirdi¤i çiçe¤i ellerine b›rakt›. 

- Y›ld›zl› abla açabilirsin, dedi.

Gülcan gözlerini açt›¤›nda elleri-
nin içindeki gülü gördü. Tu¤ba'y› al›p
kucaklad›, öptü. Tu¤ba getirdi¤i pa-
ketin içerisine bir de not ilifltirmiflti.

- Okumam yazmam olmad›¤› için
afla¤›daki a¤abeylere yazd›rd›m. 

Tu¤ba notunda flöyle diyordu: 

"Y›ld›zl› abla seni çok seviyorum,
hemen iyilefl". 

Gülcan "çiçe¤i nas›l ald›n" diye
sordu. 

Tu¤ba "Sana anlatm›flt›m ya! Pa-
ram›z yok. Annem temizli¤e gidiyor
zaten. Annem temizli¤e giderken sa-
bahlar› bana harçl›k veriyor. Ben de
onu biriktirip sana çiçek ald›m" dedi.

Gülcan, Tu¤ba'y› kuca¤›na al›p
saçlar›n› tar›yor ve kendisinin yapt›¤›
bilekli¤i Tu¤ba'ya hediye ediyor.

Gülcan "Baban yok mu, çal›flm›yor
mu?" diye sordu.

Tu¤ba'n›n gözleri hafif afla¤›ya ka-
y›yor, duda¤› hüzünle sünüyor.

"Hay›r” diyor, “Evimiz kira ve ben
okula bile daha gitmedim, kimli¤im
de yok." Sonra birden gözleri par›l-
dayarak "Biz de senin gibi açl›k gre-
vine girelim mi? Sen ölme y›ld›zl› ab-
la. Sen çok iyisin" diyor.



Avukat Behiç Aflç› fiiflli’de, iki
çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu
Adana’daki evinde, Kamil Karatafl
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde, Sevgi Saymaz Uflak Hapis-
hanesi’nde ölüm orucu eylemlerine
devam ediyorlar. Direnifle destek,
‹zmir’de, Ankara’da, Adana’da, ‹s-
tanbul’da, Antakya’da, Elaz›¤’da ve
yurtd›fl›nda onlarca flehirde yap›lan
açl›k grevleriyle yayg›nlaflt›. Abdi
‹pekçi’nin 1000. Günü’nde “Tecrite
Son” sesi bir kez daha yükseldi. 

Direniflin oda¤›nda içerideki ve
d›flar›daki ölüm orucu direniflçileri
var. Bu odaklardan biri olan fiiflli
Direnifl Evi’nin geçen haftaki en
önemli geliflmesi, ölüm orucu dire-
niflçisi Behiç Aflç›’n›n Ankara’ya
u¤urlanmas›yd›. 

Bunun d›fl›nda yine yo¤un bir
hafta geçirdi direnifl evi. ‹stan-
bul’un gecekondu semtlerinden, ay-
d›nlardan, iflçilerden, Devrimci Me-
mur Hareketi’nden ziyaretçileri ge-
lip gitti. Direnifle destek verdiler, di-
reniflten güç ald›lar. 

“Behiç’in eylemi ciddi 
bir uyar›d›r.”

Behiç Aflç›’n›n geçen haftaki zi-
yaretçilerinden biri tiyatrocu Zafer
Diper’di. Behiç Aflç›’yla ayd›nlar›n
örgütlülü¤ü, tecrite karfl› ayd›nlar›n
nas›l harekete geçirilebilece¤i nok-
tas›nda sohbet eden Diper’le duygu
ve düflüncelerini almak için Direnifl
Evi olarak k›sa bir röportaj yap›ld›.
Diper bu röportajda Behiç Aflç›’n›n

direnifline bafllamas›n›n “kitleyi
uyarmas› aç›s›ndan önemli bir ad›m
oldu¤unu” belirtirken, kendileri
aç›s›ndan da flunu vurgulad›: “Ay-
d›nlar sanatç›lar duyarl› insanlar an-
cak demokratik haklar›m›z› alabil-
mek, anti-demokratik uygulamalara
dur diyebilmek için bir örgütlülü¤ü-
müz yok.”

Diper ayr›ca flunlar› ekledi: “Be-
hiç benim arkadafl›m, dostum. Bu
yüzden O’nun duygular›n› yüre¤ini
biliyorum. O hep kendini bu toplum
için, bu halk için mücadeleye adad›.
Ve bunun için feda etti... Behiç’in
eylemi ciddi bir uyar›d›r. Kitleyi ha-
rekete geçirmek için de ciddi bir
uyar›d›r. Ve iktidar taraf›ndan dik-
kate al›nmal›d›r. Özetle bunlar› söy-
lemek istiyorum.”

“Pir Sultan’›n torunlar› 

olarak Behiç’in yan›nday›z.”

Direnifl Evi’nin bir di¤er ziyaret-
çisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derne-
¤i (PSAKD) Sultanbeyli fiube Bafl-
kan› Sadegül Çavufl (bu ziyaretin-
den bir süre sonra PSAKD taraf›n-
dan görevinden al›nd›) ve Yönetim
Kurulu Üyesi Cafer Genç’ti. 

Alevi halk›m›z›n öncüleri ve ge-
leneklerinin sürdürücülerinden Ça-
vufl ve Genç, ziyarette duygular›n›
flu yal›n sözlerle ifade ediyordu:

“Behiç abinin mücadelesine
destek vermeye geldik. Tecrit kalk-
s›n, ölümler durdurulsun istiyoruz.
Asl›nda söylenecek çok fazla bir fley
yok, her fley ortada. Behiç abiyi bir-

kaç ay önce görmüfltüm, flimdi gör-
dü¤ümde kötü oldum. ‹nsanlar›n
düflünüp sormas›, duyarl› olmas› la-
z›m. Pir Sultan’dan gelen gelene¤i-
mizle haks›zl›klar›n hep karfl›s›nda
olduk. Pir Sultan’›n torunlar› ola-
rak Behiç abinin de yan›nday›z.”

“Behiç Aflç› ben ayd›n›m, solcu-
yum, insan›m diyenlere bir tokatt›r.
Her a¤›zlar› aç›ld›¤›nda o tokat ge-
lecektir. Baflta ayd›nlar olmak üzere
hepimizin sorumlulu¤u vard›r.”

“Bizim inanc›m›zda, gelene¤i-
mizde ‹mam Hüseyin’in “Zalimlerle
birlikte yaflamak alçakl›k, zalime
karfl› durmak onurdur” sözlerinde
ifade etti¤i anlay›fl vard›r. E¤er biz
de zalime karfl› ç›kmazsak alçakça
davranm›fl oluruz. Biz de PSAKD
Sultanbeyli fiubesi olarak Behiç
abinin yan›nday›z. O’nunla müca-
dele veren herkesin yan›nday›z.”

Vicdan›n›n sesini 
dinlemeye ça¤r›
Direnifl Evi’nde, daha do¤rusu

Direnifl Evleri’nde direniflçilere su-
nulan hediyelerin bafl›nda çiçekler
geliyor. Fesle¤enler, karanfiller ge-
tiriliyor; kimi saks›da dikili, kimi
bir çiçekçiden al›nm›fl. 

Üzerinde "Dünyan›n en güzel
annesine" yazan bir çiçek geliyor
Gülcan’a. Ölüm orucu flehidi Fatma
Bilgin'in en sevdi¤i çiçek olarak bir
demet zakkum getiriyor bir baflkas›.
fiiflli Direnifl Evi de öyle çiçeklerle
dolu. Fakat tecritle bo¤ulan hayat,
“çiçek gibi” de¤il; çiçekler aras›n-
da soluyor çiçekler. Ve onlar› sol-
durmaman›n herkesin bildi¤i tek bir
yolu var. 

Behiç Aflç›, 13 No’lu aç›klama-
s›nda flöyle diyordu: “Herkes vic-
dan›n›n sesini dinledikçe ne yapabi-
lece¤ini bulur.”

Bu cümle herkese, tecrite diren-
menin, direnenlerle dayan›flma için-
de olman›n yaln›z siyasi de¤il, vic-
dani ve ahlaki bir görev oldu¤unu da
hat›rlat›yor. Yafll›, genç, çocuk, ka-
d›n, erkek, özürlü, yüzlerce insan›n
Abdi ‹pekçi’den yükseltti¤i sesi duy-
mamak için, kulaklardan öte, vic-
danlar›n sa¤›rlaflm›fl olmas› gerek!
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Behiç Aflç› ile Dayan›flma Komiteleri 

Hukukçular›n Tecrite Karfl› Savafl›
Avukat Behiç Aflç›’n›n ölüm orucuna bafllamas›, en

çok hukukçular üzerinde etkili oldu. Böyle olmas› do-
¤ald›. Dünyada ilk kez bir avukat ölüm orucuna yat›yor-
du. Sadece bu bile, ülkemizin, ülkemizdeki hukukçula-
r›n ola¤an olmayan koflullarla karfl› karfl›ya oldu¤unun
bir göstergesiydi elbette. Bu koflullar› ilk sorgulayanla-
r›n ve bu koflullar›n kendilerine öncelikli olarak sorum-
luluk yükledi¤ini görenlerin onlar olmas› da do¤ald›. ‹fl-
te bu koflullarda avukatlar da, örgütlenerek tecritin kar-
fl›s›na dikilmeye bafllad›lar. 

ADANA - Adana Barosu'na kay›tl› avukatla-

r›n oluflturdu¤u "Behiç Aflç› ile Dayan›flma Komitesi",
8 Haziran’da Adana Adliyesi önünde tecritin kald›r›lma-
s› talebiyle bir aç›klama yapt›lar. Komite ad›na aç›kla-
may› okuyan Av. fiiar Riflvano¤lu flunlar› söyledi: "Mes-
lektafl›m›z, arkadafl›m›z HHB avukatlar›ndan ve ÇHD
Genel Yön. Kurulu Üyesi Av. Behiç Aflç›'n›n cezaevlerin-
de yaflanan tecrit-tretman uygulamas›na karfl› 5 Nisan
2006 Dünya Avukatlar Günü'nde bafllam›fl oldu¤u ölüm
orucu 2. ay›n› doldurdu.

... Biz afla¤›da imzas› bulunan ve "Behiç Aflç› ile Da-
yan›flma Komitesi"ni oluflturan avukatlar sayg›de¤er
meslektafl›m›z, kardeflimiz Av.Behiç Aflç›'n›n sadece mü-
vekillerinin de¤il, bütün mahkumlar›n yaflam hakk›n›
savunmak ad›na kendi yaflam›n› ortaya koydu¤u bu
onurlu eyleminin ard›ndaki bütün talepleri destekledi¤i-
mizi ilan ediyoruz. Taleplerimizi baflta Adalet Bakanl›¤›
olmak üzere siyasi otoritenin bütününe ve kamuoyuna
iletiyoruz.” 

Behiç Aflç› ile Dayan›flma Komitesi: Av. Sevil Ara-
c›. Av. Gülflen Battal, Av. Fatofl Hac›velio¤lu, Av. Aysun
Salman, Av.Songül Y›ld›z, Av. Reyhan Kay›fll›, Av. Bey-
han Günyeli, Av. Tugay Bek, Av. Ayten Güneflhan, Av.
Hüseyin K›l›nç, Av. Özgür Esen, Av. Alper Saral, Av.
Cemflit Tabak, Av. Vedat Özkan, Av. Bircan Biçen, Av.
Yurdagül Gündo¤an, Av. Oktay Erek, Av. Mengücek
G.Ç›t›r›k, Av. Ali Ak›nc›, Av. Metin Kufl, Av. Mecnun
Yatmaz, Av. Mustafa Alabay, Av. Mehmet Kelefl, Av.
Zafer Koyuncu, Av. Bülent Marakl›, Av. Ali fiahin, Av.
Fevzi Çak›t, Av. fiiar Riflvano¤lu, Av. Haluk Deprem,
Av. Faruk Ulafl, Av. ‹mran Yödek, Av. Hüseyin Özveren.

‹STANBUL - ‹stanbul’da oluflturulan Tec-

rite Karfl› Dayan›flma Komitesi  de 8 Haziran’da ‹stanbul
Barosu önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›. Baro önünde
toplanan yaklafl›k 30 avukat ad›na aç›klama yapan Güray
Da¤ , F Tipi cezaevlerinde neler yafland›¤›n› ö¤renmek
için herkesi fiiflli Direnifl Evi’ne davet etti¤i konuflmada,

tecrite son verilmesi-
ni istedi.

Aç›klama "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" slogan›y-
la sona erdirilirken,
Baro önünden Gala-
tasaray Lisesi'ne ka-
dar bildiri da¤›tan
avukatlar meslektafl-
lar›na desteklerini
sundular.

HATAY -
Hatay’da ise, 10 Ha-
ziran’da baflta avu-
katlar olmak üzere,
sendikac›lardan, be-
lediye baflkanlar›na,
doktorlardan mühen-
dislere, gazetecilere
kadar çeflitli meslek-
lerden ayd›nlar›n, de-
mokratlar›n, devrim-
cilerin kat›l›m›yla 57’si avukat, 125 imzal› bir aç›klama
yap›larak, tecrite son verilmesi istendi. 

Aç›klamada bu imzalar›n TAYAD’a yollanaca¤› be-
lirtilerek flöyle denildi: “Sorunun çözümü de, zorlaflt›-
r›lmas› da bizim elimizdedir. Ülkemiz genelinde topar-
lanan bu imzalar› ‹stanbul TAYAD'a yollayaca¤›z. Ülke-
mizin dört bir taraf›ndan toparlanan imzalar burada to-
parlanarak seçilen heyetle birlikte meclise ve ilgili ku-
rumlara götürülecektir. 

Bizler imzam›z›n takipçisi olacak ve tecritin kald›r›l-
mas› için yapabileceklerimizi yapaca¤›z.” 

‹ZM‹R - ‹zmir ÇHD, Konak Meydan›'nda
yapt›¤› eylemle, tecrite son verilmesini istedi. Avukatlar
13 Haziran’da ‹zmir Valili¤i önünde biraraya geldiler.
Polisin engelleme ve tehditlerine ra¤men kararl› bir tu-
tum sergilenerek burada yap›lan aç›klamay›, ÇHD ad›-
na Av. Özgür Y›lmazer okudu. Aç›klamada F Tiple-
ri’ndeki tecrit uygulamas› anlat›ld› ve Av. Behiç Aflç› ve
di¤er direniflçilerin talepleri hat›rlat›larak, Adalet Ba-
kanl›¤›’n› görüflme istemlerini kabul etmeye ça¤r›ld›.
Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan top-
luca Konak Postanesi'ne yürünerek, aç›klama metni
Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e faksland›. 

Adana

‹zmir

‹stanbul
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orucuna

bafllad›n›z, zorla müdahaleyle sakat
b›rak›ld›n›z; yeniden ölüm orucuna
nas›l ve neden karar verdiniz? 

Gülcan Görüro¤lu: Evet do¤ru.
2000'lerde hapishanedeyken yine
ölüm orucundayd›m. O zaman 2.
Ekip'teydim. O süreci pek hat›rla-
m›yorum daha do¤rusu çok karanl›k
hat›rl›yorum. Zaten 200. günlerden
sonra Ceyhan'a sürgün ettiler. En
kötü günlerimi orada geçirdim. Ha-
pishanede kad›n tutsak olarak bir
ben vard›m. Götürdüklerinde yürü-
yemiyordum, do¤ru dürüst yemek
yiyemiyordum. Nerede oldu¤umu,
niye getirildi¤imi anlam›yordum.
Kendi ihtiyaçlar›m› sürüne sürüne
karfl›lamak zorunda kal›yordum.
Koyduklar› yer hücre fleklindeydi.
Havaland›rmas› yok, k›yafetlerimi
vermedikleri için iki ay boyunca in-
cecik pijama ve k›sa kol bir tiflört ile
kalm›flt›m ve aylardan aral›kt›. Ki-
tap, dergi vb. hiçbir fley verilmiyor-
du. Bu yerde dört ay geçirdim. Son-
ra beni odaya götürdüler. Oda ber-
bat pisten kirden geçilmiyordu. ‹n-

sanl›¤›n› yitirmeyen bayan gardi-
yanlardan biri idareden habersiz be-
nim yerleflmeme yard›mc› oldu. Yü-
rüyemedi¤im için banyo, bulafl›k,
çamafl›r ifllerini kendi yapt›. Bulun-
du¤um duruma üzülüyordu. Ne
zaman a¤lad›¤›m› görse hemen ya-
n›ma gelir "Gülcan sen sakat de¤il-
sin. Ölüm orucunda oldu¤un için
hastanede sana müdahale edilmifl.
Ama flimdi ölüm orucunda de¤ilsin.
Kendini toparlaman laz›m. Onlar›
sevindirme, senin a¤lad›¤›n› görür-
lerse çok sevinirler..." Bu flekilde
beni sakinlefltirmeye çal›fl›rd›. 

Daha sonra Osmaniye'den iki
bayan sevk edildi yan›ma. Üç kifli
olunca hemen say›m› ayakta verme
olay›n› dayatt›lar. Ben kabul etme-
yince onlar da sa¤l›k durumumdan
dolay› sald›ramad›klar›ndan cezalar
vermeye bafllad›lar. ‹ki ay mektup-
tan men, kapal›-aç›k görüfl ve 15
gün hücre cezas›... 

Yani akl›n›za gelebilecek ne var-
sa hepsini yaflad›m. Tecrit politika-
s›n› tüm ç›plakl›¤›yla yaflad›m ve
biliyorum. Bütün bunlara karfl› beni
ayakta tutan di¤er hapishanelerde
bulunan arkadafllar›mdan gelen
mektuplard›. Onlardan gelen her bir
mektup benim içimi ›s›t›yordu. Ne
yanmayan kalorifer, ne k›fl›n orta-
s›nda banyo yapt›¤›m su, ne de gö-
rüflüme gelmek isteyip de engelle-
nen ailem, çocuklar›m akl›ma geli-
yordu. Dedi¤im gibi gelen mektup-
lar 5 y›l boyunca gördü¤üm birer
y›ld›z olmufl. Ya anlafl›lmaz bir fley
bu. Ben tecriti baflka nas›l anlatabi-
lirim ki size! ‹nan›n ki ben yaflad›-
¤›m halde anlatam›yorum gördü¤ü-
nüz gibi. Size tek cümleyle ifade
edeyim ben; içeride d›flar›da diren-
din mi, her fleye sahip olursun, yeter
ki inan›n biz bofluna ölmüyoruz.
Bunu kimse unutmas›n. Bu 122 in-
san, can s›k›nt›s›ndan veya bafl›bofl-
lu¤undan ölmedi. Ortada ciddi an-
lamda bir tecrit politikas› var ve bu
tecrit politikas›na karfl› 122 insan

hayat›n› feda etmifltir. 6 y›l boyunca
kaç hükümet de¤iflti. Bu 6 y›l bo-
yunca süren direnifl karfl›s›nda nice
bakanlar iflas etti dayanamad›... 

Yeniden ölüm orucuna nas›l ka-
rar verdim. Buna çok k›sa cevap ve-
rece¤im. Çok kafa yormad›m, nede-
ni ise tecritin halen sürmesi. Çün-
kü tecrit kalkmad›. Bu eylem sade-
ce bir hak arama eylemi de¤ildir.
Hepimizin bildi¤i gibi ülkemiz bir
avuç çapulcu gavur taraf›ndan iflgal
ediliyor ve biz daha yat›yoruz. Top-
ra¤›m›z, iflimiz, sendikal haklar›m›z
ve her fleyimiz elimizden al›nm›fl
durumda. Yani ellerinde limon gibi
s›k›yorlar. Her fleyimiz onlar›n elin-
de, gavurlar bizim yaflamam›z› be-
lirliyor, kendi topraklar›m›zda onlar
bizi çal›flt›r›yor. Çocuklar›m›z› kat-
lediyor. Hemen arkas›ndan “bunlar
terörist” aç›klamas› ile üste ç›kabi-
liyor. Bu yaflta çocuklar›m›z› tek
tiplefltirmeye çal›fl›yor. Ben de vata-
n›m› sevdi¤im için, yaflad›¤›m›z se-
falet, bask›, iflkenceler, katliam ve
kay›plar, iflsizliklerin sona ermesi
ve ülkemin ba¤›ms›zl›¤› için yeni-
den ölüm orucuna bafllad›m.

– Direniflin d›flar›daki bayra¤›n›
Behiç Aflç›'yla birlikte tafl›yorsunuz,
direnifl aç›s›ndan Adana Direnifl
Evi'ne nas›l bir misyon yüklüyorsu-
nuz? 

– Behiç Abi'yle birlikte bu yükü
omuzlamak kadar güzel bir fley ola-
maz. Avukat Behiç Aflç› ayn› za-
manda benim de avukat›md›. Behiç
Abi'yi ilk duydu¤umda ben de her-
kes gibi flok oldum, üzüldüm. Ka-
bullenemedim, utand›m. Biz varken
onun ölmesi ne demek. Ben çok aç›k
sözlüyüm, aç›kças› bu floku hâlâ at-
latm›fl de¤ilim. Ben bir direniflçi ol-
du¤um halde böyle bir insan› kay-
betmek istemiyorum. Ve onun flehit-
li¤ine asla tan›k olmak istemiyorum.
Çünkü ben de herkes gibi onu çok
seviyorum. Ölüm orucuna bafllama-
s›n› elbette do¤ru buluyorum. So-
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Ölüm Orucu Direniflçisi Gülcan Görüro¤lu’yla Röportaj:

“direndin mi, her fleye sahip olursun”

Art›k Adalet Baka-
n›'n›n gördü¤ü gibi
kimse ölümden
korkmuyor. Bugün
bir avukat ve iki ço-
cuk annesi bu yola
bafl koymuflsa, yar›n

kimbilir kimler bafllar ölüm orucuna. 
‹stese de istemese de bu tecrit kalkacak.
Bu benim ölümümle de olabilir, Behiç
Abinin de. Ama bir flekilde kalkacak! 



nuçta bu hepimizin sorunudur. Tec-
rit avukat, doktor, ö¤retmen, iflçi,
köylü, anne, çocuk... dinlemiyor. Bu
yüzden herkesin sorunu diyorum.
Adana'da eylemimiz büyük bir yan-
k› yaratt›. Aç›kças› sadece Adana
de¤il tüm Akdeniz Bölgesi'nde her-
kesin umudu olmak gurur verici. Ve
bu misyonu sonuna kadar tafl›yaca-
¤›ma kesinlikle hiç kimsenin flüphe-
si olmas›n.

– Hem içeride hem d›flar›da
ölüm orucunu yaflad›n›z,  ikisi ara-
s›nda ne fark var? 

– Elbette çok fark var. ‹çerde her
an karfl› karfl›ya geldi¤imiz kinlen-
di¤imiz düflman var ve sürekli yüz-
yüzesiniz. Her saniye kinlenece¤i-
niz birileri var. Ama d›flar›s› öyle
de¤il. Yaflam›n içindesiniz ve kinle-
nece¤iniz kimse yok yan›bafl›n›zda.
Beni en çok üzen fley de analar›n
gözyafllar›, çok a¤l›yorlar. Ama ay-
n› zamanda çok sahipleniyorlar. Se-
vindiren fley de gözyafllar›na ra¤-
men "b›rak çocuklar›n› düflün" de-
memeleri.

– Ziyaretçilerinizin ço¤u halktan
insanlar, içlerinde devrimcileri, di-
renifli yeni tan›yan birçok insan var.
Ziyaretçilerin bu niteli¤i burada na-
s›l bir hava yarat›yor?

– Gelen ziyaretçiler çok de¤iflik.
Halk›n her kesiminden gelen var. Ve
çok de¤iflik dedi¤im gibi. De¤iflik
mahalleden gelen çok. Evimiz her-
gün dolup tafl›yor. Kar›nca yuvas›na
benzetiyorum. Kimileri beni cayd›r-

maya yönelik konuflmalar yap›yor.
Ama beyinlerini açt›ktan sonra müt-
hifl bir sahiplenme duygusuyla yak-
lafl›yor ve evimizi kurtulufl olarak
görüyor. Özellikle kad›n ve gençler
taraf›ndan gösterilen sahiplenme
beni çok etkiliyor. Çünkü bir ço¤u
uyuflturucu hap kullan›yor ve biz bu
illetten nas›l kurtulabiliriz çabas›yla
geliyor. Bizim yard›m›m›zla ilerle-
me kaydeden çok var. Buran›n at-
mosferini nas›l anlatabilirim ki size. 

Sen bizim için ölüyorsun ve biz
senin için bir fley yapam›yoruz. Or-
dan baflka bir ana "hepimiz ölüm
orucuna bafllayal›m" diyor. Bir di-
¤eri "yok, Gülcan'› kurtarmak için
mahalle olarak komite oluflturup bu
devrimci geçinen sendikac›lar›,
partileri, odalar› dolaflal›m, anlata-
l›m onlara. Böyle tak›m elbise giyip
kravat takmayla, lüks lüks yer aç-
makla hak aranmaz, sonuçta bu tec-
rit onlar›n da sorunu...” Ve devam
ediyor. Böyle. Dedim ya, çok de¤i-
flik fleylerle karfl›lafl›yorum. 

– Telefonla, maille gelen mesaj-
larda en çok dikkatinizi çeken fley?.

– Hepsi birbirinden güzel ve he-
men hemen hepsi “biz bu konuda
ne yapabiliriz” diyor, özellikle es-
naflar. Bizden ne istersen biz yap-
maya haz›r›z diyen çok ve gerçek-
ten de sözlerinde duruyorlar. Evimi-
zin birçok ihtiyac›n› esnaf ve ma-
halle halk› karfl›l›yor. Mahallelerde
da¤›tt›¤›m›z el ilan› ve afiflleri gelen
eline al›p kendi mahallesinde akra-
ba, efl, dost herkese da¤›t›yorlar. 

– Adana'daki devrimcilerin, de-
mokratik kurumlar›n direniflinize
iliflkin tavr› nas›l, onlara bir ça¤r›-
n›z, öneriniz var m›? 

– Adana ve bölgedeki demokra-
tik kurumlar›n, bugüne kadar du-
yarl›l›klar›n› görmedim. Direniflime
iliflkin tav›rlar›n› ö¤renebilmem için
ziyaret etmelerini bekliyorum. fiim-
dilik bir fley söylemek istemiyorum.
Belki eylem biçimimi alg›lamakta
zorluk çekiyor olabilirler. Onayla-
mayabilirler. Bu do¤ald›r... Türkiye
hapishanelerinde tecrit uygulan›yor

mu uygulanm›yor mu, uygulan›yor.
Mesele bu. Tecriti kimse inkar ede-
mez. Bunlar› da kurumlar›n hepsi
biliyor. Ne yapabiliriz buna bakma-
l›lar. Böyle susarak, s›rt çevirerek,
sadece ziyaret ederek tecrit sorunu
çözülmez. Bu konuda üzerlerine
düflen görev ve sorumluluklar›n› ye-
rine getirmelerini bekliyorum. 

– Aralar›nda birlikte hücreleri
paylaflt›klar›n›z›n da oldu¤u tutsak-
lara dergimiz arac›l›¤›yla bir fley
söylemek ister misiniz? Tabii birçok
hapishanede dergimiz yasaklan›yor
ama zaman zaman ellerine ulafl›yor.
Sözleriniz yine de bir flekilde ulafla-
cakt›r eminiz.

– Hepsine selam ve sevgilerimi
gönderiyorum. Hepsini çok seviyo-
rum. Özellikle Edirne’de bulunan
arkadafllara kucak dolusu sevgiler
gönderiyorum. Emeklerini bofla ç›-
karmayaca¤›m. fiimdi çok yo¤un
oldu¤umuz için hepsine yazama-
d›m. En k›sa zamanda hepsine ayr›
ayr› yazaca¤›m. 

– Sizin son olarak eklemek iste-
di¤iniz bir fley var m›?

– Son olarak, AKP iktidar› bu
sorunu çözmedi¤i müddetçe biz öl-
meye devam edece¤iz. Yok tehdit
falan de¤il. Benim bildi¤im çözüme
yönelik politika üretir. Ölüme yöne-
lik de¤il. Bir an önce bu tecrit soru-
nunu çözmelidir, aksi takdirde 122
insan›n ölümünden sorumlu oldu¤u
gibi bizim de ölümümüzden sorum-
lu olacakt›r. Art›k Adalet Bakan›'n›n
gördü¤ü gibi kimse ölümden kork-
muyor. Bugün bir avukat ve iki ço-
cuk annesi bu yola bafl koymuflsa,
yar›n kimbilir kimler bafllar ölüm
orucuna. Sak›p A¤a dünyan›n mal›-
na sahipti ama yan›na bez parças›
d›fl›nda bir fley alamad›. Cemil Çi-
çek de bir fley alamayacak. Bu yüz-
den vazgeçsin bu koltuk sevdas›n-
dan, korkusundan. Bir kez olsun
faydal›, halk›n memnun olaca¤› bir
fley yaps›n. ‹stese de istemese de bu
tecrit kalkacak. Bu benim ölümüm-
le de olabilir, Behiç Abi’nin de.
Ama bir flekilde kalkacak! 
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Behiç Abi'yi ilk duy-
du¤umda ben de
herkes gibi üzül-
düm. Kabulleneme-
dim, utand›m.
Ölüm orucuna baflla-
mas›n› elbette do¤ru

buluyorum. Sonuçta bu hepimizin soru-
nudur. Tecrit avukat, doktor, ö¤retmen,
iflçi, köylü, çocuk... dinlemiyor. Bu yüz-
den herkesin sorunu diyorum.  
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6 Temmuz 2001 tarihinde ‹stanbul Avc›lar'da sokak ortas›nda infaz edi-
len ‹smail Karaman'›n katillerinin yarg›land›¤› davaya, 12 Haziran’da Ba-
k›rköy 5. ACM'de devam edildi. ‹nfazc›lar›n tescilli avukat› ‹lhami Yelekçi
duruflmada haz›r bulunurken, müdahil avukat Behiç Aflç›, ölüm orucunda
olmas›ndan dolay› duruflmaya kat›lmad›. Mahkeme hakiminin Aflç› hakk›n-
da, “halen devam ediyor mu?” diye flaflk›nl›¤›n› ifade etti¤i duruflma, “adre-
si tespit edilemeyen” tan›k Güngör Yaman'›n ifadesinin al›nmas›, Av. Behiç
Aflç›'n›n bir önceki duruflmada verdi¤i dilekçesinin de¤erlendirilmesi için 6
No'lu ACM'ye sevkedilmesi kararlar› verilerek, 11 Aral›k tarihine ertelendi.

Av. Behiç Aflç›, infazc›lar› kastederek “beraat ettireceksiniz” içerikli di-
lekçe vermiflti. Hakim, bu dilekçeyi, “reddi hakim” talebi olarak de¤erlen-
dirdi¤ini dile getirdi. 

Bafl›ndan bu yana katillerin cezaland›r›lmas›n› isteyen Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri, duruflma sonras› ayn› talebi yine tekrarlad›lar. "‹smail
Karaman'›n Katilleri Cezaland›r›ls›n" pankart› açan ve Karaman’›n re-
simlerini tafl›yan federasyon üyeleri, infazlar›n, katliamlar›n bu ülkede her
zaman halk›n ba¤›ms›zl›k ve demokrasi u¤runa verdi¤i mücadelenin önünü
almak için uygulanan yöntemlerin bafl›nda geldi¤ini kaydettiler. Aç›klama-
y› yapan Taner Korkmaz, 5 y›ld›r katillerin cezaland›r›lmad›¤›n› söyleyerek,
"Onu katledenleri fiemdinli'de gördük. Devletin iyi çocuklar›yd›lar. Onlar›
K›z›ltepe'de gördük bir baba ve o¤luna kurflun s›k›yorlard›. Diyarbak›r'da-
ki çocuklar› öldürüyorlard›. Nerde halk varsa, nerede mücadele varsa onlar
orada infazlar, katliamlar planl›yorlard›” diye konufltu.

‘1 May›s Tutsaklar›na 
Özgürlük’ Eylemi

Antalya’da düzenlenen 1 Ma-
y›s mitinginde sald›r›ya u¤ramala-
r›n›n ard›ndan tutuklanan HÖC
üyelerinin serbest b›rak›lmas› is-
tendi. 9 Haziran günü HÖC Tem-
silcili¤i taraf›ndan K›fllahan Mey-
dan›’nda yap›lan eyleme; E¤itim-
Sen, D‹SK, D‹SK Emekli-Sen,
ÖDP ve DHP de destek verdi.

“1 May›s’ta Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart› açan
HÖC’lüler ad›na aç›klamay› ya-
pan Ömür Yetim, yaflanan sald›r›-
y› hat›rlatmas›n›n ard›ndan, tutuk-
lama gerekçesinin keyfili¤ine ifla-
ret etti. “Polisin sald›r›s› ve arka-
dafllar›m›z›n tutuklanmas› aç›kça
1 May›s mitinginin meflrulu¤una
dönük bir sald›r›d›r” diyen Yetim,
hiç kimsenin giydi¤i k›yafetten
dolay› iflkenceye tabi tutulamaya-
ca¤›n›, tutuklanamayaca¤›n› ifade
etti. 

Tutuklanan HÖC’lülerin, e¤i-
timden sa¤l›¤a, bar›nma hakk›n-
dan yoksullu¤a yozlaflmaya karfl›
mücadeleye kadar halk›n hakl› ve
meflru mücadelesini savunduklar›-
n› kaydeden Yetim, “suçlu olan
haklar›n› kullan›rsan seni tutukla-
r›m diyerek tehdit eden anlay›fl›n
ta kendisidir” diye konufltu.

Sloganlar›n at›ld›¤› eylem, 40
gündür tutuklu bulunan HÖC’lü-
lerin serbest b›rak›lmas› talebiyle
son buldu.

