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● Ümraniye KKatliam›     
Davas›

Tarih: 25 Temmuz 2006
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Tecritten MMektuplar
Mektup OOkuma EEylemleri
Tarih: Her pazar günü
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

● Adres dde¤ifliklikleri

Adana TTemel HHaklar Yeni aadresi:
Reflatbey Mah. Özelsancak Apt. Kat:7
No:15     Seyhan / ADANA

Kocaeli GGençlik DDerne¤i Yeni aadre-
si: Ömera¤a Mah. Hürriyet (eski
Demiryolu) Cad. Barut ‹flhan› Kat:4
‹zmit/Kocaeli

Merhaba ‹dil Yoldafl,

Tam bir y›l geçti aradan, sen ölümsüzlü¤e do¤ru yol
ald›¤›ndan beri. Ko¤uflumuzun bir köflesini senin
için ay›rd›k. Resimlerinin, eflyalar›n›n bulundu¤u kö-
flenin en üstünde "Sen Bir Mitralyözsün" yaz›yor.
Onun alt›nda ise Ölüm Orucu'nda onurla, namusla
tafl›d›¤›n al›n band›n var.

Bu y›l 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutla-
malar› her zamankinden daha farkl› oldu. Bayrakla-
flan kad›n flehitlerimiz aras›nda sen de vard›n. Dost-
lar›m›z›n önerisiyle bu y›lki etkinlikler sana adand›. 

30 Mart–17 Nisan günlerine haz›rlan›yoruz. Aç›l›fl
mizanseni için bu y›l seni canland›raca¤›z. 

“‹dil'i en iyi flekilde nas›l anlatabiliriz?" diye
düflündük ve flöyle netlefltirdik... 

Ölüm Orucu'nun son günleri, sen yata¤›nda uzanm›fl

zafer duva¤›n› giymeye haz›r bir gelin gibisin. Baflu-
cunda bir yoldafl›m›z... "Mitralyöz" diyorsun, "kim?"
diye soruyor yoldafl›m›z; "Ben" diyor ve ölümsüzle-
fliyorsun. Yoldafl›m›z baflucunda do¤ruluyor ve soru-
yor; "Mitralyöz kkim?” Hep bir a¤›zdan cevapl›yoruz;
"Biz". Tekrar soruyor ve tekrar cevapl›yoruz
"Halk"... Sonra yata¤›n katafalk haline dönüflüyor.
Tek tek yan›na gelip aln›ndaki k›z›l band›ndan öpüp
katafalk›na bayra¤›m›z› koyarak sayg› durufluna ge-
çiyoruz. Senin sesinden, "Yaflam›fl say›lmaz/ Yurdu
için ölmesini bilmeyenler" fliirini dinliyoruz. Sonra
senin için besteledi¤imiz marfl› okuyoruz.

Hat›rl›yor musun geçen y›l 84 Ölüm Orucu anmas›-
n›n gerçeklefltirilmesinde yükün büyük k›sm›n› sen
omuzlam›flt›n. "Apolar, Haydarlar, Hasanlar, Fatih-
ler gibi olabilmek" diyordun. "Onlar gibi ölümü tes-
lim alabilmek" diyordun. Hepsini baflard›n ‹dilcan.
Mutlulu¤un zaferi kucaklad›¤›n anda yüre¤inden
duda¤›ndaki gülümsemeye yay›lm›flt›. Gülümsemen-
de devrimin mufltusu vard›. 

Y›llarca emek verdi¤in, al›nterinle büyüttü¤ün, ac›-
tatl› pek çok fleyi yaflad›¤›n Ortaköy Kültür Merkezi
yeniden aç›ld›. Ama ad› de¤iflti. Art›k ad› ‹dil Kültür
Merkezi. fiimdi oyunlar, konserler, filmler devrim
kavgas›n› ‹dil'le büyütüyor. 

Sana hoflçakal demeyece¤iz, yaflam›n oldu¤u, kav-
gan›n nabz›n›n att›¤› her yerde sen vars›n çünkü.
Yüreklerimizde sen vars›n.

������������			
Ayçe ‹dil ERKMEN

20 Mart 1961 do¤um-
luydu. Uzun y›llar mü-
cadelenin içinde yerald›.
25 Temmuz 1992’de
geçirdi¤i trafik kazas›
sonucu aram›zdan ayr›l-
d›.Ali Ekber

TURAL

1946 ‹stanbul do¤um-
luydu. Mimard›. Bir
THKP-C taraftar› ola-
rak mücadelenin için-
deydi. 4 Mart 1972’de
cunta taraf›ndan tu-
tukland›. Gördü¤ü ifl-
kenceler sonucu hasta-
land›. Hapishanede te-
davisinin engellenme-

si sonucu, serbest b›rak›ld›ktan k›sa süre son-
ra 24 Temmuz 1973’de flehit düfltü.

Hatice
ALANKUfi

1968 y›l›nda Tarsus’ta do¤-
du. Ankara Üni. BYYO ö¤ren-
cisiyken mücadeleye kat›ld›.
De¤iflik alanlarda görevler
ald›. 1992 Eylülünde tutuk-
land›. Buca, Ayd›n Bayram-
pafla hapishanelerinde kald›.
Oligarflinin sald›r›s›n› en önde
gö¤üsleyenlerden biri olarak
Ölüm Orucu’nda flehit düfltü.

1996 ölüm orucu flehitleri
Oligarflinin tecrit ve teslim alma politikalar›na karfl›
tüm hapishanelerde devrimci tutsaklar›n ortaklafla
yürüttü¤ü ölüm orucu 12 flehit verilerek zaferle so-
nuçland›r›ld›. fiehitlerden alt›s›, Cepheli tutsaklard›.

Mehmet
TAYANÇ

Küçükarmut lu
halk›na karfl›
sürdürülen say›-
s›z sald›r›lardan
birinde, 23
T e m m u z
1990’da halkla
birlikte direnir-
ken polis taraf›n-

dan kurflunlanarak a¤›r yaraland›. Has-
tahaneye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan
geciktirilmesi sonucu yaflam›n› yitirdi.

Hüsnü ‹fiER‹

A.Berdan
KER‹MG‹LLER

1970’de K›rklareli’nde do¤du. ‹stan-
bul Üniversitesinde ö¤renciyken mü-
cadeleye kat›ld›. ‹YÖ-DER’liydi. 1990
y›l›nda Ortaköy Kültür Merkezi’nde
sanatsal faaliyetler içinde yerald›.
1994’de gözalt›na al›narak tutuklan-
d›. Dünyan›n ilk kad›n Ölüm Orucu
flehidi olarak ölümsüzleflti.Ayçe ‹dil

ERKMEN

1968 Marafl-Elbistan do¤umluydu.
1989’da iflportac›lar›n mücadelesine
öncülük yapt›. ‹fiPOR-DER yönetici-
siydi. 1993’de y›l›nda Halk›n Gücü
gazetesinde çal›flmaya bafllad›.
1994’de gözalt›na al›n›p tutukland›.
Ölüm Orucu’nun 69. günü ölümsüz-
leflti.YEML‹HA

KAYA

1965 ‹zmir-Urla do¤umluydu. Genç
yaflta mücadeleye at›ld›. 1988 y›l›n-
da Yeni Çözüm dergisi ‹zmir temsil-
cisiydi. 1989’da 1 A¤ustos Genelge-
si’ni protesto eyleminden tutukland›.
Tahliye olduktan k›sa bir süre sonra
tekrar tutsak düfltü. Tutsaklar› tes-
lim almak için sald›ran oligarflinin
karfl›s›na bu kez aln› bantl› bir dire-
niflçi olarak ç›karak ölümsüzleflti.

Müjdat
YANAT

1961 ‹stanbul do¤umlu. 1977’de mü-
cadeleye kat›ld›. 12 Eylül koflullar›nda
da mücadelesini sürdürenler içindey-
di. 1987’de tutukland›. 1991 y›l›nda
Eskiflehir tabutlu¤u’na götürülenler
aras›ndayd›. 4 Ocak 1996’da Ümrani-
ye katliam›nda yaraland›. Katliamdan
sonra getirildi¤i Bayrampafla Hapis-
hanesi’nde Ölüm Orucu direniflçilerin-
den biri olarak ölümsüzleflti.

‹lginç
ÖZKESK‹N

Salih SEV‹NEL- 1966, Tokat Zile do¤umluydu. Ev-
li ve bir çocuk babas›yd›. Ve devrimciydi. DHKP-C’li
olmaktan tutsakt›. 21 Temmuz 2004’te Tekirda¤
1 No’lu F Tipi’nde  kalp krizi geçirdi, gereken müda-
hale yap›lmayarak planl›, kas›tl› biçimde öldürüldü.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

TAYAD’›n ilk kurucu-
lar›ndand›; 12 Eylül
döneminde tutsak
ailelerinin mücade-
lesinde yeralarak si-
yasallaflt›. ÖZGÜR-
DER’in ve DEM-
KAD'›n kurucular›
aras›nda yer ald›.

Yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu 25
Temmuz 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

Sultan ÇEL‹K

25 Temmuz
1990’da Ce-
nevre’de eski-
den Devrimci
Yol’cu olan biri
taraf›ndan b›-
çaklanarak öl-
dürüldü. 

Yürüyüfl’ün gitti¤i yere Gerçekler de gider... Dergimizin 59.
say›m›z›n tan›t›m ve sat›fl› için okurlar›m›z, 3 Temmuz’da ‹kitelli Mehmet Akif ve
Atatürk Mahalleleri'nde, Ümraniye'de ise Birlik Mahallesi'ndeydiler. ‹kitelli’de 15
okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›mda, dergimizin içeri¤indeki bafll›klar megafonla duyu-
rulurken Zeki Kaya Karakolu'nun önünden geçerken polis okurlar›m›z› gözalt›na
almaya çal›flt›. Okurlar›m›z›n kararl›l›¤› bu keyfi tutuma engel olurken, yaklafl›k 2
saat boyunca 60 adet dergi sat›ld›.

9 Temmuz’da ise okurlar›m›z Kartal Kurfal› Mahallesi'nde ve Gazi
Mahallesi'nde toplu tan›t›m ve sat›fl yapt›lar. Kurfal› Mahallesi'nde 82 dergi
sat›l›rken, Gazi Mahallesi'nde ise yaklafl›k 30 okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›m
s›ras›nda bir buçuk saat içinde 580 dergi sat›ld›. 

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹ Film Gösterimleri

‹dil Kültür Merkezi’nin düzenledi¤i Ücretsiz Film Gösterimi etkinlikleri
yaz boyunca her Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Saat 21.15'te Sibel

Yalç›n Park›’nda sürecektir. 

“Taleplerimiz ayn›, hedeflerimiz ayn›ysa tüm bunlar için bir araya
gelebiliriz, gelmeliyiz. Ö¤renci, iflçi, emekli, sanatç›, ev kad›n›, anne-ba-
ba, tutsak yak›n›, avukat... Mutlaka herkesin kendine ait birçok derdi,
s›k›nt›s› vard›r. Ama bunca dert ve s›k›nt› içerisinde bir insanl›k sorunu
olan tecriti görmemezlik edemezdik, etmedik. Çünkü tecrit hepimizin in-
sanl›¤›n› tehdit eden bir sorundur. Tecrite gözlerimizi kapamak insani
erdemlerimizden vazgeçmek anlam›na gelir.