Bayramlaflmaya Hapis
fi›rnak'›n Cizre ‹lçesi DTP’li

Belediye Baflkan› Ayd›n Budak,
bayramlaflma s›ras›nda yapt›¤› ko-
nuflma nedeniyle 1 y›l hapis ceza-
s›na çarpt›r›ld›. 9 Haziran’da Ciz-
re Asliye Ceza Mahkemesi'nde
yap›lan duruflmada, hapis cezas›,
“yasad›fl› terör örgütünü, liderini
övme, örgütün ve amac›n›n propa-
gandas›n› yapma” gerekçelerine
dayand›r›ld›. 

Suçlu Devrimciler De¤il Darbecilerdir 
12 Eylül Cuntas›’n›n bafllatt›¤› Devrimci Sol Ana Davas›, Yarg›tay’›n

bozma karar›n›n ard›ndan, “demokratikleflen Türkiye”de sürüyor.

13 Haziran’da görülen duruflmada müdafii avukatlar dosyay› incelemek
için süre isterken, üç “san›k” Yarg›tay karar›na uyulmas›n› istedi. Av. Taylan
Tanay ise, savunma yapmayacaklar›n› kaydederek, bunun nedenlerini aç›k-
lad›. 1243 san›kl› bir davaya uygun bir salon tahsis edilmesi, uygun yarg›la-
ma koflullar› sa¤lanmas›, tüm san›klara tebligat ç›kar›lmas› ve insanlar›n
neyle yarg›land›klar›n› bilmeleri gibi talepleri ifade eden Tanay, “Talepleri-
miz redediliyor ama bize bir mazeret bile söylenmiyor. Bu nas›l bir yarg›la-
mad›r. Kiflilerin sorgulanmas› yap›lmadan esas hakk›nda mütalaa yap›lma-
s› do¤ru de¤ildir. Hukukun en az›ndan temel ilkeleri korunmal›d›r. Bir önce-
ki celsede bir san›k iflkence gördü¤ünü söyledi. Mahkeme bunu gözönünde
bulundurmad›. Bu davan›n temel dayana¤› iflkence alt›nda al›nan ifadeler-
dir” dedi. Hakimin “bunlar› zaten söylemifltiniz” fleklindeki sözlerine, ger-
çeklerde ›srar etmeye devam edeceklerini belirten Tanay’›n ard›ndan, “sa-
n›klardan” Ertu¤rul Mavio¤lu savunma yapt›. Mavio¤lu özetle, 26 y›ld›r sü-
ren bu davay› sürdürmenin 12 Eylül adaletini sürdürmek oldu¤unu söyledi.  

Savunmalar›n ard›ndan mahkeme heyeti avukatlar›n taleplerini reddede-
rek, duruflmay› 14 Kas›m’a erteledi. 

Duruflma sonras› mahkeme önünde "Devrimci Sol Ana Davas› 12 Eylül
Hukuksuzlu¤unun Devam›d›r" pankart› açarak bir aç›klamada bulunan
HÖC üyeleri, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Suçlu Devrimciler De¤il Darbeciler-
dir" sloganlar› att›lar.

“Karaman’› Katledenleri
fiemdinli’de Gördük”



Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›
tart›flmalar› sürerken, bu yasayla
polise, jandarmaya verilmesi plan-
lanan “yetki” az gelmifl olacak ki,
AKP hükümeti polis devletini daha
kurumsallaflt›rman›n haz›rl›klar›n›
yap›yor. Halen haz›rl›¤› süren TMY
tasla¤›nda, polise infaz etme dahil
ola¤anüstü yetkiler tan›n›yordu.
fiimdi Ceza Muhakemeleri Yasa-
s›’nda yap›lan ve polisin hukuk d›fl›
yetkilerini k›smen azaltan kimi de-
¤iflikliklerin çöpe at›lmas› ve eskiye
göre polise daha da fazla yetki ta-
n›nmas› gündemde. ‹çiflleri Bakan-
l›¤› taraf›ndan haz›rlanan 12 mad-
delik taslak TBMM’de kabul edildi-
¤i takdirde, polise tan›nacak yeni
yetkilerin baz›lar› flu flekilde: 

fiüphelendi¤i kifliyi savc›l›k izni
ve haberi olmaks›z›n gözalt›na ala-
bilecek ve 24 saat tutabilecek. Bu-
na, protesto eylemlerine kat›lanlar
da dahil olacak.

Gözalt›na al›nan kiflinin r›zas›
olmaks›z›n, hakim ve savc› izni
aranmaks›z›n DNA örne¤i al›n›p ar-
flivlenebilecek. 

Polis herhangi bir operasyonda
elde etti¤i “belge ve evraklar”› iste-
di¤i gibi arflivleyecek, mevcut uy-
gulamada oldu¤u gibi, savc›ya ver-
mek zorunda olmayacak.

Yani; keyfi gözalt›lar, yasal hale
gelecek. Meflru, demokratik hak
olan protesto eylemleri terörize edi-
lecek. Fiflleme yasallaflacak. Polisin
yarg›ya karfl› sorumluluklar› ask›ya
al›narak, “yasa biziz” anlay›fl› kat-
merlefltirilecek... Ki bunlar›n ço¤u
polisin zaten fiili olarak yapt›¤›, dü-
zenin hukukunun, hükümetin göz-
yumdu¤u fleylerdir.

Bu ülkede yaflanan her geliflme,
ç›kar›lan her yasa, “demokrasicilik
oyunu” gerçe¤ini teyid etmeye de-
vam etmektedir. “Avrupa Birli¤i’ne
uyum” ad›na ç›kar›lan yasalardan,

yeni yasalar ya da kararnamelerle
geri dönülmeyen bir teki kald› m›?
Hatta birço¤unda eskisini arat›r bir
bask› düzenini “yasal” hale getir-
meye haz›rlan›yor bu iktidar. 

Sadece bask›yla 
yönetebiliyorlar

Amaç; muhalif olan bütün sesle-
ri susturmak, örgütlenmeleri bask›
alt›na almakt›r. Halka karfl› savaflta
bask› ve terör yöntemlerini yasal k›-
l›fa büründürmektir. 

Peki neden böyle bir ihtiyaç
duymaktad›r AKP iktidar›? Hani ne
oldu, hak ve özgürlük nutuklar›na?

Özgürlüklerin, AKP iktidar›n›n
dilinde basit bir demagoji oldu¤unu
bafltan bu yana söyledik. Daha da
önemlisi, faflist bir düzenin üç befl
yasayla demokratikleflemeyece¤i-
nin alt›n› çizdik. Bu gerçekler her
geliflme ile bir kez daha kendini da-
yatmaktad›r. 

AKP’nin neden ihtiyaç duydu¤u
ise, izledi¤i politikalar›n sonuçlar›
ile ilgilidir. Ekonomi üzerine söyle-
nen bütün  yalanlara karfl›n, yoksul-
luk ve iflsizlik büyümektedir. ‹flbir-
likçilik ayyuka ç›km›flt›r. Halk›n
hiçbir sorununu çözememekte, gü-
nü kurtarma manevralar› bir yere
gelip t›kanmaktad›r. Tüm bunlara
karfl› mevcut örgütsüzlük, tepkisiz-
lik tablosunun sürgit olamayaca¤›n›
düzen de çok iyi biliyor ve baflta ör-
gütlenme hakk› olmak üzere, bask›
alt›na alarak önlem gelifltiriyor.  

Her gün yeni bir düzenlemeye ih-
tiyaç duyulmas›, zaten pratik karfl›l›-
¤› olmayan, AB bask›s›yla göster-
melik yap›lan düzenlemelerin birer
birer geri al›nmas›; uygulanan bask›
politikalar›n›n yetersizli¤ini, ne dev-
rimci demokratik mücadeleyi, ne de
Kürt halk›n›n taleplerini bast›rama-
d›¤›n› göstermektedir. Oligarflik ik-

tidar›n yap›s› gere¤i, halk›n demok-
ratik talepleri ve örgütlenmeleri
karfl›s›nda bildi¤i tek yöntem ise,
bask›d›r, susturmakt›r.

Bir yandan, kontrgerilla sald›r›-
lar› yo¤unlaflt›r›l›yor, di¤er yandan
halka karfl› savaflta polisin, ordu-
nun, flu bu ad alt›ndaki kontra örgüt-
lenmelerinin elini rahatlatacak, in-
fazlar›, iflkenceleri fütursuzca ger-
çeklefltirmelerini sa¤layacak yasal
düzenlemeler bu nedenle gündeme
getirilmektedir.

fiimdiden söyleyelim ki, baflara-
mazlar! Bu ülkede demokrasi oldu-
¤una inanan ve kendi güçlerine gü-
venmeyenleri belki sindirebilirler,
ama faflizm gerçe¤ini bilen devrim-
cilerin, halk›m›z›n hak ve özgürlük-
ler mücadelesini sindiremezler. 
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Polis “yetki”ye doymuyor
TMY tasla¤›ndaki yetkiler yetmedi, bu kez de keyfi gözalt›,

fiflleme, demokratik eylemleri bast›rma yetkileri yolda

Hükümet Söz-
cüsü ve Adalet
Bakan› Cemil Çi-
çek’in geçen haf-
ta Gazeteciler
Cemiyeti Genel
Kurulu’nda muha-
lif gazetelere yö-
nelik para cezalar›n›, toplatma ka-
rarlar›n› yeterli bulmayarak, “pa-
çavra”  dedi¤i, bu yay›nlar›n dur-
durulmas› gerekti¤ini söyledi. 

Faflizme yak›flan budur. Benim
istedi¤im gibi yay›n› yapm›yor; dü-
zeni teflhir ediyor; Kürt halk›n›n,
ezilenlerin sesine yer veriyor; öy-
leyse susturulmal›! 

Bu faflist kafay› demokrat ilan
edenler, AB’cilik u¤runa destek ve-
renler; halk› aldatma suçuna hiz-
met ettikleri için özelefltiri verirler
mi, umutlu de¤iliz. Ancak flu aç›k
ki, bu zihniyet muhalif düflünce-
den, örgütlenmeden korkuyor ve
her türlü yöntemle yoketmek, bas-
t›rmak istiyor. F Tipleri’nde tecriti
de ayn› mant›¤›n›n ürünü olarak
sürdürüyor AKP. 

Bu arada, “gazeteci” s›fat›yla
orada oturanlar›n, üstelik gazeteci-
lerin örgütü olma iddias›nda olan-
lar›n Çiçek’in bu sözleri karfl›s›nda-
ki suskunluklar›, tekelci medyan›n
da bas›n özgürlü¤ünü muhalif ya-
y›nlara tan›mama konusunda AKP
ile hemfikir oldu¤unu göstermifltir.  



Hürriyet yazar› Emin Çölaflan,
11 Haziran tarihli köflesinde bir
“kahraman”› tan›tt› okurlar›na. Bir
y›l önce kitab›nda yer verdi¤i “kah-
raman”›n ad›n›, kahramanl›klar›na
devam etsin diye o gün aç›klama-
m›fl, ölmesi üzerine flimdi aç›kl›yor. 

Ad› Sabah Ketene imifl. “Bir
devlet büyü¤ü” tan›flt›rm›fl kendi-
lerini. “Kahraman” Ketene büyük
devletin büyüklerinin emriyle ne
büyük vatansever ifller yapm›fl, bun-
lar›n bir k›sm›n›, “bir kahve molas›”
vermek için geldi¤inde Çölaflan’a
anlatm›fl. Biz de “iyi çocuklardan”
birini daha tan›m›fl oluyoruz böyle-
ce. Anlatt›klar›na bak›ld›¤›nda, an-
latmad›klar›n› tahmin etmek de zor
de¤il. Bir baflka nokta ise, kontrac›-
n›n “kanl› an›lar›n›” kahvesini yu-
dumlayarak dinleyen Çölaflan’›n
daha binlerce operasyondan, infaz-
lardan, kay›plardan, iflkencelerden
de haberdar oldu¤unu düflünmenin,
bu yaz›y› okuyanlar›n en do¤al hak-
k› olaca¤›d›r. Umar›z, Çölaflan bu
konuya da bir “aç›kl›k” getirir!

*

Yaz›y› okumayanlar için k›saca
özetlemekte fayda var. Neler yap-
m›fl bu “kahraman”, Çölaflan kendi
anlat›mlar›ndan aktar›yor:

“Malzemeleri ayr›ca gönderip o
ülkeye geçtik. Onlar›n turistik yöre-

lerinde birkaç bomba patlatt›k, ora-
lar› da derhal boflald›. Onlar›n bafl-
kentinde, metronun önünde bir pat-
lama oldu ve halk pani¤e kap›ld›.
Sonra dikkat ettiyseniz, o ülkede de
çok büyük orman yang›nlar› ç›kt›.”

“O ülke”, Yunanistan. “PKK’ye
destek veriyor” gerekçesi ile or-
manlar› yakan, baflkentlerinde bom-
balar patlatan, yani kendi tan›mla-
r›yla “terör eylemleri” gerçekleflti-
ren “kahraman”›n tek “vatansever”
hizmeti bu de¤il. “Verilen görev
do¤rultusunda hedef ülkeye ayr› ay-
r› gidiyorlar, orada ekibin öteki bi-
reyleriyle buluflup gerekeni yap›-
yorlard›.” Ne ülke içinde ne de
uluslaras› anlamda hukuk nedir bil-
meyen bir devletin verdi¤i görevler-
den birini aktar›yor Çölaflan:

“Bir ülkede kendilerine hedef
verilmiflti. Anlat›yor ve ayn› zaman-
da hay›flan›yordu: ‘Kald›¤› apart-
manda asansörün önünde s›k›flt›r-
d›k, en az on kurflun yedi. ‘Ölmüfl-
tür’ diye b›rak›p gittik. Fakat adam
yedi canl›ym›fl. Alt› ay hastanede
yo¤un bak›mda kald› ve sonunda
düzelip ç›kt›. Onu bitiremedik. Fa-
kat bundan sonra ifle yaramaz.’

Kuzey Irak’ta (Erbil) PKK’n›n
bir binas› var. (Sabah Ketene ve eki-
bi) binay› havaya uçurmak için gi-
diyorlar. Görev dönüflü bir gün bana

gazeteye geldi, anlat›yordu: ‘Abi bu
sefer can›m›z ç›kt›. Ayr›nt›l› keflifler
yapt›k. ‹ki arkadafl simitçi k›l›¤›na
girdik... Bir gece sabaha karfl› dük-
kánlar›n kilitlerini usulca söküp
içeri girdik ve patlay›c›lar› yerlefl-
tirdik. Bina yok oldu. ‹çerideki yir-
mi sekiz (PKK’l›) kifli de ayn› ak›be-
te u¤rad›. Ama bu sefer çok yorul-
dum. Zor bir iflti. Ankara’ya yolum
düflünce size u¤ramak istedim.’”

Bu arada, “iyi çocuklar›n” ‹stan-
bul’daki kontrgerilla faaliyetlerini
kamufle etmek için açt›klar› göster-
melik turizm bürosuna maliyecile-
rin gelmesi üzerine, Maliye Bakan-
l›¤›’n›n maliyecileri çekti¤ini, böy-
lece “iyi çocuk” Keteneler’in kont-
ra faaliyetlerinden hükümetlerin de
bilgisi oldu¤unu ö¤reniyoruz.

*

Birincisi; anlat›lanlar sadece bir
hukuk devletinde aç›kça suç de¤il,
ayn› zamanda uluslararas› suç nite-
li¤inde. Devlet kontra çocuklar›n›
gönderiyor ve komflu ülkenin bafl-
kentinde bombalar patlatt›r›yor, or-
man yak›yor, hukuk d›fl› yöntemler
kullan›yor, provokasyonlar tertipli-
yor, o ülke halk›nda “korku ve pa-
nik” yaratacak terörist eylemlere,
siyasi suikastlere baflvuruyor. 

Bu örnek bile, oligarflinin yöne-
tim tarz› hakk›nda yeterince ayd›nla-
t›c›d›r. Susurluk, bu zihniyetin ürü-
nüdür. Emperyalistlere tek kurflun
s›kmam›fl, aksine ba¤›ml›l›k düzeni
sürsün diye hep devrimcilere, yurtse-
verlere karfl› savaflm›fl kontrac›lar
böyle bir düzenin “kahramanlar›”d›r.

*

‹kincisi; normal bir hukuk düze-
ninde Çölaflan bunlar› yazabilir mi?
Yazd›¤›nda, ülkenin en çok satan
gazetesinde kontra eylemlerin övül-
mesi, yapanlar›n “kahraman” ilan
edilmesi karfl›s›nda, savc›lar durur
mu? Ancak Çölaflanlar yaz›yor ve
savc›lar seyrediyor! Çünkü bu ülke,
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Kontrac› “Kahraman” ve 
Kontra Kafal› “Ayd›n”

Keteneler, vurguncular›n tetikçileridir
Çölaflan, “Keflke mümkün olsa da, kamuoyu onlar› tan›yabilse. Ama onlar

hep gizli. Hep perdenin arkas›nda. En kutsal görevleri canlar› pahas›na yeri-
ne getiren, kendilerini vatana adam›fl insanlar. Namussuzlar›, üçká¤›tç›lar›,
vurguncular› ço¤u zaman biliyoruz da, vatana millete hizmet eden o kesimi ta-
n›m›yoruz bile” diyor. 

O “vatansever” maskeli tetikçiler nas›l bir düzenin sürmesi için savafl›yor-
lar peki? Ony›llard›r halk›m›z› iliklerine kadar sömüren, zulmeden bir düzenin
bekaas› için savaflanlar› alk›fllayacaks›n, sonra da vurguncudan, soyguncudan
bahsedeceksin! Bu arada merak etmesin, halk›m›z onlar› iyi tan›yor; Gazi’den,
fiemdinli’den, Susurluk’tan, Bin Operasyon’dan... Ve onlar kan›m›z› döktükçe,
o soyguncular, vurguncular düzenlerinin istikrar›ndan emin oluyor.



bir hukuk düzeni de¤ildir. “‹yi ço-
cuklar›n” düzenidir. 

Hukuk; “teröre, PKK’ye karfl›
savafl›yoruz” denildi¤inde biter! Bu
liman istisnas›z bütün kontrac›lar›n,
mafyac›lar›n s›¤›na¤›d›r. Devlete
hizmetlerinin karfl›l›¤›nda icazetini
ald›klar› uyuflturucu, haraç gibi iflle-
rini dahi ayn› demagojinin alt›na
gizlerler. Sadece düzenin hukuku
nezdinde de¤il, ayn› zamanda flove-
nizmle beyinlerini teslim ald›klar›
kitleler nezdinde de meflrulaflacak-
lar›n› hesaplarlar. Çölaflan’›n aleni
suçlar› sahiplenmesinin alt›nda da
ayn› demagoji yat›yor. Daha geçen
hafta ortaya ç›kan “Atabeyler Çete-
si” de bu limana s›¤›n›ld›¤›nda akan
sular›n duraca¤›n› düflünerek “bom-
balar› PKK’ye karfl› kullanacak-
t›k...” diyordu. Baflbakanlar›n, dü-
zenin yasalar›nca da “suçlu” say›-
lanlar› “devlet için kurflun yiyen de
s›kan da kahramand›r” diye selam-
lad›¤› bir ülkede, “hukuk” gibi kav-
ramlar›n ne önemi olabilir ki! 

Bu arada kontrac›lar›n övülmesi
istisna de¤ildir. Susurlukçu Ayhan
Çark›nlar’›n “kahraman”laflt›r›ld›-
¤›n›, “derin devlet gerekli” yaz›lar›
yaz›ld›¤›n› da biliyoruz. 

As›l sorulmas› gereken, burjuva
bas›n›n düzenin yasalar›nca da “hu-
kuk d›fl›” olarak nitelenen bu unsur-
lar› ve eylemlerini hangi siyasal
“iklim”de savunabildikleridir. 

Bu “iklim”, faflizmdir. Böyle bir
iklimde; hukuk yoktur, “vatan, mil-
let” edebiyat› ile, “terör” demagoji-
siyle faflist bask› ve terör meflru
gösterilir, “iyi çocuklar” halka karfl›
savafl›r, kay›plar, infazlar, iflkence-
ler temel politikalard›r. fiovenizmin,
hamasi milliyetçili¤in toplumun
tüm hücrelerine nüfuz etmesi sa¤la-
narak, kitleler kendi sorunlar›ndan
uzaklaflt›r›l›r ve kontrol alt›nda tutu-
lup yönlendirilir. “Dört yan›m›z
düflmanla çevrili” edebiyat› ile sü-
rekli bir “teyakkuz” hali, halklara
düflmanl›k körüklenerek, bu kontrol
mekanizmas› daha da s›k›laflt›r›l›r.
Kontrac›lar›n “vatansever” ilan
edildi¤i düzende, emperyalizmle ifl-
birli¤inin üzeri yine bu hamasi mil-

liyetçilik taraf›ndan örtülür. 

Halk›n bafl›na bombalar ya¤d›-
ran “iyi çocuklar”›n ordu ve devle-
tin tüm kurumlar›nca sahiplenildi¤i
böyle bir sistem, do¤al olarak ken-
di bas›n›n› da yaratm›flt›r. Çöla-
flanlar’›n beyinleri, bu havay› solu-
yarak kontralaflm›flt›r. Bu “iklim”in
sürmesi için kalem oynatt›kça köfle
sahibi olmufllard›r. 

Bir kontrgerilla eleman› ile ken-
dine lafa gelince “demokrat” diyen
bir köfle yazar›n›n bu tür bir iliflkisi-
nin “do¤al” olmad›¤› aç›kt›r. Sade-
ce birkaç örnek aktar›lan bu tür
kontra sald›r›lar›n› meflru gören,
onaylayan ve kontrac›n›n elindeki
onlarca insan›n kan›na kalemini ba-
t›r›p yaz›lar döflenen, kontra eylem-
lerinin ard›ndan karfl›l›kl› “yorgun-
luk kahvesi” içen birinin, ayd›nl›k-
la, demokratl›kla iliflkisi olamaz.
Ayafl Cezaevi önünde Susurlukçu
Korkut Eken’i “Türkiye seninle gu-
rur duyuyor” diye alk›fllayan faflist-
lerle, Çölaflan aras›nda en küçük bir
fark yoktur; Eken de deflifre olana
kadar “vatana millete hizmet eden o
kesimin” içindeydi. 

*

Kontrac› adeta Çölaflan’a rapor
veriyor. Ne ad›na? “Vatansever ya-
zar” oldu¤u için mi? Hangi “ideal”
onlar› biraraya getiriyor? Biri kont-
ra yöntemlerle, di¤eri kalemiyle
‘savaflarak’ nas›l bir ülke istiyorlar?

Çölaflan, “laik cephe”dendir,
“ulusalc›”d›r! Bu kesimlerin “AB
karfl›tl›klar›n›n” temelinde nas›l bir
düzeni savunduklar› bu yaz›dan
aç›kça görülmektedir. Gerçek an-
lamda ba¤›ms›zl›k de¤ildir savun-
duklar›. O “kahramanlar”›n, bu ül-
kenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
edenlere karfl› ony›llard›r savaflt›k-
lar›n› çok iyi bilir Çölaflan. Ketene-
ler’in amiri “devlet büyükleri” de¤il
midir, bu ülkeyi Amerikan emper-
yalizminin kuca¤›na oturtanlar.
fiimdi, “ba¤›ms›zl›¤›” savunuyor
maskesi alt›nda, iflbirlikçi düzen
sürsün “ama, içeride istedi¤imiz gi-
bi as›p keselim” demektedirler. Çö-
laflanlar, Keteneler; böyle bir düze-
nin “kahraman savaflç›lar›”d›r.
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Bir ‘Kahraman’›n Sonu
Gazi’de halka kurflun ya¤d›ran

Adem Albayrak ve Mehmet Gündo-
¤an, katliamdan 11 y›l sonra ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan mevzuata göre
1 y›ldan fazla ceza ald›klar› gerekçe-
siyle polislikten at›ld›lar.

Adem Albayrak, tahliye olmas›-
n›n ard›ndan Rize’de TAYAD’l›lara
karfl› faflist sald›r› örgütleme gibi
“devlet hizmetlerine” devam eder-
ken, böyle bir karar› beklemiyor ola-
cak ki, hizmet etti¤i devlete flöyle si-
temde bulundu:

“Emri onlar vermiflti. Ama hapis-
te yatan biz olduk. Kimileri ise kah-
raman ilan edildi. Biz örgütlerin
önüne at›ld›k. Onlar bakan ve mil-
letvekili oldu. Biz mahkûm edildik.
Ülkemize ba¤l›l›¤›m›z için cezalan-
d›r›ld›k. Yarg›lanmas› gerekenler bi-
zim bafl›m›zdakilerdi. Biz kurban
edildik. Bugün Nejdet Menzirler'in,
Hayri Kozakç›o¤ullar›'n›n yarg›lan-
mas› laz›m. Biz verilen emirleri ye-
rine getirmifltik.”

Vah zavall› tetikçi vah! O da va-
tansever oldu¤u için cezaland›r›l-
m›fl! Paçavraya çevrilip bir kenara
at›l›nca dili de çözüldü, bugüne ka-
dar “Devleti için susmufl”. Tam da
bizim 11 y›ld›r hayk›rd›¤›m›z gerçe-
¤in itiraf› bu; evet, emir verilmiflti;
Gazi’de katliam yap›lacak diye.
Emir verenler bu ülkeyi yönetenler-
di, oligarflik devletti. Albayraklar bu
emirle bast›lar teti¤e ve flimdi salya
sümük
a ¤ l › -
y o r l a r
tüm paçavra-
laflan tetikçi-
ler, iflkenceci-
ler gibi. Bu
oligarflik dev-
letin gelene¤i-
dir; kullan›r ve bir
kenara atar. Manisa
iflkencecisi Baflkomi-
ser Halil Emir’i ha-
t›rlay›n; demokrasi-
cilik oyunu gere¤i
hapse at›ld›¤›nda salya
sümük böyle a¤lam›flt›. 



Diyarbak›r Valili¤i ‹nsan Hakla-
r› ‹l Kurulu’nun, Sosyal Hizmetler
‹l Müdürlü¤ü'ne ba¤l› yuva ve ye-
tifltirme yurduyla ilgili raporunda,
yuvada olmas› gereken çocuklardan
34’ünün 2002 y›l›ndan bu yana “ka-
y›p” oldu¤u ortaya ç›kt›. Olay›n ba-
s›na yans›mas›n›n ard›ndan, bugüne
kadar ilgilenmeyen yetkililer hare-
kete geçti ve çocuklardan 13'ü bu-
lundu. Bunlardan D.M.'nin, kapkaç
suçundan cezaevinde oldu¤u anlafl›-
l›rken, 5'i sabah saatlerinde sokakta
kâ¤›t mendil satarken bulundu. 

Diyarbak›r olay›n›n ortaya ç›kt›-
¤› günlende, yurtlarda yaflayan an-
cak kay›p olan baflka rakamlarda
yans›d›. Adana’da 27, Sakarya’da
15 çocuk bu durumda. ‹zmir’de ise,
“kay›p çocuk” say›s› 118. 

Yasa; 18 k›z, 16 erkek 34 çocu-
¤un belli bir yafla kadar bak›m, e¤i-
tim gibi haklar›n›n devletin güven-
cesinde oldu¤unu söylüyor. Devlet
de, “bu çocuklar benim korumam-
dad›r” diye belgelerine kaydediyor.
Ancak ne yasada yazan uygulan›yor
ne de devletin kay›tlar gerçe¤i yan-
s›t›yor. Ç›plak gerçek flu: Devletin
sorumlu¤undaki 34 çocuk kay›p! 

Olay üzerine yetkili-
lerce yap›lan aç›klama-
larda ise, adeta “ne var
bunda bu kadar abarta-
cak” havas› hakim. ‹l
müdürlü¤ü, “Her ilde bu
kadar kay›p var, aileleri
götürmüfltür” gibi aç›kla-
malar yaparken, adeta
basit birer eflyadan söze-
diyordu. Baflbakanl›k
Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kuru-
mu’ndan (SHÇEK) so-
rumlu Devlet Bakan› Ni-
met Çubukçu da, olay›
yans›tan bas›n› suçlaya-
rak çocuklar›n kay›p de-
¤il, kaçak oldu¤unu be-
lirtti ve “Türkiye genelin-
de ortalama bu durumda-

ki çocuk 600 ile 900 aras›nda de¤i-
flir” aç›klamas›nda bulundu.

Diyelim ki “kaçak”; ne fark
eder? Olay bas›na yans›yana kadar
o “kaçaklar›” bulmak için ne yap-
t›n? Hiç! Asl›nda söylemek istedi¤i
flu: Suçlu biz de¤iliz, çocuklar. Peki
neden kaç›yorlar? Malatya örne¤i
daha tazedir, yuva ve yetifltirme
yurtlar›ndaki yaflam koflullar›, da-
yaklar, istismarlar kimse için s›r de-
¤ildir ve tüm bunlar devletin bürok-
ratlar›n›n bilgisi dahilinde yaflan-
maktad›r. Ama, adeta çok do¤al bir
durummufl gibi, piflkince ve sorum-
suz aç›klamalar yap›l›yor. Sorum-
suzluk öylesine üst boyuttaki yetki-
sinde olan kurumlardan kaçan ço-
cuklar›n say›s›n› dahi net veremi-
yor, çünkü hesab›n› bile tutmuyor
bu düzen. Böyle bir düzenin çocuk-
lara de¤er verdi¤i söylenebilir mi? 

‘Ülker’ reklaml› biskivü da¤›ta-
rak “çocuklar› ne kadar çok sevdi-
¤i” flovu yapan Baflbakan’a ba¤l› bir
kurumda yafland› bunlar. Ama o su-
suyor. Çünkü O da Çubukçu gibi
düflünüyor. Çubukçu, sorumlulukla-
r›n› sorumsuzca aç›klamay› da, is-
lamc› holdinglerin doland›rd›¤› in-

sanlara “paray› verirken bana m›
sordunuz” diyen Baflbakan’dan ö¤-
renmektedir. 

*

Olay›n bir di¤er boyutu ise, çok
daha köklüdür, devletin niteli¤iyle
do¤rudan ilgilidir. 

Oligarflik devlette “sosyal hiz-
met” diye bir anlay›fl yoktur, hiç ol-
mam›flt›r. Sadece çocuklar için de-
¤il, halk›n en temel sosyal haklar›
hep “yük” olarak görülmüfl, insana
de¤er verilmemifltir. Bu durum,
özellefltirmeci anlay›flla birlikte da-
ha da katmerleflmifl, “devlet her
alandan elini çekecek” söylemi ifl-
lenmifltir. Halk›n taleplerini bast›r-
mak için oluflturulan kurumlar d›-
fl›nda her alandan elini çeken devlet,
kimsesiz çocuklara karfl› neden so-
rumluluk duysun; kâr getiren bir
alan de¤il ki! 

O çocuklar sokakta m› yafl›yor,
fuhufl çetelerinin eline mi düflmüfl,
yoksa organ mafyas› ci¤erlerini,
gözlerini söküp cesedini izbe bir ye-
re mi gömmüfl; devletin sosyal hiz-
met kurumunu, polisini ilgilendir-
miyor, araflt›rm›yor. ‹l Kurulu üye-
lerinden biri suç duyurusunda bu-
lunmasa, gizlenmeye devam edile-
cek. AKP iktidar› hem sorumlulu-
¤unu yerine getirmiyor, hem de bu-
nun ortaya ç›kmamas› için de gizle-

me yoluna gidiyor. Nas›l-
sa insan›n de¤eri yok! 

AKP iktidar› için
SHÇEK, bir kadrolaflma
alan›d›r sadece. Kurumun
çal›flma alan›n›n çok ge-
nifl olmas›na karfl›n, uz-
man yetifltiren sadece bir
tek fakültenin olmas› bir
yana, AKP’nin haz›rlad›¤›
ve halen tasar› halinde bu-
lunan Sosyal Hizmetler
Yasas› ç›kt›¤›nda, bugün-
den daha kötü koflullar›n
oluflmas› için zemin ha-
z›rlanacak. Zira, taslakta
uzman olmayan kifliler
kurumda çal›flabilecekler.
Bugün zaten fiili olarak
yapmaktad›r bunu.
Birçok yetifltirme yurdu-
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Kay›p çocuklar ülkesi

Eksik olan üç masa, befl sandalye de¤il, insan! Bak›ma,
korumaya muhtaç çocuklar hem de. Devlete emanet

edilmifl bu çocuklar; ama kay›plar. En kötü koflullarda
yaflatt›¤› çocuklardan kaç›n›n kay›p oldu¤unun hesab›n›
bile tutmuyor bu devlet. Çünkü oligarflik devletin sosyal
hizmet gibi bir anlay›fl› yoktur, bu ad› tafl›yan kurumlar›

tamamen göstermeliktir. Bu nedenle asl›nda onlar›n
hepsi “kay›p çocuklar”d›r. 



nun bafl›na getirilen bürokratlar›n
uzmanl›k vb. hiçbir vasf› yoktur, tek
özellikleri “AKP’lilikleri”dir. Ayn›
anlay›fl, temiz suyu dahi bulunmayan
yurtlara imam kadrosu atamaya daha
bir öncelik vermektedir.

Yurtlarda çocuklar›m›z›n nas›l
e¤itildiklerine, güya devletin gü-
vencesinde olan ifl-gelecek garanti-
lerine ise hiç girmiyoruz. Hayat›n
di¤er alanlar›nda gençlerimize nas›l
bir e¤itim veriyorsa, milyonlarca
gencimizi nas›l geleceksiz, iflsiz, afl-
s›z b›rak›yorsa; yurtlarda bunun çok
daha geri ve yozlaflm›fl bir hali ol-
du¤u aç›kt›r. Ya çetelere, mafyaya
eleman yetifltirmekte ya da kendisi
do¤rudan kontralaflt›rmaktad›r. 