... Direnifle destek olmak isteyen bütün duyarl› insanlar›m›z› sesleri-
ni daha fazla yükseltmeye davet ediyorum.”

Av. Behiç Aflc›

13 Temmuz 2006
“Hukukun ve Adaletin
Yokedildiği Bir ülkede Yaşam
Hakkı için” Ölüm Orucuna yatan
Avukat Behiç Aşçı’nın eyleminde 

100. Gün!
Hücre hücre

gün gün eriyor
Adım adım

ölüme yaklaşıyor

* Karpuz Kabu¤undan Gemiler
Yapmak 

Tarih: 14-15-16 Temmuz 2006 
Saat: 21.15
Yer: Sibel Yalç›n Direnifl Park› 

* S›r Çocuklar› 

Tarih: 21-22-23 Temmuz 2006
Saat: 21.15
Yer: Sibel  Yalç›n Direnifl Park›

Amerikan 6. Filosu’nu
protesto eden devrimci
vatansever ö¤rencilere
polisin sald›r›s› s›ras›n-
da polis taraf›ndan ‹TÜ
Gümüflsuyu ö¤renci yur-
dunun ikinci kat›ndan
afla¤› at›ld›. Kald›r›ld›¤›
hastanede 24 Temmuz
1968’de flehit düfltü.

‹flçi s›n›f›n›n mücade-
lesine y›llarca emek
vermifl ilerici sendika-
c›lardan D‹SK kurucu-
su Maden-‹fl Genel Bafl-
kan› Kemal Türkler 22
Temmuz 1980’de
faflistler taraf›ndan
katledildi.

Kemal
TÜRKLER

Vedat
DEM‹RC‹O⁄LU



Filistin’i destekleyen bir iktidar›n
ne yapaca¤›, ne yapmas› gerek-

ti¤i bellidir. 1948’den beri savafla-
rak ve emperyalizmin deste¤iyle ifl-
gali sürdüren ‹srail’in “sa¤duyu”
ça¤r›lar›ndan, dur ricalar›ndan anla-
mad›¤› ve anlamayaca¤› aç›kt›r. O
halde ‹srail’in Filistin halk›na sal-
d›rmas›na karfl› ç›kan bir iktidar›n
yapaca¤› ifl, ‹srail’le iliflkilerini kes-
mek, onu siyasi olarak s›k›flt›rmak-
t›r. ‹kincisi; siyonizme ekonomik,
askeri destek sa¤layan tüm anlafl-
malar› iptal etmektir. Üçüncüsü;
baflta BM olmak üzere uluslararas›
kararlar› çi¤neyen ‹srail’e karfl› ül-
keler ve halklar düzeyinde yapt›r›m
uygulanmas› ça¤r›s› yapmakt›r. 

Fakat AKP bunlar›n hiçbirini
yapmadan “Filistinliler’in ya-

n›nda” oldu¤u görünümünü verme-
ye çal›fl›yor. Bunlar› yapmayan bir
iktidar›n yapaca¤› tek fley, üç befl
hamasi demeçle, üç befl kuruflluk
“hibe”lerle halk›n gözünü boya-
maktan ibarettir. AKP’liler de bunu

yap›yor. “Tayyip, Putin’le Filistin
konusunda ortak hareket edecek”,
“Tayyip, Blair’le konufltu” haberle-
riyle AKP’nin bu konuda “çok fley
yapt›¤›”, “çok etkili oldu¤u” imaj›
veriliyor. Ortada bir sonuç yoktur;
önceki sald›r›larda da olmam›flt›r.
siyonizm Filistin halk›n› katletmeye
devam ediyor. 

Filistin konusu, oligarflinin en bü-
yük “d›fl politika” sahtekarl›kla-

r›ndan biridir. Fakat bu sahtekarl›k
“d›fla” karfl› olmaktan ziyade “içe”
karfl›d›r. Baflka deyiflle bu d›fl politi-
ka sahtekarl›¤› iç politikadaki
amaçlar içindir. ‹srail’le önce gizli,
ard›ndan aç›k olarak en üst düzeyde
iflbirli¤ini sürdüren, ekonomik ve
askeri planda ‹srail’e destek veren,
ortak kontrgerilla operasyonlar› ya-
pan Türkiye Cumhuriyeti hükümet-
leri, halk›n karfl›s›na ise hep “Filis-
tin davas›n›n savunucusu” yüzleriy-
le ç›km›fllard›r. M‹T ve Genelkur-
may düzeyinde sürdürülen iliflkiler,

12 Eylül Cuntas›’n›n düzenle-
di¤i yeni sistemin partileri ta-
raf›ndan alenilefltirilmifl ve o
günden bu yana da tüm hükü-
metler ‹srail’le aç›k ve yak›n
iflbirli¤i içinde olmufllard›r.

Hiçbir hükümet bunun d›fl›nda de-
¤ildir; hiçbiri bu politikaya karfl›
ç›kmam›flt›r. “Siyonizm karfl›tl›-
¤›”n› ana siyaset malzemesi yapan
“düzen islamc›s›” partiler de buna
dahildir. ‹srail’le en kapsaml› anlafl-
malar›n alt›nda Erbakan’›n Refah
Partisi hükümetinin imzas› vard›r.
Bu imza, hiç kuflku yok ki kendi ta-
banlar›nda Erbakan’› teflhir eden en
güçlü nedenlerden biri olmufltur. 

fiimdi bugün AKP ayn› sorunla
karfl› karfl›yad›r. AKP’nin gerek

‹srail’le, gerekse hamisi ABD’yle ifl-
gal ve katliam ortakl›¤›n› perdele-
mek AKP için zorunlu bir ihtiyaçt›r.
Bu nedenle zaman zaman ‹srail’i ve
ABD’yi rahats›z edecek demeçler
vermektedirler. Bu demeçlerin siya-
si, ekonomik, askeri bir karfl›l›¤›
yoktur, “soyk›r›m” derler örne¤in
‹srail sald›r›s›na, ama sen iktidars›n,
soyk›r›msa ona uygun tav›r al. Al-
maz. Alamaz. AKP, mesela HAMAS
liderini kabul ederek, kendi taban›na
ve Ortado¤u’ya yönelik çeflitli ma-
nevralar yapar. Suriye’yle görüflür.
Bu iliflkilerin ABD’nin izni ve bilgi-
si dahilinde mi yoksa ABD’ye ra¤-
men mi sürdürüldü¤ü üzerine her se-
ferinde bitmez spekülasyonlar yap›-

AKP’nin Filistin Sahtekarl›¤› 
ve ‘Suskun Dünya’

Filistin konusu oligarflinin en büyük ‘d›fl politika’
sahtekarl›klar›ndan biridir. ‹srail, ABD ve AKP, Gazze’ye 

sald›ran cephedir, Gazze’yi savunanlar cephesi olarak, iflte
bu cepheye karfl› mücadeleyi yükseltelim. “Suskun dünya”
ad› verilen bu utanç verici resmi hep birlikte parçalayal›m.

3   AKP’nin Filistin sahtekarl›¤› ve “Suskun

Dünya”

5   Lübnan’da patlayan Gazze’nin ç›¤l›¤›d›r

10   Ayd›nlar fiiflli Direnifl Evi’nde

12  Adana Direnifl Evi

14  Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi

17  Akmercan iflçisi direnecek 

18  Bayrampafla davas›na hakim dayanm›yor

20  Çiçek’ten F Tipi methiye

22  Ne dün Ne bugün Ne yar›n...

24  IMF’den halk düflman› istekler

26  Çeteyi, esrar› b›rakt›m flimdi bunlara karfl›... 

30  Hayat›n ‹çindeki Teori: Kapitalizme teslim

olundu¤unda “türban”dan baflka...

34  ‘Yeflil kuflak kafas›

- Not Düflüyoruz 

35  Sultanbeyli Pir Sultan’da tasfiyecili¤e karfl› 

mücadele

36 Açl›¤›m›z tecrit kalkana kadar sürecek

38  Gazze’de iflgal kupada final

40  Bak›n bunlara! Okuyun dediklerini!

42  “Hür” Kürtler

43  Bas›na ve Kamuoyuna

44 Y›k›mlara karfl› halk toplant›s›

45  Bilim-polis projesinden ne ç›kar?

46  Temel Haklar üyelerine komplo

47 Mezhep çat›flmas› iflgalciye hizmettir

48 CLEA’n›n çal›flmalar› DHKC davas› nezdinde 

de devam edecek

49 Bu iktidar da düflüncelerimizi 
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l›r. Bütün bunlar AKP’nin ifline ge-
lir. Halk›n karfl›s›nda “ABD’ye ra¤-
men” bunlar› yapan bir iktidar olma
imaj›n› körüklerler. Emperyalizm ve
iflbirlikçiler nezdinde ise an›nda
çarkederler, gerekirse özürler diler,
siyonizmin aya¤›na koflarlar. Netice-
de AKP, Ortado¤u’da att›¤› her ad›-
m›, tüm iliflkilerini, ABD’nin BOP
plan›n›n hizmetine sunmaktad›r.
Esas olan budur. 

Ortado¤u politikalar› ve Ortado-
¤u’daki askeri dengeler, eko-

nomik iliflkiler düflünüldü¤ünde,
ABD ile ‹srail’i birbirinden ayr› dü-
flünmek mümkün de¤ildir. Bu an-
lamda ABD’nin stratejik müttefiki
olan bir ülke, bunun do¤al sonucu
olarak ‹srail’le de stratejik müttefik-
tir. Türkiye oligarflisi ve AKP hükü-
meti de Gazze’de kuflat›lan Filistin
halk›n›n de¤il, kuflatan ‹srail’in
müttefiki durumundad›rlar. Ne Fi-
listin’in müslümanl›¤›, ne de maz-
lum bir millet olmas›, bu gerçe¤i
de¤ifltirmemektedir. Türkiye hükü-
metleriyle Filistinli yetkililer ara-
s›ndaki diplomatik görüflmelerin
de¤iflmez nakarat› olan “kardefl ül-
ke” bir yaland›r sadece. E¤er oligar-
flik devlet için bir “kardefl ülke” var-
sa, o da ‹srail’dir. (Filistinli yetkili-
ler aç›s›ndan ise büyük kuflat›lm›fl-
l›k içinde, Türkiye halk›n›n deste¤i-
ni de bildikleri için bu kavram› kul-
lanmalar› anlafl›labilirdir.)

Sözün özü, AKP iktidar›, bol bol
laf yapmas›na ra¤men, ‹srail

sald›rganl›¤›n› durdurmak için flu
ana kadar maddi olarak k›l›n› bile
k›p›rdatmam›flt›r. Aynen yeryüzün-
deki 200’e yak›n ülke içindeki
Amerikan iflbirlikçisi tüm ülkeler
gibi. Aynen Avrupa emperyalist ül-
keleri gibi. Günlerdir burjuva bas›n-
da dahi Gazze haberleri “dünya sus-
kun”, “dünya seyrediyor” spotlar›
eflli¤inde veriliyor. Ülkeler ve
“Uluslararas› Kurumlar” düzeyinde
böyle olmas› do¤ald›r. Çünkü em-
peryalist ülkeler ve onlar›n denetimi
d›fl›ndaki ülkelerin say›s› bugün iki
elin parmaklar›n› geçmez. “Ulusla-
raras› Kurumlar” ise, neredeyse ta-

mamen emperyalistlerin denetimin-
dedir. Durum bu oldu¤una göre, flu
bilinmelidir ki, bundan böyle de,
halklara yönelik tüm emperyalist
sald›r›lar karfl›s›nda dünyan›n bu
anlamdaki suskunlu¤u hep karfl›m›-
za ç›kacakt›r. Kimse buna flafl›rma-
mal›d›r. 

Dünyan›n (ülkeler ve uluslarara-
s› kurumlar düzeyindeki) sus-

kunlu¤u do¤ald›r, ancak do¤al ol-
mayan halklar›n, ilerici, demokratik
güçlerin de Gazze’ye sald›r› karfl›-
s›nda dikkat çekici bir suskunluk
içinde olmalar›d›r.

Endonezya, Suriye gibi birkaç ül-
kede yap›lan kitlesel gösterile-

rin d›fl›nda, dünya demokratik ka-
muoyunda da “düflündürücü” bir
suskunluk oldu¤u aç›kt›r. Böyle bir
adaletsizlik ve katliamc›l›k karfl›s›n-
da, bat›n›n demokratik sol güçleri-
nin, kendini anti-emperyalist, anti-
küreselci olarak niteleyenlerin izle-
meleri kabul edilemez. Bu suskun-
lu¤un nedenlerinden birinin, emper-
yalizme bak›fltaki çarp›kl›k, kim
halklar›n cephesinde, ilericiler han-
gi konuda nas›l tav›r al›r gibi, en te-
mel sorunlardaki kafa kar›fl›kl›¤› ol-
du¤u aç›kt›r. (Elbette, sözünü etti¤i-
miz kesimler aras›nda, zaten Avrupa
devletlerinin politikalar› ve icazeti
çerçevesinde “muhalefetçilik” ya-
panlar yoktur.) 

Kafa kar›fl›kl›¤› ve çarp›kl›¤›n
bir tav›rs›zl›¤a dönüflmesinde,

Filistin’de “islamc›” Hamas’›n yö-
netimde bulunmas› oldukça etkili-
dir. Küçük burjuva ayd›nlardan s›k-
ça duydu¤umuz, Avrupa solunun da
tavr›n› etkileyen “ne molladan ne
emperyalizmden yana” anlay›fl›
böyle bir sonucu ortaya ç›karmakta-
d›r. Bu çarp›k bak›fl, direnen maz-
lum bir halk› sahiplenmemeye ka-
dar sürüklenmektedir. Kuflkusuz,
dünya çap›nda örgütsüzlefltirme po-
litikalar›n›n katetti¤i mesafe, kitle-
lerin apolitiklefltirilmesinde, duyar-
s›zlaflt›r›lmas›nda baflvurulan politi-
kalar gibi daha birçok aç›dan da ele
al›nabilir sorun. Fakat öncelikle
üzerinde durulmas› gereken, k›s-

men duyarl›, hareket etme kabiliye-
tine sahip olup da harekete geçme-
yen kesimlerdir. Irak’›n iflgaline
karfl› harekete geçebilen kesimlerin
bugün neden ve nas›l bu büyük, bu
utanç verici sessizli¤i paylaflabildi¤i
önemli bir sorundur. Daha önce de
“küreselleflme karfl›t› hareketler”
üzerine çeflitli yaz›lar›m›zda dikkat
çekti¤imiz gibi, bunun nedenlerinin
anlafl›lmas› ve afl›lmas›, halklar›n
dünya çap›ndaki mücadelesinin ge-
lifltirilmesi aç›s›ndan flartt›r. Unut-
mayal›m ki, Avrupa emperyalistleri-
nin, BM’nin “her iki tarafa da ça¤-
r›” yapmas› ne kadar riyakarca ve
ikiyüzlüceyse ve sonuç olarak ‹srail
zulmüne onay vermek anlam›na ge-
liyorsa; demokratik kamuoyunun
“tarafs›z” sessizli¤i de ayn› sonucu
verir.

Filistin, s›n›rlar› küçük, ama etki-
si büyük bir direnifl oda¤›d›r.

Halklar için bir moral ve güven kay-
na¤›d›r. Emperyalizm ve iflbirlikçi-
leri, bu direnifl oda¤›n› yoketmek
için, “HAMAS’I TECR‹T” (ki ger-
çekte Filistin’i tecrittir) etme politi-
kas›n› yürürlü¤e koydular. Bir yan-
dan askeri sald›r›larla, bir yandan
yaln›z b›rakt›rarak, ony›llard›r k›ra-
mad›klar› bu direnci k›rmaya çal›fl›-
yorlar. AKP hükümeti de tüm iflbir-
likçiler gibi, bu operasyonun bir
parças›d›r. Ülkemizin tüm ilericile-
ri, devrimcileri, demokratlar›, va-
tanseverleri, islamc›lar› AKP’ye ve
siyonizme karfl› seslerini daha da
yükseltmelidirler. Türkiye halklar›-
n›n Filistin’e sevgisini, sempatisini
harekete geçirebilmek için de
AKP’den Filistin Davas› konusunda
bir fley beklenemeyece¤ini göster-
memiz, teflhir etmemiz flartt›r. ‹sra-
il, ABD ve AKP (ve tüm iflbirlikçi
devletler), Gazze’ye sald›ran cephe-
dir; Gazze’yi savunanlar cephesi
olarak, iflte bu cepheye karfl› müca-
deleyi yükseltelim. “Suskun dünya”
ad› verilen bu utanç verici resmi hep
birlikte parçalayal›m. Emperyalist-
lerin ve iflbirlikçilerinin dünyas›yla,
halklar›n ve halklar›n öncülerinin
dünyas›n›n fark›n› ortaya ç›karal›m.
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Filistinli örgütler, ‹srail’in sür-
dürdü¤ü katliamlara, s›n›rlar› tek ta-
rafl› belirleme giriflimlerine, binler-
ce evlad›n›n ‹srail hapishanelerine
tafl›nmas›na cevap olarak, bir ‹srail
askerini rehin alm›fllar, zaten sald›r›
halinde olan ‹srail, bunu bahane
ederek sald›r›lar›n› art›rm›flt›. 

‹ki haftad›r Gazze alev alev ya-
n›yor. Gazze yanar da, Filistin’in
kardeflleri durur mu? Refah tutuflur
da, o atefl siyonizmi de yakmaz m›?
Çocuklar›n› füzelerden yay›lan fla-
rapnellerle kaybeden analar›n ç›¤l›-
¤› Filistin gö¤ünü kaplar da, baflka
gökler de yank›lanmaz m›, baflka
yürekler yanmaz m›? O ac›l› ve öf-
keli ç›¤l›klar, baflka öfkeleri bile-
mez mi? Öyle de oldu! “Güçlü”,
“yenilmez” devlet, ikinci darbeyi de
Hizbullah’tan yedi. 

12 Temmuz’da, bir ‹srail tank› -
her zaman yapt›¤› gibi- Lübnan’a
girdi. Hizbullah tank› pusuya düflü-
rerek 7 askeri öldürdü, ikisini esir
ald›. ‹srail, Suriye Devlet Baflkan›’-
n›n saray›n›n üzerinde uçak uçur-
mak dahil, bu tür tacizlere s›kça
baflvuruyordu. Bu kez hesaplamad›-
¤›, askerlerinin esir al›naca¤›yd›. 

Hizbullah Lideri Nasrallah, bu
eylemi ‹srail’i bar›fla zorlamak, ha-
pishanelerdeki esirleri serbest b›-
rakt›rmak için yapt›klar›n› aç›klar-
ken, “ayn› zamanda Filistinli kar-
defllerimize de bir destektir” dedi.
Operasyonun fliddeti durdurmay›
amaçlad›¤›n› söyleyen Nasrallah,
hakl› olarak, ‹srail’in baflka hiçbir
yol b›rakmad›¤›n› kaydetti. Hizbul-
lah’›n operasyonu, yüre¤i Filis-
tin’den yana herkesin kavrulan yü-
re¤ine biraz olsun “su serpen” bir
hava yarat›rken, en büyük sevinç
Filistin’deydi. FHKC yöneticilerin-
den Leyla Halid, Hizbullah’› ayakta
alk›fllad›¤›n› belirtirken, Hamas,
Hizbullah’› kutlad›. 

Bu geliflmenin ar-
d›ndan ‹srail, bu
kez de Lübnan’a
sald›rd›. Ülke-
nin güneyi,
baflkent Bey-
rut bomba-
land›. 68 si-
vil öldü. Hiz-
bullah sald›-
r›lar› füze
at›fllar›yla ce-
vaplad›. ‹sra-
il’in Filistin gi-
bi Lübnan’daki
hedefi de yine
halkt›, alt yap›yd›.
Ve elbette beklen-
di¤i gibi, ‹srail tüm bunlar› “Hizbul-
lah’a sald›rd›k” diye aç›klad›. 

Sald›r› “savafla dönüflecek mi”
diye tart›fl›l›yor. Her gün Filistin top-
raklar›na düzenlenen sald›r›lar “sa-
vafl”tan say›lmay›p “terörle mücade-
le” diye yutturuldu¤u için, bu tart›fl-
ma ne kadar anlaml› ayr› bir konu.
Ancak ‹srail aç›s›ndan cepheyi ge-
niflletmek, esasen ABD’nin bölge
politikalar›yla ilgili bir durumdur. 

Burjuva medyan›n, “bar›flç›”,
“savaflç›” fleklindeki sahte ve ger-
çekleri pusland›ran nitelemelerinde,
“daha bar›flç› olaca¤›” söylenen ‹s-
rail Baflbakan› Olmert, fiaron’u
aratmamakla birlikte, esasen ‹srail
devlet politikas›n› uyguluyor. Bu
politikalar ise, emperyalist politika-
larla örtüflmektedir. Baflka türlü de
uygulayamaz. Cephenin geniflleme-
sine de bu aç›dan bak›lmal›d›r. ‹sra-
il’in Lübnan konusunda ne kadar
ileri gidece¤i, iflgalin kal›c› olup ol-
mayaca¤› buna göre belirlenecektir. 

Filistin Cephesi: Ölüm ve 
direnifl ruhu yan yana

Filistin’de ise, katliamlar h›z

kesmiyor. Filistin’in suyunu, elekt-
ri¤ini, yiyece¤ini, ilac›n› her türlü
insani ihtiyac›n› kesen ‹srail, flu ana
kadar 70’den fazla Filistinli’yi ka-
d›n çocuk, genç yafll› ay›rmadan
katletti. Zaten, nicedir ‹srail terö-
ründe “silahl›-silahs›z” ya da “ço-
cuk-yafll›” ayr›m› yok. Bu terör, tüm
dünya emperyalistlerinin gözleri
önünde ve onaylar›yla en vahfli bi-
çimde sürmektedir.