Sokaklardaki çocuklar›n 
sorumlusu bu düzendir

Kimsesiz çocuklara ve yafll›lara
karfl› düzenin hiçbir sorumluluk
duymamas›, aç›k bir çürümenin
yans›mas›d›r. “Sosyal devlet” gibi,
zaten hiçbir zaman olmam›fl fleyleri
bir yana b›rakt›k, ahlaki ve vicdani
olarak bir çürümüfllüktür bu tablo.
Düzen, yaratt›¤› yoksullu¤un do¤-
rudan ya da -aile parçalanmalar› gi-
bi- dolayl› sonuçlar› sonucu bak›ma
muhtaç hale getirdi¤i çocuklar›na,
sokaklardan baflka bir adres göster-
memektedir. Binlercesi güya “dev-
letin flefkatli ellerine” teslim edil-
mifl, ama o eller dövüyor, eziyor,

horluyor, kifliliksizlefltiriyor ve en
sonunda da soka¤a itiyor. Yurtlar-
dan, yuvalardan sokaklara f›rlat›l›p
at›lan çocuklar, yoksulluk baflta ol-
mak üzere çeflitli nedenlerle parça-
lanan ailelerin çocuklar›yla, evle-
rinden kaçanlarla birlefliyor ve kar-
fl›m›za “sokak çocuklar›” denilen
olgu olarak ç›k›yor. (Ki bu kavram
bile, do¤allaflt›ran zihniyetin ürünü)

Türkiye genelinde sokaklarda
yaflama mahkum edilen çocuklar›n
say›s›, Umut Çocuklar› Derne¤i'nin
2005 verilerine göre; 20 bindir.
Ekonomi üzerine, sosyal devlet, re-
fah üzerine at›lan bütün nutuklar›n
bitti¤i yerdir buras›. 

Sosyalizmde; kimsesiz çocukla-
r›n e¤itim ve bak›m› devletin en te-
mel sorumluluklar›n›n bafl›ndad›r.
Bu nedenle bütün hatalar›na karfl›n,
ne “eski” sosyalist ülkelerde ne de
bugün Küba’da sokak çocu¤u diye
bir olgu yoktur. 2. Paylafl›m Sava-
fl›’nda 20 milyon insan›n› kaybeden
Sovyetler’in, bu kay›plar›n geride
b›rakt›¤› çocuklara nas›l sahiplendi-
¤inin örnekleri bilinir.

Geliflmifl kapitalist ülkelerde da-
hi, sistemin kâr-ç›kar üzerine otur-
mas› kimsesiz çocuklara bak›fl› te-
melden etkilese de, sosyalizmin
bask›lanmas› ve emekçilerin müca-
delesi sonucu gelifltirilen “sosyal
devlet” anlay›fl›n›n sonucu olarak,
bu alanda da kimi kurumlaflma ve
pratik tedbirler sözkonusudur. 

Ancak kendi halk›na düflman,
yoksullu¤un devasa boyutlarda ol-
du¤u, yozlaflt›rma politikalar›n›n
bizzat devlet eliyle uyguland›¤›, sis-
temin bütün çarklar›n›n emperyalist
tekellerin ç›karlar› yönünde iflledi¤i
ülkemizde, çürüme en baflta bu tür
örneklerde kendini göstermektedir.

Sokaklar›nda 20 bin çocu¤un,
gencin yaflad›¤› bir ülkedir buras›.
Her gün izliyoruz; ya uyuflturucu,
uçucu madde ba¤›ml›l›¤›n›n esiri
olmufllard›r ço¤u ya da kapkaç, h›r-
s›zl›k gibi suçlar›n içinde bo¤ul-
maktad›rlar. Soruna sadece polisiye
tedbir, yasalar› a¤›rlaflt›rma gözüyle
bakan, sokak çocuklar›n› kurflunla-
may› mübah gören bir zihniyet yö-
netiyor ülkemizi. Böyle bir zihniye-
tin çözebilece¤i hiçbir sorun yoktur.  
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Temel Haklar
Federasyonu:
“Çocuklar›m›z, açl›k yoksul-

luk içinde... Çocuklar›m›z uyuflturu-
cu bata¤›nda... Çocuklar›m›z so-
kaklarda yafl›yor. Çocuklar›m›za bu
düzen hiçbir fley vermiyor. Halk›
yoksullaflt›r›p sefalete sürükleyen-
ler çocuklar›m›z›n çocukluklar›n›
yaflamas›na da engel oluyor.  Hak
ettikleri e¤itim sa¤l›k, beslenme, in-
sanca yaflam haklar›n› vermek yeri-
ne onlar› sokaklarda bali çekmeye
h›rs›zl›k yapmas›na ailelerin da¤›l-
mas›na neden oluyor.”

Devrimciler oligarflik düzenin
halk› yozlaflt›rma politikalar›na
karfl› ideolojik mücadelelerini sür-
dürürken, bir yandan da uyuflturucu
sat›c›lar›na, batakhanelere, fuhufl
evlerine yoksul halk›n yaflad›¤› ma-
hallelerde yaflam hakk› tan›maya-
caklar›n› gösteriyorlar. 

Cepheli militanlar, yozlaflt›rma
politikalar›na hizmet eden, gençle-
rimizi zehirleyen uyuflturucu tacir-
lerine, batakhanelere, fuhufl evleri-
ne yönelik 12 Haziran günü eylem-
ler gerçeklefltirdi. 13 Haziran’da

dergimize telefonla yap›lan üstlen-
melerde, eylemler hakk›nda bilgi
verildi. Buna göre;

13 Haziran akflam saatlerinde
Esenler Nam›k Kemal Caddesi
üzerinde bulunan bir uyuflturucu
flebekesine ait büro, Cephe militan-
lar› taraf›ndan bas›larak tahrip edil-
di. ‹çeride bulunanlar› enterne eden
Cepheliler, uyuflturucu tacirlerine
izin verilmeyece¤ini anlatan bildi-
riler da¤›tt›lar.

‹kinci eylem ise, ayn› gün ve sa-

atlerde Okmeydan› ve fiark Kahve-
si'nde bulunan Star ve Havuzbafl›
isimli pavyonlara yönelik gerçek-
lefltirildi. Pavyonlar›n mahallede
her türlü pisli¤in, ahlaks›zl›¤›n ya-
y›c›s› oldu¤u için bas›larak tahrip
edildi¤ini belirten Cepheliler’in
üçüncü eylemi ise, bir fuhufl evine
yönelikti. 

12 Haziran günü saat 20.00'de,
Ümraniye 1 May›s Mahallesi 3111.
sokakta fuhufl yapt›¤› belirlenen bir
ev, Cepheliler taraf›ndan tahrip
edildi.

Batakhanelere, Uyuflturucu Tacirlerine Karfl› Eylemler
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Gerek TV’ler, gerekse de gaze-
teler günlerce yay›n yapt›, konu
manflete ç›kar›ld›. ‹zlemeyenler
için k›saca hat›rlatal›m:

Konya Selçuk Üniversitesi E¤i-
tim Fakültesi ö¤rencisi Talip Sefil,
elini ayn› okuldaki k›z arkadafl›
Yeflim Yükselen'in omzuna at›nca,
“ülkücü” oldu¤u belirtilen A.K. ta-
raf›ndan dövüldü, tehdit edildi ve
hakk›nda soruflturma aç›ld›. Talip
Sefil, kendisini “burada k›zlarla

yak›nlaflmak yasak. Seni ibreti

âlem için Dolunay Cafe'nin

önünde vururum” diye tehdit
eden fafliste, kim oldu¤unu sordu-
¤unda “Teflkilat›z” cevab› ald›. Ve
ayn› anda genç dövüldü. 

15 May›s’ta yaflanan bu olay›n
ard›ndan gençler karakola flikayet-
te bulundu. Ancak dekanl›¤›n so-
ruflturmas› sadece “darp” ile ilgili
de¤ildi. Gençlerin, “toplum içinde
hofl karfl›lanmayacak bir vaziyette
bulunmak”tan ifadeleri al›nd›. So-
ruflturmay› yürüten Yrd. Doç. Dr.
Adnan Do¤an Buldur, “Okulda el
ele bile tutuflman›z yasak. Toplu-
mun huzurunu bozdu¤unuz için ce-
za al›rs›n›z” dedi gençlere. Genç-
ler, kendisine 'teflkilat' diyen faflist-
lerin benzeri birçok olayda gençle-
ri dövdü¤ünü ve yönetimin göz
yumdu¤unu anlatt›lar. Yrd. Doç.
Dr. Buldur da, maharetmifl gibi,
“erkek ö¤rencinin k›z ö¤renciye
sar›ld›¤› yönünde bilgi ald›k. Bu
nedenle hem tehdit ve darp, hem
de sar›lma olay›yla ilgili sorufltur-
ma açt›k” diye konufltu bas›na. 

Faflist terörün sadece devrimci
demokrat gençleri de¤il, kendile-
rinden olmayan tüm ö¤rencileri
tehdit ve bask› alt›nda tuttu¤unun,
denetimleri alt›na almak istedi¤i-
nin, faflistlerle-okul idarelerinin ifl-
birli¤inin ve ayn› gerici-faflist zih-
niyeti temsil ettiklerinin bir örne-
¤idir yaflanan. 

Uyuflturucu, haraç, kad›n pa-

zarlama gibi ifllerin kompedan› fa-
flistlerin “ahlak bekçili¤i” ile ken-
dilerini meflru gösterme ikiyüzlü-
lü¤ünü anlatmayaca¤›z. Bunlar bi-
liniyor. 

As›l dikkat çekici olan ise, bur-
juva bas›n›n özellikle soruflturma
üzerine kopard›¤› f›rt›nad›r. Son
y›llarda devrimci demokrat genç-
ler hakk›nda sudan bahanelerle
yüzlerce soruflturma aç›ld›. ‹deolo-
jik halay çekmekten türkü söyle-
meye, afifl asmaktan bas›n aç›kla-
mas› yapmaya kadar her fley ceza
konusu oldu ve yüzlerce ö¤renci
bu flekilde soruflturuldu, kimisi
okulundan at›ld›, uzaklaflt›r›ld›.
Keza faflistler, okul idareleri ve
polisin deste¤iyle her gün silahlar,
sopalar, sat›rlarla sald›rd›lar dev-
rimci demokratlara. 

Burjuva bas›n bunlar›n hiçbiri-
ni görmek istemedi, b›rak›n man-
flete ç›karmay›, haber dahi yapma-
d›. Çünkü onlar için devrimci
gençli¤in sindirilmesi daha ön
plandayd›. Faflist sald›r› ve gerici-
faflist üniversite yönetimleri, çok
daha genifl bir kesimi tehdit etme-
ye bafllad›¤›nda gündem yapt›lar.
Ayn› durum, hayat›n di¤er alanla-
r›nda da sözkonusu. Faflistleri ve
kendine “ulusalc›” diyen güruhu,
ancak kendilerine de yöneldikle-
rinde gördüler. “Vatandafl tepkisi”
diye, bu güruhun devrimcileri,
yurtseverleri linç etmek istemesini
meflrulaflt›rd›klar›n› ise hemen
unutuverdiler. 

Riyakârl›k buradad›r. Bu ne-
denle, burjuva bas›n samimiyetsiz-
dir, yar›n yine ayn› tavr›na devam
edecektir. Mesela, ayn› günlerde
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Rektör-
lü¤ü’nün, faflist sald›r›lara karfl›
koymak, afifl asmak, bas›n aç›kla-
mas› yapmak gibi nedenlerle, 1
hafta ile 1 ay aras› uzaklaflt›rma
cezas› verdi¤i 30 ö¤renciyi haber
dahi yapmad›lar.

“ÖSS Kald›r›ls›n 
YÖK Da¤›t›ls›n”
Mersin'de lise ve üniversite ö¤-

rencileri, ÖSS ve YÖK’ü protesto et-
tiler. Gençlik Federasyonu’nun da
yerald›¤› ö¤renci gruplar› ‹HD önün-
de toplanarak, “ÖSS Kald›r›ls›n,
YÖK Da¤›t›ls›n, F Tipi Üniversite ‹s-
temiyoruz, F Tipi Lise ‹stemiyoruz,
Savafl De¤il E¤itime Bütçe” slogan-
lar›yla Büyükflehir Belediyesi önüne
kadar yürüdü. Burada yap›lan aç›kla-
mada, ÖSS sisteminin kald›r›lmas›
istenirken, ö¤renciler birlikte hare-
ket etmeye ve mücadeleye ça¤›r›ld›.

Madencilerin
Ailelerine Ziyaret
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, TKP,

DTP ve SGD temsilcilerinden oluflan
bir heyet, 1 Haziran’da Dursunbey ‹l-
çesi’ndeki fientafl Madencilik’te ha-
yat›n› kaybeden 17 madencinin aile-
lerine taziye ziyaretinde bulundular.

Bu Yönetmelik 
AB Makyaj› Tutmaz
AB makyajlar›na YÖK de ayak

uydurdu, disiplin yönetmeli¤inde ki-
mi de¤ifliklikler yap›ld›. Resmi Ga-
zete’de yay›nlanan düzenlemelerde,
tek kifli yerine “ö¤renci eylemlerin-
de” araflt›rma ve soruflturman›n rek-
törlük inisiyatifinde bir kurul taraf›n-
dan gerçeklefltirilmesi; soruflturma
sürecinin “aceleye getirilmemesi”
için soruflturma sürecinin uzat›lmas›
gibi düzenlemeler içeriyor. 

Hiçbir k›r›nt› de¤ifliklik, faflist
cuntan›n eserini makyajlayamaz.
Tümden de¤ifltirilmesinin gereklili¤i
bir yana, YÖK disiplin yönetmeli¤i-
nin en temel bask› maddeleri oldu¤u
gibi duruyor. Örne¤in, ö¤rencilerin
okul d›fl›ndaki eylemlerini de sorufl-
turan anti-demokratik madde koru-
nuyor. 

Burjuva bas›n gerici-faflist terörü 
ve soruflturmalar› keflfetti!
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‹ktidarlar›n gençli¤e yönelik
uygulad›¤› gerici faflist e¤itim sis-
teminden, ekonomik sorunlar›na
kadar birçok sorun gençli¤i için-
den ç›k›lmaz sorunlar›n, gelecek
kayg›s›n›n pençesine at›yor. Te-
kellerin ç›kar›n› her fleyin üstün-
de tutan iktidar, sorunlar› çöz-
mek yerine, yeni yasa ve yönet-
meliklerle daha da a¤›rlaflt›r›yor. 

“E¤itim”, egemen s›n›f›n toplu-
mu, gençli¤i kendi ç›kar ve ihti-
yaçlar› do¤rultusunda flekillendir-
me sürecedir. Bu genel ve do¤ru
bir tan›md›r. Örne¤in; sosyalizm-
de egemen s›n›f emekçiler oldu-
¤u için, emekçi halk›n ç›kar›nad›r
e¤itim sistemi, halk›n ihtiyaçlar›-
na göre flekillenir. Yani ço¤unlu-
¤un ç›kar› ve ihtiyac›na göre. 

Kapitalizmde ayn› durum bur-
juvazi için geçerlidir. Ülkemizde
egemen s›n›f iflbirlikçi tekelci
burjuvazi ve onunla iktidar› pay-
laflan di¤er oligarflik kesimler ol-
du¤u için de, e¤itim sisteminin
özünü onlar›n ç›karlar› ve ihtiyaç-
lar› belirliyor. 

E¤itimin ticarilefltirilmesi, nite-
li¤i, böyle bir e¤itim anlay›fl›na
itiraz eden gençlerin, üniversite-
lerde YÖK'le, liselerde disiplin yö-
netmelikleriyle anti-demokratik
bask›larla susturulmas›; hepsi bu
k›stasa göre belirleniyor. Yani
egemen olan s›n›f›n, oligarflinin
ç›kar ve ihtiyaçlar›na. 

E¤itim hakk›, her insan›n en
temel hak ve özgürlüklerinden
biridir. Bunun gerektirdi¤i ise,
e¤itimin her seviyede ücretsiz ol-
mas›d›r. Ancak ülkemizde tam
tersidir, geliflmifl kapitalist ülke-
lerde de bu konuda büyük bir
sald›r› dalgas› ve direnifl yafland›-
¤› Fransa, Yunanistan, Almanya
gibi örneklerden bilinmektedir. 

‹ktidar, mevcut paral› e¤itimle,
ayr›cal›kl› paral› e¤itimin aynas›

özel üniversitelerle yetinmemifl
olacak ki, flimdi de devlet üni-
versitelerinde özel paral› bö-
lümler kurulmaya baflland›. 

‹TÜ ve ODTÜ'de bu uygulama
geçen y›l hayata geçirildi. Yüzde-
lik olarak her sene artt›r›lmas›
planlanan harçlar› da düflündü¤ü-
nüzde, ticarilefltirmenin dayand›-
¤› boyut görülmektedir. Ki, yüz-
binlerce ö¤renci harç paras›n›
ödeyememe, okul ihtiyaçlar›n›
karfl›layamama gibi nedenlerle
okulu b›rakma ile yüzyüze. 

Liseler için de durum farkl› de-
¤ildir. Gerici-faflist e¤itim sistemi-
nin uyguland›¤›, fiziki-ekonomik
yetersizlikler içindeki liselerde,
her dönem toplanan zorunlu ba-
¤›fllar, iktidar›n yalanlar›na karfl›n
yasallaflt›r›l›yor. Ö¤renci velilerine
ve ö¤rencilere kay›t s›ras›nda
zorla imzalatt›r›lan okul-veli söz-
leflmesi bunun ilk ad›m›. Özel
okullar›n önünü iyice açan yeni
yönetmelikler yürürlü¤e girmifl
durumda. Devlet okullar›na yaka-
cak ödene¤i göndermeyen iktidar
ve onun Milli E¤itim Bakan›,
"Özel okullara kay›t olan her ö¤-
rencinin kay›t masraf›n› 1000
YTL'si devlet taraf›ndan ödene-
cektir" aç›klamas› ile, gerçeklerin
üzerini örtmek istemektedirler.

YÖK'ün özel-vak›f üniversite-
lere ay›rd›¤› bütçenin, kredilerin
devlet üniversitelerine ay›rd›¤›n›n
neredeyse 2 kat›na denk düflme-
si, düzenin tercihini ve nas›l bir
e¤itim sistemi istediklerini göste-
ren bir baflka örnektir. 

E¤itimi al›n›r sat›l›r bir hale
dönüfltürerek büyük bir sektör
kurman›n ad›mlar›d›r bunlar. Pa-
ras› olan okur olmayan okuya-
maz diyorlar. Kapitalizmin e¤itim
anlay›fl›d›r bu.

E¤itimi ticaretlefltiren iktidar
en temel ö¤renci haklar›m›z› da
gasbediyor. Ulafl›m, bar›nma, me-
diko-sosyal gibi hizmetler ya gös-
termelik ya da yok. 1 milyondan
fazla ö¤renci için sadece 200 bin
kapasiteli ve son derece sa¤l›ks›z
yurtlar bunun bir örne¤i. Gençlik,
iktidar›n gözünde ucuz iflgücü,
sisteme dâhil olan yeni müflteri,
zorunlu asker vb.’den baflka bir

fley de¤il. Gelecek, ifl kayg›s› tüm
emekçi çocuklar›n›n en önemli
sorunu. Çal›flabilir durumdaki
gençlerin büyük ço¤unlu¤u iflsiz
ve ifl bulma imkân›ndan yoksun.
Bu y›l›n bafl›nda aç›klanan bir
araflt›rma söylüyor bunu. Doç. Dr
Banu Say›ner'in üniversite ö¤ren-
cileri aras›nda yapt›¤› araflt›rma
ise, gençli¤in gelecek kayg›s›na
›fl›k tutuyor: ‹fl bulmaktan ya da
bulaca¤› iflin ortam›ndan kaynakl›
gelecek için "karamsar›m" diyen-
lerin oran› %65.2. Yine ayn› ko-
nuda E¤itim-Sen'in araflt›rmas›na
göre gelecekten umutlu olan üni-
versite ö¤rencilerinin oran› sade-
ce %14.

Çözüm yerine sorun üreten bir
iktidar ve sistem vard›r ülkemiz-
de. Bu sistem de¤iflmeden halk
için bilim halk için e¤itim veren
demokratik e¤itim kurumlar› ku-
rulmadan, gençli¤in burada özet-
ledi¤imiz sorunlar› çözülmeye-
cektir. Uygulad›klar› tüm bu siya-
si, ekonomik, bask› politikalar›yla
yaratt›klar› gelecekten umutsuz
bir gençlik tablosu, daha da a¤›r-
laflacakt›r. 

SONUÇ OLARAK

Gerek ülkemiz gençli¤i gerek-
se de dünya gençli¤i her zaman
toplumlar›n en dinamik tabakas›-
n› oluflturmufllard›r. Gençli¤in di-
namizmi, cüreti ve ayd›n karak-
teri, gençli¤in insanca yaflanabile-
cek bir ülke ve dünyay› yaratma
mücadelesinin ön saflar›nda ol-
mas›n› beraberinde getirmifltir.
Düzenin korkular›n›n, sorufltur-
malar, faflist terör, gözalt› ve tu-
tuklamalarla bask› alt›nda tutma-
s›n›n nedeni de buradad›r. 

Sorunlar›m›z›n çözümü, hatta
en temel ö¤renci haklar›m›z› ka-
zanmam›z›n ise tek bir yolu var-
d›r; militan, kitlesel mücadele.
Gençlik Federasyonu’nun amac›;
hem sorunlar›m›z›n çözümü için,
gençlerin gelecekten umutlu hale
gelmesi için böyle bir hareketi
örgütlemektir. Bu, ayn› zamanda
yaflamaktan onur duyaca¤›m›z
bir ülkeyi yaratma misyonumu-
zun gere¤idir.

Gençlik Federasyonu

Ticarileflen e¤itim,
gelecekten umutsuz
gençlik ve çözüm

gS ençlikte:öz



Sevgili okurlar›m›z merhaba! Bu
hafta “tarih”te dolaflaca¤›z biraz.
Ama yanl›fl ifade etmifl olmayay›m;
herhangi bir dönemin tarihini ele
alacak de¤iliz; “tarih”in bizzat ken-
disini, kavram olarak, bilim olarak,
kültürün bir parças› olarak tarihi ele
alaca¤›z. 

fiunu kabul etmek gerekir ki, ta-
rihle çok içli d›fll› de¤iliz. Elbette
tarihe saplan›p kalmak de¤il sözünü
etti¤imiz. Veya soyut bir tarih bilgi-
sinden de sözetmiyoruz. Hani okul-
larda s›k s›k söylenir ya, flunlar› ö¤-
renip de ne olacak? Öyle de¤il me-
sele. Tarih, asl›nda kuru bir geçmifl-
ten ibaret de¤ildir. Tarih, yaflayan
bir olgudur. “Tarih” kelimesinin
ve “yaflayan” kelimesinin ayn›
cümle içinde yanyana getirilmesi
çeliflkili gibi görülebilir size. Baflka
bir flekilde flöyle ifade edeyim: Ta-
rih, ideolojide, kültürde, gelenekler-
de yeral›fl›yla, bilinçlerdeki yans›y›-
fl›yla, do¤rudan veya dolayl› olarak
ayn› zamanda gelece¤i de etkileyen
bir unsurdur. 

Sözümün bafl›nda “tarihle içli
d›fll› de¤iliz” derken iflte bu anlam-
daki bir içiçelikten bahsediyorum.
Tarihi ö¤eler, kitlelerle iliflkimizde,
teorimizde, propaganda ve ajitasyo-
numuzda oldukça az yer tutar. Peki
neden? Buna k›saca de¤inip öyle
devam edelim konumuza. Buyur
Mazlum. 

Mazlum: Kemal arkadafl k›sa-
ca de¤inelim dedi ama asl›nda genifl
bir konu. Yine de k›sa tutmaya çal›-
flay›m. Tarihin kitlelerle iliflkide, te-
oride, propaganda da yeterince yer
almamas›n›n solun kendinden kay-
naklanan nedenleri oldu¤u gibi, d›fl
koflullardan kaynaklanan nedenleri
de vard›r. 

Solun kendinden kaynaklanan

nedenleri bir tek nedende ifade et-
mek zor. Bunda mesela, solun uzun
y›llar, 1960’lara kadar bir “ayd›n
hareketi” olarak kalmas›, kitlesel
bir karakter göstermemesi, 1970’li
y›llarda solun “enternasyonalizm”
ad›na, flablonculu¤u teorilefltirip
kendi ülkesine yabanc›laflmas›,
“çok uluslu” bir ülke olman›n yarat-
t›¤› zorluk içinde tarihle nas›l bir
ba¤ kuraca¤›n› flekillendirememesi,
1980’lerle birlikte solda Avrupac›l›-
¤›n, sivil toplumculu¤un yayg›nlafl-
mas›yla, halktan, halk›n kültürün-
den yeni bir kopufl daha yaflanmas›
ve bunun beraberinde gelen tarihe
yabanc›laflma gibi birçok etken var. 

Sol bu ve benzeri nedenlerle,
halk›n tarihini, halk›n mücadelesi-
nin itici bir unsuru haline dönüfltü-
rememifltir. Bu koflullarda “tarih”
daha çok egemen s›n›flar›n tekelin-
de kalm›fl, tabiri caizse, egemen s›-
n›flar da tarihi istedikleri gibi kul-
lanm›fllard›r. Ki burada esas olarak
bunun üzerinde duraca¤›z. 

fiimdi biraz önce Kemal arkadafl
dedi ki, propaganda ve ajitasyonu-
muzda tarihi örnekler az yer tutu-
yor. Evet do¤ru, fakat bu “hadi ya-
pal›m” denilince çözülebecek bir
sorun da de¤il. Çünkü burada flöyle
bir sorun da sözkonusu: Propagan-
dam›zda örnek verece¤imiz tarihi
olgular, halk›n haf›zas›nda olmal›
ki, o örnek etkili olabilsin. Ama mü-
cadele için, direnifl için örnek olabi-
lecek tarihi olgular halk›n tarihsel
haf›zas›ndan büyük ölçüde silinmifl-
tir. Dolay›s›yla, bizim teoride, pro-
paganda da, kitle çal›flmas›nda tari-
he baflvurmam›z, sadece bilinen ol-
gular› örnek vermek fleklinde de¤il,
halka tarihini hat›rlatmak, hatta ö¤-
retmek fleklinde olacakt›r. Tabii bu-
nun için de devrimcilerin tarihe va-
k›f olmas› gerekir.  

Kemal: Evet, Mazlum’un de-
di¤i gibi, halk›n kendi tarihine ya-
banc›laflt›r›lmas› gibi bir olgu söz-

konusu. Zaten böyle oldu¤u için,
halk kendi tarihine yabanc›laflt›r›l-
d›¤›, bu konuda bilgisizlefltirildi¤i
için, tarihi sömürücü egemen s›n›f-
lar kendi amaçlar› do¤rultusunda
kullanabiliyorlar. 

Sorun bu anlamda oldukça da
günceldir. Halk›n devrimci mücade-
lesini geriletmek için sosyalist dü-
flüncenin karfl›s›na dincilik, flove-
nizm ç›kart›l›yor. Ve bildi¤iniz gibi,
gericilik, dincilik, “Osmanl› öz-
lemcili¤iyle” içiçedir ço¤u kez. fio-
venizm de ço¤u kez “tarihine, mil-
li örf ve adetlerine sahip ç›kma”
söylemini kullan›yor. Ki, “tarih”
konusunu gündeme al›fl nedenleri-
mizden biri de budur. 

Halk›n tarih bilgisinin yayg›n iki
kayna¤› vard›r. Birincisi, do¤al ola-
rak e¤itim sistemidir. ‹kincisi ise,
çeflitli tarihi y›ldönümleridir. Bu iki
alanda nas›l bir tarih ö¤retiliyor,
evet Özlem, ö¤rencili¤e en yak›n
arkadafl›m›z olarak sen devam et. 

Özlem: Osmanl› tarihi nas›l
anlat›l›r okullardaki tarihlerde, dün-
yay› kas›p kavuran emperyalist pay-
lafl›m savafllar› nas›l anlat›l›r? Okul
s›ralar›ndan geçmifl herkes, bunlar›
az çok hat›rlayacakt›r. fiöyle bir ha-
f›zan›z› yoklay›n; haf›zan›zda padi-
flahlar›n hayatlar›na iliflkin flu veya
bu biçimde birçok bilgi bulabilirsi-
niz. Ama Osmanl›’da halk›n yaflam›
nas›ld›, üretim iliflkileri nas›ld› diye
bir sorun, akl›n›za çok fazla bir fley
gelmeyecektir. En fazla birkaç film-
den, diziden giyim kuflamlar› hak-
k›nda bir görüntü gelir gözünüzün
önüne (ki onlar›n da asl›na ne kadar
uygun oldu¤u tart›flmal›d›r.)

Bu konuda s›k tekrarlanan ör-
nekleri vermek yerine, ben çeflitli
aç›lardan bu tarih ö¤retiminin özü-
nü anlatmaya çal›flaca¤›m. En k›sa
flekilde ifade edersek: Bize ö¤reti-
len tarihte, padiflahlar, krallar var,
halk yoktur. Sonuçlar vard›r, sebep-
ler yoktur. Olaylar›n kronolojisi
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hayat›n
içindeki 
teori

Tarih  -  1

Gerçekten tarihsel olan ne
varsa, tarih d›fl›na itilmifltir!
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vard›r, olaylar aras›ndaki ba¤lant›-
lar yoktur. Bize ö¤retilen tarihte, ki-
flileri toplumsal koflullar de¤il, top-
lumsal koflullar› ve olaylar› kifliler
belirler. Dolay›s›yla bize ö¤retilen
bir yan›yla baflafla¤› çevrilmifl, bir
di¤er yan›yla da içi boflalt›lm›fl bir
tarihtir. Bu anlamda tarih dersleri,
asl›nda “tarihsizlefltirme” dersleri-
dir. Müfredatlar, halk›n tarihini,
tarihten silme üzerine flekillendiril-
mifltir. 

Ayr›ca flunu da ekleyim; tarihin
bu flekilde ele al›n›fl› sadece bizim
ülkemize özgü de¤ildir. Mesela ül-
kemizde tarihin bu flekilde ele al›n›-
fl›n› elefltiren kimi ayd›nlar, “e¤itim
ve tarih e¤itimi AB standartlar›na
ç›kar›lmal›” diyorlar çözüm olarak.
Yan›l›yorlar. Mesele bir “standart”
meselesi de¤il, s›n›fsal bir bak›fl aç›-
s› meselesidir. Burjuvazinin tarih
anlay›fl› her yerde ayn›d›r. Dolay›-
s›yla Avrupa okullar›ndaki tarih
dersleri de özünde farkl› de¤ildir.
Çünkü idealizmin tarihi ele al›fl
flekli budur. Tarihin böyle ele al›n›-
fl›n›n aç›k bir politik amac› da var-
d›r: Her fleyi geçmiflte sömürücü
egemen s›n›flar belirlemifltir, gele-
cekte de öyle olacakt›r. Bilinçalt›na
yerlefltirilen budur. 

Kemal: Tarih derslerinin nite-
li¤ini Özlem iyi özetledi. ‹flin garibi
flu ki, tarih derslerinin müfredat›n›
böyle yapanlar da her f›rsatta “tari-
himize sahip ç›kmal›y›z” diyenler-
dir. “Tarihimize sahip ç›kmal›y›z”
diyenler, tarihi yokediyorlar. Bura-
da karfl›m›za bir baflka soru daha ç›-
k›yor: Tarihe sahip ç›kmak nedir,
nas›l olur? 

Mazlum: ‹sterseniz ben bu so-
ruya da cevap olarak güncel bir ör-
nekten devam edeyim:

Siz de okumuflsunuzdur, “Karun
Hazinesi”nin en de¤erli parças›n›n
sahtesiyle de¤ifltirilmesi üzerine ne
kadar çok yaz› ç›kt› bas›nda. O ya-
z›lar› ölçü alacak olursak, bu ülkede
“tarihine sahip ç›kanlar” çok yay-
g›n bir kesimi oluflturuyor. Biz bu
görünümü, mesela Gaziantep’teki
Belk›s (Zeugma) Antik Kenti’yle il-

gili kampanyalarda da gördük. Ül-
kemizin birçok ayd›n kesimi, birçok
uluslararas›, emperyalist kurulufl
“tarihi miras›m›za sahip ç›kmak
için” seferber oldu. 

Yapt›klar› kötü mü? Genel ola-
rak bak›ld›¤›nda hay›r, ama büyük
birço¤unlu¤u aç›s›ndan riyakarca... 

Niye diyeceksiniz? Mesela,
Irak’›n iflgaliyle Ba¤dat’ta gerçek-
lefltirilen “kültür ya¤mas›n›”, talan›-
n› hat›rlay›n. ‹nsanl›¤›n tarihsel mi-
ras› konusunda bu kadar hassas
olanlar›n orada da ayn› hassasiyeti
göstermesi gerekmez miydi? Gös-
termezler, niye çünkü o zaman ifl-
galci ABD’yle karfl› karfl›ya gele-
cekler. 

Tarih politik bir olgudur. Tarihe
apolitik bir bak›fl aç›s›yla sahip ç›k-
maya çal›flanlar, istemeyerek de ol-
sa tarihin bir “meta”ya dönüfltürül-
mesine veya burjuvazinin ya¤mac›-
l›¤›n›n, talanc›l›¤›n›n, kültür düfl-
manl›¤›n›n perdelenmesine hizmet
etmifl olurlar.

Özlem: Bu biraz da fluna ben-
ziyor de¤il mi? Mesela, “orman”lar
konusunda çok hassas çevreler var-
d›r. Bir a¤ac›n kesilmesi karfl›s›nda
bile gözleri yaflar›r. Bazen fluradaki
bir ç›nar›, bazen falan bölgedeki or-
manl›¤› korumak için kampanyalar
düzenlerler. Fakat ayn› kesimlerin,
gerillalara karfl› “operasyon” ad› al-
t›nda ordunun ormanlar› yakmas›
karfl›s›nda g›k› bile ç›kmaz, s›radan
bir k›nama, itiraz göremezsiniz. 

Mazlum: Evet, buradan gel-
mek istedi¤im flu; tarihe kim sahip
ç›kar, nas›l sahip ç›k›l›r sorusunun
cevab› da s›n›fsald›r. Burjuvazi tari-
he gerçek anlamda sahip ç›kmaz.
Önce çarp›t›r, tarihi kendi kullana-
bilece¤i hale sokar, ondan sonra sa-
hip ç›kar. 

Biraz önce Özlem de belirtti.
‹dealist tarih yüzy›llard›r böyle ya-
z›lmaktad›r. Marks ve Engels, Al-
man ‹deolojisi adl› kitaplar›nda, o
güne kadar ki tarih anlay›fl›n› ve ta-
rih yaz›m›n› flöyle aç›klarlar:

“fiimdiye kadar, her tarih anla-

y›fl›, ya tarihin bu gerçek temelini
bir yana b›rakm›fl ya da onu tarihin
ak›fl›yla hiçbir ba¤› olmayan ikincil
bir fley saym›flt›r. ... As›l tarihsel
olan fley, ola¤an yaflamdan ayr›y-
m›fl gibi, ola¤an-d›fl› ve yeryüzü-üs-
tü bir fley gibi görünür. ‹nsanlarla
do¤a aras›ndaki iliflkiler, bu yüzden,
tarihten d›fllan›r, bu da, do¤a ile ta-
rih aras›ndaki karfl›tl›¤› do¤urur.
Bu bak›mdan, bu [idealist] tarih an-
lay›fl›, tarihte yaln›z prenslerin ve
devletlerin yap›p ettiklerini dinsel
ve her türden teorik savafl›mlar› gö-
rebilmifltir ve özellikle ele al›nan
her tarihsel ça¤ konusunda bu ça-
¤›n yan›lsamas›n› paylaflmak zorun-
da kalm›flt›r. Örne¤in, bir ça¤, ken-
disini belirleyen fleyin salt "siyasal"
ya da "dinsel" güdüler oldu¤unu sa-
n›yor olsun, "din" ve "siyaset" o ça-
¤› hareket ettiren gerçek güdülerin
ald›klar› biçimlerden ibaret olduk-
lar› halde, o ça¤› kaleme alan tarih-
çi bu san›y› paylafl›r.”

Görüldü¤ü gibi, tarihi “prensle-
rin, krallar›n tarihi” olarak yazmak,
oligarfliye özgü de¤il. ‹dealist tarih
anlay›fl›nda, gerçekten tarihsel
olan ne varsa, tarih d›fl›na itilmifl-
tir. 

Yine Alman ‹deolojisi’nde
Marks ve Engels, idealist tarihi flöy-
le tasvir ederler: “Bu tarih anlay›fl›-
n›n, nas›l gerçek iliflkileri ihmal
edip kendisini yaln›zca gürültülü
prens ve devlet öyküleriyle s›n›rla-
yan büyük bir saçmal›k oldu¤u
böylece görülüyor.” 

Okullarda bize okutulan tarih
tam da iflte böyle bir tarihtir. 

‹dealist tarih anlay›fl›nda, insan-
lar›n ne olduklar› üretimlerinin ne
oldu¤uyla de¤il, tam tersine, üre-

arih politik bir olgudur. Tarihe
apolitik bir bak›fl aç›s›yla sahip
ç›kmaya çal›flanlar, istemeyerek de
olsa tarihin bir “meta”ya dönüfltü-
rülmesine veya burjuvazinin ya¤-
mac›l›¤›n›n, talanc›l›¤›n›n, kültür
düflmanl›¤›n›n perdelenmesine
hizmet etmifl olurlar.

T
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timlerinin ne oldu¤u insanlar›n ne
olduklar›yla aç›klan›r. Tarih "tanr›
ifli"dir, "tanr›sal bir plan›n gerçek-
leflmesi"dir, "evrensel ruhun güdü-
mü"dür, "üstün insanlar›n düflünce-
lerinin ürünüdür."

Marks ve Engels’in tarihsel ma-
teryalist teoriyi ad›m ad›m olufltu-
rurken ilk ifllerden biri olarak “yeni
bir tarih yap›m›”na el atmalar› bo-
fluna de¤ildir. 

‹dealist tarihçiler, ifli o kadar uç
noktaya götürmüfllerdir ki, mesela
biri, "tarihi, elefltirinin ve elefltir-
menlerin yapt›¤›n›" bile söyleye-
cek kadar ileri gider. Tabii böyle bir
tezin sahipleri, tarihi bu tezlerini ka-
n›tlayacak flekilde yazarlar: Bütün
gerçek olay ve olgular›n, olaylar›n
nedenlerinin üzerinden atlarlar.
Marks-Engels Alman idealist tarih-
çilerini elefltirirken flöyle der: “Bu
teoriciler... kendi tarihsel yap›lar›n›
kurmaya karar verdiklerinde... bü-

tün öteki uluslar, bütün gerçek

olaylar unutulur ve ‘Dünya tiyatro-
su’, Leipzig kitap fuar›ndan ve
‘Elefltiri’, ‘‹nsan’ve ‘Birtek’üzerine
karfl›l›kl› tart›flmalardan ibaret ka-
l›r. Teori, gerçekten tarihsel konula-
r›, sözgelimi 18. yüzy›l›, incelemek
durumunda kald›¤›nda, bu filozof-
lar, ancak anlay›fllar tarihini, o da
temelini oluflturan olaylardan ve
pratik geliflmelerden kopuk olarak
verirler... Demek ki, onlar›n amac›,
tarihsel niteli¤i olmayan bir kiflinin
ve onun hayallerinin flan›n› daha
büyük bir par›lt›yla ›fl›ldatmak için
bir geçmifl zaman tarihi yazmakt›r;
ve gerçek tarihsel olaylar› ve hatta
siyasetin gerçekten tarihsel nitelik-
teki tarih içine s›zmalar›n› an›msat-
mamak ve onun yerine ciddi bir ça-
l›flmaya de¤il de, tarihsel montajla-

ra ve edebi dedikodulara daya-
nan... bir öykü sunmak, bu amaca
uygundur.”

“Bütün öteki uluslar’›n” yoksa-
y›lmas›, “tarihsel montajlara ve
edebi dedikodulara dayanan bir öy-
kü yaz›lmas›”, oligarflinin resmi ta-
rihini de çok iyi anlatan kavramlar
de¤il mi?  

Kemal: Mazlum arkadafl, ide-
alist tarih anlay›fl›n›n teorik çerçe-
vesini de çizmifl oldu. Teorinin böy-
le bir ifllevi var iflte; Marks’›n, En-
gels’in aç›klamalar›yla, okullarda
okutulan tarih derslerinin neden öy-
le yaz›ld›¤›, nas›l öyle flekillendi¤i
insan›n gözünün önünde daha so-
mut hale geliveriyor. 

Bütün bu anlat›lanlardan da an-
lafl›l›yor ki, bir, egemenlerin resmi
tarihi var, bir de halktan gizlenen
gerçek tarih... Tarih, geçmifli incele-
yen bilim dal›d›r. Geçmifli, zaman-
sal ak›fl› ve sebep ve sonuçlar›yla
geliflimi içinde ele al›r. “Resmi ta-
rih” ise, idealist bak›fl aç›s›yla tarih
konusunda bilinçsizlefltirme demek-
tir. Hani s›k sözü edilen bir “müna-
zara” konusu vard›r: “Bireyler mi
tarihi yarat›r, tarih mi bireyleri?”
Bu de¤iflik flekillerde de söylenir.
Tart›flman›n özü, kahramanlar› top-
lumsal koflullar›n m› yaratt›¤›, yok-
sa toplumsal koflullar› kahramanla-
r›n m› belirledi¤idir. Bu tart›flma,
idealist tarih anlay›fl›yla, tarihsel
materyalist tarih anlay›fl› aras›ndaki
fark›n da tart›flmas›d›r. ‹dealist tarih
yaz›c›s›, istedi¤i kadar “objektif”
olsun, onun yazd›¤› tarih, çarp›kt›r.
Burjuvazi için ise, bu çarp›kl›k, bi-
linçli bir tercihtir. Tarihin kitleler ta-
raf›ndan bu flekilde kavranmas›ndan
birçok yarar umar. Evet, buna yeni-
den dönüp geniflletiriz. fiimdilik bu
teorik aç›klamalar›, pratik örnekle-
riyle ele almaya devam edelim. 

Özlem: Bizde tarih denilince
büyük bir ço¤unlukla “Osmanl›”
akla gelir. Zaten tarih dersi kitapla-
r›n›n, gerekse de tarih üzerine kitap-
lar›n büyük bölümü bunun üzerine-
dir. Fakat buna karfl›n Osmanl› tari-
hi konusunda da en genel anlamda

bir bilgisizlik ve bilgili olunan du-
rumlarda bile, çok aç›k bir yüzey-
sellik sözkonusudur. Yani egemen
s›n›flar›n en çok sahip ç›k›yor gö-
ründükleri Osmanl› tarihidir ama o
tarihi bile ö¤retmekten kaç›n›rlar. 

Gerçekte egemen s›n›flar, ne Os-
manl› tarihini, ne cumhuriyet tarihi-
ni halk›n bilmesini istemezler. On-
lar›n tarihi Yavuz Sultanlar’dan, Fa-
tih Sultan Mehmetler’den, Kanuni-
ler’den, onlar›n fetihlerinden ibaret-
tir; gerçekte “Cumhuriyet”i de, yani
imparatorlu¤un y›k›lmas›n› da bir
türlü kabullenememifl, içsellefltir-
memifllerdir. Gözleri, hâlâ baflka
topraklar› fethetmektedir. Fiilen
güçleri bunun uza¤›nda olsa da zih-
niyetleri fetihçi kalm›flt›r. Bu an-
lamda da “milli manevi de¤erleri-

miz” diyerek sahip ç›kt›klar›, Os-
manl› tarihi ya¤mac›l›k, talanc›l›k
tarihidir... 

Burada bir örnek vereyim. 7 y›l
kadar önce, 1999’da Osmanl› Dev-
leti’nin 700. y›ldönümü kutlanm›flt›.
Siz de hat›rlars›n›z san›r›m, yayg›n
etkinlikler düzenlenmifl,üniversite-
de de paneller falan yap›lm›flt›. Bu
kutlamalarda en çok vurgulanan
Osmanl›’n›n flu iki özelli¤iydi:
"Dünyan›n üç k›tas›na yay›lm›fl ol-
mak ve yaklafl›k alt› yüzy›l süren hü-
kümranl›¤›yla dünyadaki en uzun
süreli devletlerden biri olmak...”

Tarihi olarak bunlarda özel ola-
rak övünülecek bir fley yoktur. Üç
k›taya yay›lmak, katlederek, fethe-
derek olmufltur. Kimse Osmanl›
ak›nc›lar›n›, ordular›n› çiçeklerle
karfl›lamad› tabii. Ermeni mesele-
sinde Fransa’n›n Cezayir iflgalini
hat›rlatanlar, Avrupa emperyalistle-
rine Afrika’daki sömürgecilik dö-
nemlerini hat›rlatanlar, ifl Osman-
l›’ya gelince ya dut yemifl bülbül gi-
bi susuyor  ya da “bizim sömürgeci-
li¤imiz farkl›yd›, Osmanl› hoflgörü-
lü”ydü tezine sar›l›yorlar.  

Mazlum: Sen yine devam
edersin buradan. Yeri gelmiflken flu
Osmanl›’n›n hoflgörülülü¤üne ilifl-
kin k›sa bir belirtme yapay›m. Os-
manl›’n›n “sömürgecili¤i”nin em-

arihi “prenslerin, krallar›n tarihi” olarak yaz-
mak, oligarfliye özgü de¤ildir. ‹dealist tarih
anlay›fl›nda, gerçekten tarihsel olan ne
varsa, tarih d›fl›na itilmifltir. 
“Bu tarih anlay›fl›, gerçek iliflkileri ihmal
edip kendisini yaln›zca gürültülü prens ve
devlet öyküleriyle s›n›rlayan  büyük bir
saçmal›kt›r...” 
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peryalizmin arifesinde olan Avrupa
ülkelerinin sömürgecili¤inden belli
aç›lardan farkl› oldu¤u do¤rudur.
Ama bu Osmanl› yönetiminin “hofl-
görü”lü olmas›ndan kaynaklanan
bir fark de¤ildir. Bu tamamen Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun niteli¤inin
bir sonucudur. Osmanl›, kapitaliz-
min geliflme dinamiklerinin yavafl
oldu¤u, askeri feodal bir nitelik ta-
fl›r; talanc› ve ya¤mac›d›r. Fethetti¤i
ülkelerdeki egemen s›n›flarla iflbir-
li¤i yap›p, orada fazla askeri güç
konumland›rmaya gerek kalmaks›-
z›n egemenli¤ini sürdürmek ister.
Ki Osmanl›, 1840’lardan itibaren
yar›-sömürge olmaya bafllam›fl bir
imparatorluktur. Fethetti¤i ülkeleri
tamamen kendine ba¤layacak, onla-
r› kendi bünyesinde eritecek ekono-
mik, askeri ve politik güçten yok-
sundur. De¤ilse Osmanl›’n›n fetih
tarihinde k›l›ç zoruyla insanlar›n
inançlar›n› de¤ifltirme de, çeflitli et-
nik kökene mensup kesimlerin sür-
gün, iskan yollar›yla eritilmesi de,
çocuklar›n›n halk›n ellerinden zorla
al›n›p asimile edilmesi de vard›r.
Buyur Özlem, sen devam et.   

Özlem: Esas›nda ben de sözü,
sahip ç›kt›klar› Osmanl› egemenle-
rinin tarihine getirmek istiyordum.
Ama önce flu Osmanl›’n›n 700. y›l-
dönümü kutlamalar›na iliflkin anlat-
t›¤›m› tamamlay›m. Evet, bu kutla-
malarda benim ikinci dikkatimi çe-
ken fluydu: Kutlamalar çerçevesin-
de Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan Top-
kap› Saray›’n›n bahçesine 36 padi-
flah›n büstleri dikilmiflti. Bunlar›n
aras›nda 2. Abdülhamit, 5. Mehmet
Reflat ve daha önemlisi Vahdet-
tin'in büstleri de bulunuyordu. 

Bir padiflah düflünün ki, bafl›nda
bulundu¤u imparatorlu¤u bile sa-
vunmaktan aciz, ‹ngiliz subaylar›-
n›n denetimine girmeyi kabul etmifl,
ülkesinden de bir ‹ngiliz gemisine
binip kaçm›fl... Tarihin en onursuz
padiflahlar› aras›nda yeralan birine
bile sahip ç›kmakla nas›l bir tarih
anlay›fl›na da sahip olduklar›n› gös-
teriyorlar asl›nda. Diyelim ötekile-
rin fetihçili¤ini savunuyorsunuz, bu
hainin nesini sahipleniyorsunuz pe-

ki? 

Osmanl›’ya iliflkin sahiplenme-
leri iflte böyle bir sahiplenmedir. O
tarihteki tüm katliamlar›, bask›lar›,
hatta iflbirlikçili¤i bile sahipleniyor-
lar. Baflka bir deyiflle sahiplendikle-
ri Osmanl› tarihi de¤il, Osmanl›
Saray›’n›n tarihidir. 

Bugün tarihi belgeler de aç›kça
gösteriyor ki, Osmanl› sultanlar› sa-
raylarda, haremlerde e¤lence, flata-
fat, her türlü sapk›nl›k içinde yafla-
m›fllard›r. Büstlerini yapt›klar› padi-
flahlar, tahtlar›n› sa¤lama almak
için, kardeflini öldürme hakk› sa¤la-
yan "fetvalar" ç›kartt›rm›fllard›r. Sa-
ray içindeki entrikalar›n bini bir pa-
rad›r. Öz o¤lunu, kardeflini öldüren
padiflahlar, ak›l hastas›, flehvet düfl-
künü padiflahlar anlat›r tarihler.
Anadolu köylüsü aç, sefil, periflan-
ken; onlar saraylar›nda günlerini
gün etmifllerdir. O kadar ki, Osman-
l›’n›n yar›-sömürgeleflti¤i dönem-
lerde, emperyalistler alacaklar›n›
tahsil etmek için bizzat ‹stanbul’da
bürolar kurup, vergilere saraydan
önce el koyuyorlard›. fiimdi ‹stan-
bul Belediye Baflkan›’n›n ‹stanbul’a
laleler dikip canland›rmaya çal›flt›¤›
Lale Devri Osmanl› saray›n›n flata-
fat devridir. Lale Devri flatafat›, bafl-
ta Anadolu köylüsü olmak üzere,
tüm Osmanl› topraklar›ndaki halk›n
yoksullu¤u demektir. 

Mazlum: Asl›nda, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun yap›s› nedeniyle
bu tarihte bilimsel bulufllar›yla, sa-
nata, edebiyata katk›lar›yla övüne-
bilecekleri fazla kifli yoktur. Mesela
bir Piri Reis’le övünürler; dünyan›n
gerçe¤e yak›n ilk haritas›n› çizen-
lerden biri oldu¤u için. Ama iflin ga-
ribi flu ki, Piri Reis’i de Osmanl› yö-
netimi Hint seferindeki askeri bafla-
r›s›zl›¤›n› bahane ederek idam et-
mifltir. 

Kemal: Haftaya konumuza de-
¤iflik örneklerle ve tarihin dinamik-
lerini tart›flarak devam ederiz. K›sa-
ca, birkaç noktay› ekleyerek topar-
layal›m: Aç›k ki, sömürücü egemen
s›n›flar cumhuriyet dönemi boyun-
ca tarihten korktular. 

Tarihten o kadar korkuyorlar ki,
b›rak›n 500 y›l öncesini, 50 y›l ön-
cesini, daha üzerinden otuz y›l bile
geçmemifl 12 Eylül öncesini de
unutturmak istiyor, bu yak›n tarihle-
ri bile göz göre göre çarp›tmaktan
kaç›nm›yorlar. Tarih çarp›t›lmas›n›,
unutturulmas›n› kesinlikle küçüm-
sememeliyiz. 

Mesela, daha yak›n bir tarihte,
MHP teflhir olmufl bir güçtü. O ka-
dar teflhir olmufltu ki, oligarflinin
do¤rudan kullanamayaca¤› bir güç
haline gelmiflti. E¤er bir “tarih sil-
me” operasyonu yap›lmam›fl olsay-
d›, MHP’nin oylar›n› yüzde 20’nin
üstüne ç›kar›p iktidar orta¤› yapma-
lar› öyle kolay olmayacakt›. Böyle
bir tarihsizlefltirme politikasi izlen-
memifl olsayd›, gençlerimiz “12 Ey-
lül nedir?” sorusuna “bir belgesel
ad›”, “Evren kimdir?” sorusuna
“ressam” cevab› vermeyeceklerdi.
Lale Devri’nin ne oldu¤u genifl ke-
simler taraf›ndan bilinseydi, ‹stan-
bul Belediye Baflkan›, sanki çok
matah bir fley yap›yormufl gibi s›r›ta
s›r›ta, lalelerin önünde poz vere-
mezdi de¤il mi?

Güzel bir tan›mda flöyle der:
"Tarih, insanl›k hayat›n›n zaman
içindeki ak›fl›d›r." Egemen s›n›flar
bu ak›fl› buland›rmaya, kesmeye ça-
l›fl›yor. Tarihin ak›fl›n› biz temsil et-
ti¤imize göre, bunu anlatmak, tari-
hin gelifltirici dinamiklerini bulup
ç›karmak da bizim görevimizdir.
Önümüzdeki sohbette üzerinde
duraca¤›m›z “tarih bilinci” bizde
somutlanmal›d›r... Sevgili okur-
lar›m›z, önümüzdeki say›ya kadar
flimdilik hoflçakal›n diyerek sohbe-
timizi bitiriyoruz. 
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erçekte “Cumhuriyet”i de yani im-
paratorlu¤un y›k›lmas›n› da bir
türlü kabullenememifl, içsellefltir-
memifllerdir. Gözleri, hala baflka
topraklar› fethetmektedir. Fiilen
güçleri bunun uza¤›nda olsa da zih-
niyetleri fetihçi kalm›flt›r. Bu an-
lamda da “milli manevi de¤erleri-
miz” diyerek sahip ç›kt›klar›, Os-
manl› tarihi ya¤mac›l›k, talanc›l›k
tarihidir... 
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Haftalard›r Karun Hazinesi ko-
nufluluyor. Ama bir “polisiye” olay
olarak konufluluyor sadece. Oysa
olay “polisiye”nin ötesinde, bu ül-
kenin kültüre, tarihe bak›fl›na, bu ül-
kede “soygunlar”, “h›rs›zl›klar” ko-
nusundaki riyakarl›¤a ayna tutuyor. 

“Müzeden h›rs›zl›k” belki de so-
runun en tali boyutunu oluflturuyor.
Bu iki aç›dan böyledir; birincisi, de-
venin hamuduyla götürüldü¤ü bir
ülkede, bir hazinenin birkaç parça-
s›n›n hükmü nedir ki? ‹kincisi, bu
olay, her köflesinde tam bir tarih
ya¤mas›n›n sürdürüldü¤ü bir ülke-
de yaflan›yor.  

Ülkemizde Karun da 
çok, Karun Hazinesi de!
Olay›n külterel, tarih miras› bo-

yutlar›na geçmeden önce, birinci
çarp›kl›¤a de¤inmekte yarar var.
Karun, M.Ö. 7. yüzy›lda, Anado-
lu’da kurulmufl olan Lidya Devle-
ti’nin kral›yd›. Anadolu’daki birçok
devletin en güçlüsü ve en zenginiy-
di Lidya. Kral Kroisos, zengin alt›n
yataklar› bulmufl ve dünyada ilk
kez, alt›n sikkeleri gerçek de¤erle-
riyle basm›flt›. Ekonomi ve ticaret
alan›nda öteki devletlerden ileri
geçmifllerdi. Haliyle kral› da en zen-
gin kral olmufltu. Üzerinde f›rt›nalar
kopar›lan hazine, iflte onun hazine-
si. 

M.Ö. 7. yüzy›lda Karun kadar
zengin olan bir kifliymifl. 21.yüzy›-
l›n Anadolusu’nda ortal›k Karun-
lar’la dolu. Bak›n düzen partilerinin
liderlerinin malvarl›klar›na; iflbir-
likçi tekellerin “aileler”inin servet-

lerine bak›n; hepsi Karun gibi
maflallah. Kiminin gayri-men-
kulleri ka¤›tlara s›¤m›yor. Kimi
alt›nlar›n› kantarla tart›yor. Ki-
mi bankalardaki döviz hesapla-
r›n›n veya holdinginin mal var-
l›¤›n›n tutar›n› bilmiyor. Hepsi
soyarak çal›p ç›rparak, sömü-

rüp yolsuzluk yaparak yapm›fl bu
hazineyi. 

2500 y›ll›k Karun Hazinesi’nin
birkaç parças› için ortal›¤› aya¤a
kald›r›rken, devletin hazinesini bo-
flaltmaya devam ediyorlar. 

Gazeteler günlerce dedektif gibi
Karun Hazinesi’nin pefline düfltüler.
“Soruflturmac› gazeteciler” prog-
ramlar yapt›lar. Peki niye bu kadar
öne ç›kard›lar, yo¤unlaflt›lar dersi-
niz? Bu ülke gerçeklerini bilenler,
hakl› olarak kuflkuya düflüyorlar.   

H›rs›zl›k, soygun karfl›s›nda çok
duyarl›lar da ondan m›? Peki, öy-
leyse, TBMM’deki en az 50 tanesi
soygunculuktan, yolsuzluktan, iha-
leye fesat kar›flt›rmaktan tescilli
AKP milletvekillerinin soygunlar›-
n›n niye pefline düflmüyorlar bu ka-
dar? Uflak Müzesi’nden çal›nanlar
“Anadolu’nun zenginli¤i” de, onla-
r›n çald›klar› sahipsiz mal m›?

Tarihi miras›m›z konusunda çok
duyarl›lar da ondan m›? Peki, öy-
leyse, bazen flovenist nedenlerle,
bazen s›rf kâr amac›yla, bazen em-
peryalist tekellerin dayatmalar›yla
ya¤malanan do¤al, tarihsel zengin-
liklerimiz konusunda niye ayn› has-
sasiyeti göstermezler? 

“Tam teflekküllü çete!”
Karun Hazinesi’ni çalmaktan tu-

tuklananlar›n listesine bak›n flimdi.
Müze Müdürü Kaz›m Akb›-

y›ko¤lu, Polis Memuru Bülent Yü-
cel, Uflakl› ‹fladam› Halil Eker, De-
nizlili ‹fladam› Mehmet Polat, Fuat
Ergün, Fehmi ‹fller ile ‹smail Boran.

Bürokrat, polis, ifladam›... Bir
tek mafyac›lar› eksik (ki muhtemel-
len o da eksik de¤il, çünkü denizal-
t› broflunu ‹stanbul’a satmak için
götürdüklerinde orada “birileri”...) 

Eee, suç “Teflekküllü tarihi
eser kaçakç›l›¤› yapmak”... Bu ül-
kede “teflekkül” denilince akla ge-
lenler bellidir ve yukar›da ad› ge-
çenler tüm soygunlarda “teflekkül”-
lerin demirbafllar›d›r. 

Tarihi miras›, kültürel 
de¤erleri ya¤malayan, 
bizzat oligarflidir
S›kça söylendi¤i gibi, Anadolu

bir “medeniyetler befli¤i”dir. Say›-
s›z medeniyet gelmifl geçmifltir. Ve
gelip geçen her medeniyet, bu top-
raklarda eserler, izler b›rakm›flt›r. 

Ne var ki, uzun y›llard›r bu eser-
ler sürekli ya¤malanm›fl, yokedil-
mifl, emperyalist ülkelere kaç›r›l-
m›flt›r. 

Koca koca, ancak kamyonlarla
tafl›nabilecek tarihi eserler, bu ülke-
den nas›l tereya¤›ndan k›l çeker gi-
bi ç›kar›ld› san›yorsunuz. Hükümet-
lerin, bürokrasinin, gümrük teflkilat-
lar›n›n, polis teflkilat›n›n iflbirli¤i ol-
madan, en önemlisi, iktidarlar›n
emperyalist ya¤maya flu veya bu
nedenle gözyumma politikas› olma-
dan bu kadar tarihi eser ç›kar›labilir
miydi ülkemizden?  

Bu ya¤man›n veya ya¤maya göz
yumman›n çeflitli nedenleri vard›r:

Birincisi, gerçekte 1930’lardan
itibaren “Türkçülük” temelinde flo-
venist politikalar izleyen tüm ikti-
darlar, bu topraklardaki di¤er mede-
niyetlerin izi, iflareti olan eserlerden
pek hofllanmam›fllard›r. 

Hele ki bu topraklardaki Bizans,
Roma, Rum, Ermeni varl›klar› söz-
konusu oldu¤unda b›rak›n koruma-
y›, asl›nda yoketme politikas›, iste¤i
bask›nd›r. Çünkü bu topraklardaki
“yabanc›” her bina, heykel, “Ana-
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dolu’nun ezeli ve ebedi Türk yurdu”
oldu¤u tezini çürüten birer tarihi ka-
n›tt›r. 

Türkler Orta Asya’dan Anado-
lu’ya geldiler. Peki, onlar geldikle-
rinde bu topraklar bofl muydu? E¤er
bu topraklarda o zamanlar birileri
yafl›yorsa, bunlar kimlerdi, hangi et-
nik kökenlerdendiler ve onlara ne
oldu? Anadolu’daki her tarihi eser,
bu sorular›n sorulmas› demekti. Bu
nedenle, hemen hemen Cumhuriye-
tin kuruluflundan itibaren Osmanl›-
Selçuklu eserleri d›fl›ndaki eserler
karfl›s›nda tam bir kay›ts›zl›k politi-
kas› sürdürülmüfltür. (Gerçi Osman-
l›-Selçuklu eserlerini ne kadar koru-
duklar› da ayr› bir tart›flma konusu-
dur.)

Tarihi eserler, iflte bu resmi ka-
y›ts›zl›k politikas› içinde, ülke yö-
netiminde yeralan çeflitli egemen
kesimlerin zenginleflme arac› ol-
mufltur. Bu günümüze kadar sürüp
gelmifltir. Öyle ki, ülkemizdeki en
büyük tarihi eser kaçakç›lar›, burju-
vazi içinden ç›km›flt›r. (Halil Bez-
menler, Ayflegül Tecimerler, ilk akla
gelenlerdir ama sadece onlar olma-
d›¤› da kesindir.) Polisin yakalad›k-
lar› ise, ço¤unlukla bu ifli amatörce
ve küçük çapl› yapanlard›r. 

Uflak Müzesi’nin müdürü veya
“ortak”lar› da, sadece bu ya¤madan
k›r›nt› kabilinde pay kapmak iste-
yenlerdir. 

Burjuvazi için “kültür” 
yok, “kâr” vard›r!
Gelelim iflin esas›na: ‹flin esas›n-

da sorulmas› gereken soru fludur:
Hayat›n her alan›nda yoz bir kültü-
rü egemen k›lmaya çal›flan, baflka
deyiflle “kültürsüzleflme”yi daya-
tanlar›n “kültür miras›na” sahip ç›k-
mas› mümkün mü?

Belki bu sorunun karfl›s›nda,
burjuvazinin kimi tarihi eserler kar-
fl›s›nda gösterdi¤i hassasiyetler, kül-
türel faaliyetlere art›k daha çok
sponsorluk yapmaya bafllamalar›
örnek verilecektir. 

Kapitalizmde her fleyin tek ve te-
mel ölçüsü “kâr”d›r. E¤er burjuva-
zi bu alana el atm›flsa, amac› yine

ayn›d›r. Bu alanda kârl› bir yat›r›m
görmüfltür. 

Mesela, turizm sektörünün gide-
rek önem kazanmas›yla, “tarihi mi-
ras›m›z” konusundaki hassasiyetin
art›fl› aras›nda apaç›k görülebilen
bir paralellik vard›r. Peki nedir bu
paralelli¤in sebebi? Tabii ki sadece
para, para, para! 

Tarihi eserler, art›k “durduklar›
yerde” para kazand›r›r hale gelmifl-
lerdir, o halde “tarihi eserlerimizi
korumal›”, Bat›l›lar’›n ilgisini çeke-
cek eserler “restore edilmeli”dir.
Burjuvazi kaz gelecek yerden ta-
vuk, kâr gelecek yerden sponsorlu-
¤unu esirgemez. 

O kadar ki, Bilecik Baraj›’n›n al-
t›nda kalacak olan Zeugma Antik
Kenti’nin “kurtar›lmas›” için aç›lan
kampanyalara da burjuvazi büyük
bir flevkle kat›lm›flt›r. 

Ama her halk›n kula¤›na küpe
olmas› gerekir ki, bir iflin içinde
burjuvazi varsa, orada mutlaka
bir “bit yeni¤i” vard›r.

Mesela, Keban Baraj›’n›n yap›-
m›nda da 600’e yak›n antik kenti su-
lar alt›nda b›rak›lm›flt›. O zaman ne
tekelci burjuvalar›n, ne de kendileri-
ne “sivil toplum örgütü” diyen ke-
simlerin böyle kampanyalar› yoktu,
neden? Bu hem burjuvazi hem bu
“STÖ’ler” aç›s›ndan bafll› bafl›na tar-
t›fl›lmas› gereken bir soru de¤il mi?

Size, burjuvazinin “Anadolu
medeniyetleri”ni nas›l sahiplendi¤i-
ne dair yak›n dönemden bir örnek
hat›rlatal›m.  

2000 y›l›nda Nevflehir’deki Ka-
padokya Zelve Vadisi’nde “Uygar-
l›¤›n Befli¤i Anadolu 2000” adl› bir
festival düzenlendi. Festivalin
sponsorlar›, Koçbank, OPET-Ulu-
soy, THY’ydi. Ony›llard›r, bu “be-
flik”ten “Türk” olmayan her fleyin
ve herkesin izinin silinmesi politi-
kas›n› uygulayan tekelci burjuvazi
ve devlet, hem de bu isimle niye
festival düzenliyordu acaba? Ceva-
b› çok geçmeden anlafl›ld›. Hz.
‹sa’n›n do¤umunun 2000. y›l›yd›, o
y›l “inanç turizmi”nin patlayaca¤›n›
öngörmüfltü burjuvazi ve devlet.

Avrupa’n›n ve dünyan›n birçok ül-
kesinden H›ristiyan inanc›na sahip
halklar›n, inançlar› gere¤i kutsal
sayd›klar› Anadolu’nun birçok yeri-
ni ziyaret etmeleri bekleniyordu.
Anadolu’nun cazibesini daha da ar-
t›rmak yerinde bir ticaret olacakt›....
“‹nanç turizmi” denilerek yarat›lan
böylesi kârl› bir sektöre tekellerin
seyirci kalmas› beklenemezdi. ‹flte
bu festival de böyle bir yat›r›md›.
De¤ilse ne Anadolu’nun “medeni-
yetler befli¤i” olmas› umurundayd›
onlar›n, ne de sözkonusu bölgedeki
dini, tarihi eserler... 

Tarihi miras, tarih 
bilinci ve enternasyona-
list kültürle korunur
Emperyalizme ba¤›ml› oligarflik

devlet, Anadolu’daki tarihi mirasa
dün sahip ç›kmad›¤› gibi, yar›n da
ç›kmayacakt›r. Emperyalist veya ifl-
birlikçi tekellerin baraj, nükleer
santral veya tar›m arazisi veya bafl-
ka bir fley için ihtiyaç duyduklar›
noktada, eserler yokedilecek, çal›-
n›p ç›rp›lmaya devam edilecektir.
Kâr getirece¤ini düflündüklerini
“koruyacak”, ama di¤erlerini ya¤-
malamaya, yoketmeye devam ede-
ceklerdir. Bu konuda kapitalist Av-
rupa ülkeleri hiç örnek verilemez;
çünkü orada tamamen “kâr” teme-
linde flekillenmifltir ve kitlelerin de-
¤il, kapitalist tekellerin kâr için sa-
hip ç›kmas› sözkonusudur. 

Çünkü tarihi miras› korumak,
her fleye “meta” olarak, “kâr” arac›
olarak bakmaktan kurtulmakla ve
enternasyonalist bir tarih bilinci ve
kültürüne sahip olmakla mümkün-
dür. Sosyalist ülkelerdeki tarihi
eserlerin, kültürel miras›n çok iyi
korunmufl olmas›, halk›n bu mirasa
büyük bir sorumlulukla sahip ç›k-
mas›, o ülkelere gidip gezenlerin
hala dikkat çekti¤i bir noktad›r.
Böyle olmas› tesadüf de¤ildir. 