Elbette tüm bu katliamlar, “fa-
lanca örgüte sald›rd›k, teröre darbe
vurduk” yalan›yla aç›klan›yor. Böy-
le de olsa aklamaz, ancak dünyan›n
gözünün içine baka baka yalan söy-
leniyor. Örne¤in, ‹srail Genelkur-
may Baflkan› Korg. Dan Halutz,
Gazze sald›r›lar›na iliflkin bilgi ve-
rirken, o gün itibariyle 40 Filistinli
militan›n öldürüldü¤ünü aç›kl›yor,
''Teröristler flimdiye kadar a¤›r bir
bedel ödedi'' diyor. Oysa çocuklar›n
cenazelerini kald›r›yor Filistin. 11
Temmuz’da da yine Gazze’de “Ha-
mas liderlerini hedef ald›k” yalan›
alt›nda, iki evde bulunan çocuk ve
kad›n 8 kifliyi katlettiler. 

Gazze’nin en büyük hastanesi El
fiifa’n›n doktorlar›, ‹srail sald›r›s›na
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u¤rayan Filistinliler’in vücudunda-
ki yaralarda, kimyasal silah izine
rastlad›klar›n› belirterek, terörün bir
baflka yüzüne dikkat çekerken, Gaz-
ze’yi bulafl›c› hastal›k tehlikesi de
bekliyor. ‹srail’in kesti¤i akaryak›-
t›n bulunmamas› yüzünden çöp top-
lama hizmetlerine son verildi, bu
durum, su kuyular›n›n baz›lar›nda
mikrobiyolojik kirlenmelere yolaç›-
yor. Motorlarla çal›flan kanalizas-
yon flebekesi de durmak üzere.

Bu vahfletin Filistin halk›n› y›l-
d›ramad›¤›n› san›r›z söylemeye da-
hi gerek yoktur. 

‹lk kez Filistin’in bir hükümeti,
resmi güçlere savafl ça¤r›s› yapt›.
Hamas kabinesinin ‹çiflleri Bakan›
Said Seyam, hükümete ba¤l› güven-
lik güçlerini, Gazze fieridi içlerinde
sald›r› halindeki ‹srail güçleriyle ça-
t›flmaya ça¤›rd›. 

Öte yandan yap›lan bir araflt›r-
ma, Filistin halk›n›n yüzde 77’sinin,
‹srail askeri Gilad fialit’in kaç›r›l-
mas›n› destekledi¤ini ortaya koydu.
Yüzde 67’si de mevcut siyasi or-
tamda baflka askerlerin de kaç›r›l-
mas›ndan yana oldu¤unu söyledi.
‹srail’in operasyonlar›na neden olu-
yor diyerek eyleme karfl› ç›kanlar›n
oran› ise sadece yüzde 17. 

Filistin halk› direniflçi evlatlar›-
na, örgütlere ne diyor?

Direnin, ben her türlü bedelini
ödemeye haz›r›m, aç kal›r›m, susuz
kal›r›m, o¤ullar›m›, k›zlar›m› topra-
¤a veririm, ölürüm... ama siz dire-
nin. Bir halk›n hakl›l›¤›na, meflrulu-
¤una olan inanc›n›n ifadeleridir bun-
lar. Zulüm ne denli vahfli olursa ol-
sun, geri ad›m atman›n daha büyük
kay›p anlam›na geldi¤ini bilmektir.

Küçük burjuvazi bu tür durum-
larda tam tersi bir ruh hali içine gi-
rer. Emperyalizm ve oligarflik dü-

zenle çat›flman›n keskinleflti¤i her
süreçte “itidal” ça¤r›lar› yapar. Za-
limle, zalime direneni ayn› yere ko-
yarak “her iki tarafa da...” diye bafl-
layan nutuklar atar. Ülkemizde bun-
lar yaflanm›yor mu? Yaflan›yor.
Aman statü bozulmas›n, aman düfl-
man sertleflmesin gibi s›n›f savafl›-
n›n, halklar›n direnifl diyalekti¤inin
d›fl›nda kavramlarla, savafla, direni-
fle karfl› ç›k›lm›yor mu? Filistin hal-
k› bu konuda da, nas›l yaklafl›lmas›
gerekti¤ine örnek oluyor.

Katleden emperyalizmdir

‹srail’in vahfleti hiç kuflku yok
ki, emperyalist destekle sürüyor.
ABD’nin bu konudaki tavr› kimse
için s›r de¤il, aç›ktan destekliyor.
En sinsi destek ise; Avrupa emper-
yalistlerinden, BM’den, AKP gibi
iflbirlikçi iktidarlardan, riyakar Arap
rejimlerinden geliyor. 

AB, ‹srail’i orant›s›z fliddet kul-
lanmakla elefltiriyor, ama sonra ek-
liyor, “Filistinli militanlar askeri
derhal b›rakmal›”. Son olarak Fran-
sa ve Rusya, “Filistin’den yana”
imifl gibi aç›klamalar yapt›lar. Yine,
BM Genel Sekreteri Kofi Annan ‹s-
rail’i “k›nay›p”, Filistin’i uyararak,
askerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Tayyip Erdo¤an ise, ‹srail ile her
türlü askeri, siyasi, ekonomik iliflki-
yi sürdürdüklerini unutturarak, ade-
ta kendini Filistin’in sözcüsü ilan
edecek utanmasa. 

Soru basittir; madem karfl›s›n›z;
kesin siyasi, ekonomik iliflkilerinizi
‹srail ile. Bunu da m› yapam›yorsu-
nuz, o zaman yapt›r›m uygulay›n... 

Bunlar›n tümü göz boyamad›r. 

Ne BM ‹nsan Haklar› Konse-
yi’nin ne de Cenevre Konvansiyo-
nu'nun bugünkü dünya düzeninde
hele hele ABD destekli ‹srail terörü

karfl›s›nda hiçbir etkisi yoktur.

Çünkü bu kararlar› alanlar›n da
etkisi olmas› yönünde bir çabalar›
yoktur. Örne¤in, Avrupa, Rusya, ‹s-
rail terörünü durdurmak için ne ya-
p›yorlar? Hiçbir fley! BM’nin 40
y›ld›r defalarca ald›¤› kararlar var
ortada. ‹srail hiçbirini dinlemiyor,
peki ne yap›yor BM’nin “büyük
patronlar›?” Hiçbir fley! 

Ama sözkonusu olan emperya-
lizme direnen ülkeler olunca yapt›-
r›mlardan yapt›r›m be¤en. ‹flte ‹ran,
iflte Suriye, Kuzey Kore yolda.
Bunlar aras›nda en alçakça olanlar›
ise, Filistin’e uygulanan ambargo-
dur. Bugün ‹srail’in sald›r›lar›n›n,
emperyalistlerin Hamas’›n seçil-
mesinin ard›ndan devreye soktu-
¤u ambargo ile ayn› amaca yöne-
lik oldu¤u unutulmamal›d›r.

Kaç›r›lan onbafl› sald›r›lar›n ba-
hanesidir. Esir al›nmadan önce ne
bahanesi vard› da, plajda piknik ya-
panlar› dahi bombal›yordu, gece
gündüz sald›r›lar› hiç durmuyordu?
Adeta bu gerçekler yaflanmam›fl gi-
bi, bugün katliamlar, “Filistinliler
askeri kaç›rd› böyle oldu” mant›¤›
ile izah ediliyor? Bir halk› susuz,
hastanesinde elektriksiz, çocuklar›-
n› yiyeceksiz b›rakmak, her gün on-
larcas›n› katletmek, “askeri kurtar-
mak”la aç›klan›yor. ‹srail askeri ya-
fl›yor, ama 70’i aflk›n Filistinli öldü.
Bunun ad› m› “askeri kurtarmak”!

Sadece son 5 y›lda; ‹srail asker-
leri 4420 Filistinli’yi öldürdü. Bu
son hafta öldürülen hariç. Bunlar›n
450’si uluslararas› yasalarca da
“suç” olan suikastlarla. Öldürülen
4420 Filistinli’nin 282’si kad›n,
850’si çocuk ve bebek ve 850’si ise
ö¤renciydi. Yine ayn› dönemde; Fi-
listinliler’in 75 bin evini, 359 okulu-
nu, 17.836 iflyerini, 21 cami ve kili-
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sesini, aralar›ndan itfaiye ve ambu-
lans›n bulundu¤u 8829 arac› bom-
balad› ve 200 binden fazla narenci-
ye ve zeytin a¤ac›n› yakt› ‹srail.

Ve tüm bu katliamlar, mutlaka
bir bahaneyle yap›ld›. Kimi zaman
“terör” denildi, kimi zaman “falan-
ca örgütün flu adam›n› ar›yoruz” de-
nildi vb. ‹srail için her fley bahane
olabilir, bunun s›n›r› yoktur. 

Bu arada, Türkiye burjuva med-
yas›n›n haberlerinde, dilini, mant›-
¤›n› ‹srail’in bak›fl›yla kurmas›na da
dikkat çekmek istiyoruz. 

Yaflanan bütün bu vahfleti “onba-
fl›y› kurtarma” diye yans›t›yorlar.
Bu ‹srail ile ayn› dili konuflmakt›r.
Yazar›n›n resmi propagandaya ko-
layca kanan ruh hali ve cehaleti de-
¤ilse, bir tercihin ürünüdür. Gazete-
lerin yay›n politikalar› zaten bilin-
mektedir. ABD, AB, iktidar nerede
saf tutuyorsa, oradalar. 

“Filistinli kardefllerimiz” a¤›tla-
r› yakan islamc› bas›n›n tutumu ise,
tam anlam›yla riyakarcad›r. Örne-
¤in, Kanal 7 TV’si nas›l Filistin hal-
k›ndan yana olabilir? AKP’nin ‹sra-
il ile her düzeyde süren iflbirli¤ine
cepheden karfl› ç›kmadan nas›l Fi-
listin’den yana olunabilir?

Halklara kendi dünya 
düzenlerini dayat›yorlar

‹srail’in sald›r›s›, emperyalistle-
rin Hamas’› kuflatma, y›pratma po-
litikalar› ile bir bütündür. Askerin
kaç›r›lmas›n›n öncesinde planlan-
m›flt›r. Eylem, bu plana sadece er-
ken do¤um yapt›rm›flt›r. ‹srail, fia-
ron yönetimindeyken de bugün de
“s›n›rlar› tek tarafl› belirleme” poli-
tikas›n› yürürlükte tutuyor. S›n›rlar
inflaa ediyor, duvarlar çekiyor, Filis-
tin köylerini boflalt›yor, ilhak edi-
yor. Tüm bunlar› yaparken de “ba-
r›fl görüflmeleri için muhatab›m
yok” yöntemini kullan›yor. Halk›n
seçti¤i yönetim “muhatap” al›nm›-
yor. Hamas bugünkü muhataps›z-
laflt›rman›n ad›d›r. Dün de Arafat’›
muhatap alm›yor, karagah›n› aylar-
ca kuflatma alt›nda tutuyordu. 

‹srail, do¤rudan halk› hedef ala-

rak, Hamas’› et-
kisizlefltirmek,
mevcut yönetimi
yoketmek iste-
mektedir. Sonra,
kendi belirledi¤i
koflullarda bir
“bar›fl” dayatma-
s› ile Filistin top-
raklar›n› ilhak›
meflru hale getir-
me siyasetini
sürdürecek. Fi-
listin halk›na
söylenen de, be-
nim tek tarafl›
belirleme politi-
kalar›m› kabul
etmezseniz, bun-
lar› yaflat›r›m.

Bizi, ezilen
dünya halklar›n›
nas›l bir dünya
düzenine, nas›l
bir hukuka mah-
kum etmek isti-
yorlar; Filistin
bunun en canl›
örne¤idir. Em-
peryalistler ve si-
yonistler Filis-
tin’e ne diyorlar; 

Kendi yöneti-
cilerini seçemeyeceksin, istemedi-
¤imizi seçersen dünyay› dar ederiz!
‹srail’in tek tarafl› dayatmalar›n›n
ve her gün süren bombard›manlar›-
n›n karfl›s›nda direnmeyeceksin, di-
renirsen teröristsin. ‹srail sald›r›lar›
karfl›s›nda savaflamazs›n. Peki ne
yapacak Filistin halk›? Nas›l varola-
cak, nas›l yaflayacak? Emperyalist-
ler ve ‹srail neyi istiyorsa onu yapa-
cak! Söylenen bu: Boyun e¤ecek,
ne verilirse onunla yetinecek, top-
raklar› üzerine saplanan kanl› han-
çeri al›p yüre¤ine saplayacak. “Ba-
r›fl” ad›n› verdikleri siyonist-emper-
yalist planlar› yutacak. 

Gerçe¤in, meflru olan›n, hakl›
olan›n ters yüz edildi¤i ve bunun bi-
ze, tüm dünya halklar›na kabul etti-
rilmek istendi¤i bir dünya düzenin-
de yafl›yoruz. Bu düzeni oturtabil-
mifl de¤iller. Tüm bu yaflananlar
oturtma sürecidir ayn› zamanda. Ve

istisnas›z bütün emperyalistler ve
bask›c› iflbirlikçi rejimler bu politi-
kan›n içindedirler. Filistin’de,
Irak’ta, Türkiye’de dünyan›n onlar-
ca yerinde bu düzene direniyor
halklar. Meflru olan›n halklar›n dire-
nifli oldu¤unu, kendi topraklar› üze-
rinde ba¤›ms›z devletlerini kurma-
n›n, bask›c› faflist rejimleri her türlü
yolla y›kman›n meflru oldu¤unu
hayk›r›yorlar. Ters yüz etmek iste-
dikleri iflte bunlard›r. Halklar›n di-
renifllerini “terörizm” diye adland›r-
mak, her türlü muhalefeti ayn› argü-
manla suçlay›p yoketmek, bir halk›
ayn› demagoji alt›nda açl›¤a, ilaç-
s›zl›¤a mahkum etmek... 

Düflünün ki, on ay önce ‹srail
Gazze’den çekilirken, Filistinliler’e
terörist diyen emperyalistler ve on-
lar›n ülkemizdeki yardakç›lar›, bu
dünya düzeninin mant›¤›n› çok çar-
p›c› olarak, Kasap fiaron’u “bar›fl
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‹srail ordusu, katliam sald›r›lar›na 'Yaz Ya¤-
muru' ad›n› vermifl. 'Yaz Ya¤muru'nun özel-
li¤i, zaman zaman ortal›¤› sele verse de, ge-
çici olmas›d›r. Oysa bu 'Yaz Ya¤muru' t›pk›
öncekiler gibi, belki daha da fazla, iz b›raka-
cak. Ama bu iz, siyonizmin amaçlad›¤› kor-
ku, teslimiyet ruh hali asla olmayacak. Bu
'Yaz Ya¤muru'nun izi, befl yafl›ndan
yetmifl befl yafl›na kadar tüm Filistin
halk›nda sadece öfkenin izini b›raka-
cakt›r. Bu öfkeyle büyüyecek çocuk-
lar, bu vahfleti bir an olsun unutmadan
alacaklar tafllar› ellerine. Bu, onlar›n
suçu olmayacak! ‹flte bir örnek. Gaz-
ze’den doktorlar bilgi veriyor.
‹srail, havada patlad›¤›nda
kulaklar› sa¤›r eden,
mide bulant›s›, bafl a¤-
r›s› gibi etkileri olan, iç
kulakta yaratt›¤› etkiyle
10 saniyede bir yayd›kla-
r› ses dalgalar› ile çocukla-
r› dayan›lmaz ac›lara bo¤an
sonic bombalar›n› kullan›yor. O
ses kulaklar›nda hep ç›nlayacak ve
hep iflgali, ölümleri, zulmü anlata-
cak Filistinli çocuklara. Ve o çocuk-
lar bir gün özgür ve Ba¤›ms›z Filis-
tin’i kendi elleriyle yaratacaklar.



adam›” ilan ederek gösteriyorlard›.
Amerika da, demokrasi özgürlük
ihrac›yla ülkeleri iflgal ediyor ve bu
demagoji herkese dayat›l›yor. Em-
peryalizmin dünya düzeninin bar›fl
adamlar›, halklar›n en çok kan›n›
dökenler. En demokratlar›, ülkeleri
iflgal edenler. Demagojinin, kav-
ramlar›n içini boflaltman›n s›n›rlar›
çoktan afl›lm›flt›r. Örne¤in, ‹srail’in
Lübnan’a da sald›rmas›n›n ard›ndan
Bush flu aç›klamay› yap›yor: “Hiz-
bullah bar›fl istemiyor. ‹srail’in sal-
d›r›lar› hakl›. Biz, bar›fl› isteyenler,
bunun için kendimizi savunaca¤›z,
‹srail’in de kendini savunma hakk›
var.”

“Bar›fl” ve “Savunma” kavram-
lar› tam tersine nas›l rahatça kulla-
n›labiliyor, görüyorsunuz. 

Zaten Filistin halk›n› teslim al-
man›n bir yöntemi olarak haz›rla-
d›klar› planlara da hep “Bar›fl plan-
lar›” ad›n› vermediler mi?

Oysa bugün art›k herkes biliyor
ki, bu planlar; birincisi, emperya-
listlerin ‹srail terörünü destekledik-
leri gerçe¤inin üzerini örtmeye.
‹kincisi, ‹srail terörünün kendisinin
üzerini örtmeye. Üçüncüsü, ony›l-
lard›r direnen bir halk› k›r›nt› bile
denemeyecek bir toprak parças› ve
devlet olmayan bir devletle aldat-
maya dönük manevralard›. 

‹flgalin çürüttü¤ü toplum

‹srail toplumu cephesinde bu sü-
reç nas›l yank› buluyor? Yap›lan bir
araflt›rmaya göre, ‹srail halk›n›n %
82'si Hamas liderlerinin öldürülme-
sinden yana. Yine neredeyse ayn›
oranda bir kesim, flu anda süren
vahflete onay veriyor. 

“Ortado¤u’nun en demokratik
toplumu” olarak sunulan bir toplu-
mun ruh halini yans›tan çarp›c› ra-
kamlar bunlar. Bir halk›n oylar›yla
iradesini yans›tt›¤› hükümeti füze-
lerle, suikastlerle yoketmeyi büyük
bir histeri içinde arzuluyor.

Bugüne kadar direnifl liderleri
suikastlerle katledildi, halka yöne-
lik say›s›z katliam gerçekleflti, peki
ne elde edildi? Ortada; Filistin hâlâ
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Türkiye halk›, devrim-
ciler, demokratlar, iktidar-
la bütünleflmemifl islamc›-
lar; Filistin halk› için ge-
çen hafta meydanlardayd›. 

Sald›r› sonras› ilk ey-
lemlerden biri, HÖC tara-
f›ndan 4 Temmuz’da ‹stan-
bul’daki ‹srail Konsoloslu-
¤u önünde gerçeklefltirildi.
"Filistin'de ‹flgale Son" pan-
kart› ve "Kahrolsun Emper-
yalizm, Kahrolsun Siyo-
nizm, Emperyalizm Yenile-
cek Direnen Halklar Kazanacak" sloganlar›yla biraraya gelen HÖC’lüler,
yapt›klar› aç›klamada, emperyalizmin demokrasi riyakarl›¤› teflhir edilir-
ken, ‹srail terörü lanetlendi ve “emperyalizm ve siyonizm halklar›n müca-
deleleri ile yenilecek” denildi.

5 Temmuz’da ‹zmir Kemeralt› Girifli’nde  biraraya gelen HÖC, ESP,
Kald›raç, EHP, DHP, Devrimci Hareket, BDSP, Partizan, ILSP, Kurtulufl
Partisi, Belediye- ‹fl 2-4-6 No’lu fiubeler düzenledikleri eylemde Filistin
halk›n›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rd›lar. 

Eylem ayn› zamanda, ‹ran konusunda bafllat›lan kampanyay› da kaps›-
yordu. Aç›klamay› yapan Nurhan Y›lmaz, kampanya kapsam›nda yap›la-
cak eylemler hakk›nda da bilgi verdi.

6 Temmuz’da Samsun EMEP il örgütü, Halkevleri ve HÖC üyelerinin
de kat›larak destek verdi¤i eylemle, ‹srail’i protesto etti.

‹ran’a yönelik sald›r› tehditleri nedeniyle oluflturulan ve HÖC’ün de
yerald›¤› Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu’nun bileflenleri aras›nda bu-
lundu¤u ‹ran Eylem Birli¤i de, Filistin halk›na destek verdi. 

8 Temmuz’da Taksim civar›nda anonslar yaparak ‹ran'a yönelik em-
peryalist kuflatma konusunda halk› bilgilendiren bildiriler da¤›tan ‹ran Ey-
lem Birli¤i üyeleri, ayn› gün ‹srail Konsoloslu¤u’na yürüdü. 

1. Levent Metro Dura¤›’nda toplanan yaklafl›k 500 kifli, "Her Yer F‹-
L‹ST‹N  Hepimiz F‹L‹ST‹NL‹Y‹Z, ‹srail Siyonizmi Yenilecek Direnen
F‹L‹ST‹N Kazanacak” pankart› arkas›nda, sloganlarla yürüyüfle geçti. Fi-
listin halk›n›n direniflini destekleyen dövizlerin tafl›nd›¤› yürüyüfl sonun-
da, konsolosluk önünde 15 dakika oturma eylemi yap›ld›. ‹srail terörünü
simgeleyen kan yere dökülürken, yap›lan konuflmada, “Bilmeliyiz ki, ABD
ve AB emperyalistleri ve onun ‹srail gibi iflbirlikçileri defolup gitmeden
Ortado¤u'ya ne bar›fl ne de özgürlük gelecektir” denildi. ‹flbirlikçi AKP
hükümetinin teflhir edildi¤i aç›klamada, tüm Türkiye halk›na Filistin hal-
k›n›n yan›nda olma ça¤r›s› yap›ld›. HÖC’lüler eyleme kitlesel olarak k›z›l
bayraklarla kat›ld›lar.

9 Temmuz’da ise, Saadet Partisi taraf›ndan Ça¤layan Meydan›’nda
“‹srail’i Tel’in, Filistin’e Destek” mitingi düzenlendi. 20 bine yak›n kifli-
nin kat›ld›¤› mitingte yap›lan konuflmalarda AKP iktidar› elefltirilirken,
“Kahrolsun ‹srail”, “Türkiye Filistin Omuz Omuza”, “Filistin Can›m›z,
Feda Olsun Kan›m›z” gibi sloganlar at›ld›. ‹srail bayraklar›n›n yak›ld›¤›
mitingde, BM’nin katliama seyirci kalmas› da k›nand›. 