Bir ülkedeki iktidar›n ve e¤itimi,
kültürü o iktidarlarca belirlenen kit-
lelerin tarihi miras karfl›s›ndaki tavr›,
sistemin niteli¤inden ayr› de¤ildir.
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“Showmen” Mehmet Ali Erbil’in
ATV’de yay›nlanan program›nda,
figüran olarak ç›kard›¤› kiflinin
pantolonunu indirmesi ile ortaya
ç›kan durum; tüm toplumu yoz-
laflt›rma amaçl› izlenen politikala-
r›n, bu politikalar içinde burjuva
medyaya biçilen misyonun, rey-
ting (reklam kâr›) d›fl›nda hiçbir
de¤er tan›mayan medyan›n çar-
p›c› bir örne¤ini teflkil etti.

Peki kimdi suçlu? Medyan›n baya-
¤›l›klarla önce ekran bafl›na kilit-
leyip, ard›ndan figüranlaflt›rd›¤›
kitleler mi? Onlar m› reytingi yük-
seltip canavar› azd›r›yorlar? Yok-
sa, onlardan biri olan “zavall›”
vatandafl Hilmi içine pijama giy-
medi¤i için mi suçlanmal›?
Ya da “flu medya patron-
lar› yok mu” deyip orada
dü¤ümü atmak yeter mi? 

Konu üzerine çok say›da
köfle yazar› Erbil’i eleflti-
ren yaz›lar yazd›. Kendile-
rinin içinde bulundu¤u medya
gruplar›na dokundurmalar yapsa-
lar da, elbette bu yaz›larda Er-
biller’i yaratan batakl›¤›n üzerine
cepheden aç›lan bir savafl asla
yoktu. Erbil de “üzülmüfl” ki, özrü
kabahat›ndan büyük flu aç›kla-
may› yapt›: “Tamamen bir ifl kka-
zas›. Hilmi içine pijama giymeyi
unutmufl. T›pk› mankenlerin pod-
yumda bafl›na gelen ifl kazalar›
gibi bir fley geldi bafl›m›za. Canl›
yay›n›n cilvelerinden biri oldu.
Bundan sonra tövbe. Umar›m
RTÜK anlay›flla karfl›lar.”

Üzülmüfl! Derdi yine reyting,
RTÜK’e sesleniyor halka de¤il.
Figüranlaflt›rd›¤› vatandafl› suçla-
mas›, bu tövbenin tutmayaca¤›n›
gösteriyor. Erbil her ne kadar
“uç” örnek olsa da, onunla ilgili
bir durum da de¤ildir. Burjuva
yay›nc›l›k anlay›fl›, -halk›n her tür-
lü e¤itimine hizmet etmedi¤i aç›k
oldu¤una göre- nas›l flekillenir?

Burjuvazi program› yapana der ki,

baflar›l› olacaks›n. Bunun ölçütü,
reytingtir. Reyting demek, patron
için daha fazla reklam, kâr de-
mektir. Reytingi yükseltmek, “ba-
flar›y› yakalamak” için her yol mü-
baht›r. fiovmenler ekranlar›n kral›
olmak için seviyesizlikte yar›fl›rlar.
En fazla soytar›l›k yapan, en ç›-
¤›rtkan figüranlarla sahneyi dol-
duran, zevzeklikte s›n›r tan›ma-
yanlar günü gelir, s›n›rlar› zorlar.
“Pantolonun indirildi¤i” an bu an-
d›r. Bir sonraki ad›m›, kendi pan-
tolununu indirmektir. Çünkü, rey-
ting her fleydir, kural budur. Çok
de¤il, sadece flu son y›llarda bu
tür programlarda yaflanan baya-
¤›l›klar› gözünüzün önüne getirin,
toplumu ad›m ad›m çürüten bir
çizgiyi aç›k bir flekilde görürsü-
nüz. 

Peki bu bir “ifl kazas›” ise; “ifl” ne?
Komedi mi? Sahi ne ifl yapar Er-
bil gibileri? Sanat, kültür anla-
m›nda hangi yetene¤i tafl›rlar?

Hangi sanatsal esteti¤in, kültürel
de¤erin temsilcisidirler. Hiç! Sa-
dece konuflurlar. Sululu¤u aflan
bir baya¤›l›k, dedikodu, spekü-
lasyon, kimin eli kimin cebinde,
zevzeklik, densizlik, kad›nlara ta-
ciz, erkeklere afla¤›lama... Erbil-
giller için çok fley söylenebilir
ama, sanat yapt›klar› söylenme-
yecek tek fleydir. 

Onlar; halk›n yozlaflt›r›lmas›nda,
gençlerin uyuflturulmas›nda, k›z-
lar›m›z›n ahlaks›zlaflt›r›lmas›nda,
delikanl›lar›m›z›n lümpenlefltiril-
mesinde, toplumun bilinçsizleflti-
rilmesinde, afla¤›lanmaktan zevk
duyan bir kendinden geçmiflli¤in
gelifltirilmesinde, emekçilerin
kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r›l-
mas›nda... Burjuvazi taraf›ndan
parayla kiralanm›fl unsurlard›r.

Burjuvazi, Erbiller’i iki biçimde kul-
lan›r. Birincisi, toplumu denetim
alt›nda tutma mekanizmas›n›n
kültürel-ahlaki boyutuyla, halk›
kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r›p,

mücadeleyi düflünemez hale ge-
tirmesi ile. ‹kincisi ise, sisteminin
bekaas› için bunu yaparken, ayn›
zamanda da devasa kâr amaçl›
olarak kullan›r. 

Erbil tarz› unsurlar, bu tür program-
lar sadece bizim ülkemizde de¤il,
bütün dünyada bilinçli bir politika-
n›n ürünü olarak son y›llarda par-
lat›lm›flt›r. Yani mesele, sadece
yay›nc›l›k, medyan›n yozlaflmas›
meselesi de¤ildir; bilinçli bir politi-
kan›n ürünüdürler. 

Bir anlamda “toplum mühendisli-
¤i”nin unsuru olarak kullan›lm›fl
ve kullan›lmaktad›r. Halk kitleleri-
nin s›n›fsal bak›fl›n›n ve mücade-
lenin en geri oldu¤u süreçte orta-
ya ç›kmalar› da tesadüf de¤ildir.
Politikleflmifl, burjuvazinin politi-
kalar› karfl›s›nda uyanan kitleleri
bu tür programlar, baya¤›l›klarla
uyutmak zordur. 1990’larla birlik-
te kitlelerin içine düfltü¤ü “boflluk

süreci”ni kendi ideolojisi et-
raf›ndan doldurma yoluna
giden burjuvazi, birçok
araçla birlikte medyay› da
etkin flekilde kullanm›fl ve
tüketim toplumuna uygun

insan tipleri yaratm›flt›r.
Bu olumsuz anlamda yeni bir
kültür, yeni bir insan, yeni bir e¤-
lence anlay›fl› demektir.  

Ülkemizde bu yönde izlenen politi-
kalar›n milad›, 12 Eylül’dür. Erbil
tarz› ise dünyayla paralel olarak
90’larda peydahlanm›flt›r. fiovla-
r›n, bilgi içermeyen yar›flmalar›n
esiri haline getirilen kitlelerin, yö-
netilmesinin kolay oldu¤unun bi-
lincindedir burjuvazi. Sadece tü-
keten, tek düflüncesi o program-
lardan birine ç›kabilmek olan ve o
programlarda dayat›ld›¤› gibi, o
dizilerde gösterildi¤i gibi yafla-
maktan baflka hayata dair amaç
tafl›mayan insan tipleri üzerinde
yükseliyor reyting dedikleri cana-
var! Ve beslendi¤i batakl›k kuru-
tulmadan, Erbilgiller’i beynimize
zehirli oklar gibi f›rlatan politikalar
etkisizlefltirilmeden, o politikalar›n
sahiplerinin düzenleri yerlebir edil-
meden, halk›m›z canavar›n tehdidi
alt›nda olmaya devam edecek.

Düzeyi düfltükçe 
reytingi yükselen medya



Hozat’ta keyfi gözalt› Der-
sim Temel Haklar Baflkan Yard›mc›-
s› Evin Timtik ve sürgün edilen eski
E¤itim-Sen Hozat Temsilcisi Meh-
met Ali Aslan, 9 Haziran’da Ho-
zat’ta gözalt›na al›nd›. Evin Tim-
tik'in “örgüt üyesi oldu¤u yönünde
telefonla ihbar edildi¤i” gerekçesiy-
le; Mehmet Ali Aslan'›n ise buna en-
gel olmak istedi¤i için gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi. 

Gerekçelere bak›n! Bir telefon
gelmifl ve demifl ki; Evin Timtik hal-
ka ve ö¤rencilere zorla DHKP C
propagandas› yapan materyaller da-
¤›tt›! Polisin ucuz numaralar›na,
arama izni veren mahkeme de ortak.
Faili meçhul “ihbar”, polisin en s›k
baflvurdu¤u ucuz oyunlardand›r.
Amaç, demokratik mücadeleyi en-
gellemektir. Hozat’ta özellikle bu
yönde sürekli bir bask› sözkonusu.

E¤itim-Sen Temsilcisi Mehmet
Ali Aslan daha önce de ders s›ras›n-
da zorla gözalt›na al›nm›fl, yetme-
yince de sürgün edilmiflti. Devrimci
demokrat kiflilerin sürekli takibi, ta-
cizi ise s›radan olaylar durumunda,
hatta bu takipler y›ld›rma amaçl›
olarak z›rhl› araçlarla bile yap›lmak-

tad›r. 

Timtik ayn› gün, Aslan ise ertesi
günü serbest b›rak›l›rken, Dersim
Temel Haklar taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, artan bu bask›lara dik-
kat çekilerek, “Derne¤imiz meflru
mücadelesini; Dersim halk›n›n on
y›llard›r yaflad›¤› zulüm, bask› poli-
tikalar›na karfl› birlik, dayan›flma,
örgütlü güç olma ile sürdürmeye de-
vam edecektir” denildi:

“Canl› bomba” yalan›yla
jandarma terörü Dersim Temel
Haklar üyelerinin maruz kald›¤›
bask›lardan biri de, 9 Haziran’da ya-
fland›. Dersim Temel Haklar Üyesi
Elif Akkurt, Çemiflgezek Jandarma
Merkez Karakolu önündeki arama
noktas›nda, araçtan indirilerek kim-
lik kontrolü yap›laca¤› söylendi.
“Malatyal›’s›n burada ne iflin var,
nereye gidiyorsun, kime gidiyorsun,
hapishanede yatt›n m›" gibi sorulara
maruz kalan Akkurt, bu keyfi sorgu-
lamaya cevap vermeyece¤ini ve
kimli¤inin geri verilmesini istedi. 

Bunun üzerine komplocu oligar-
flinin jandarmalar›, canl› bomba ol-

du¤u yönünde bilgi geldi¤i için tu-
tuldu¤u yalan›na baflvurdular. Ak-
kurt'un keyfili¤e tav›r almas› nede-
niyle, araçtaki yolcular üzerinde te-
rör estirildi, indirilerek arand›lar ve
Akkurt ile ilgili sorguland›lar. Ak-
kurt'un itirazlar›na ra¤men foto¤raf-
lar› çekilerek taciz edildi. 

Terör ve komplo bunlarla bitme-
miflti. “Canl› bomba var” yaygaras›
ile tam bir terör ve panik havas› ya-
rat›ld›. Askerler Akkurt'tan uzakla-
flarak uzun namlulu silahlar›n› do¤-
rulttular. Keyfi aramalardan sonuç
al›namamas› üzerine, bu kez de Ak-
kurt'un gitti¤i Tekeli (Aktük) Kö-
yü’nde ziyaret etti¤i evin sahibi jan-
darma taraf›ndan telefonla tehdit
edildi, ayn› tehdit bir baflka köylüy-
le haber gönderilerek sürdürüldü. 

Köylülere sürgün 11 Haziran
günü Merkez’e ba¤l› Geyiksuyu Na-
hiyesi Sin Köyü’nde ç›kan çat›flma
sonras›nda, askerler taraf›ndan köy-
lüler üzerinde terör estirildi. Çat›fl-
man›n ç›kt›¤› köylerde ikamet eden
iki aile, Tunceli Alay Komutan› Al-
bay Nam›k Dursun'un talimat› ile
köylerinden zorla ç›kar›ld›lar. Köy-
lülerin, Karfl›lar (Halwori) Köyü’ne
yerlefltikleri ö¤renildi.

Bu arada, ç›kan çat›flmada ölen
askerler bahane edilerek, Dersim
Merkez’de dü¤ünler polis ve asker-
ler  taraf›ndan yasakland›, fiilen en-
gellendi. 
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Dersim’i sindiremezsiniz!
Dersim hhalk›n› vve ddevrimcileri ssindiremeyen ddevletin
polisi, oordusu bbask› vve kkomplolardan mmedet uumuyor

Evlerimize Sahip 
Ç›k›yoruz
‹stanbul Maltepe Bafl›büyük

halk›, y›k›m› engellemek için 8 Ha-
ziran’da Maltepe Belediyesi önün-
deydiler. "Evlerimiz Namusumuz-
dur Namusumuza Sahip Ç›k›yo-
ruz” pankart› ve “Uyan›n Kentsel
Dönüflüm De¤il Rantsal Dönüflüm”
gibi dövizler tafl›yan halk, beledi-
yeyi protesto etti. 

"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Bafl›büyük Bizimdir Bizim Kala-
cak, Bafl›büyük’e Uzanan Eller K›-
r›ls›n” sloganlar› atan halka yönelik

konuflma yapmak isteyen Belediye
Baflkan›, halk›n öfkesi karfl›s›nda
terör edebiyat›na baflvurdu.

"Kendini bilmez 3-5 kifli var.
Siz beni dinlemiyorsunuz. 5 kifli
gelsin dilekçeleri versin" dedi. Bu
sözler halk taraf›ndan tepkiyle kar-
fl›lanarak, yuhaland›. Bunun üzeri-
ne Belediye Baflkan› Fikri Köse po-
lise, "5 kifli girdikten sonra gerisini
da¤›t›n" talimat› verdi. 

Halk burada yapt›¤› aç›klama-
da, kendilerinin onay› olmayan
planlara direneceklerini dile getir-
diler. Ard›ndan 5 kiflilik heyetin y›-
k›ma itiraz dilekçelerini vermek

için belediyeye girdi¤i s›rada, kitle
polis taraf›ndan kuflat›larak da¤›t›l-
mak istendi. Bafl›büyük halk› poli-
sin tehditlerine ald›rmayarak yar›m
saat bekledikten sonra sloganlarla
otobüs duraklar›na yürüdü. 

Polisin HÖC’lüleri 'bunlar
DHKP-C'li' diyerek gözalt›na al-
mak iste-
m e s i n e
karfl› ise,
h a l k
HÖC'lüle-
ri sahiple-
nerek ce-
vap verdi.



Fransa’n›n ard›ndan Yunan
gençli¤i de iflçi ve memurlarla, ö¤-
retim üyeleri ile birlikte hareket
ederek, hükümetin özel üniversite-
lerin aç›lmas›n› öngören yasa tasla-
¤›na karfl› direniyorlar.

Avrupa Birli¤i’nin bütün Avrupa
ülkelerinde yaflama geçirmek istedi-
¤i düzenlemelerin bir parças› olan
yasa, tepkiler nedeniyle meclise he-
nüz getirilmeyi beklerken, ülke ge-
nelinde eylemler sürüyor. Bir aydan
fazlad›r devam eden eylemlerde Yu-
nanistan genelinde 267 fakülte, ö¤-
renciler taraf›ndan iflgal edilmifl du-
rumda. Gençlik, her perflembe günü
de kitlesel eylemlerle, yasa geri çe-
kilene kadar mücadeleyi sürdüre-
ceklerini hayk›r›yorlar. 

8 Haziran Perflembe günü de,
onbinlerce genç, memur, iflçi, ö¤re-
tim üyesi ve sol parti ve gruplar
meydanlardayd›. Atina’da 20 bini
aflk›n kiflinin kat›ld›¤› eylemlerde
“Üniversitelerin Özellefltirilmesine

Hay›r, Karamanlis Hükümeti

AB’ye Köleli¤ini B›rak, Nehirler

Geriye Do¤ru Akmaz Biz Kazana-

ca¤›z” gibi sloganlarla E¤itim Ba-
kanl›¤›’na yürüyen kitleye sald›ran
polis, gaz bombas› ve cop kulland›.
Buna ra¤men direnen gençler da¤›l-
mayarak Yunanistan Meclisi’ne yö-

neldi, ancak burada da polisin tavr›
ayn› oldu. Saatlerce süren çat›flma-
n›n ard›ndan, kitle, Yunan gençli¤i-
nin cuntaya karfl› direniflinin simge-
si olan Politeknik Üniversitesi’ne
çekildi. Emperyalizmin program›n›
uygulamakta kararl› olan iktidar›n
polisi, Politeknik’e de gaz bombala-
r› ya¤d›r›rken, çok say›da ö¤renci
yaraland›, 40’› aflk›n kifli gözalt›na
al›nd›. Yunan oligarflisinin kararl›l›k
gösterisi karfl›s›nda, gençlik de ka-
rarl›l›¤›n› akflam saatlerinde Poli-
teknik’ten pankartlar› ve k›z›l bay-
raklar›yla Emniyet Müdürlü¤ü’ne
yürüyerek gösterdi. 2 bin ö¤renci
burada oturma eylemi yaparken,
gözalt›na al›nan ö¤renciler daha
sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Yasa üniversitelerimizi 
ticarethaneye çevirecek

Gençlik ve iflçi, memur temsilci-
leri ile eylem s›ras›nda görüfltük ve
eylemlerinin nedenini, yasan›n kap-
sam›n› sorduk. Pansupudastiki-
Tüm Ö¤renciler Birli¤i Atina
Temsilcisi Vasilis Metaksas, bir
ayd›r uyar› eylemleri yapt›klar›n›,
önce 2’fler günlük bafllayan iflgalle-
rin, daha sonra Ö¤renci Dernekleri
Koordinasyonu karar› ile haftal›k
yap›lmas› ve haftada bir kere de yü-
rüyüfl düzenlemesi karar›na vard›k-
lar›n› ifade etti. Vasilis Metaksas
amaçlar›n›n yasan›n geri çekilmesi-
ni sa¤lamak oldu¤unu belirterek
flöyle devam etti: 

“Bu yasa anti-demokratik olma-
s› d›fl›nda, ayn› zamanda üniversite-
lerimizi ticarethaneye çevirmeyi
amaçl›yor. Tekellerin ihtiyac› olan
elemanlar› en h›zl› flekilde yetifltir-

meyi hedefliyor-
lar, böylelikle
e¤itimin kalitesi

daha da düflecek. Bu yasayla birlik-
te, ücretsiz kitap-yurt ve yemek hak-
k›m›z gasbedilirken, alt› y›lda oku-
lunu bitiremeyenleri kovmay› he-
sapl›yorlar. Sermayenin denetimine
devredilecek üniversitelerin özerkli-
¤i de yok ediliyor. fiu anda polisin
okula girmesine, okul yönetimi, ö¤-
renci dernekleri ve ö¤retmenler
sendikas› karar veriyor. Bu yasayla
sadece yönetimin karar› yetecek.

fiunu vurgulamak istiyorum ki,
biz sadece bu yasan›n geri çekilme-
si için mücadele etmiyoruz. Halk›n
hizmetinde olacak, ücretsiz ve kali-
teli bir e¤itim ve e¤itim sonras›nda
ifl güvencisinin oldu¤u yeni bir üni-
versite için mücadele ediyoruz. Ka-
rarl›y›z ve mücadelemize devam
edece¤iz, kazanaca¤›z.”

Kazanaca¤›m›za inan›yoruz

Görüfltü¤ümüz bir baflka ö¤renci
temsilcisi ise, Sol Hareketler Birli-
¤i-EAAK ‹skeçe Temsilcisi Lefte-
ris Becis. Bu mücadelenin kitlesel-
leflmesi ve daha militan hal alarak
hükümeti rahats›z etmesi için çaba
sarf ettiklerini ifade eden Becis,
EAAK’›n, birçok siyasi hareketin
içinde yerald›¤›, ba¤›ms›z radikal
bir ö¤renci birlikteli¤i olmas›na
ra¤men birçok okulda, ö¤renci der-
neklerinde iflgal ve süresiz boykot
kararlar› ç›kartabildi¤inin, binlerce
insan› harekete geçirebildi¤inin alt›-
n› çizdi. Lefteris Becis eylemlerin
etkisini flu sözlerle ifade etti:

“Mücadelenin artan bir tempoy-
la büyümesi PASOK gençli¤ini dahi
eylemlere kat›lmak zorunda b›rakt›.
Tüm uzlaflmac› pasif örgütlenmeler
bile bugün iflgal diyebiliyorlar. Ta-
bii bunda Fransa’n›n yaratt›¤› ha-
van›n da etkisi var. Bu mücadelenin
sonuç verece¤ine inan›yoruz, daha
kitlesel ve daha militan bir hareket
karfl›s›nda hiçbir hükümet daha faz-
la dayanamaz. Polis bask›s›, gözal-
t›lar sald›r›lar bizleri y›ld›ramaya-
cak. Biz kazanaca¤›m›za inan›yoruz
ve mücadelemiz devam edecek.”
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Yunan Gençli¤i Kararl›: ‘Kazanaca¤›z’
267 fakülte binas›n› iflgal eden ve
kitlesel eylemlerle iktidar›n üniversi-
teleri özellefltirme politikas›na karfl›
direnen Yunan gençli¤i ve onlarla
birlikte direnen iflçi, memur temsilci-
leriyle eylemlerin içinde görüfltük.

Lefteris BBecis vve YYannis VVarkas:
Polis bask›s›,
gözalt›lar sal-
d›r›lar bizleri
y›ld›ramaya-

cak. Biz kaza-
naca¤›m›za
inan›yoruz.



Sol Birlik Partisi-Sinaspismos-
Gençli¤i Yönecilerinden Yannis
Varkas ise, gençlik ile emekçi ke-
simlerin birli¤ine dikkat çekti:

“Bu yüksek kat›l›m bize, bir fley-
leri baflard›¤›m›z› gösteriyor. Yani
insanlara bu yasan›n ne demek ol-
du¤unu anlatabildik diye düflünüyo-
rum. Ö¤renci gençlik e¤er inan›rsa
ve sald›r›y› görürse, mücadele ede-
cek dinamikleri her zaman buluyor.
Elbette bu mücadeleyi basit bir ö¤-
renci hak alma mücadelesine indir-
gememek laz›m. Sald›r› genel bir
sald›r›, herkes pay›na düfleni al›yor.
Bu tarz sald›r›lara karfl› herkes, ifl-
çisi ö¤rencisi iflsizi bir araya gelme-
li. Bugünkü yürüyüfle Parti baflkan›-
m›z dahil birçok temsilcimiz kat›ld›,
sendikac›lar kat›ld›, bu toplumsal
duyarl›l›¤›n oldu¤unu gösteriyor.” 

Yasa, AB direktifli
üniversiteleri burjuvazinin 
hizmetine sokmak istiyorlar

Gençli¤in
eylemine des-
tek veren, Yu-
nanistan Ko-
münist Parti-
si-KKE Mil-
letvekili Ta-
kis Cionkas,
sorunun sade-
ce gençlerin
sorunu olma-
d›¤›n› vurgu-
lad›¤› konufl-
mas›n›, “on-
lar emekçile-

rin, halk›m›z›n çocuklar› ve bu ne-
denle bu gerici yasa tüm halk ke-
simlerini ilgilendirmektedir” flek-
linde sürdürdü. Bugünkü eylemde,

birçok sendikac›y›, iflçi merkezi
temsilcilerini gördü¤ünü ifade ede-
rek, bu durumun olumlu oldu¤unu
kaydeden Cionkas, flöyle dedi: 

“Çünkü hükümetlerin halk düfl-
man› politikalar›n›n bedelini biz
ödüyoruz. Bu çocuklar bizim, burju-
valar›n çocuklar› de¤il ki, elbette
sahip ç›kaca¤›z. Mesela, benim mil-
letvekili oldu¤um Larissa flehrinde,
Mc Donalds ve Coca-Cola ‘sa¤l›kl›
beslenme’ semineri düzenleyebili-
yorlar üniversitede. NATO seminer-
leri oluyor okullar›m›zda. Bu ne-
denle üniversiteleri tüccar bir man-
t›kla tekellerin denetimine açmak
isteyen PASOK ve Yeni Demokrasi
Partisi (ND) yasalar›na karfl› ç›k-
mak tüm emekçilerin görevidir. Vur-
gulanmas› gereken baflka bir konu
ise bu yasan›n AB direktifleriyle ha-
z›rlan›yor olmas›. Yani talimatlar

Brüksel’den geliyor, emirleri üstle-
rinden al›yorlar. Bu ne ilk yasa, ne
de son olacak. Bu nedenle, bu mü-
cadelenin sonucu önemlidir. Onlar
ne yap›yorlar, kitaplar›n içeri¤ini
de¤ifltirip tarihi çarp›tmaya çal›fl›-
yorlar. Mesela, K›z›l Ordu’nun ka-
zand›¤› Anti-faflist zaferi ABD’ye
mal etmeye çal›fl›yorlar. Biz, herke-
se ücretsiz ve eflit e¤itim hakk› ta-
n›ns›n istiyoruz.”

Gençli¤in direniflinin içinde yer
alan Tüm Memur Sendikalar›
Konfederasyonu-ADEDY yöneti-
cisi ve PAME temsilcisi Dimitris
Agkavanakis ise, kendilerini “Des-
tekçi” olarak görmediklerini, bu
mücadelenin kendisi gibi tüm e¤i-
tim emekçilerini ve tüm toplumu il-
gilendirdi¤ini kaydetti. Bu yasalar›-
n›n tümünün özünün kazan›lm›fl
haklar›n gasbedilmesi oldu¤unu
kaydeden Agkavanakis, flöyle dedi;

“Halk düflman› politikalar serma-
yenin ç›karlar› için gündeme getiri-
liyor. E¤itim onlar için; tekellere,
büyük flirketlere personel yetifltiril-
mesinden baflka bir fley de¤ildir. PA-
SOK-ND-AB elbirli¤iyle üniversite-
leri burjuvazinin hizmetine sokmak
istiyorlar. Bizler bu hakl› mücadele-
de onlar› hiç yaln›z b›rakmayaca-
¤›z. Çok aç›k ki, AB’den gelen bas-
k›lar ve emirler hükümeti bu yasada
›srar etmeye zorluyor. On binlerce
gencin hayk›r›fl›na kulaklar›n› t›k›-
yorlar. Bunun için elbette uzlaflma-
c›-pasif-’diyalog’ yanl›lar›ndan da
güç al›yorlar diyebiliriz.”

Yürüyüfle kitlesel olarak kat›lan
Ö¤retim Elemanlar› Federasyo-
nu-OLME’nin Genel Sekreteri
Grigoris Kalomiris de, bunun ne-
denini “Çünkü ö¤renci gençli¤in ta-
lepleri, hakl› ve meflru olmas›n›n
yan›nda ayn› zamanda bizimde ta-
leplerimizdir” fleklinde ifade etti.
Daha önce de 3 saatlik ifl durdurma
eylemi yapan ö¤retim elemanlar›,
ö¤rencilerin iflgal etti¤i okullar› da
ziyaret ederek destek veriyor. Kalo-
miris, bunu bir “görev” olarak nite-
lerken, okullar›n ticarethanelere
çevrilmesi karfl›s›nda “hem sendi-
kac› hem de e¤itimci olarak en bafl-
ta bizim görevimiz” diyor. Kalomi-
ris de konuflmas›n›, “Bu yasa geri
çekilinceye kadar eylemler devam
edecektir” diye tamaml›yor. 
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Pame TTemsil-
cisi DDimitris 
Agkavanakis:
Bu mücadele
tüm toplumundur. Halk düflma-
n› politikalar sermayenin ç›kar-
lar› için gündeme getiriliyor.

fiili: Liseliler kazand›
E¤itim yasas›nda reform yap›lmas› talebiyle iki haf-

ta boyunca kitlesel eylemler gerçeklefltiren liseli ö¤ren-
ciler, hükümetle yapt›klar› görüflmelerin ard›ndan ey-
lemlerine son verdiler. Ö¤renciler yapt›klar› aç›klama-
da, hükümetle yapt›klar› görüflmelerin olumlu geçti¤ini
kaydederek, hükümetin verdi¤i tavizlerin, kendileri
için “tatmin edici” oldu¤unu ifade ettiler. Hükümetin

e¤itim için ek bütçe ay›rmay› kabul etti¤ini belirten ö¤-
renci liderleri, “Önümüzdeki günlerde, taleplerimizi
görüflmeye devam edece¤iz” dediler.

Hükümet taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, “Verdi-
¤imiz sözü tutaca¤›z. E¤itim yasas›nda reform yap›la-
cak ve bizzat bana karfl› sorumlu olacak bir kurul olufl-
turulacak” denildi.

Ö¤renciler son olarak hafta bafl›nda ülke genelinde
bir milyon insan› soka¤a dökmüfltü.



El Kaide'nin Irak'taki lideri ola-
rak bilinen Ebu Musab el Zerkavi, 7
Haziran akflam› Bakuba'da düzenle-
nen hava sald›r›s›nda 2'si kad›n 7
kifliyle birlikte öldürüldü. 

‹flbirlikçi hükümetin Baflbakan›
Nuri El Maliki, ABD'nin Irak'taki
en üst düzey komutan› General Ge-
orge Casey ve ABD'nin Ba¤dat Bü-
yükelçisi Zalmay Halilzad düzenle-
dikleri ortak bas›n toplant›s› ile ha-
beri duyurdular ve Zerkavi’nin kat-
ledilmifl görüntüsünü yay›nlad›lar. 

Emperyalist ve ‹flbirlikçi 
Cephede Sevinç Ç›¤l›klar›

Zerkavi’nin ölümü, baflta ABD
olmak üzere tüm emperyalistlerce
sevinç ç›¤l›klar› ile karfl›land›. ABD
Baflkan› Bush, bunun El Kaide'ye
ac› bir darbe ve terörle mücadelede
önemli bir zafer oldu¤unu kaydede-
rek, “Zerkavi cezas›n› buldu ve bir
daha kimseyi öldüremeyecek. Ame-
rikal›lar, savaflan Amerikal› kad›n
ve erkeklerle gurur duyabilir” dedi. 

Tony Blair’den Fransa’ya, Afga-
nistan kukla Devlet Baflkan› Kar-
zai’den Avustralya’ya, iflbirlikçi
Kürt Milliyetçisi Hoflyar Zebari’den
Ürdün’e; emperyalistler ve onlar›n
iflbirlikçileri taraf›ndan yap›lan tüm
aç›klamalarda bu sevinç vard›. Tür-
kiye burjuva bas›n› da elbette ayn›
koroya kat›lmakta gecikmedi. Ha-
ber, manfletlerden “caninin sonu”
gibi bafll›klarla duyuruldu.

‹flgalciler, Zerkavi’nin ölümü ile
yaratt›klar›n› düflündü¤ü havay› de-
¤erlendirmek için sald›r›lar›n› yo-
¤unlaflt›r›rken, Ba¤dat’ta direniflçi-
lerin kontrolünde bulunan mahalle-
lerde iflgalin bafl›ndan bu yana yap›-
lan en büyük operasyonlara giriflti-
ler. Bush, direnifl karfl›s›nda altüst
olan askerlerine ve iflbirlikçilerine
moral vermek için Ba¤dat’a geldi.
(Direnifl korkusundan kaynakl› ani-
den ve Irak Baflbakan›’na dahi -haz-

rola geçsin diye herhalde- 5
dakika önce haber vererek.)

‹flgale Karfl› Olanlarda 
Kafa Kar›fl›kl›¤› ve Zerkavi’nin 
Belirleyici Yan›

Emperyalistlerin, iflbirlikçilerin,
iflgale destek verenlerin Zerkavi’nin
ölümünü alk›fllamalar› kadar do¤al
bir fley olamaz elbette. As›l kafa ka-
r›fl›kl›¤›, iflgale karfl› oldu¤u bilinen
demokrat kesimlerde, hatta kendine
sosyalist, devrimci diyenlerde ya-
fland›. Büyük oranda burjuva bas›-
n›n yönlendirmesi ve verdi¤i bilgi-
lerle, empoze ettikleri “Zerkavi
imaj›” ile konu ele al›nd›. Emperya-
listler iflgalden bu yana yaratt›klar›
havaya paralel olarak öyle bir at-
mosfer yaratt›lar ki, Zerkavi’nin
katli vacip! Bu kal›p d›fl›na kimse
ç›kmamal›! Ç›kan olursa, mutlaka
fleriatç›d›r, terör destekçisidir! 

Emperyalizmin bu ideolojik,
medyatik kuflatmas› alt›nda, kendi-
ne sol, sosyalist diyenler de Zerka-
vi’nin “bir cani” oldu¤undan emin
(!) oldular. Örne¤in bu tür de¤erlen-
dirmelerden birinde, tereddütsüz bir
flekilde flöyle deniliyordu: “Ebu
Musab El Zerkavi bir teröristti, bin-
lerce masum insan›n can›na k›yd›.
Su testisi su yolunda k›r›l›r misali,
kendisi bombalarla ortal›¤› kana
bularken, onun sonunu da bir bom-
ba getirdi.”

“Sosyalist” yazar›n “Su testisi su
yolunda k›r›l›r” benzetmesi ile,
ABD’li komutan›n Zerkavi’nin ölü-
münü aç›klad›¤› toplant›da, bir ya-
n›na Zerkavi’nin ABD’ye meydan
okudu¤u silahl› resmini, öteki yan›-
na ölmüfl halini gösteren resmi koy-
mas› aras›nda bir fark yoktur.
ABD’li “bize direnenin sonu bu-
dur” derken, ötekisi “bu ifllerin sonu
budur” demeye getiriyor.

Bush, Zerkavi’nin ölümünü na-
s›l aç›kl›yor; “terörle mücadelede

önemli bir zafer.” Peki terörle mü-
cadele ne? Emperyalist tekellerin
sömürü a¤›n› büyütmek, tüm dün-
yay› denetimi alt›na almak için
halklara karfl› iflgaller, tecrit ve tes-
lim alma sald›r›lar›. 

Bu anlamda Bush do¤ru söyle-
mektedir. Amerikan emperyalizmi-
nin halklara karfl› savafl›nda vurdu-
¤u bir darbedir. Zerkavi’nin eleflti-
rilmesi, mahkum edilmesi gereken
yanlar›, Irak iflgalindeki objektif ko-
numunun yerli yerine oturtulmas›na
engel de¤ildir. 

Zerkavi, t›pk› Bin Ladin gibi,
Afganistan’da Amerikan emperya-
lizmi taraf›ndan desteklenen ve
Sovyetler’e karfl› savaflt›r›lan “mü-
cahitlerden” biriydi. Irak’ta iflgalin
ard›ndan grubu ad›na üstlenilen
birçok eylemi devrimcilerin onayla-
mad›klar›, elefltirdikleri de bilin-
mektedir. Sivil hedefleri ay›rt etme-
me, halka zarar verme, emperyaliz-
min ifline yarayan mezhep çat›flma-
lar›na aç›k sald›r›lar› ve anlay›fl›,
kafa kesme gibi direniflle ba¤daflt›-
r›lamayacak örnekler elbette onay-
lanamaz. Ancak Zerkavi’nin belir-
leyici yan›, bunlar olamaz. 

Anti-emperyalistler, devrimciler,
sosyalistler Zerkavi’yi emperyaliz-
min, iflgalin karfl›s›ndaki konumu
ile ele almak durumundad›rlar. Yok-
sa, Afganistan iflgalini “ne mollalar
ne ABD” diyerek, objektif olarak
egemen gücün saf›nda yeralanlarla
hiçbir farklar› kalmaz. 

Zerkavi’nin belirleyici yan›,
anti-iflgalci olmas›d›r. Bu anlamda
direnifl cephesinin bir kayb›d›r. fiu
ya da bu anlay›fl çerçevesinde iflga-
le karfl› direnen güçlerin parças›d›r.
Direnifl içindeki yeri, direniflçilerin
kendi içindeki çeflitli ayr›l›k ve çe-
liflkiler bir anlamda “iç sorunlard›r”
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Zerkavi kimdir?



ve buradan bakarak da de¤erlendir-
melerde bulunup, “zaten di¤er dire-
niflçiler de elefltiriyordu” diyerek
hüküm verilemez. 

Bizim anlad›¤›m›z anlamda anti-
emperyalist de¤ildir elbette Zerka-
vi. Anti-Amerikanc›l›¤› da konjon-
türeldir, Zerkavi’nin temsil etti¤i
çizginin yar›n yine kullanan-kulla-
n›lan iliflkisi içinde olmas› da olas›-
l›k d›fl› de¤ildir. Bu durum, bugün
ABD emperyalizmiyle savaflan bü-
tün islamc› güçler için geçerlidir ve
kiflilere, gruplara özgü de¤il, ide-
olojik bir sorundur. ABD karfl›s›nda
direnifl çizgisinde kald›klar› sürece
desteklerken, bu anlay›fla karfl› ide-

olojik mücadeleyi elbette her afla-
mada sürdürmek durumunday›z. 

Hiçbir iflgal karfl›t› direniflte, di-
renen güçlerin niteli¤ini belirleme
durumumuz olmad›¤›na göre, tavr›-
m›z› emperyalizm karfl›s›ndaki ko-
numlar›na göre belirlemek duru-
munday›z. Bu de¤erlendirmenin te-
meli, bugün dünya ölçe¤indeki bafl
çeliflkiye dayan›r. Di¤er bütün çelifl-
kiler, bu bafl çeliflki etraf›ndan flekil-
lenir. Bugün bafl çeliflki, emperya-
lizm ile halklar aras›ndad›r. Saflar,
buna göre belirlenir, desteklenecek
güçlerde k›stas buradad›r.

Elbette, direnifle verilen deste¤in
biçimi, direnen güçlerin niteli¤i,

ideolojileri ile de¤iflkenlik göstere-
bilir, bu ayr› bir tart›flma konusudur. 

Tart›fl›lan konulardan biri de, di-
reniflin nas›l etkilenece¤i.

Direnifl sürecektir. Direnifli, te-
rörizm gösterme demagojisinin par-
ças› olarak Zerkavi grubunu direni-
flin ana omurgas› olarak gösterme-
nin do¤ru olmamas› bir yana, böyle
de olsa, iflgale karfl› direnen halklar
mutlaka yeni liderler yarat›r. Irak
direnifli, bu tür darbelerden etkile-
necek aflamay› geçmifltir. Saddam
esir düfltü¤ünde de ayn› sorular so-
rulmufltu, sonuç ortada. Nitekim,
emperyalistler de, bunun fark›nda-
lar ve zorunlu olarak temkinliler.
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Emperyalizmin ‹ran’› kuflatma
harekat› sürürken, Türkiyeli dev-
rimciler ‹ran halk›n›n yan›nda ol-
duklar›n› hayk›rd›lar. 

HÖC ve birçok siyasi grubun
içinde yerald›¤› ‘Irak’ta ‹flgale Ha-
y›r Koordinasyonu’ ile, HKP, TKP,
BDSP, Divri¤i Kültür Derne¤i ve
PSAKD taraf›ndan oluflturulan ‹ran
Eylem Birli¤i taraf›ndan bafllat›lan
kampanyan›n ilk eylemi, 8 Hazi-
ran’da ‹ran Konsoloslu¤u önündey-
di. 100 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,
"‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil
ABD Ortado¤u’dan Defol" pankart›
aç›ld›. Birlik ad›na konuflan HÖC
Temsilcisi Eyüp Bafl, Irak’ta iflgal-

den bu yana sergilenen vahfleti,
ölümleri, iflkenceleri hat›rlatarak,
flimdi ayn› senaryonun ‹ran için tek-
rarland›¤›n› kaydetti.

Bu ülkenin devrimcileri, yurtse-
verleri, anti-emperyalist güçleri ola-
rak, emperyalizmin Ortado¤u'ya
yönelik sald›r› politikalar›na karfl›
anti-emperyalist mücadeleyi yük-
seltmek için biraraya geldiklerini
ifade eden Bafl, amaçlar›n›n ‹ran
halk›na destek vermek, emperya-
listlerin ve iflbirlikçilerin sald›rgan
politikalar›na dur demek oldu¤unun
alt›n› çizdi. Eyüp Bafl, bu amaçla
bafllat›lan kampanya hakk›nda da
bilgi verdi. Buna göre; çeflitli etkin-

liklerle sürecek kampanyan›n so-
nunda, ‘Türkiye'deki tüm ABD ve
NATO üsleri kapat›ls›n, Emper-
yalistlerle aç›k-gizli tüm anlaflma-
lar iptal edilsin’ talebiyle toplanan
imzalar 2 Ekim’de Ankara’ya, mec-
lise yap›lacak yürüyüflle verilecek. 

‹ran Eylem Birli¤i’nin bir baflka
eylemi de, 14 Haziran’da Taksim
Tramvay Dura¤›'ndayd›. Eylemde
"‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n Nükleer
Bombalar ‹mha Edilsin" pankart›
tafl›nd› ve ‹n-
c i r l i k ’ t e k i
atom bomba-
lar›n›n art›k
bizzat ABD
t a r a f › n d a n
kabul edildi-
¤ine dikkat
çekildi. 

“‹ran halk› yaln›z de¤ildir”

ABD’nin Zerkavi operasyonun-
da tonlarca bomba kullanarak vah-
flet sergilemesini sadece Küba lideri
Fidel Castro “barbarl›k” olarak nite-
lendirdi. Fidel’in tavr›n› belirleyen
kuflkusuz emperyalist iflgal karfl›s›n-
daki konumuydu, öldürülenin “fleri-
atç›” olmas› tali bir unsurdu. 

Ayn› günlerde fleriatla yönetilen
‹ran’›n aç›klamas› yans›d›. “Zerka-
vi’nin öldürülmesinden memnuni-
yet duydu¤unu” söylüyordu.

Karfl›m›zda, ideolojilerinden g›-

das›n› alan iki ahlak, iki hukuk anla-
y›fl› var. Biri, tereddütsüz ezilen
halklar›n cephesinden konufluyor,
di¤eri bugün emperyalistlerin karfl›-
s›nda bir konumlan›fla sahip olsa da,
pragmatizmden medet umuyor, em-
peryalist cepheye kendince mesaj
vermeye çal›fl›yor. Öte yandan, Zer-
kavi’ye, islamc›lar›n kendi içindeki
çat›flmalar›n ›fl›¤›yla bak›yor, iflgal
karfl›s›ndaki konumuyla de¤il. Kal-
d› ki, ‹ran’›n iflgale ne kadar karfl›
oldu¤u da tart›fl›l›rd›r. ‹flgali “Sad-
dam’›n devrilmesine üzülecek de¤i-
liz” aç›klamas›yla karfl›layan bir an-
lay›fl var karfl›m›zda, üstelik iktidar

koltu¤unda, kendisi ile ya-
k›n iliflkide bulunan fiii
grup oturuyor. 

Bu grubun ABD iflbir-
likçili¤ini daha aleni yap-
mas›, direnifle karfl› kontra
örgütlenmeler dahil her
yöntemle savaflmas› da
onu ilgilendirmiyor. 

Pragmatizm, tüm politika-
lar›na yön veriyor. 

‹slamc› çizginin neden
tutarl› bir anti-emperya-
list olamayaca¤›n›n kü-
çük bir örne¤i.

‹ki Ahlak, iki hukuk!



Emperyalizmin tüm
dünyay› terörle kas›p
kavurdu¤u, iflbirlikçile-
rinin ondan cüret alarak
terörde s›n›rlar› aflt›¤›
bir ça¤› yafl›yoruz. Yüz-
y›llara dayanan kendi hukuklar›, sa-
vafl ahlak› akan kan›m›zda çoktan
bo¤uldu. Tekellerin dünya hakimi-
yeti için her yol mübah. Katletme,
iflgal etme, bebelerin tepesine bom-
balar ya¤d›rma özgürlü¤ü s›n›rs›z.
Ve bu özgürlü¤ü en çok da, Ameri-
ka ve ‹srail kullan›yor. 

Haziran›n dokuzuydu, ac›n›n ve
emperyalist kuflatman›n dayatt›¤›
açl›¤›n, sefaletin ortas›nda bir nebze
de olsa nefes alabilmek, piknik yap-
mak için gitmifllerdi plaja. 5 kiflilik
Galya ailesi de orada bulunan onlar-
ca aileden biriydi. Nerede Filistinli
görse bombalar, kurflunlar ya¤d›ran
siyonistler, denizden geldiler bu
kez. Geldiler ve füzeler ya¤d›rd›lar
Gazze plaj›na. 

Gazze... Her gün bir füzeyle par-
çalanm›fl evlatlar›n›n cesetlerini ta-
fl›maktan yorulmayan halk›n top-
raklar›. Ac›n›n feryada dönüfltü¤ü,
düflman›n beklentisinin aksine, fer-
yad›n y›lg›nl›¤› de¤il öfkeyi besle-
di¤i Gazze. Yine yükselen ç›¤l›klara
kofltu Gazze’nin öfkeli insanlar›.
Geride bir tek 7 yafl›ndaki Hüda
kalm›fl, "baba ne olur beni yaln›z b›-
rakma" diye a¤l›yordu Galya aile-
sinden. Onunla birlikte a¤lad› Filis-
tin. Onunla birlikte gömdü ac›s›n›
yüre¤ine. Onunla birlikte siyonizme
karfl› öfkelendik.

Binlercemiz u¤urlad›k Galya ai-
lesinin befl ferdini ve onlarla birlik-
te, ‹srail gemisinden at›lan füzelerin
hedefi olan di¤erlerini. Yedisi de si-
lahs›zd›, savunmas›zd›, kad›nd›, ço-
cuktu... Terör, plajda oynayan ço-
cuklar› hedef alm›flt› bu kez. 

Avrupa emperyalistleri sahte k›-
nama kuyru¤una girdiler, timsah
gözyafllar› döktüler utanmadan ve
plajda vurulan bebelerin kan› kura-
madan AB-‹srail ortak toplant›s›n›
yapt›lar yine utanmadan. 

Siyonist terörün bafldestekçisi
için ölenlerin çocuk, bebek olmas›-

n›n zaten hiçbir önemi yoktu, Filis-
tin halk› sindirilmeliydi, bu direnifl
oda¤› teslim al›nmal›yd›. Emperya-
list-siyonist teröre boyun e¤meyen
herkes teröristti ve katli vacipti. Bu
nedenle, “bu kadar da olmaz” de-

medik, Amerika’n›n bu
sald›r› karfl›s›nda “‹sra-
il’in kendini savunma
hakk› vard›r” aç›klama-
s›na. fiafl›rmad›k ‹sra-
il’in “biz atefl etmedik,

Hamas plaja bomba döflemifl olabi-
lir” yalan›na. Çünkü terör yalan ol-
madan sürmez, çünkü terör perva-
s›zl›kla birlikte yürür. Çünkü terö-
ristler, tarihin gördü¤ü en büyük hu-
kuksuzlu¤u dayat›yorlar halklara. 

*
‹kisi bebek, biri kad›n 7 “sivil”

evlad›n› daha gömdü kalbine Filis-
tin, savaflç›lar›na daha bir umutla
bakt› Filistin. 

Cemal Ebu Samahdana ve yol-
dafllar›n›n ard›ndan z›lg›tlar çekti
Filistin. 

Ateflkeslerin, emperyalist bar›fl
masalar›n›n çözümsüzlü¤ünü ac›-
s›yla anlad› bir kez daha Filistin. 16
ayd›r sürdü¤ü söylenen “ateflkesin”
ne ifle yarad›¤›n› her evlad›n› topra-
¤a verirken bir kez daha sorgulad›
Filistin.  

Adaletsiz dünya düzenine isyan
etti Filistin. Nas›l isyan etmesin;
katliamlara u¤rayan onlar, tüm dün-
yan›n emperyalistlerinin ve iflbirlik-
çilerinin “ey terörist silahlar› b›-
rak!” diye üzerine yürüdü¤ü, yiye-
ceklerini kesti¤i, sefalete mahkum
etti¤i yine onlar. Halklar›n beynine
bir zehir gibi sokulmaya çal›fl›lan o
t›ls›ml› (“terörizm”) kavram›n göl-
gesinde, ba¤›ms›z bir devlet kurma
haklar› terörle gasbedilen onlar. 

Umutsuzluk yasak Filistin’e.
“Dünya dengeleri” edebiyat›yla sa-
l›k verilen masalar ç›kmaz sokak. O
dengeler Filistin’i tüm dünya halk-
lar›n›n yüre¤indeki Filistin yapan
direniflle de¤iflecek. O dengeler
“üçüncüsünün ayak seslerinin du-
yuldu¤u” söylenen intifadalarla de-
¤iflecek. Bu adaletsiz dünya düzeni,
emperyalist terörün hedefi olan top-
raklarda onlarca Filistin yaratarak
altüst olacak. 

Ve o güne kadar ac›lar›n› öfkesi-
ni büyütmek için kullanacak Filis-
tin. Bizim gibi, tüm dünyan›n ezilen
halklar› gibi.

Ac›nla öfkeni büyüt 
ey Filistin!

‹srail bombard›manlar›nda; Filis-
tin ‹çiflleri Bakanl›¤› Genel Mü-
fettifli ve Halk Direnifl Komitele-
ri Kurucusu ve Komutan› Ce-
mal Ebu Samahdana ve yol-
dafllar› da katledildi. Samahda-
na, 97’de El-Fetih’ten ayr›lma-
s›n›n ard›ndan Halk Direnifl Ko-
miteleri’ni kurmufl, Direnifl Ko-
miteleri ‹srail ve Filistin’de
Amerikan hedeflerine yönelik
birçok silahl› eylem yapm›flt›. 

‹srail’in bir baflka füze sald›r›s›
ise, 13 Haziran günü ‹slami Ci-
had üyelerinin bulundu¤u bir
minibüse yönelik gerçekleflti.
Olayda ‹slami Cihad savaflç›lar›
katledilirken, füze at›lmas›n›n
ard›ndan olay yerine toplanan
halk›n üzerine ikinci bir füze
atan ‹srail, as›l savafl›n›n tüm
Filistin halk›na yönelik oldu¤u-
nu gösterdi. 

Bu arada, Hamas, plajdaki sivil-
lere yönelik katliam sald›r›s›n›n
ard›ndan, 16 ayd›r süren atefl-
kesi sona erdirme karar› ald›.
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Bir süre önce, belediyenin ve
kaymakaml›¤›n engelleme çabalar›-
na ra¤men mahalle halk›n›n deste¤i
ile Sultanbeyli Yavuz Selim Mahal-
lesi'nde cemevi inflaat›na bafllayan
Sultanbeyli PSAKD (Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derne¤i) yönetimi,
PSAKD Genel Merkezi taraf›ndan
görevden al›narak yerine yeni bir
yönetim atand›. 

Genel merkezin Sultanbeyli fiu-
besi’ne yönelik bu karar› görevden
al›nan yönetim taraf›ndan yap›lan
bir aç›klamayla protesto edildi. Gö-
revden alma karar›n› tasfiye olarak
de¤erlendiren Sultanbeyli PSAKD
aç›klamas›nda, genel merkezin id-
dialar›n› cevapland›rd› ve bütün flu-
beleri sözkonusu karar› tart›flmaya
ve mahkum etmeye ça¤›rd›.

Sultanbeyli fiube’nin cemevi ya-
p›lmas› konusunda genel merkezi
elefltirmesi görevden alman›n ge-
rekçelerinden biri. Genel merkez
karar›nda flöyle deniliyor; "Sürekli
olarak Genel Baflkan Sultanbeyli’de
Cemevi yap›lmas›n› istemiyor ve
genel baflkan belediye ile anlaflt› vb.
dedikodular yapmak..." 

Aç›klamada bu iddiaya karfl›l›k
olarak; "Evet say›n genel baflkan,
siz Cemevinin yap›lmas›n› istemi-
yorsunuz. ‹steseydiniz belediye bafl-
kan›n› Cemevine ça¤›r›p SU TV'ye
ç›kar›p takiyyesine ortak olmazd›-
n›z. Ne dediniz belediye baflkan›na;
'siz verece¤iniz arsan›n inflaat›na
bafllayana kadar biz inflaat›n› sür-
dürece¤iz' dediniz. Ne yapt›n›z in-
flaat›n devam etmesi için? ‹htiyaçla-
r›m›z› dahi sormad›n›z. Israrla so-
ruyoruz. NE YAPTINIZ? Söylüyo-
ruz; flube yöneticileriyle hizip çal›fl-

mas› yapt›n›z. Onlar›n korkular›na

seslendiniz. NE DED‹N‹Z? 'Ben
belediye baflkan›yla anlaflt›m. Niye
inat ediyorsunuz. ‹natlaflmay›n.
Olaylardan siz sorumlusunuz."

Bunun gibi daha birçok as›ls›z
iddiaya cevap verilen aç›klamada
ayr›ca flöyle denildi:

"Bu nas›l bir anlay›fl ve ahlak.
Gelmediler, gitmediler, dinlemedi-
ler, dedikodu yapt›lar (ki gerçek de-
¤il) türü sudan sebeplerle yüzlerce
insan›n seçti¤i bir yönetimi sinsice
görevde alan, kocaman Pir Sultan
örgütü bu kadar m› basitleflti? Cid-
diyetten bu kadar m› uzaklaflt›?

Canlar biliriz ki; devletin huku-

kunda bile 'bu suçlar› ifllemiflsiniz.

Ne diyorsunuz, savunman›z ne?’

denir. Genel Merkez niye demedi.

Demiyor çünkü komplosu ve yala-

n› ortaya ç›kacak. Çünkü komplo

gerekçeleri yaland›r.

Neden mi komplo ve yalan?
Özellikle, temelden sonra bizzat sa-
y›n Kaz›m Genç tasfiye haz›rl›klar›-
na bafllam›flt›r. Son bir haftad›r bu-
na h›z verilmifltir. Komplonun içine
çekilenler, burada yer alanlar, bunu
halka anlatmaya bafllad›lar bile. Ki-
mileri de istifalar›n› vermeye baflla-
m›flt›r. Buyurun gelin. ‹spatl› kan›tl›-
d›r. Araflt›r›n. Gelin anlats›nlar tele-
fon trafiklerini, verilen güvenceleri
ve niyetlerinin ne oldu¤unu.

Canlar; dedikodu ile yalan ve

komplolu Alevilik-Alevi ö¤retisi

savunulamaz. Alevi örgütü yöneti-

lemez. Evet iddia ediyoruz ispatla-

maya haz›r›z.

Genel Merkez AKP'li belediye
baflkan› ile anlaflm›flt›r ve Cemevi-
mizi engellemek istiyor. Bunun öte-
sinde, Sultanbeyli aç›s›ndan onur
meselesi haline gelen Cemevi yap›-

m›nda bizi en-
gelliyor, hedef
gösteriyor. Bu
suçun vebali
a¤›rd›r. Gelin
bu vebale or-

tak olmay›n. Çünkü AKP'li beledi-
yeyle birlikte PSAKD Genel Merke-
zi de karfl›m›zda saf tutmufltur. Bo-
yun e¤meyece¤iz. Bu karar›n koflul-
suz olarak geri al›nmas›n› ve yan-
l›fltan dönülmesini istiyoruz."

PSAKD Neyi Tasfiye Etmek ‹stiyor?

Sultanbeyli PSAKD’nin, ma-
hallelerine cemevi yap›lmas› konu-
sunda flimdiye kadar tüm alevi ör-
gütlerce örnek al›nmas› gereken bir
mücadele yürüttü¤ü çok iyi bilin-
mektedir. Uzlaflmac›l›k yerine, Sul-
tanbeyli halk›yla beraber kararl›,
kendi özgücüne, alevi halk›na güve-
nerek mücadele yürütmektedir. Bu
kararl› mücadelesinin sonucu olarak
hep gündemde olan ama bir türlü
gerçeklefltirilemeyen cemevi yap›-
m›na bütün engelleme ve tehditlere
ra¤men bafllanabilmifltir. Sultanbey-
li halk› da buna flahit olmufl, cemevi
temel atma törenine binlerle kat›la-
rak kendi derneklerine ve o dernek-
çe temsil edilen mücadele anlay›fl›-
na sahip ç›km›flt›r. 

PSAKD Genel Merkezi'nin haz-
medemedi¤i ve tasfiye etmeye ça-
l›flt›¤› budur. Kendi statükolar›n›
aflan her mücadele anlay›fl› rahats›z
ediyor onlar›. Düzenin icazet s›n›r-
lar›n›n afl›laca¤›ndan korkuyorlar.
PSAKD Genel Merkezi’nin yalan
iddialarla böyle bir tasfiyeye yönel-
mesinin baflka türlü bir anlam› ola-
maz. Ayr›ca genel merkezin Sultan-
beyli fiubesi’ni görevden alma ka-
rar›n› Kaymakaml›¤a bildirme-
sinden hemen bir gün sonra bele-
diyenin derne¤e yaz› gönderip,
cemevi inflaat›n›n 10 gün içerisin-
de kald›r›lmas›n› aksi halde dava
aç›laca¤›n› bildirmesi de dikkat
çekicidir. Belediyenin bu karar›
Sultanbeyli'deki tasfiye konusunda
genel merkezin hiç de yaln›z olma-
d›¤›n› ciddi biçimde düflündürtmek-
tedir. 
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“Komplo ile Alevi örgütü yönetilemez”

“AKP'li belediyeyle birlikte Genel Merkez de karfl›m›zda
saf tutmufltur. Boyun e¤meyece¤iz. Bu karar›n koflulsuz

olarak geri al›nmas›n› ve yanl›fltan dönülmesini istiyoruz”



Son y›llarda sendikalaflma hak-
k›na yönelik yo¤un bir sald›r› dal-
gas› yaflan›yor. Yap›lan araflt›rmalar,
iflten ç›karmalar›n büyük ço¤unlu-
¤unda, iflçilerin sendikalaflmalar›n›n
gerekçe gösterildi¤ini ortaya koyu-
yor. Küçük, büyük birçok direniflin
gerekçesi de elbette sendikalaflmak
için veriliyor. 

Burjuva bas›n›n bilinçli bir poli-
tikayla gizledi¤i bu iflten atmalar,
direnifller tek tek flu bu fabrika pat-
ronunun kendi insiyatifinin sonucu
yaflanm›yor. Birkaç istisna olsa, bel-
ki böyle düflünülebilir. Ancak pat-
ronlar, bu ülkenin anayasas›nda ya-
z›l› bir hakk›, bu kadar rahat ve yay-
g›nl›kla ihlal ediyorsa ve bunun kar-
fl›l›¤›nda b›rak›n bir soruflturmaya
maruz kalmas›n›, arkas›nda jandar-
ma ve polisin deste¤ini buluyorsa;
orada iktidar›n bilinçli bir politikas›
var demektir. 

Genel olarak emekçilere düfl-
manl›¤› birçok sald›r› yasas› ile,
baflbakan›n konuflmalar› ile sabit

olan AKP ikti-
dar›n›n örgütlü
iflçiye düflman-
l›¤› çok  daha
b o y u t l u d u r.
Hak arayan
hiçbir güç iste-
memekted i r.
Görece “istik-
rarl›” ortam› da
böyle sa¤lama
politikas› izle-
mektedir. Öyle
ya; iflçi örgüt-
süz olur, sald›-
r›lar karfl›s›nda
direnemezse,
köylüler, me-
murlar, gençler
ayn› flekilde
örgütsüz ve
bask› alt›nda
tutularsa, sö-
mürü düzeni-
nin istikrar› ni-
ye bozulsun.

En fazla, tekellerin pastadan pay
kapma çat›flmas›n›n ürünü olarak
zaman zaman “krizler” ç›kar, o ka-
dar! Bugün k›smen yafland›¤› gibi. 

AKP’nin patronlarla iflbirli¤i
içinde emekçilere yönelik örgütsüz-
lefltirme, hak arayanlar› susturma
sald›r›lar›ndan burada sadece geçen
hafta yaflananlara yer vermek bile,
iktidar›n bu konudaki politikas›na
›fl›k tutacakt›r.

✖ Amasya’n›n Gümüflhac›köy
‹lçe Belediyesi’nde çal›flan Genel-
‹fl üyesi iflçiler, sendikalar›ndan isti-
faya zorlan›yor. Bu flekilde, 87 iflçi-
den 45’i AKP ile iflbirli¤i yapan Be-
lediye-‹fl’e geçirildi, 30 iflçi ise dire-
niyor. AKP’li belediyenin iflçilere
yönelik bask›s›n›n bir yan›n› örgüt-
süzlefltirme olufltururken, di¤er ya-
n›n› 1 May›s’a kat›lmalar› ve Dan›fl-
tay’a yap›lan sald›r›y› protesto et-
meleri oluflturuyor. 

✖ ‹zmir Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Hastanesi’nin tafleron temiz-
lik ve hasta bak›m flirketi Güzel ‹z-
mir’de çal›flan 210 iflçi, Genel-‹fl’e
üye olmalar› ve toplu görüflme sü-
recinde üç saat ifl b›rakmalar›n›n ar-
d›ndan iflten at›ld›. ‹flçiler, 12 Hazi-
ran günü yapt›klar› oturma eylemi
ile, sendikal haklar› tan›narak ifle
geri dönene kadar mücadele ede-
ceklerini duyurdular. Çeflitli sendi-
ka ve DKÖ’lerin de destekledi¤i ifl-
çiler, hastane personeli ve doktorla-
ra, hasta yak›nlar›na da bildiriler da-
¤›tarak mücadelelerini anlatt›lar.

✖ Sendikalaflt›klar› için iflçile-
rin kap› önüne konuldu¤u yerlerden
biri de, Mito. Birleflik Metal-‹fl’e
üye olmalar›n›n ard›ndan iflten at›-
lan iflçiler, fabrika önünde direniflle-
rini sürdürüyorlar. 

Direnifl çad›rlar› defalarca y›k›-
lan ve direniflleri k›r›lmaya çal›fl›lan
iflçiler, en küçük bir hakk›n dahi bü-
yük mücadelelerle al›nmas› gerekti-
¤ini gördüler. 

13 Haziran günü ise, Birleflik
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Desan ‹flçilerine 
Sald›r› Sürüyor
Tuzla'da bulunan Desan Ter-

sanesi'ne ba¤l› Montesar tafleron
firmas›nda çal›flan Limter-‹fl üyesi
iflçiler, ödenmeyen ücretlerinin
ödenmesi ve onlarca emekçinin
can›na malolan çal›flma koflullar›-
n›n düzeltilmesi için direnifle bafl-
lad›klar› günden bu yana polisin
sald›r›s›na maruz kal›yorlar. 

7 Haziran’da gemi iflgali eyle-
minde sald›ran polis ve patron
hakk›nda 9 Haziran’da Tuzla Adli-
yesi'ne suç duyurusunda bulunan
iflçiler, 10 Haziran’da yine polisin
sald›r›s›na u¤rad›. Her sabah yap-
t›klar› gibi, tersaneler giriflinden
yürüyüfle geçen iflçilerin önünü
barikatla kesen polis sald›rd›.
Hastaneye rapor almak için giden,
iflçilerin örgütlü oldu¤u Limter-‹fl
Genel Baflkan› Cem Dinç, burada
gözalt›na al›nd›. Her gün bekledik-
leri alanda yine beklemek istedik-
lerini söyleyen iflçilere, polis “ke-
sin talimat oldu¤unu, tersanelere
sokulmayacaklar›n›” söyledi. “Ta-
limat”, patronlar›n iste¤iyle
AKP’nin talimat›yd›. Ancak iflçile-
rin kararl›l›¤› sonucu polis barikat›
kald›rd›. Vardiya Müzik Grubu da,
iflçilere flark›lar› ile destek verdi. 

Gözalt›na al›nan Cem Dinç ile
Örgütlenme Uzman› Kamber Say-
g›l› ise, ertesi günü ç›kar›ld›klar›
mahkemece, “iflyeri iflgali, polise
mukavemet ve polise hakaret”
suçlamalar›yla tutukland›lar. Gös-
termelik olarak gözalt›na al›nan
tafleron firman›n patronu ise, bek-
lendi¤i gibi serbest b›rak›ld›. 

23 gündür direnen iflçiler, 13
Haziran günü, tutuklamalar› eylem
yaparak protesto ettiler. Desan
Tersanesi önüne yürümek isteyen
iflçiler, polisin izin vermemesi üze-
rine, tersane karfl›s›nda yapt›klar›
eylemde, “Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar› att›lar. Eyle-
me, Bas›n-‹fl, Deri-‹fl Tuzla fiube,
Tekstil-Sen, Genel-‹fl 3 No’lu Böl-
ge Baflkanlar› da destek verdiler.

AKP örgütlü ve hak arayan iflçi istemiyor



Metal-‹fl Baflkan› Adnan Serdaro¤lu
ve sendikaya üye baflka fabrikalarda
çal›flan iflçiler, Mito iflçilerini ziya-
ret ederek destek verdiler. Her gün,
Mito’da çal›flan di¤er iflçiler, iflten
at›lma korkusuyla eyleme do¤rudan
kat›lmasalar da, çay-yemek vb. mo-
lalarda bahçeye ç›k›p sloganlarla
destek veriyorlard›. Patronlar›n ge-
lifltirdi¤i “tebir” ise, iflçiler aras›na
tel örgü çekmek oldu. Kapitalistler,
iflçileri ücretli köleler olarak gör-
düklerini böylece teyid ederken,
Serdaro¤lu yapt›¤› konuflmada tel
örgülere de¤inerek, “iflçileri ay›ran
bu teller 21. yüzy›ldaki Türkiye’nin
tablosudur” dedi.

Mito iflçilerine destek ziyaretin-
de, Deri-‹fl, Genel-‹fl, Tekstil-Sen
yöneticileri, Desan iflçileri ve yine
Birleflik Metal-‹fl’e üye olduklar›
için daha önce iflten at›lan Has Ali-
münyum iflçileri de yerald›lar.

✖ Mardin Devlet Hastane-
si’nde çal›flan SES Mardin fiube
Baflkan› Dr. Kamiran Y›ld›r›m, ‹l
Jandarma Komutanl›¤›'n›n talebiyle
Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›kla-
r› Hastanesi'ne ‘sürgün’ edildi. Sür-
gün’ün gerekçesi; Dr. Kamiran Y›l-
d›r›m’›n mesle¤inin onuruna sahip
ç›karak, gözalt› sonras› hastaneye
getirilen kiflilerin muayenesi s›ra-
s›nda, jandarmay› ve polisi muaye-
nehaneden ç›karmas›. Jandarman›n
dayand›¤› yönetmelik ise, AKP ikti-
dar›nca haz›rlanan ve 1 Haziran
2005'te yürürlü¤e giren “Yakalama,
Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yö-
netmeli¤i”.

Emekçilere düflmanl›¤›n yan›s›-
ra, AKP iktidar›n›n iflkenceyi örtbas
etmenin yönetmelerinin bir örne¤i-
dir, sözkonusu yönetmelik. Ve bu
konuda jandarman›n, polisin her
türlü iste¤ini yerine getirmektedir.
Jandarma ve polis ne istiyor; her za-
man yapt›¤› gibi, doktorlar üzerinde
bask› uygulayarak iflkence raporlar›
verilmesini önlemek istiyor. Buna
engel olan, faflizmin talimatlar›na
de¤il, meslek ahlak›na sahip ç›kan
bir sa¤l›k emekçisi mi var; ona da
çözümü sürgün, daha olmad› bir k›-
l›f›n› bulup etkisizlefltirmek.
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ILO önünde sendikalaflma protestosu
D‹SK yyöneticileri vve ssendikalaflt›klar› iiçin iiflten aat›lan iiflçiler,
ILO öönünde kkendilerini zzincirleyerek AAKP’yi pprotesto eettiler.