Ayn› gün Mücadele Birli¤i üyeleri “Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir” ya-
z›l› pankart›yla Taksim Tranvay Dura¤›’nda eylem yapt›lar. Kayseri’de
ise, sendika ve DKÖ’lerin oluflturdu¤u Filistin’le Dayan›flma Platformu,
iktidar›n siyonist ‹srail ile iliflkilere son vermesini istedi.

Meydanlar›m›zda 
Filistin’in sesi



direniyor ve iflgal sürdü¤ü için ‹srail top-
lumu da “güven” içinde de¤il. Bugün at›-
lan bombalar, katledilen bebekler de, ya-
r›n›n savaflç›lar›n›n yüre¤ine flimdiden öf-
keyi ekiyor. Yani ‹srail toplumu yar›n da
“güvende” olmayacak. 

Bu çeliflki, basit bir “toplumsal ceha-
let” ile aç›klanamaz elbette.

Siyonist devlet politikas›n›n, bir toplu-
mu tümüyle militarize etmesi, buna uygun
bir toplumsal bilinç yaratmas›d›r bu tablo-
nun ad›. Bir di¤er yan› ise, iflgalin bir top-
lumu ne denli çürütmesidir. Tarih boyunca
da hep böyle olmufltur. Kendi devletinin,
egemen s›n›flar›n›n iflgallerine karfl› diren-
meyen halklar her zaman derin bir çürü-
yüfle savrulmufltur. Bu çürüme, kimi za-
man ahlaki, kültürel boyutuyla kendini
göstermifl, kimi zaman insanl›kd›fl› vahfle-
te verilen destekte. Bugün, “s›radan hal-
k›n” do¤al tavr› olmas› gereken “bar›flç›l›-
¤›n” bile ‹srail toplumundan fersah fersah
uzak bir ruh hali olmas› bofluna de¤ildir. 

Direnin kardefller!
Tüm dünyada Filistin’in
sesi olal›m kardefller!

‹srail’in ilhak, tek tarafl› s›n›rlar› belir-
leme, Amerikan emperyalizminin bölge
politikalar›n› yaflama geçirme planlar›,
kaç›n›lmaz olarak direnifle çarpmaya de-
vam edecek. 

‹srail, görülmedik bir pervas›zl›k ile
halklara “çaresizlik” duygusunu yaflat-
mak istiyor. Ama halklar›n hiçbir zulüm
karfl›s›nda çaresiz olmad›¤› yine ayn› Fi-
listin sahas›nda vücut buluyor. Lüb-
nan’dan duyuluyor bu ses, Gazze’den du-
yuluyor, sokak sokak direnen mülteci
kamplar›nda yank›lan›yor. 

Filistin halk›na seslenmek istiyoruz;
Direnen kardefllerimiz. Zulüm ne denli
pervas›z olursa olsun, boyun e¤memenin
en büyük örneklerini siz yaratt›n›z. Bugün
yeni halkalar ekliyorsunuz. Tüm kalbimiz
Gazze’dir bugün, Kudüs’dür.

Tüm dünyan›n ilerici, demokrat güçle-
rine, ezilen halklar›na seslenmek istiyo-
ruz; Filistin senin direniflindir. Bugün yö-
netiminde kimin oldu¤u de¤il, kime karfl›,
kimin cephesinde direndiklerine bak›n!
Güç verin bu direnifle, hakl› davalar›n›n
sesi olun. 
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AKP iktidar› ABD’yle “ortak vizyon’a
Filistin halk›n›n kan›yla imza atm›flt›r

Filistin halk›n›n kan› dökülürken, AKP iktidar› ABD ile 'Stratejik
Vizyon Belgesi'ni imzalad›. 

Bu belge, Filistin halk›na vurulmufl en büyük darbelerden biri ol-
mufltur. ‹srail terörü, mutlak bir flekilde ABD deste¤iyle sürüyor.
Bu konuda aç›k destek beyanlar›, BM’de ‹srail lehine al›nan tu-
tumlar, her fley bilinmektedir. 

‹srail terörünün hamili¤ini yapanlar el s›k›flanlar, Filistin’in dostu
olamazlar. 

AKP iktidar›, ‹srail ile her türlü siyasi, askeri, ekonomik olarak ileri
boyutta sürdürdü¤ü iliflkilerle iflledi¤i suça, flimdi bir de bu bel-
geyi eklemifltir. 

‹slamc›n›n AABD iile yyürüdü¤ü ““ufuklar” 

Radikal’in Amerika muhabiri Ömer Taflp›nar’›n yaz›s›na bakal›m:

"Son sözü bafltan söylemekte yarar var. ‹ster ‹ran, ister Hamas,
Suriye veya ‹srail-Filistin olsun Türkiye Ortado¤u'da hiçbir soru-
nu tek bafl›na çözecek durumda de¤il. Arabuluculuk veya 'ko-
laylaflt›r›c› rol' gibi kavramlar ancak AABD iile bbelirli bbir eeflgüdüm
ve oortak vvizyon ooldu¤unda anlam kazan›yor. 'Stratejik vvizyon'
belgesi gibi belgeler de ancak Hamas ve Iran gibi konularda or-
tak çabalar olunca anlam kazan›yor. (10 Temmuz)

'Stratejik vvizyon' gibi “ka¤›tlar›n”, iflbirlikçili¤i derinlefltirme d›fl›n-
da ne ifle yarad›¤› aç›k de¤il mi! Bugün, AKP’nin Filistin tutu-
mundaki ikiyüzlülü¤üne bir de buradan bak›lmal›d›r. 

Ama, durmadan Filistin’den sözeden islamc›lara bak›l›rsa, bu bel-
ge de “Türkiye’nin ç›kar›na” imifl! Fethullah Gülen’in gazetesi,
imzay› flöyle nitelendiriyordu: “Ortak vvizyon’la yyeni uufuklara”...
Haberin ayr›nt›s›nda flu yorum yap›l›yordu: “Baflar›l›, verimli ve
somut faydalar› olan bir ziyaretti. Rice ile Gül aras›ndaki çal›flma
uyumu ve samimiyet, Türk-Amerikan ortak vizyonunda yeni
ufuklara çok daha h›zl› ulafl›lmas›na büyük katk›da bulunaca¤a
benziyor.” (11 Temmuz Zaman)

Bu ufukta iflbirlikçilikten baflka bir fley mi görüyor islamc› kafa? Ya
da daha aç›k soral›m: ABD ile birlikte hangi ufuklara gitmeyi
planl›yor ‹slamc›lar?

Elbette ki, sorun sadece Filistin halk›n›n dökülen kan›na ortakl›k
sorunu da de¤ildir. Bu belge; ülkemizin ba¤›ml›l›¤›n› pekifltiren
bir belgedir. ‹flbirlikçi iktidar›n Amerikan politikalar›na tam biat›-
n›n teminat› olarak imzalanm›flt›r. Ortada “ortak bir vizyon” de-
¤il, emperyalizmin vizyonuna tam uyum vard›r. Ve o ufukta, em-
peryalizmin ç›karlar›ndan, tüm dünyaya dayatt›¤› bask›, zulüm,
sömürü ve iflgallerden baflka hiçbir fley yoktur. 

Temel Haklar Federasyonu’nun aç›klamas›nda vurgulad›¤› gibi; 

“Belki ‹flah olmaz iflbirlikçiler için bu belge birçok fley getirebilir
ama halka daha fazla yoksulluk, sömürü, daha fazla emperyaliz-
me ba¤›ml›l›ktan baflka bir fley getirmeyecektir. Zira daha önce-
ki  ad›yla "stratejik ortakl›k" flimdi ifade edilen biçimiyle "ortak
vizyon"... ad› ne olursa olsun kastedilen emperyalizmin sömür-
gesi olma emperyalizme ba¤›ml›l›ktan baflka bir fley de¤ildir.”



10 Temmuz’da türkülere, öykü-
lere, romanlara, fliirlere can verenler
vard› Behiç Aflç›’n›n yan›nda. Ay-
d›nlar ve sanatç›lar, Behiç Aflç›’y›
topluca ziyaret ederek tecritin çözü-
münü isteyen iradelerini bir kez da-
ha ortaya koydular. 

Mihri Belli, Sevim Belli, Nec-
miye Alpay, Vedat Sakman, Cezmi
Ersöz, ‹brahim Karaca, Sennur Se-
zer, Nurettin Güleç, Bayar fiahin,
Yusuf Çetin, ‹lyas Salman, Adnan
Özyalç›ner, Mehmet Gümüfl, Gün-
gör Gencay, Osman Baflkurt, Deste
Günayd›n, Grup Yorum, Leman
Sam, Cahit Berkay, Hasan Sa¤lam,
Bilgesu Erenus ve Rojin, açl›¤›n›n
97. günündeki Behiç Aflç›’y› fiiflli
Direnifl Evi’nde ziyaret ederek des-
teklerini ifade ettiler. Yurtd›fl›nda
bulunduklar› için o gün orada bulu-
namayan Edip Akbayram, Erdal
Güney, Ak›n Birdal ve Atilla Dor-
say da Aflç›'ya destek mesajlar›n›
gönderdiler. 

Misafirlerini "Sizin burada ol-
man›z çok önemli” sözleriyle karfl›-
layan Avukat Behiç Aflç›, konuflma-
s›nda ayd›nlar›n bu topraklarda çok
büyük bir güç oldu¤unu ve ayd›n-
lardan toplanan imzalar›n tecrite
karfl› mücadele de daha büyük bir
coflku ve moral yaratt›¤›n› belirtti. 

“Yaflam ve ölüm” üzerine konu-
fluldu. Yaflam› çok sevdi¤ini söyledi
onlara Aflç›, "Yaflamak istiyorum, an-
cak her geçen gün artan tecrit iflken-
cesine dur demek flart" diye de ekle-

di. “Ölüm orucu d›fl›nda bir yol” ar-
zusunu dile getirdi sanatç›lar. 6. y›l›-
na giren Büyük Direnifl’te, çoktan
cevaplanm›fl bir soruydu belki. Nok-
tay› ‹lyas Salman koydu: 'Cesaretim
yok bu tarz bir eylemi desteklemeye,
daha iyi bir yöntem bulal›m, bula-
mazsak sayg› duymal›y›z.' 

Ziyaretin bundan sonraki bölü-
mü, direnifl, ayd›nlar›n duruflu ve
tecrit sorununu çözmek için ayd›n-
sanatç›lar cephesinden neler yap›la-
bilece¤i üzerine sohbetlerle devam
etti. Adalet Bakanl›¤›’yla randevu
konusunda ayd›nlara bilgi verilme-
sinin ard›ndan Nurettin Güleç ve
Mehmet Gümüfl meclise tecrit soru-
nunu ulaflt›rmak için komisyon ku-
rulmas› ve bakanl›kla diyalo¤u güç-
lendirmek, bask› oluflturmak için
demokratik eylemler yap›lmas› öne-
risini dile getirdiler.

Cezmi Ersöz Ankara'ya gitmeyi
orada aç›klama yapmay›, Bilgesu
Erenus 3 gün boyunca kapal› bir
mekanda kal›p tecriti anlamay› ve
anlatmay› önerirken, Necmiye Al-
pay ise duyarl›l›k yaratmak için da-
ha çok yaz› yazmay›, daha çok üre-
tim yap›lmas› gerekti¤ini belirtti.
fiair Sennur Sezer de, tecritin orta-
dan kald›r›lmas› için daha genifl bir
ayd›nlar toplant›s› yap›lmas› gerek-
ti¤ini ve bunun için çeflitli eylemler-
de bulunulmas› gerekti¤ini söyledi. 

Düflünen, soran, sorgulayan ve
üretenlerdi onlar. Onlar›n oldu¤u
yerde elbette önerilerin sonu gel-

mezdi. Ama hepsi “daha aktif” ol-
mak gerekti¤i noktas›nda hemfikir-
di. Sohbet, bir program ve komis-
yon ç›kartabilmek için ay›n 17'sinde
tekrar toplan›lmas› karar›yla sona
erdirildi. 

Ayd›nlar›n ziyaretinde sohbetler
sürerken Mihri Belli, ölüm oruçla-
r›nda onurlu insanlar›n hayat›n›
kaybetti¤ini belirterek, tecrübesiyle
ayd›nlar›m›za, sanatç›lar›m›za hita-
ben flöyle dedi: 'Geri bir ad›m at›l-
m›flsa bunda sizin de katk›n›z ola-
cakt›r.' 

97 günlük açl›¤›n, 6 y›ll›k dire-
niflin ›fl›¤›yla par›ldayan Direnifl
Evi’nin ayd›nl›¤›, onlar›n ayd›nl›-
¤›yla daha güçlendi. fiimdi direnifl,
ülkemiz sanat›na katt›klar› yarat›c›-
l›klar›n› direnifle katmalar›n› bekli-
yor onlardan. ‹nan›yoruz ki, bir süre
önce verdikleri ilanlarla, ziyaretle-
riyle ve bunu sürdürme düflüncele-
riyle, onlar›n geri ad›mlarda de¤il,
bu Büyük Direnifl’in zaferinde kat-
k›lar› olacak. 

***

100 gündür direnifl soluklan›yor
bu evde. 100 gündür bir avukat se-
sini duyurmaya çal›fl›yor ölüme yü-
rürken. Bu sesi yürekleriyle duyma-
y› bilenler geliyorlar birer birer. Her
kesimden insan geliyor ziyarete.
Ama en çok avukatlar sars›lm›fl du-
rumda. Behiç Aflç›'n›n avukat olma-
s› en çok avukatlar› hareketlendiri-
yor. Hukukun ve adaletin olmad›¤›
bir yerde hukuk ve adalet mücade-
lesine destek veriyorlar. "Meslekta-
fl›ma Müvekkilime ve Mesle¤ime
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Türküleri, öyküleri, resimleri,
romanlar›, fliirleriyle geldiler. 
Türkülerini, öykülerini, ro-
manlar›n›, resimlerini, fliirleri-
ni Avukat Behiç’in açl›¤›na
kat›k ettiler. 
Bir omuz verelim, bir el vere-
lim, son verelim tecrite diye
kavillefltiler... 

Ayd›nlar fiiflli Direnifl Evi’nde



Sahip Ç›k›yorum" fliar›yla Behiç
Aflç›'y› öldürmeyece¤iz diyorlar. 

8 Temmuz'da Taksim'de oturma
eylemi yapt›ktan sonra, fiiflli Dire-
nifl Evi'ne, meslektafllar›n›n yan›na
geldiler yine. Avukatlar Direnifl
Evi'nin daimi ziyaretçileri. 

10 Temmuz... 97. gün yaz›yor
direnifle atan takvim yapraklar›nda.
fiiflli Direnifl Evi'ne ad›m›n›z› att›¤›-
n›zda gözünüze ilk çarpanlardan bi-
ri de  bu rakamlar oluyor. 

Yine Direnifl Evi’ndeyiz iflte. Sa-
r›l›yor, kucaklafl›yoruz.  Direniflçi-
mize sar›l›nca hissediyoruz 97 gü-
nün açl›¤›n›. Hissediyoruz incelen
bedende büyüyen iradeyi.  

Art›k daha çok dinlenme ihtiyac›
duyuyor, daha çok yorgun düflüyor.
Ama buna ra¤men kendi iflini kendi
görüyor. ‹çtiklerinin say›s›n› not
ediyor. Refakatç›s›na ifl b›rakm›yor. 

8. Açl›k Grevi Ekibi bugün 3.
gününde. Direnifl Evi’ndeki ölüm
orucunun 95. günü bafllad›lar onlar
açl›klar›n› Behiç Aflç›’n›n açl›¤›na
katmaya. 3 kifli bafllam›fllar direni-
fle. Sabahattin Erol, Mehtap Kepe-
nek ve Can Sever. Can Sever esnaf
oldu¤u için  sadece iki günlü¤üne
kat›labilmifl açl›k grevine.

Mehtap ve Sabahattin ise 10
günlük açl›k grevini sürdürecekler.
Mehtap çok heyecanl›. Direnifl
Evi'ne gelmeden bafllam›fl heyecan-
lanmaya. Ondan sonra da hiç geç-
memifl. "Açl›k grevine bafllay›nca
geçer demifllerdi ama geçmiyor" di-
yor. Gözleri ›fl›l ›fl›l Mehtap'›n dire-
nifli tüm heyecan›yla yafl›yor. 26 ya-
fl›nda ‹stanbul Üniversitesi'nde Çini
‹flletmecili¤i Bölümü’nde okuyor.
‹ki y›ld›r Grup Yorum Korosu’nda.
Behiç Aflç› için "Ölüm orucuna bafl-
lamas› çok etkiledi beni. Elimizden
geldi¤i kadar bir fleyler yapmaya
çal›fl›yoruz. Ondan ö¤renece¤im bir
fleyler oldu¤unu biliyorum. Nitekim
böyle de oluyor. Avukat›n direnifle
bafllamas› daha çok tetikledi kitleyi.
Hareketlendirdi” diyor. 

Yorum'un korosunda oldu¤u için
sanatç›lara dair de söyleyecekleri
var: "Bugün ziyarete gelecekler,
umar›m insanlar› harekete geçirme

gibi bir sorumlulu¤u duyarlar. Ben-
ce geç geldiler... Bizim önümüzde
olmal›yd›lar."

“benim burda olma 
nedenim 122 tabut"
Sabahattin Erol ise herkesin ya-

pabilece¤i bir fley var sözünden ha-
reketle taa Manisa Akhisar'dan düfl-
müfl yola. 33 yafl›nda esnaf. K›r›klar
F Tipi'ndeki Süleyman Erol'un kar-
defli. 6 y›ld›r bir tutsak yak›n› olarak
o da yaflam›fl tecritin sorunlar›n›.
Görüfllerde, hayat›n her alan›nda
yaflayanlardan. 

"Direnifl Evi’ne gelmemin bir
nedeni direniflin böylesine boyut-
land›¤› bir dönemde daha fazla ne
yapabilirim düflüncesi. Destek ver-
me iste¤i. Herkesin para dedi¤i bir
dönemde direniflin gücünün ve an-
lam›n›n fark›nday›m. Alt› y›ll›k sü-
recin içindeki 122 tabut benim bur-
da olma nedenim" diyor. 

Evet 122 can hepimizin sorum-
lulu¤u. Ben son olay›m dile¤iyle
yola ç›kt› hepsi. Bu sözleri bize ya-
digar kald›. Zafere dair ne de güzel
söylüyor Süleyman Erol  "Zafer di-
yorsa kardefllerimiz, arkadafllar›m›z
evlatlar›m›z bizim görevimiz zaferi
kazand›rmak." 

Anlatmaya devam ediyor: “Yü-
rüyüflte okudum herkesin yapabile-
ce¤i bir fley var diye. Evet kesinlilke
hak veriyorum. Ben de bunu kendi
cephemden de¤erlendirdim. Herkes
bir fley yap›p çekilmemeli. Yo¤un-
laflmal› bence. Çal›flmayan bir ara-
ban›n motoru gibi düflünün ne ka-
dar yüklenirsek o kadar erken çal›-
fl›r. Tecritte o kadar erken çözülür."

Manisal› Sabahattin Erol sonra
da halk›n kahramanlar›n› unutmad›-
¤›n›n, verilen bedellerin de¤erini
bildi¤inin bir örne¤ini anlat›yor bi-
ze: "Bizim Akhisar'da Soma'da in-
sanlar Halk›n Adalet Bakan› Behiç
Aflç› diyorlar." Halk her zaman ada-
let kavgas›n› sahiplenmifltir. Behiç
Aflç›'ya Halk›n Adalet Bakan› de-
mesi de bu mücadeleye sayg›s›n›n
bir göstergesi hiç kuflkusuz. 

Erol'un "Ben de Hukukun ve

adaletin yok edildi¤i bir ülkede ya-
flamak istemedi¤im için burday›m"
sözleri hepimiz için adaleti savuma-
n›n yolunu gösteriyor... 

100. Günün Ça¤r›s›
Behiç Aflç›, siz bu sat›rlar› okur-

ken açl›¤›n koynundaki yürüyüflün-
de 100. günü geride b›rakm›fl ola-
cak. 5 Nisan’da yapt›¤› ilk aç›kla-
may›, Aç›klama No:20, Aç›klama
No:21 diye yeni aç›klamalar izliyor.
Kendi durumu hakk›nda, direnifle
destek için yan›nda olanlar hakk›nda
halk›na sürekli bilgi veriyor Behiç
Aflç›. Hücre hücre erirken, “Hep
birlikte kazanaca¤›m›za olan inan-
c›m›z› ve kararl›l›¤›m›z› ço¤altt›k”
diyor. Ve her aç›klamas›nda, zay›fla-
yan bedenine inat daha da gürleflen
sesiyle, herkesi göreve ça¤›r›yor:

“Taleplerimiz ayn›; tecrit iflken-
cesine son verilerek, tecritin kald›-
r›lmas›n› ve ölümlerin son bulma-
s›n› istiyoruz. Bugün bu talep pek
çok a¤›zdan dile getirilmektedir ve
insani duyarl›l›klar›n› yitirmemifl
herkesin ortak talebidir. Ama bu
talebin kazan›lmas› için mücadele
etmek gerekmektedir. Mücadele et-
meden, emek harcamadan, gerek-
ti¤inde bedel ödemeden hiçbir ta-
lep kazan›lamaz.”
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"Sistemin yoketmeye
çal›flt›¤› insanlar›n tü-
mü tecrit alt›nda...
Ölüm orucuna yatmak
bir yürekliliktir."
Sine-Sen Genel 
Baflkan› Yusuf Çetin

'Cesaretim yok bu tarz bir eylemi des-
teklemeye, daha iyi bir yöntem bula-
l›m, bulamazsak sayg› duymal›y›z.'

‹lyas Salman



◆ Ö. O'nun mahallenizde baflla-
d›¤›n› duydu¤unda neler hissettiniz?