AB-Türkiye Karma ‹stiflare Komitesi Eflbaflkanl›¤›’ndan çekilen ve
ILO ile Ekonomik ve Sosyal Konsey toplant›lar›na kat›lmama karar› ve-
ren D‹SK, ILO Türkiye Temsilcili¤i önünde 12 Haziran günü yapt›¤› ey-
lemle, sendikalaflma önündeki engelleri protesto etti. 

D‹SK yöneticileri ile sendikalaflt›klar› için iflten at›lan iflçilerin kat›ld›-
¤› eylemde, kendilerini ILO önüne zincirleyen D‹SK’liler, AKP iktidar›n›n
sendikal yasaklar› sürdürdü¤ünü ifade ettiler. 

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, iktidar›n verdi¤i sözlere ra¤men ILO
kararlar›n› uygulamad›¤›n› ve 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan çal›flma
yasalar›n›n örgütlenme özgürlü¤ünü engelledi¤ini söyledi. Çelebi, “Di-
yalog yoluyla anlatt›klar›m›z› anlamayan hükümete karfl› mücadelemizi
alanlarda, sokaklarda verece¤iz” diye konufltu. Onbinlerce iflçinin sen-
dikalaflt›klar› için iflten at›ld›¤› bilgisini veren Çelebi, örgütlenme, grev,
toplusözleflme gibi haklar›n sürekli çi¤nendi¤ini, noter ve baraj flart›n›n
sürdü¤ünü belirtti.

“Sendika Hakk›m›z Engellenemez” ve “‹flten Atmalar Sosyal Cina-
yettir” yaz›l› pankartlar tafl›nan eylemde, “‹flçi K›y›m›na Hay›r”, “ILO
Sözleflmesi Uygulans›n” sloganlar› at›l›rken, D‹SK heyeti, ILO Türkiye
Temsilcili¤i yetkilileriyle görüfltü. Bu esnada D‹SK üyeleri oturma eyle-
mi yapt›lar ve kendilerini ILO temsilcili¤in kap›s›na zincirlediler.

Adaletsizli¤e Protesto
BES üyeleri Adalet Bakanl›¤›’n›n adaletsizli¤ini protesto etti. AKP ik-

tidar›n›n Adalet Bakanl›¤›’n›n sadece hakim ve savc›lara iyilefltirme
zamm› vermesini, 13 Haziran günü Kartal Adliyesi önünde yapt›klar› ey-
lemle protesto eden emekçiler, eflitlik ve adalet talebinde bulundular.
BES ‹stanbul 3 No’lu fiube Baflkan› Nafi Marafl, bir konuflma yaparak
iktidar›n uygulamas›n› elefltirdi. 

Musa Sancak Hayat›n› Kaybetti
Eski BEM-SEN yöneticilerinden, Fatih Belediyesi çal›flan› Musa

Sancak, yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu 5 Haziran günü hayat›-
n› kaybetti. 1990 y›l›nda kurulan ilk belediye memurlar› sendikas›
olan BEM-SEN'de yöneticilik yapan Sancak, ifl arkadafllar›, devrimci

memurlar ve ailesi taraf›ndan Kocasinan Me-
zarl›¤›'nda defnedildi. 

11 Haziran günü ölümünün 7. gününde
ise, mücadele arkadafllar› ve ailesi taraf›ndan
mezar› bafl›nda an›ld›. Sancak'›n arkadafllar›
O’nun mücadelesini anlatarak, "Mücadelesi
bize mirast›r, efli ve çoçu¤u bize emanettir"
dediler. Daha sonra Karsl›lar Derne¤i'nde
100 kiflinin kat›ld›¤› bir anma yeme¤i verildi. 

Devrimci Memur Hareketi de yay›nlad›¤›
mesajla, ailesi ve yoldafllar›na baflsa¤l›¤› di-
le¤inde bulundu. 



Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da toplu görüflme sürecin-
de yetkili sendikay› belirlemek üzere sendikalar›n üye
say›lar› tespit edildi. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›'na iletilen sonuçlara göre E¤itim-Sen yetkiyi
Türk E¤itim-Sen'e kapt›rd›. Asl›nda sendikalardaki re-
formist anlay›fllar›n süreci böyle bir noktaya getirece¤i
belliydi. Fakat her nedense ÖDP, EMEP, Kürt milliyet-
çileri reformizmi bütün bu süreci kendi inisiyatifleri d›-
fl›nda geliflen ve hiçbir sorumluluklar› yokmufl edas›yla
de¤erlendirmeye devam ediyor. 

ÖDP kanad› flubelerdeki birebir tart›flmalarda yetki
kayb›n› Kürt milliyetçilerinin E¤itim-Sen içindeki poli-
tikalar›na ba¤lay›p, Roj TV'deki E¤itim-Sen Genel Sek-
reteri'nin röportaj› ile iliflkilendirirken; Kürt milliyetçi-
leri ise "Kamu-Sen yetkiyi gasbetti" diyerek sorumlu-
luktan s›yr›lmaya çal›fl›yor. EMEP ise “iktidar içindeki
muhalefet” rolünü oynay›p sorumlulu¤unu gizleme te-
lafl› içinde. 

Gerçekte reformizmin bütün bu tespitleri bile ayr› bi-
rer tart›flma konusu olabilecekken k›saca "çevir kaz›
yanmas›n" fleklinde de¤erlendirmemiz de mümkün. 

Peki gerçeklik bunlar m›d›r? Elbette hay›r. 

Kamu emekçileri mücadelesi fiili-meflru mücadele
anlay›fl› ile ortaya ç›km›fl, bu anlay›fl temelinde örgüt-
lenmifl ve kitleselleflmifltir. Genelde kamu emekçileri,
özelde ise e¤itim emekçileri mücadelenin en nitelikli ol-
du¤u dönemlerin bu zaman dilimine denk düflmesi tesa-
düf de¤ildir. Gerek sendikalardaki gerekse örgütlenme
çal›flmalar›ndaki tart›flmalar ve gündemlerin ilerili¤i ör-
gütü nicel olarak da nitel olarak da büyütmüfltü. 

Bu çal›flmalardaki temel hedef üyelerin bilgi ve bi-
linçlerini artt›r›p sistemin her türlü demagoji ve dezen-
formasyonunu bofla ç›karmak, bu bilinç üzerinden her
türlü ideolojik sald›r›y› gö¤üslemek ve mücadeleyi da-
ha da büyütmekti.

Bugün e¤itim ve örgütlenme ad›na yap›lanlar ise en
küçük bir rüzgarda istifalara neden olacak düzeydedir.
Daha do¤rusu niteliksizliktedir. Ülkemizdeki ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi sorunu ile ilgili gündemleri sendikala-
r›n tali görevleri gibi alg›lanmakta, kapat›lma gerekçesi
yap›lan "Anadil" konusunda geri ad›m at›l›nca "Sendi-
ka as›l gündemine döndü" denebilmektedir. Sendika-
larda hapishaneler ve tecrit konusunda toplant› ve pa-
neller yapmak mümkün bile olamamaktad›r. 

Gelinen nokta ücret sendi-
kac›l›¤› yapman›n bile bedel
gerektirdi¤i bir noktad›r. Sal-
d›r› büyük ve genifl kapsaml›-
d›r. Karfl› koyuflun da ayn› bü-

yüklük ve kapsam içinde ele al›nma zorunlulu¤u vard›r.
Odalarda, sendikalarda önerdi¤imiz Demokratik Muha-
lefet Cephesi tarz›nda bir karfl› koyuflu örme zaman›d›r.

SEND‹KALAR KEND‹N‹ DE ÖRGÜTLEMEL‹

E¤itim-Sen'in KESK’in en kitlesel sendikas› oldu¤u
sürekli söylenir. Öyledir. Ancak son süreçte bu durum,
bütünlefltirici tarzda hareket etmesi gerekirken, E¤itim-
Sen KESK içinde hizipçi bir tutum sergilemifltir. Birlik-
te hareket edilmesi gereken birçok noktada müstakil ey-
lemler gerçeklefltirmesi hizip d›fl›nda KESK'i oluflturan
di¤er sendikalar›n birbirinden tecrit edilmesi sonucunu
do¤urmufltur. BES ve SES birçok önemli eylemlilikte
yaln›z b›rak›lm›flt›r. Bu da örgütsel bütünlü¤e ve kamu
emekçilerinin güven duygular›na zarar vermifltir. 

EMPERYAL‹ZM M‹? O DA NE!

E¤itim emekçilerinin mücadele tarihi ayn› zamanda
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi fleklinde
geçmifltir. Ba¤›ms›zl›k mücadelesi sadece bir sendika
de¤il bir ülke sorunudur. Bu anlamda sendikalar›n da ol-
mazsa olmaz›d›r. E¤itim-Sen bu u¤urda flehitler vermifl
bir sendikad›r. Özellikle 1990'l› y›llar›n ortalar›ndan iti-
baren "Emperyalizmin de¤iflti¤i", "dünyan›n art›k küçük
bir köy" oldu¤u “emperyalizmden özgürlük, demokrasi
beklenebilece¤i” düflünceleri sendikalardaki reformist
çevreler taraf›ndan hala s›kça dile getiriliyor. Emperya-
lizmin ABD ve AB marifetiyle Ortado¤u'daki çocuk
genç yafll› demeden katliamlar›, suratlar›nda tokat gibi
patlad›¤› halde (emperyalizm de¤iflmedi¤i, daha da sal-
d›rganlaflt›¤› halde) bu çarp›k düflünceler söylenmeye
devam ediliyor. Tabii ki “derviflin fikri” bu olunca em-
peryalist kurumlar›n emretti¤i sald›r› yasalar›na karfl›
mücadele de “derviflin zikri” gibi oluyor. Emperyalizmi
mücadelenin oda¤›na koymad›klar› zaman GSS, Kamu
Personel Rejimi yasalar› meclisten bir bir geçiyor. Em-
peryalizme bak›fl o derece çarp›klaflm›flt›r ki, KESK Ge-
nel kurulunda ‘KESK emperyalizme karfl› mücadele

eder’ önergesi bir ç›rp›da reddedilebiliyor. Odalar›n
genel kurullar›nda emperyalist fonlardan faydalan›lma-
s› hemen kabul görürken, bugün bu fonlardan beslenen-
lerin yar›n bunlardan emir-direktif almalar›n›n kuvvetle
muhtemel olabilece¤ini gösteriyor. ‘Gavurun ekme¤ini
yiyen gavurun k›l›c›n› sallar’ halk deyiflindeki gibi.

SEND‹KALARDAK‹ REFORM‹ZM‹N BARIfiI 
K‹M‹N ‹fi‹NE YARIYOR?

Bir grubu, zümreyi, siyasi parti ya da sendikay› re-
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E⁄‹T‹M-SEN'‹N YETK‹ KAYBI
Kamu emekçileri mücadelesi devrimci bir
program ve mücadele tarz› ile ele al›nma-
l›d›r. "Akl› Selim" yerine devrimci sendi-

kac›l›k anlay›fl› esas al›nmal›d›r.



formist veya devrimci yapan, onu ele al›fl biçimi-
dir, perspektifidir. Mücadele yerine diyalo¤u se-
çen, DKÖ yerine STK anlay›fl›n› koyan, eylem tar-
z› ve kitle çal›flmas›, e¤itimindeki bütün tercihler
düzeniçilikten yanad›r. Bu tercihlerle emperyalizm
ve oligarfliye verilen mesaj "her koflulda sizin iste-
di¤iniz s›n›rlar içinde kalaca¤›z"d›r. K›sacas› ica-
zettir. ‹cazet ise mücadeleden kaç›flt›r.

Bugün mücadelesizli¤in baflka bir ifadesi de ba-
r›fl politikalar›d›r. E¤itim-Sen'i oluflturan yönetim-
deki anlay›fllar›n en temel ortaklar›ndan biri de bu-
dur. 

Emekçilerin sa¤l›k ve e¤itim hakk›n›n çal›nd›-
¤›, kanlar›n›n döküldü¤ü, sendikalar›n›n kapat›l-
maya çal›fl›ld›¤›, hücrelerde insanlar›n öldürüldü-
¤ü, grevlere sald›r›ld›¤›, cenazelere kurflunlar›n s›-
k›ld›¤›, sefaletin, zulmün hüküm sürdü¤ü bir ülke-
de nas›l, hangi bar›fl: Hakl› haks›z savafl ayr›m›
yapmadan sürdürülen “ille de bar›fl”, “bar›fl hemen
flimdi” gibi sloganlarla içeri¤i boflalt›lan ve aslen
emperyalizme hizmet eden “bar›flç›lar”, bu anla-
y›fllar› temelinde sendikac›l›k yapmaya devam et-
mektedirler. 

Böyle bir bar›fl iflveren karfl›s›nda teslimiyeti
getirmektedir. Teslimiyet, ideallerden vazgeçmek,
sermayenin iradesini kabul etmektedir. Kendi hak-
l›l›¤›na, meflrulu¤una inanmama ile bafllayan bu
süreçte, böyle bir bar›fl sermayeyle bütünleflmeye,
hizmetine girmeye kadar uzanmaktad›r.

Sistemin sendikalara sald›r›lar› daima olmufltur.
Bundan sonra da olacakt›r. Burada belirleyici ola-
cak fley nas›l karfl› koyulaca¤›d›r. Yukar›da bir k›s-
m›n› sayd›¤›m›z ve sendikalar› bugünkü olumsuz
duruma getiren etkenler samimi bir muhasebe ile
mahkum edilmelidir. Sendikalar›n Genel Kurullar›
böylesi özelefltiri ve muhasebelere hizmet etmeli-
dir. Koltuk pazarl›klar›na de¤il. Düzenin sald›r›la-
r›n› meflrulaflt›racak "toplu görüflme" vs. gibi kamu
emekçilerini güvensizli¤e itecek toplant› ve görüfl-
melere son verilmelidir.

Genelde haklar ve özgürlükler mücadelesi özel-
de ise kamu emekçileri mücadelesi devrimci bir
program ve mücadele tarz› ile ele al›nmal›d›r.
"Akl› Selim" yerine devrimci sendikac›l›k anlay›fl›
esas al›nmal›d›r.

Devrimci memurlar›n görevi; elimizde bir si-
lah olan savafl, bar›fl, demokrasi, özgürlük, halkla-
r›n kardeflli¤i, mücadele, sendikac›l›k gibi kavram-
lar›n çarp›t›lmas›n› engellemek, bulan›klaflt›r›lma-
s›na izin vermeyerek berrakl›¤› sa¤lamakt›r. Böyle
bir anlay›flla T‹S ve grev hakk›n›n kazan›ld›¤› bir
mücadeleyi örgütleyecek olan devrimci sendikac›-
l›k anlay›fl›d›r. 

Devrimci Memur Hareketi
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Genel ‹fl’ten 
Grev Kararlar›
Genel-‹fl Sendikas›'n›n ‹stanbul 9 No'lu fiube'ye ba¤l› Kü-

çükçekmece Belediyesi'nde 2 fiubat'tan bu yana yap›lan T‹S
görüflmelerinde, iflverenin uzlaflmaz tavr› nedeniyle 19 idari
ve demokratik madde üzerinde anlaflma sa¤lanmad›. Bunun
üzerine, Genel-‹fl, 13 Haziran’da, belediye kap›s›na grev ka-
rar›n› ast›. 

Belediye yan›ndaki parkta toplanan iflçiler, baflkanl›k bi-
nas›na kadar sloganlarla yürüdüler ve grev karar›n› ast›lar.
fiube Baflkan› Hakk› Karabulut, meydanlarda yoksullu¤a,
yolsuzlu¤a ve iflsizli¤e çözüm bulaca¤›n› iddia edenlerin,
uygulad›klar› IMF ve Dünya Bankas›’n›n reçetesiyle bu so-
runlar›n daha da artmas›ndan baflka bir sonuç yaratmad›¤›n›
kaydetti. AKP hükümetinin, iflsizler ordusu yaratt›¤›n› belir-
ten Karabulut, “‹flçi ve emekçi halk›m›za yönelik sald›r›lar
gün geçtikçe artmaktad›r. Bugüne kadar AB uyum yasalar›
ve IMF politikalar› ad› alt›nda sald›ran hükümet yeni icra-
at› GSS ve TMY olmufltur. Bununla kazan›lm›fl haklar›m›z›n
ellerimizden al›nmak istendi¤inin bilincideyiz" dedi. 

Genel-‹fl’in grev karar› ast›¤› belediyelerden biri de, 5
No'lu fiube’nin örgütlü oldu¤u Fatih Belediyesi’ydi. 16 mad-
de üzerinde anlaflma sa¤lanmamas› üzerine, 14 Haziran günü
Saraçhane Park›'ndan Fatih Belediyesi’ne yürüyen iflçiler,
grev karar› ast›lar. Burada yap›lan aç›klamada, krizlerin fatu-
ras›n›n hep iflçilere ç›kar›ld›¤› belirtilerek, “Biz iflçi s›n›f›y›z,
emekçiyiz. ‹flimizin, eme¤imizin nerden geçti¤ini iyi bilmemiz
gerekiyor. Talebimiz insanca yaflam hakk›m›z›n verilmesidir.
Görüflmelerin t›kanmas›n›n nedeni hükümettir" denildi. 350
iflçinin kat›ld›¤› eylemde, "Faflizme Karfl› Omuz Omuza, IMF
Defol Bu Memleket Bizim, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› at›ld›.

Beyo¤lu, Küçükçekmece, Kartal ve Fatih Belediyeleri’ne
grev karar› asan Genel-‹fl, son anda bir geliflme olmad›¤› tak-
dirde, 15 Haziran'da Ba¤c›lar ve Bahçelievler Belediyeleri’-
ne, 16 Haziran’da Sar›yer Belediyesi'ne grev kararlar› asacak.

Seyhan ‹flçileri Oturma Eylemi Yapt›
Adana Seyhan Belediyesi’ne ba¤l› Miray Temizlik ‹fllet-

mesi’nden at›lan iflçiler, 14 Haziran’da ‹nönü Park›’nda yap-
t›klar› oturma eylemiyle, mücadeleye devam edeceklerini
hayk›rd›lar. 1 saat oturma eylemi yapan 50 iflçi ad›na konu-
flan Do¤an Akarçal›, 38 gündür direndiklerini kaydederek,
bugüne kadar bask›lara maruz kald›klar›n›, ihanete u¤rad›k-
lar›n› söyledi. Temel Haklar’›n da içinde yerald›¤›, kendile-
rine destek veren kurumlara teflekkür eden Akarçal›, ifle dön-
me taleplerini ifade etti. 

A¤›zlar›n› siyah bantla kapatan iflçiler, oturma eyleminde
“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› att›lar.



Abdi ‹pekçi Direnifli’nin 1000.
Günü vesilesiyle Ankara’da tecritin
kald›r›lmas› talebini hayk›ran TA-
YAD’l› Aileler, hafta boyunca çeflit-
li kentlerde  oturma eylemleri, bas›n
aç›klamalar› yaparak, bildiriler da-
¤›tarak ve tutsaklar›n mektuplar›n›
okuyarak ayn› talebi hayk›rd›lar, ay-
n› hayk›r›fl› yükselttiler; 

TECR‹T ZULMÜNE SON!

*

TAYAD’l› Aileler 10 Haziran gü-
nü Abdi ‹pekçi Park›’nda mektup
okuma eylemlerini sürdürdü. Bu
hafta tecriti anlatan tutsak mektubu
Sendikac› Mahmut Konuk taraf›n-
dan okunurken, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum” pankartlar›,
ölüm orucu direniflçilerin resimleri
ve dövizleri tafl›nd›.

Ayfle Arapgirli taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise, Abdi ‹pekçi Direni-
fli’nin 1000. Günü’ne yönelik ça¤r›
ve direniflin kararl›l›¤› vard›. “Yafla-
s›n Abdi ‹pekçi Direniflimiz, Sonuna
Sonsuza Sonuncumuza Kadar Dire-
nece¤iz”, sloganlar› at›lan eyleme
Mazlum-Der de destek verdi.

Samsun TAYAD'l› Aileler, her
cumartesi oldu¤u gibi, 10 Hazi-
ran’da da Süleymaniye Geçidi'nde
oturma eylemi yapt›lar. 1000.
Gün’de Ankara Abdi ‹pekçi’de ola-
caklar›n› duyuran TAYAD’l›lar,
“Zulmün oldu¤u yerde direnmek
hakt›r!" vurgusu yapt›lar. “Tecrite
Son” pankart› açan TAYAD’l›lar,
oturma eylemini “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Yaflas›n Abdi
‹pekçi Direniflimiz” sloganlar›yla
bitirdiler. 

Antalya K›fllahan Meydan›’nda

11 Haziran günü aç›klama yapan
TAYAD’l›lar da, 122 insan›n neden
öldü¤ünü, direniflin neden sürdü¤ü-
nü anlatt›lar. Oturma eylemi s›ras›n-
da Gülcan Görüro¤lu’nun k›zlar›n›n
annelerine yazd›klar› mektubun da
okundu¤u eylemde konuflan Züley-
ha Kurt, “biliyoruz ki mutlaka ama
mutlaka kazanaca¤›z. Abdi ‹pekçi
Park›’nda 1000 gündür direnen TA-
YAD’l› Ailelerimizi selaml›yoruz”
dedi. 

Hatay’da da her hafta oturma
eylemi ve tecriti anlatan tutsak mek-
tuplar› okunarak, oligarflik iktidar›n
ve burjuva medyan›n gizledi¤i zu-
lüm ve direnifl gerçe¤i halka ulaflt›r›-
l›yor. 

9 Haziran Ulus Meydan›’nda dü-
zenlenen eylemde, "Sana Tecriti An-
latmak ‹stiyorum, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" pankart› açan
TAYAD'l›lar, “Gülcan Görüro¤lu
Onurumuzdur, Behiç Aflç› Onuru-
muzdur, Sevgi Saymaz Onurumuz-
dur, Kamil Karatafl Onurumuzdur”
sloganlar› att›lar. Hasan Kutlu tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada, F Tiple-
ri’nin “insani de¤erleri yok etme
amaçl› oldu¤u” belirtilerek, “Dü-
flüncelerinden, kimli¤inden, insani
olan ne varsa tüm de¤erlerinden
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AÇLIK GGREVLER‹
‹stanbul ve Adana Direnifl Evleri’nin yan›s›ra, ‹zmir,

Hatay, Ankara ve Elaz›¤’da süresiz açl›k grevleri ile
Büyük Direnifl’in onurlu yürüyüflçülerinin açl›¤› payla-
fl›l›yor ve tecrit gerçe¤i meydanlarda halka anlat›l›yor. 

‹zmir’de 24 May›s’tan bu yana Buca Forbes giriflin-
de açl›k grevi yapan TAYAD'l›lar, birçok insana tecriti
anlat›rken, açt›klar› ziyaretçi defterine yaz›lan mesajlar-
da Büyük Direnifl’in iradesine sayg› ön plana ç›k›yor.
Buras› ayn› zamanda DKÖ’lerin, sendikalar ve devrim-
ci demokrat kiflilerin direnifle desteklerini ifade ettikle-

ri bir mekana
da dönüflü-
yor. Geçen
haftaki ziya-
retçiler ara-
s›nda yeralan
‹HD, DTP,
Bar›fl Anneleri
‹ n i s i y a t i f i ,
Emekl i -Sen
ve E¤itim-

Sen Buca fiubeleri bunlardan baz›lar›. Bu arada grup-
lar halinde süren eylemde, 7. grup nöbeti devrald›. 

Hatay Büyük Park’ta süren açl›k grevinin 10. gü-
nünde 2. grup olarak Seher Do¤ru ve Niyazi Har-
nupo¤lu “Tecrite Son” önlüklerini giyerken, her gün
100’e yak›n insan›n ziyarette bulundu¤u, direnifli sorup
ö¤rendi¤i bilgisi verildi. 

Ankara’da ise eylem Abdi ‹pekçi Park›’nda sürüyor.
fiu anda eylemi sürdüren Murat Çiçekli ve fienol Durur,
Park’ta 1000. Gün yaklafl›rken görüfltü¤ümüzde,
“1000 Gün de¤il on bin günde burada bu elin alt›nda
oturmaya devam edece¤iz” diyerek tecrite karfl› dire-
niflteki kararl›l›¤› ifade ediyorlard›.

Elaz›¤ ise, açl›k grevi yap›lan yerlere bu hafta eklen-
di. 10 Haziran günü Hozat Garaj›’nda toplanan TA-
YAD’l›lar, yapt›klar› aç›klama ile tecrit politikas›n› pro-
testo ederken, Emrah Ö¤eyik ve Mustafa Efkan›l Ata-
sever’in süresiz açl›k grevine bafllad›klar›n› duyurdular.
Eylem s›ras›nda “F Tipi Hapishaneler’de Tecrite Son”
yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan aç›klamada, “Ve bugün bir
kez daha tecrite ve ölümlere dur demek için Avukat
Behiç Aflç› ve Gülcan Görüro¤lu ile dayan›flmak için
hayk›r›yor, Süresiz Açl›k Grevine bafll›yoruz” denildi.

Mutlaka Kazanaca¤›z
TAYAD’l›lar; b›kmadan, yyorulmadan, ssab›r vve kkararl›-
l›kla mmeydanlarda bbu iinançla hhayk›r›yorlar, zzulmün
sahiplerine ““tecrite sson” çça¤r›s› yyap›yorlar.



uzaklaflt›rma arac›d›r” denildi.

Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemi s›ras›nda okunan Gülcan Gö-
rüro¤lu'nun k›zlar›n›n mektuplar›
ço¤alt›larak halka da¤›t›ld› ve “Bu
mektubun her sat›r›n›, her kelimesi-
ni vicdan›n›z› sorgulayarak dinle-
yin, okuyun. Mektuplarda herkes
kendine ait bir fleyler bulacakt›r” de-
nildi. 

‹zmir TAYAD’l›lar da Buca For-
bes giriflindeki açl›k grevlerinin ya-
n›s›ra, her hafta Kemeralt› giriflinde
oturma eylemlerini sürdürüyor. 10
Haziran günü 18.’si düzenlenen ey-
lemde konuflan Fatma Alan, “E¤er
açl›k ve zulüm son bulsun istiyorsa-
n›z, IMF’ye hay›r diyorsan›z, e¤er
Amerika için kan›m›z›n dökülmesine
lokmam›z›n daha da küçülmesine
karfl›ysan›z tecrite karfl› direnifl, si-
zin, bizim, hepimizindir” dedi. Otur-
ma eyleminde K›r›klar 1 No’lu F Ti-
pi’nden gelen tecriti anlatan bir
mektup okunurken, ESP ve BDSP
de destek verdi.

Tecriti kald›r›n ça¤r›s›n›n yük-
seldi¤i yerlerden biri de Trab-
zon’du. 11 Haziran günü Meydan

Park’ta toplanan
Trabzon TAYAD’l›-
lar, tecriti protesto
ettiler. Avukat Behiç
Aflç›'n›n ölüm orucu-
na bafllarken yazd›¤›
mektubun okundu¤u
eylemde, "Tecriti
Kald›rmak ‹çin Öl-
düler” pankart› aç›-
l›rken, “Tecrit bugü-
ne kadar 122 can al-
d› ve tecrit kald›r›l-
mazsa daha çok ca-
n›m›z› alacak..." denildi. 

Antep fiehidini Sahiplendi
Büyük Direnifl fiehidi Fatma Ko-

yup›nar, ölümünün 40. gününde An-
tep’te an›ld›. 11 Haziran günü önce
Fatma Koyup›nar'›n mezar› ailesi ve
yak›nlar› taraf›ndan ziyaret edildi.
Akflam saatlerinde ise, 200 kiflinin
kat›l›m›yla Düztepe Cemevi'nde ve-
rilen yemekte, Fatma Koyup›nar'›n
hayat› ve neden ölüm orucu eylemi
yapt›¤› anlat›ld›. Herkesin tecrite
karfl› ç›kmas› gerekti¤i ça¤r›s›n›n da
yap›ld›¤› yemekte deyifller söylendi,

semah çekildi. 

TUYAB’dan Tecrit Eylemi
Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar›

Birli¤i (TUYAB) üyeleri 10 Haziran
günü  Taksim Gezi Park›'nda yapt›k-
lar› eylemde, “Tecrit Kald›r›ls›n Ta-
lepler Kabul Edilsin" dediler. Semi-
ha K›rboç taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada, tutsaklar›n yaflad›klar› sorun-
lar anlat›larak F Tipi hapishanelerin
insana ayk›r› oldu¤u kaydedildi. Ey-
lemde, "Ceza ‹nfaz Yasas› De¤iflti-
rilsin Disiplin Cezalar› Son Bulsun"
pankart› aç›ld›.
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Tecritte Tedavi “Lüks”

F Tipi tecrit hapishanelerinde birçok hak gibi,
tedavi olma hakk› da adeta bir lüks. Salih Sevi-
nel’in nas›l katledildi¤ini hat›rlatt›¤›m›zda, bu ko-
nuda asl›nda çok fazla örne¤e de ihtiyaç yok. Zi-
ra, tecrit mant›¤›n›n kendisi insana de¤er verme-
me anlay›fl›yla flekillenmifltir ve bu anlay›fl do¤al

olarak, kendi sorumlulu¤unda olan tutsaklar›n sa¤l›k,
tedavi gibi en do¤al haklar›n› bile hiçe sayar. 

Birçok tutsak do¤rudan tecritin yolaçt›¤› sa¤l›k so-
runlar› yaflarken, kimi tutsaklar sürekli ilaç kullanmas›
gereken hastal›klarda ciddi sorunlar yafl›yorlar. Bunlar-
dan biri de Ufuk Keskin. 

Ufuk Keskin’in babas› taraf›ndan geçen hafta yap›-
lan bir aç›klama ile, Kand›ra 1 No'lu F Tipi Ceza-
evi’nde kalan o¤lu hakk›nda baz› bilgilere yer verildi.

O¤lunun iki kez fleker komas›na girdi¤i bilgisini
avukatlar›ndan ald›¤›n› aktaran Fahrettin Keskin,
“Avukatlar, ivedi olarak ilaç gitmesi gerekli. Sen götü-
remezsen biz götürelim dediler. Konunun ne derecede
oldu¤unu avukatlar tam olarak ö¤renememifller” dedi.
Bunun üzerine 29 May›s’ta cezaevi revirini telefonla

arayarak bilgi almaya çal›flt›¤›n› ancak net bilgi alama-
d›¤›n› aktaran Keskin, 31 May›s’ta o¤lu ile görüfltü¤ün-
de, 15 gündür hayati önemdeki kan ölçüm cihaz›n›n
bozuk oldu¤u, ölçümleri yanl›fl gösterdi¤i ve buna gö-
re inüsilin ünitesi ayarlad›¤› ve bu durumun tedavisini
olumsuz etkiledi¤i bilgisini verdi. Keskin o¤lunun flu
anlat›mlar›n› aktard›:

“Defalarca idareye bildirdim. Doktor Tolga'ya ve
di¤er doktora, tamir yapt›rmad›lar. Ve de¤ifltirmediler.
Ayr›ca inüsilin vuruldu¤um enjektör kalem ar›zal› ol-
du¤u halde bu kalem de temin edilmedi. Yine ar›zal› bir
fley getirdiler. Bu sefer inüsilin tüpe yerleflmiyor. Yine
ilaçlar›m›n Huvilin Berrak olan›, yanl›fll›kla vurmufllar.
Ben komadayken Kr›stevize olan vurulmas› gerekli idi.
Komadan ç›kamam›fl›m...”

Daha önce de yaflanan benzeri örnekleri hat›rlatan
Fahrettin Keskin, o¤lunun Tip 1 Diabetes Mellitus a¤›r
fleker hastas› oldu¤u ve günde dört kez inüsilin almak-
ta ve diyet yapmak zorunda oldu¤u bilgisini vererek
flöyle hayk›r›yor: 

“Tecrit öldürüyor. Tecrit öldürüyor. Öldürüyor. 122
oldu. Devlet hapishanelerden devaml› ölü ç›ks›n isti-
yor. Öldürmediler mi? 122 oldu. Can›m ç›kana kadar
takipçisiyim”.



Büyük Direnifl’in sesi bir kez da-
ha Avrupa’da yank›lan›yor. TAYAD
Komite’nin ça¤r›s› ile Avrupa ülke-
lerinde açl›k grevleri bafllat›ld›. Ay-
r›ca afifller, bilgilendirme standlar›,
demokratik kurumlarla görüflme ve
bilgilendirme gibi, kampanya kap-
sam›nda çok say›da etkinlik yaflama
geçirilmeye baflland›. “Tecrite Son”
talebi ile 10 hazirandan itibaren
bafllayan açl›k grevleri demokratik
kurumlarda sürerken, eylemlerin
bafllad›¤› gün, Türkiye konsolosluk-
lar› önünden, faflizmi teflhir eden,
direniflin sürece¤ini hayk›ran slo-
ganlar yükseldi. Aç›klamalarda, oli-
garflinin katliamc›l›¤› ve Avrupa
emperyalizminin suç ortakl›¤› teflhir
edildi, direniflin sesini tüm dünyaya
duyurma kararl›l›¤› vurguland›. 

Almanya’da, Berlin Türkiye
Konsoloslu¤u önündeki eylemde,
"Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Tecrit
‹flkencedir, Türkiye'de Katliama
Son" sloganlar› at›l›rken, Cem Kara
IKAD'ta 30 günlük açl›k grevine
bafllad›. Berlin’de ayr›ca bir kifli bir
haftal›k 4 kifli de 2 günlük açl›k gre-
vinde bulunuyor. Düsseldorf Kon-
soloslu¤u önünde “Tecrite Son,
Ölümleri Durdurun ve Ölüm Orucu
Direniflçileriyle Dayan›flmak ‹çin
30 Günlük Açl›k Grevindeyiz” pan-
kart› aç›ld›. Yap›lan aç›klamada,
tecritin bir insanl›k suçu oldu¤u ve
Guantanamo - Ebu Garibler’in bir
örne¤inin de F Tipleri oldu¤u vur-
guland›. AG‹F üyelerinin de destek
verdi¤i, Stuttgart Türkiye Konso-
loslu¤u önündeki eylemde, Erkan
Do¤an’›n açl›k grevinin 14. günün-
de oldu¤u kaydedilirken, Av. A.
Düzgün Yüksel’in de bugün 30

günlük açl›k grevine bafllad›¤› belir-
tildi.  Dortmund’da çok say›da bil-
diri da¤›tarak Türkiyeli emekçileri
direnifle deste¤e ça¤›ran TAYAD
Komite üyelerinden Haydar Demi-
ray 30 günlük açl›k grevi yaparken,
25 kifli de iki gün ile direnifle ses
verdi.  Dusseldorf'ta bulunan Tür-
kiye Konsoloslu¤u önünde yap›lan
eylemin ard›ndan, Güler Korkulu
30 günlük açl›k grevine Duisburg
Kültür Merkezi’nde bafllad›. Büyük
Direnifl’in tart›fl›ld›¤› Kültür Merke-
zindeki etkinlikte, 8 kiflinin de 2
günlük açl›k grevi yapaca¤› duyu-
ruldu. Köln’deki eylem ise, 11 Ha-
ziran günü, açl›k grevinin sürece¤i
Anadolu Halk Kültür Evi'nde dü-
zenlenen panelle bafllad›. Açl›k gre-
vi boyunca ünlü Dom Kilisesi
önünde stand aç›l›rken, açl›k grevi-
ne bafllayan Yeter Karada¤'›n yan›-
s›ra, 3 kifli de 9 günlük destek açl›k
grevi yap›yor. Hamburg Konsolos-
lu¤u önündeki eylemde, konsolos-
lukta ifllem yapt›rmak için bekleyen
Türkiyeliler’e direnifl anlat›ld›.

Hollanda’da Erol Günefl, Rot-
terdam’daki Anadolu-Der’de 30
günlük olarak bafllarken, birçok kifli
de 2-10 gün aras› de¤iflen sürelerde
açl›k grevi yap›yor. Rotterdam Tür-
kiye Konsoloslu¤u önünde yap›lan
eylemde konuflan Erol Günefl, her-
kesi duyarl› olmaya ve direnifli des-
teklemeye ça¤›rd›. Daha sonra kent
merkezinde bildiriler da¤›t›ld›.

‹ngiltere’deki açl›k grevi,
Londra Türkiye Elçili¤i önünde ya-
p›lan eylemle duyuruldu. TAYAD
Komite üyeleri, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Ölüm Orucu
Direniflçileriyle Dayan›flmak için,

30 Günlük Açl›k Grevindeyiz” pan-
kart› açt›lar. 

Avrupa’da açl›k grevi bafllat›lan
bir baflka yer ise, ‹sviçre. Zürich
Türkiye Konsoloslu¤u önündeki ey-
lemde, tecrit zulmüne son verin
ça¤r›s› yapan TAYAD Komite üye-
lerinden Cemal Altu¤, Önder Akla-
ya ve Musa Karakufl, eylemi Basel
Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. 

Fransa TAYAD Komite üyeleri
de, 10 Haziran’da Türkiye Konso-
loslu¤u önündeydiler. Türkçe ve
Frans›zca “Tecriti Kald›r›n Ölümle-
ri Durdurun” pankartlar› ve k›z›l
bayraklar aç›larak yap›lan eylemde,
Fransa genelinde yap›lacak açl›k
grevleri hakk›nda bilgi verildi. Bu-
na göre; Paris’te bir kifli 30 gün aç-
l›k grevine bafllarken, yine Paris’te
16, Annecy’den 6, Nancy’den 7 ve
St. Brieuc kentlerinden 8 kifli de¤i-
flik sürelerde açl›k grevi eylemleri-
ne kat›l›yor. Ayr›ca her hafta sonu
iki günlük kitlesel açl›k grevlerinin
yap›laca¤› aç›klamada ifade edildi.
TAYAD Komiteliler ayn› gün, Tür-
kiyeliler’in yo¤un oldu¤u St. De-
nis’de ikinci bir eylemle kampanya-
y› duyurdu. Eyleme, Devrimci De-
mokrasi, ‹flci Köylü ve Odak da
destek verdi. Ayn› gün Paris, An-
necy, St Brieuc ve Nancy’de bildiri-
ler da¤›t›ld›.

Türkiye oligarflisine “tecrit zul-
müne son ver”; Avrupa emperyaliz-
mine “tecrit politikas›na deste¤ini
kes!” ça¤r›s› yap›lan yerlerden biri
de Avusturya’yd›. Viyana’daki
Türkiye Konsoloslu¤u önündeki
aç›klamada, “emperyalizmin tecrit
politikas›na son demek için Avus-
turya Anadolu Federasyonu Merke-
zi binas›nda, ölüm orucu ile daya-
n›flma amaçl› 30 günlük açl›k grevi
bafllat›ld›¤›” duyuruldu. “Ölüm
Orucu Direnifliyle Dayan›flmak ‹çin
30 Gün Açl›k Grevindeyiz” ve
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” pankartlar› aç›ld›. Erdem
Türk’ün 30 gün yapt›¤› Avustur-
ya’da, dört kiflinin 7 gün yapmas›-
n›n ard›ndan, gruplar halinde iki ki-
fli dört, bir kifli de iki gün açl›k gre-
vi yapacak. Belçika’da da Mahmut
fiahin açl›k grevini sürdürüyor.
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Açl›k ggrevleri, ffafliz-
min yyurtd›fl› ttemsil-
ciliklerinin öönünde,
“tecrite sson” çça¤r›s›
yap›lan eeylemlerle
bafllat›ld›. 

Avrupa’da açl›k grevleri
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30 gün açl›k
grevi yapanlar-
dan biri de,
HHB’de avukatl›k

yapan ve siyasi nedenlerle mülteci
olarak yaflayan Av. Ahmet Düzgün
Yüksel’di.  

Av. Ahmet Düzgün Yüksel:
Sevgili Avukat›m›z Behiç Aflç› ile
ayn› büroda zorluklar› paylaflt›k.
Ölüm orucu karar›n› duydu¤umda
paylafl›mlar›m›z bir film gibi
haf›zamda canland›. 122 insa-
n›m›z› kaybettik. Ama takdir
edersiniz ki, birlikte görev
üstlendi¤iniz bir arkadafl›n›z
onurlu bir devrimci ayd›n tav-
r› sergilemiflse, bu olay›n mut-
lak olarak kiflisel ayr›cal›¤›
olacakt›r. 

1996’da müvekkillerimiz
bomba etkisiyle birer birer
düflerken biz HHB avukatlar›
kendi aram›zda konuflma gere¤i bi-
le duymadan açl›k grevine baflla-
m›flt›k. Bu k›sa süreli açl›¤›m›z› bi-
le hat›rlayan sevgili Behiç, yeniden
daha güçlü olarak açl›¤a meydan
okurken mütevazi bir destek bizim-
ki. Kendisini bu onurlu davran›fl›n-
dan dolay› kutluyorum ve gözlerin-
den öpüyorum. Direniflteki müvek-
killerimiz bu sözlerimi san›yorum
ki anlay›flla karfl›layacakt›r. Gerçi
Sevgili Behiç, Tav›r’›n bafl yaz›s›n-
da, kendine yönelik ilginin ve kah-
raman insan›m›z Fatma’n›n ise ses-
sizce ölüme yürümüfl olmas›n›n ra-
hats›zl›¤›n› dile getirmifl. Malesef
böyle. Devrimci saflarda dahi ka-
n›ksamalar yaflanabiliyor. Sevgili
Behiç’in bir amac› var. "Müvekkil-
leri üzerindeki tecritin kald›r›lmas›
ve ölümlerin son bulmas›." ‹flte bu
amac› güçlendirmek için açl›¤› or-
taklaflt›r›yorum diyebilirim.

Almanya’daki Barolarla, bir k›-
s›m avukatlara görüflece¤iz. Avukat
ve ayd›n örgütlenmelerini, enternas-
yonalist di¤er kifli ve kurumlar› ha-
rekete geçirmek için, afifller, stand-
lar, bildiriler, haz›rlad›¤m›z dosya-

lar› sunma, önemli isimlerden imza-
lar alma, ve Sevgili Behiç’e manevi
destek ve Adalet Bakanl›¤›na bask›
amac›yla güçlü bir delegasyon gön-
derme amac›nday›z. 

“Herkesin yapabilece¤i fleyler
vard›r.” Direniflçileri aramak bile
bir sorumluluktur. Bas›ndaki bilinç-
li sansür ayd›nlar›m›z›n da yard›-
m›yla k›smen aralanm›flt›r. Bu f›rsa-
t› iyi de¤erlendirmeliyiz. Avrupa’da

yaflayan insanlar›m›z direniflin bü-
yüklü¤ü, uzunlu¤u ve a¤›rl›¤›n›n al-
t›nda kalmay›p, harekete geçmeli-
dir. Hareketsiz kalmak ölümlerin iz-
leyicisi olmakla efl de¤erdedir.

Direniflteki tutsak müvekkilleri-
me, Gülcan Gürüo¤lu’na, Sevgili
Behiç'e bu onurlu mücadelede bafla-
r›lar diliyorum. Bu uzun yolculuk
mutlaka zafere ulaflacakt›r. A¤›rl›¤›
hepimizin omuzlar› üzerindedir. 

Güler Korkulu: Nerede olursak
olal›m direniflin sesini duyurmak,
anlatmak sorumlulu¤umuz var. Di-
reniflin bir parças› olmak zorunda-
y›z. Tecrit zulmünün ak›l hocas›
Avrupa'd›r. Bu nedenle, bizim açl›k
grevimiz, Avrupa devletlerinin so-
rumlulu¤unu da teflhir edecek bir
eylemdir. 

Yeter Karada¤: Behiç Abi baflla-
d›¤› günden beri, yüre¤ime el att›
ve orada bir yüre¤imin oldu¤unu
hissettirdi. Bu direniflte neredeyim
diye düflündüm. fiehitlerimizden bir
da¤ olufltu, zulmun karfl›ndaki da¤-
da bir kum tanesi olabilmek için 30
günlük açl›k grevine bafllad›m.

Haydar  Demiray: Direnifli sahip-
lendi¤imi, direnenlerin yan›nda ol-
du¤umu ve herkesin mutlaka bu ko-
nuda yapacak birfleyleri oldu¤una
inand›¤›m için 30 günlük AG ile di-
renifle güç katmak istiyorum.

Erol Günefl: Bu ac›lar hepimizin
gelece¤i karart›lmas›n diye çekili-
yor. Yürek tafl›yan ve düflünen hiç
kimse kay›ts›z kalamaz. 

Mahmut fiahin: Sevgi Abla flehit

düflmeden bir gün önce ziyaretine
gitmifltim. Benim de avukat›m olan
Behiç a¤abey ölüm orucuna yatt›,
etkileyen bir çok sebep var. 

Erdem Türk: Bir avukat›n, iki ço-
cuk annesinin ölüm orucuna baflla-
mas›ndan çok etkilendim. Direnifl-
cilere destek vermek seslerine ses
soluklar›na soluk katmak için
TAYAD Komite’nin bafllatm›fl ol-
du¤u 30 günlük açl›k grevi kam-
panyas›na kat›lmaya karar verdim.

Cemal Altu¤: 6 y›ld›r tecrite karfl›
süren bir direnifl gerçe¤i var. 122
insan›m›z flehit düfltü, 500 den fazla
insan›m›z sakat kald›. TAYAD’›n
›srarla verdi¤i bir mücadele var. Bu
durumda kay›ts›z kalmak, hiçbir
fley yapmadan oturmak olmaz. 

Musa Karakufl: D›flar›da bir insan
olarak benim de yapabilece¤im bir
fleylerin oldu¤unu farkettim. 6 y›l-
d›r süren bir direnifle ben de bir güç
katmak, insanlar› duyarl› olmaya
ça¤›rmak için bafllad›m. 

Önder Alkaya: Ölüm orucunu
tecrite karfl› bir ç›¤l›k olarak görü-
yorum. O ç›¤l›k bu gün Behiç Aflç›,
Gürcan Görüro¤lu, Kamil Karatafl,
Sevgi Saymaz’larla devam ediyor.
Benim açl›k grevine kat›lmam›n se-
bebi bu ç›¤l›¤›n yank›s› olabilmek.
Elimizden geldi¤ince Avrupa'da
tecritin ölüm oldu¤unu anlatmak. 

Sinan Yanar: Tecrite dur demek
sadece hücrelerde tutsaklar›n Türki-
ye’de yaflayan insanlar›n görevi de-
¤ildir. 

Hareketsizlik, ölümleri izlemektir



DHKC Enformasyon Bürosu
Çal›flan› Bahar Kimyongür’ün, Tür-
kiye’ye iade amaçl› Hollanda’da tu-
tuklanmas›n›n ard›ndan, ilk durufl-
mas› 13 Haziran’da Lahey’de yap›l-
d›. Ayn› zamanda Belçika vatandafl›
olan Kimyongür, mahkenin politik
görüfllerini yarg›lamak istedi¤ini
kaydederken, çok say›da TAYAD
Komite üyesi de Kimyongür’e des-
tek için mahkeme önündeydi. Ko-
mite üyeleri, “Türkiye Faflizmiyle
‹flbirli¤i Yapmay›n” ve “Bahar’a
Özgürlük” pankartlar› açt›lar.

Savc› Faflizmin Diliyle Konufltu

Duruflmada ilk olarak, Türkiye
devletinin gönderdi¤i iade talebine
gerekçe olan suçlamalar›n yerald›¤›
dosya okundu. Ard›ndan, dosyada
Kimyongür’ün “en büyük suçu”
olarak aktar›lan, 2000 y›l›nda
AP’de D›fliflleri Bakan› ‹smail
Cem’i protesto gösterisinin görün-
tüleri izletildi. Savc› bu demokratik
eyleme iliflkin, “AP’ye nas›l girdi-
niz? Elinizde tuttu¤unuz foto¤raflar
neydi? Üzerinizdeki önlüklerde ge-
çen 99 rakam› neyi ifade ediyor?”
gibi sorular yöneltti.

Kimyongür, her ziyaretçi gibi
kimliklerini vererek girdiklerini be-
lirti ve eylemin amac›n›, Türkiye
hapishanelerindeki ölüm oruçlar›na
dikkat çekmek oldu¤unu söyledi.
“99” rakam›n›n ölüm orucunda ya-
flam›n› yitiren tutsaklar›n say›s› ol-
du¤unu belirten Kimyongür, “Elle-
rimizde iflkencede yaflam›n› yitirmifl
tutsaklar›n foto¤raflar› vard›” dedi. 

Mahkemede ele al›nan ikinci bir
nokta ise, “DHKC’nin yap›s›” oldu.

Kimyon-
gür, bir
Enformas-
yon Büro-
su çal›flan›

oldu¤unu, sadece yapt›¤› çal›flmalar
konusunda cevaplar verebilece¤ini
dile getirdi ve “Ben Türkiye’de gör-
düklerimle, tüm kalbimle bu hareke-
tin davas›na inan›yorum. Ama beni
bu mahkemede ancak flu söz konusu
eylemlerimle ilgili yarg›layabilirsi-
niz, politik görüfllerim bu davan›n
nedeni de¤il” dedi.

Amerikan terör demagojilerini
tekrarlayan savc›, DHKC’nin Tür-
kiye’de terör örgütü oldu¤unu, Hol-
landa’n›n da ayn› tan›mlamay› ka-
bul etti¤ini belirtti ve bilimd›fl› bir
niteleme ile DHKC’nin “hedefinin
terörizm oldu¤u” yorumunu yapa-
rak, Kimyongür’ün iadesini istedi.

Hakim Cahil Mi, Tecritçi Mi?

Mahkeme, iadeye iliflkin dosya-
daki eksikler nedeniyle tutuklulu-
¤un devam›na karar verip duruflma-
y› 4 Temmuz’a ertelerken, Kimyon-
gür’ün avukat› Pauw, Hollanda-
Türkiye aras›ndaki yaz›flmalar›n
tüm içeri¤ini istedi. Hakimin kara-
r›nda dikkat çeken bir baflka nokta
ise, Türkiye’den istekleriydi.  

DHKC hakk›nda bilgi, iade du-
rumunda mahkemenin oluflumu
hakk›nda bilgi ve Kimyongür’ün iyi
bir hapishaneye gönderilmesi konu-
sunda da garanti istiyordu. 

Tümü demokratik eylemler olan
suçlamalarla iade istenen dosyay›,
birazc›k hukuka sayg›s› olan bir ha-
kimin yapmas› gereken, Türki-
ye’nin surat›na geri çarpmakt›. Bu-
nu yapmayan hakim ya tam bir ce-
halet örne¤i sergiliyor ya da katil-
lerle ayn› kafada. 122 insan›n katle-
dildi¤i bir hapisheneler sistemi için-
de “iyi hapishane” talep etmenin
baflka bir anlam› yoktur. 

Belçika-Hollanda-Türkiye
Komplo ‹flbirli¤i Netleflti

Bu arada, mahkemede ortaya ç›-
kan bir baflka gerçek ise, Bahar’›
hukuken kendisi iade edemeyecek

olan Belçika’n›n bu konuda bir an-
lamda s›çrama tahtas› olarak Hol-
landa devleti ile anlaflmal› olarak
hareket etti¤iydi.

Dosyada yeralan bilgiye göre;
Belçika polisinin Hollanda’ya Kim-
yongür’ün 29 Nisan tarihinde orada
olaca¤› yönünde bilgi gönderdi.
Savc› bu aç›k komploculu¤un üzeri-
ni örtmek için, “29 Nisan’da gelme-
si bekleniyordu, ancak 28 Nisan ge-
cesi tesadüfen bir trafik kontrolünde
yakaland›” gerekçesine baflvursa
da, Belçikal› hak ve özgürlük savu-
nucular›n›n da bafltan bu yana “kufl-
ku” olarak belirttikleri durumun net
oldu¤u anlafl›ld›. 

Böylece, bütün ›srarlara karfl›n,
Belçika devletinin kendi vatandafl›-
n› neden istemedi¤i, iadesine karfl›
ç›kmad›¤› da anlafl›ld›.

Emperyalistler, demokrat, ileri-
ci, yurtseverlere karfl› komplolarla
dolu tarihlerini yineliyorlar. 

Bahar’a Büyük Destek

Belçika Özgür Üniversite-
si’nden Örnek Tav›r DHKC Enfor-
masyon Bürosu çal›flan› Bahar
Kimyongür’e destek kampanyas›n-
da çeflitli etkinliklere ev sahipli¤i
yapan ULB (Belçika Özgür Üniver-
sitesi) 1 Haziran günü “Bahar
Kimyongür’e destek” bafll›kl› bir
aç›klama yapt›. Aç›klamada, üni-
versite yönetiminin, ayn› zamanda
ULB mezunu Kimyongür’e destek
karar› ald›¤› belirtiliyor ve Belçika
hükümetinden, vatandafl›na sahip
ç›kmas› isteniyor. Aç›klamada,
“Kimyongür’ün Türkiye’ye iadesi-
ne karfl› ç›k›yor, Belçika’ya getiril-
mesini istiyoruz” deniliyor. 

ULB Yönetim Konseyi Baflkan›
Jean-Louis Vanherweghem de, ayn›
konuya iliflkin, ‹çiflleri, D›fliflleri ve
Adalet Bakanl›klar›’na mektuplar
yazd›¤› ö¤renildi.

Ö¤renci Federasyonu’ndan
Destek FEF (Frankofon Ö¤renciler
Federasyonu) “Düflüncenin krimi-
nalize edilmesine hay›r” bafll›kl›
aç›klama yaparak, “Hollanda hükü-
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Bahar Kimyongür davas›nda
Hukuksuzluk devam ediyor



metinden Kimyongür’ü iade etme-
mesini istiyor ve Belçika hüküme-
tine de kendi vatandafl›n› koruma
ça¤r›s› yap›yoruz” dedi.

‹mza kampanyas› büyüyor Bu
arada CLEA (‹fade ve Örgütlenme
Özgürlük Komitesi) taraf›ndan dü-
zenlenen iadeye karfl› imza kam-
panyas›nda, flu ana kadar 7 bin im-
za topland›¤› ve bu imzalar aras›n-
da, Belçika kamuoyu taraf›ndan
tan›nan kurumlar›n, kiflilerin çok
say›da bulundu¤u bilgisi al›nd›.
Bu imzalar aras›nda profesörlerin
kat›l›m›n›n yo¤unlu¤u dikkat çe-
kerken, özellikle Belçika’n›n en
büyük üniversitesi olan ULB’den
birçok profesör ile, Liege Üniver-
site’nin neredeyse tüm profesörle-
rinin imzas› yeral›yor. 100 aflk›n
profesörün yan›s›ra, Hapishaneleri
Gözlemevi Baflkan›, Irkç›l›¤a Kar-
fl› Hareket Baflkan›, ‹nsan Haklar›
Birli¤i Baflkan›, senatörler Josy
Dubie ve Jean Cornil, Avrupa Par-
lementerleri Resetarits Karin, Pa-
ulo Casaca ve Feleknas Uca, Yeflil-
ler Partisi’nden Pierre Lemaitre ve
Celine Delforge, Belçika Emek
Partisi Genel Sekreteri, Belçi-
ka’n›n iki büyük sendikas› FGTB
ve CSC’den birçok sendikac›, S›-
n›r Tan›mayan Doktorlar, Ulusla-
raras› Af Örgütü gibi kurumlardan
çok say›da imça dikkat çekiyor.
120’den fazla gazeteci, karikatü-
rist, ressam, müzisyen, sinemac›
ve yazar›n imzas› da yeral›rken,
ünlü Frans›z komedyen Dieudon-
ne M'Bala M'Bala da Belçika d›-
fl›ndan destek verenlerden. 

Kimyongür’ün duruflmas›na
kat›l›m ça¤r›s› da yapan CLEA, 28
Haziran günü Türkiye Konsoloslu-
¤u önünde bir gösteri düzenlene-
ce¤ini duyurdu.

Türkiyeli kurumlar Belçika’da
bulunan Türkiyeli kurumlar da or-
tak aç›klamayla Kimyongür’ün ia-
desine karfl› ç›kt›lar. Info-Türk
Vakf› Brüksel, Kürt Enstitüsü,
Belçika Demokrat Ermeniler Der-
ne¤i ve Belçika Asuri Dernekleri
“Türkiye’ye ‹adeye Hay›r” bafll›k-
l› ortak bir aç›klama yapt›lar.
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Grup Yorum Mersin’deydi 3 y›l aradan sonra Grup Yorum yi-
ne Mersin’deydi. 9 Haziran günü Mersin Temel Haklar’›n Yelken Dü¤ün
Salonu’nda düzenledi¤i etkinli¤e kat›lan Grup Yorum, 500 kifliye seslendi.
Dernek Baflkan Yard›mc›s› Nazan Ayd›n ve TAYAD’l› Gülbeyaz Karaer’in
konuflmalar›n›n ard›ndan “Gel Ki fiafaklar Tutuflsun” parças› ile konserine
bafllayan Yorum, çok say›da türkü ve marfllar›n› coflkulu kitleye söyledi.
Konserde halaylar çekilirken, gençlerin “milis yürüyüflleri” yapmas› dikkat
çekti. Son olarak söylenen “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marfl›, her yerde oldu-
¤u gibi, Mersin’de de tüm kitle taraf›ndan söylendi. 

Devrimci Ayd›nlar An›ld› Bal›kesir Gençlik Derne¤i üyeleri 9
Haziran’da dernek binas›nda yapt›klar› etkinlikle, Naz›m Hikmet, Ahmed
Arif ve Orhan Kemal'i and›lar. Anmada devrimci ayd›nlar anlat›ld› ve Grup
Direnifl türküler söyledi. 

Isparta’da Piknik Isparta Gençlik Derne¤i 10 Haziran günü
Ayazmana Piknik Alan›’nda piknik düzenledi. Coflkulu geçen piknikte, kül-
türel etkinlikler yerald›. 

‘Y›ld›zlara Yürüyüfl’ Trakya Üniversitesi'nin 7 Haziran günü
düzenledi¤i "6. Alt›n Süpürge K›sa Film fienli¤i’nde, Edirne Gençlik Der-
ne¤i giriflimi Radyo TV Yay›nc›l›¤› ö¤rencilerinin haz›rlam›fl oldu¤u "Y›l-
d›zlara Yürüyüfl" isimli k›sa film ö¤rencilere gösterildi. Fatma Koyup›nar’a
adanan ve direnifli anlatan film 200 ö¤renci taraf›ndan izlendi. 

Ulm’de Piknik Almanya Ulm’de 11 Haziran günü, Ulm Anadolu
Federasyonu taraf›ndan piknik düzenlendi. Türkiye ve dünya gündemine
iliflkin tart›flmalar›n yap›ld›¤› piknikte, Büyük Direnifl’e yer verilirken, To-
hum Kültür Merkezi Halkoyunlar› Ekibi gösteri sundu, halaylar çekildi. 

BAHKEM’de Aç›l›fl Belçika’n›n Liege fiehri’nde faaliyetlerini
sürdüren BAHKEM, yerin yerinin aç›l›fl›n›, 11 Haziran’da yapt›. Etkinlikte
marfllar, fliirler yer al›rken, BAHKEM bünyesinde oluflturulacak kurs ve
gruplar hakk›nda bilgiler verildi. Yap›lan konuflmalarda ise, Büyük Direnifl
ve Avrupa’da yaflayan Türkiyeliler’in örgütlenme sorunlar› ele al›nd›. 

Ayr›ca Mahmut fiahin, Avrupa’da düzenlenen 30 günlük açl›k grevine
etkinlikle birlikte bafllad›. Belçika’da 15 kifli de 1 günlük açl›k grevine bafl-
lad›. 80 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen aç›l›fla, Devrimci Demokrasi, Parti-
zan, At›l›m çevreleri de destek verdiler ve birer konuflma yapt›lar.. 

‘Kurumumuz Kriminalize Ediliyor’ Almanya TAYAD
Komite, Anayasa Koruma Örgütü’nün son raporunda, TAYAD Komite ile
DHKP-C aras›nda ba¤lant› kurmas›na yönelik 12 Haziran günü bir aç›k
mektup yay›nlad›. Örgütün Federal Dairesi’ne yönelik mektupta, TAYAD
Komite’nin kriminalize edilmeye çal›fl›ld›¤› kaydedilerek TAYAD Komi-
te’nin, tüzü¤üne göre faaliyet yürüten yasal bir kurum oldu¤u belirtildi.
“‘DHKP-C ile kiflisel ba¤lar›n oldu¤una dair ipuçlar›ndan’ söz etmeniz
yersizdir; burada sadece kurumumuzu kriminalize etme çabas›nda oldu¤u-
nuzu görebiliyoruz” denilen mektupta, bu çabadan vazgeçilmesi istendi.
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Çocuklar›m›za
‘bofluna öldü’ 
diyenler yalan 

söylüyor
(Balk›ca flehidi Mehmet Y›ld›r›m’›n halas›)

NAD‹DE BULUT: Mehmet,
a¤abeyimin o¤luydu. Mehmet'i kü-
çükken yan›ma ald›m, büyüttüm,
o¤lum yerine koydum, askere gön-
derdim. ‹nflaatta çal›fl›rd›, her ma-
afl›n› al›r bana verir, bakkal›n falan
borcunu verirdi. Yavrum, kurban ol-
sun anas›. 

K›z›m›n yan›na ‹zmir’e gitmifl-
tim, döndüm bakt›m Mehmet baflka
olmufltu, eve hiç arkadafl getirmez-
di, bir arkadafl getirmifl. Ben bili-
yordum o çocuk devrimciydi. Hala
ben de devrimcilere kar›flt›m dedi.
Dedim iyi ettin yavrum, kötü bir fley
demiyorum. 

Bir gün haber geldi, Mehmet ya-
kalanm›fl cezaevine girmifl. Polis
geldi. Mehmet Y›ld›r›m'›n anas› sen
misin? Ben k›z›yordum, ba¤›r›yor-
dum. Dedim bana ana mana deme-
yin, köpekler. Bayrampafla'ya git-
tim. Mahkemesi oldu. Üç kifli yaka-
lanm›fl iki kifli ç›km›fl Mehmet yat›-
yor. Bir sene yatt›, ç›kt›. Bir gün ce-
zaevine görüfle gittim eve geldim
Mehmet dedi ana ben yar›n gidiyo-
rum. Nereye gidiyorsun, ben gelme-
den gitme, ben de TEKEL'de çal›fl›-
yorum. Akflam oldu eve geldim de-
diler ana Mehmet abi gitti. Nereye,

bilmem dediler. 

‹ki sene kald› Mehmet da¤da.
Mehmet'im iki sene kald›. ‹ki sene
sonra bir bakt›m televizyonda çat›fl-
ma ç›kt›. Yan›mdaki çocuk dedi ki
bizimkiler de orada Denizli'de bi-
zimkiler çat›fl›yor. Ben öyle televiz-
yonun karfl›s›na oturdum bir bakt›m
vallahi dedim o Mehmet'ti. Dedim o
Mehmet'ti. O çat›flan Mehmet'ti.
Vurdular camdan d›flar› ç›kt›, o
Mehmet'ti. Oy dedim Mehmet, diz-
lerimin ba¤› k›r›ld›. Yüre¤im çat›r
çat›r at›yor. Gece oldu, telefon gel-
di. “Mehmet'i al›n, ya gözalt› oldu,
ya vuruldu, cenazesine sahip ç›k›n”
dediler. Mehmet'i almaya gittik De-
nizli’ye. 

‹flte Mehmet'in cenazesini bura-
ya alacakt›m, Gazi'ye alacakt›m.
Gazi'yi çok istiyordu, arkadafllar›-
n›n yan›n›. Mehmet'i vermediler.
Cenazesine uçakla gittik. Arzu'yla
beraber. Kars'a, köye gittim cenaze-
yi askeriye basm›fl. Beni köyde bü-
tün aile dövdüler. Dediler Mehmet'i
sen öyle yapt›n diye. Mehmet aske-
ri öldürmüfl, polisleri öldürmüfl hep
sen e¤itmiflsin. Kavga yapt›m, onlar
beni dövdüler. Sabah kalkt›m dedim
ki mezar›n› ziyaret edece¤im. Meh-
met'in mezar›n› ziyaret edip çekip
gidece¤im. Mezar›n› ziyaret ettik
geldik. Sonra yedisinde yemek ver-
mek için gidecektik. Arzu dedi anne
sen gitme yok dedim gidece¤im.
Giderken a¤abeyime telefon ettik
dedim abi biz geliyoruz. Sen cehen-
neme gel dedi. Ben de küfür ettim.
Dedim geliyorum, sen kovsan da
geliyorum kovmasan da. 

Biz köy ayr›m›na geldik. Askeri-
ye yatm›fl pusuya. Pusuya yatm›fllar
bizi vuracaklar. Üste¤men kalkt›
arabaya el etti. Kimliklerimizi ald›.
Biz bindik arabaya. Köye gittik. Bi-
ze çok zorluk yapt› akrabalar›m.
Üzdüler bizi, ama ben onu sahiplen-
meye kararl›yd›m. Çünkü ben bili-
yordum, ama onlar bilmiyordu. Ca-
hilliklerinden vuruyorlard› bize. Bi-
zim peflimizden askeriye de geldi
köye. 

O¤lum çok istiyordu Gazi'ye ar-
kadafllar›n›n yan›na ama oraya ya-

pamad›k k›smet olmad›. B›rakmad›-
lar askeriye, polis b›rakmad›. Meh-
met çok inatç›yd›. Her dedi¤ini ya-
pard›, tuttu¤unu kopar›rd›. Onun
inad›n›n üstüne yani hiç yoktu. Çok
inatç›yd›. Dünyada bir taneydi. 

Ben onlara kurban olay›m diyo-
rum. Onlar bizim flehitlerimiz. En
sonda Serdar (Demirel) flehit düfltü.
Çok a¤lad›m. Onlar›n hepsi öldükçe
ben a¤l›yorum. Onlar bir tanedir.
Onlar benim babam kardeflim, evla-
d›md›r. Onlara benim can›m kurban
hepsine kurban. fienay'a da Gülsü-
man'a da hepsine kurban olay›m.
Onlar bizim flehitlerimiz, ben onlar›
çok seviyorum. Ölüm haberini ald›-
¤›mda içim çok yan›yor. Öyle içimi
yak›yorlar ki böyle parçalan›yorum. 

O gün gözalt› olmufltu. Öyle a¤-
lad›m a¤lad›m ki, dedim Aysu'nun
baca¤›n›, bir yerini k›rd›lar. Ben ne
yapabilirim, elimden bir fley gelmi-
yor ki. Ben flehit ailelerine de diyo-
rum ki; gidin evlatlar›n›z› sahiple-
nin. Yaln›z koymay›n evlatlar›n›z›.
Evlatlar›n›z yaln›z kalmas›n köpek-
lerin elinde. Onlara iflkence yapma-
s›nlar. Gidin onlar› sahiplenin diyo-
rum. 

Can›m› atar›m ateflin içine tek
onlar ölmesin. Bizim çocuklar›m›za
bofluna öldü diyenler yalan diyor.
Bizim çocuklar›m›z bizi seviyordu-
lar, halk› seviyordular. Ben onlar›
biliyorum, hep halk› sevdiler, savafl-
t›lar. Ailelerimiz sahiplensin, öyle
b›rakmas›nlar, yaln›z b›rakmas›nlar
arkas›nda dursunlar. Hepimiz bir-
likte destek verelim. Ben de evlatla-
r›m›n hepsinin gözlerinden öperim.
fiehitlerimize rahmet dilerim. Sa¤
olan evlatlar›m›n da hepsinin gözle-
rinden doya doya öperim. 

Nadide Bulut Mehmet Y›ld›r›m