◆ Soner Y›lmaztürk: Çok kötü
oldum. Derne¤e ara s›ra gidip geli-
yordum. Gülcan'›n flu an direnifle
devam etti¤i bu eve ilk geldi¤imde
onun ölüm orucunda oldu¤unu hâlâ
bilmiyordum. Terliydim. ‹çeriye gi-
rince biraz da yüksek sesle su iste-

dim. Odadan Gülcan ç›kt›. Aln›nda
k›rm›z› band› vard›. Beni buyur etti.
Ama ben hâlâ iflin fark›nda de¤ilim.
Ondan sonra Gülcan band›n ne an-
lama geldi¤ini, bilip bilmedi¤imi
sordu. Bilmedi¤imi söyledim. On-
dan sonra anlam›n› ve neden ölüm
orucuna bafllad›¤›n› anlatt›. Çok fla-
fl›rd›m. Susuzluktan dama¤›m kuru-
du¤u halde orda oldu¤um süre bo-
yunca su içmeyi bile unuttum. Yani
bu derece floka girdim. Bu flekilde
mahallede bir ölüm orucu bafllad›¤›-
n› direk onun a¤z›ndan ö¤renmifl ol-
dum.
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6 Temmuz’da, Gülcan Görüro¤-
lu ölüm orucunun 63. günündeyken
bir ekip daha  destek için açl›k gre-
vine bafllad›. ‹çlerinden biri de bir
çocuk babas› Candan Göçük'tü. 

Belki Gülcan Görüro¤lu'nun bir
anne olmas›n›n etkisiyle, son açl›k
grevi ekiplerinde a¤›rl›kl› olarak an-
ne babalar yeral›yor. 

Göçük'ün açl›k grevi önlü¤ünü
Görüro¤lu giydiriyor. "Böyle de¤er-
li insanlar›n, özellikle ana babala-
r›n sahiplenmesi ve destek vermesi
mutluluk verici. Ben de bir anneyim
ve ana babalar›n beni anlayarak
desteklemesi çok güzel” diyor önlü-
¤ü giydirirken. 

fiakirpafla halk›, yak›n illerden
ziyaretçileri hiç eksik olmuyor Ada-
na Direnifl Evi’nin. 8 Temmuz’da
Adana'dan ilk DKÖ heyeti ziyarete
geldi. Biri SDP ‹l Temsilcisi, 4'ü
‹HD Baflkan› ve yöneticileri olmak
üzere 5 kiflilik bir heyet ziyaret etti
Direnifl Evi’ni. ‹HD Baflkan› "Önce-
likle daha önce gelmemiz gerekirdi
ama gelemedik, bu gecikmeden do-
lay› önce özür diliyoruz. Ölüm oru-
cu en üst düzeyde bir eylem. fiu an
do¤rulu¤unu, yanl›fll›¤›n› tart›flmak
abes olur. Demokratik muhalefeti
gelifltirerek elbirli¤iyle tecritin kal-

d›r›lmas› gerekiyor. Bugüne kadar
biz de mücadele ettik tecritle. Ama
buraya gelip seni gördükten sonra
bu mücadelenin daha da art›r›lmas›
gerekti¤ine inan›yorum. Biz de eli-
mizden geleni yapaca¤›z" diyor.
Gülcan Görüro¤lu "hiçbir fley için
geç de¤il" diyerek bugünden sonra
yap›labileceklere getiriyor sohbeti. 

13 Temmuz’da ise uzaktan,
Yunanistan’dan bir ziyaretçisi var
Adana Direnifl Evi’nin. 

Yunanistan Ö¤retmenler Fede-
rasyonu Sendikas›’ndan Kostas
Paplomatas. 

Paplomatas, Türkiye’ye heyet
olarak geldiklerini, di¤er arkadaflla-
r›n›n ‹stanbul’da Behiç Aflç›’n›n zi-
yaretinde olduklar›n›, kendisinin de
Görüro¤lu’nu ziyaret etmek ve sen-
dikalar›n›n dergisi olan “E¤itimde
Ad›m” için Gülcan Görüro¤lu’yla
bir röportaj yapmak için geldi¤ini
belirtiyor. Getirdi¤i çiçekleri
“150.000 e¤itim emekçisi üyesi
olan DOE  ad›na, size olan deste-
¤imizin bir ifadesi olarak kabul
etmenizi istiyorum” diyerek
sunuyor Gülcan’a.

Yaln›z Büyük Direnifl de¤il, Yu-
nan gençli¤inin son süreçteki müca-
delesiyle ilgili sohbetler yap›l›yor
ziyaret s›ras›nda. Paplomatas bu
konuda direniflçilerin sorular›n›
cevapl›yor. Zulme, sömürüye karfl›
nerede yükselen bir ses varsa, o ses
bizim sesimiz çünkü. 

Gülcan’la röportajdan sonra di-
reniflle ilgili duygular› sorulan Pap-

lomatas; “Ölümlere biz de mutlaka
üzülüyoruz. Ama bizler devrimciyiz.
Mücadelemizi flu an mant›kla ve
do¤rularla yapmak laz›m. Nas›l ka-
zanaca¤›z buna yo¤unlaflmak laz›m.
Bizler Yunan devrimciler olarak
tecrit sorunu ve ölüm orucunun
bafllamas›yla bir komite kurduk. Yu-
nanistan kamuoyuna yönelik çal›fl-
malar›m›z oldu ve flu an tüm Yuna-
nistan halk› bu sorundan haberdar.
DOE olarak yapt›¤›m›z her etkinlik-
te tecriti ve ölüm oruçlar›n› mutlaka
iflledik... Mesela flu an Yunanistan
sokaklar›nda binlerce Behiç Aflç›
afifli görebilirsiniz. Yapt›klar›m›z
tam anlamda belki yeterli de¤ildir
ama elimizden geleni yap›yoruz.
Devrimciler dünyan›n her taraf›nda
direniyor. Ve direnenler mutlaka ka-
zanacak. Türkiye’de de sizin tecrite
karfl› verdi¤iniz mücadelede kaza-
nan siz olacaks›n›z. Biz de bugüne
kadar oldu¤u gibi bundan sonrada
sizin yan›n›zda olmaya devam ede-
ce¤iz. Size baflar›lar diliyorum”
diyerek anlat›yor duygular›n›. 

Ö¤reniyorlar, Ö¤retiyorlar
Direnifl Evi’nin bulundu¤u fiakir-

pafla Mahallesi halk›ndan ve 5.
Açl›k Grevi Ekibi’nde yeralan
Soner Y›lmaztürk ile konufltuk.
Soner Y›lmaztürk, mahallesin-
deki ölüm orucuyla karfl›lafl›nca-
ya kadar haberdar de¤ildi pek-
çok fleyden. Ölüm orucu konu-
sunda farkl› fleyler düflünüyor-
du. Düflünceleri nas›l geliflti, na-
s›l de¤iflti, hangi düflüncelerle
destek veriyor, onlar› anlatt›... 



◆ Ölüm Orucu ile ilgili ne düflü-
nüyorsunuz?

◆ Soner Y›lmaztürk: Olmama-
s›n› istiyorum. ‹çerde tutsak olan bi-
rini az çok anlayabiliyorum da d›fla-
r›da ölüm orucunu yanl›fl buluyo-
rum. Ama tecrit oldu¤u için de bir
bak›ma ölüm orucu da olmak zo-
runda. Yani bir yönüyle anl›yorum
ama bu anlamama ra¤men de kabul-
lenemiyorum. Ama flunu çok iyi bi-
liyorum; direniflçiler sonunda ölüm
de olsa mutlaka kazanacaklar. Ben
bunu gördüm.

◆ Gülcan'›n bir anne olmas›n›n
siz de yaratt›¤› ayr› bir fleyler var
m›?

◆ Soner Y›lmaztürk: O da iflin
apayr› bir boyutu. Ölüm orucu ile il-
gili biraz önce duygular›m› aktar-
m›flt›m. ‹flin içine k›zlar da girince
anlatt›klar›m 3 kat daha fazla bir et-
ki ve flok yarat›yor. Gülcan'›n iki k›-
z› oldu¤unu ölüm orucunun 20'li
günlerinde ö¤rendim. Nas›l b›rak›p
gidebilmeyi göze al›yor diye insan
soruyor kendine. ‹flin daha garip ta-
raf› k›zlar›n›n da en az Gülcan ka-
dar rahat olmalar›. Bütün bu karma-
fl›k duygular üzerine benim vard›-
¤›m sonuç; inanç. Çok sa¤lam bir
inanç d›fl›nda bunun baflka türlü
aç›klamas› olamaz bence. Bu tespi-
timin do¤rulu¤unu ilerleyen günler-
de daha da net olarak gördüm. Tan›-
d›kça inançlar›n›n ne kadar güçlü
oldu¤unu gördüm. 

◆ Peki, ölüm orucuna iliflkin bu
düflüncelerinize ra¤men siz neden
açl›k grevi ile destek veriyorsunuz?
Direnifl Evi’nin di¤er ifllerine kofltu-
ruyorsunuz?

◆ Soner Y›lmaztürk: Sonuçta
bu insanlar› ben de bir süredir tan›-
yorum. Yani düflüncelerini çok de-
tayl› bilmesem de do¤ru fleyler yap-
t›klar›n› biliyorum. Yetersiz olmas›-
na ra¤men paylaflt›¤›m birçok fley
var. Onlarla beraber bir yönüyle ay-
n› fleyleri düflünen ve isteyen bir ça-
t›n›n alt›ndas›n. Yan› bafl›mda bir
ana ölüm orucundayken arkadaflla-

r›m›n ço¤u bu sorunun çözülmesi
için kofltururken benim geri dur-
mam olur mu?  Olmaz. Ay›p olur.
Yani kimse beni zorlamad› ama bir
yönüyle kendimi mecbur hissettim. 

Ben baflta olmak üzere mahalle-
linin tamam› Gülcan'›n ölmemesini
istiyor. Bunun için sahip ç›k›lmas›
laz›m. Geçen iki ay içerisinde hal-
k›n sahiplenmesi, ziyaret etmesi
gerçekten güzel. Bir duyarl›l›k olufl-
tu. Ama ben fiakirpafla Mahallesi
için bunu yeterli görmüyorum.
Çünkü bu mahallenin büyük bir bö-
lümü solcudur. Yani haks›zl›klar›
bilen, fark›nda olan insanlard›r. Bu
eskiden beri böyledir. Büyük bölü-
mü böyle olan koca bir mahallenin
bu konuyla ilgili deste¤ini bu yüz-
den yeterli görmüyorum.

Birço¤u neyin ne oldu¤unu bil-
mekle beraber asl›nda korkuyor.
Özellikle bu son ç›kan yasalar bunu
daha da artt›rd›. Ama bu da çare de-
¤il ki. fiu anda ekme¤i, tuzu belki
bir flekilde buluyorlar. Ama onu da
bulamayacaklar› günler geldi¤inde
o zaman hakl›s›n›z diyecekler. Ama
flimdi sab›rl› bir flekilde gitmeye de-
vam etmek gerekiyor. Onlara vic-
danlar›n› sorgulatabilmek gereki-
yor. Sonuçta bu direnifl onlar için,
hepimiz için. fiu ana kadar destek
vermeyenleri, korkanlar› da mutla-
ka duyarl›laflt›rmal›y›z. 

◆ Tecrit ne düflündürüyor size?

◆ Soner Y›lmaztürk: Tecrit de-
nilince akl›ma direk iflkence geli-
yor, kötü fleyler geliyor. Bu birkaç
ayda içerdeki yap›lanlarla ilgili ba-
ya¤› fley okudum, dinledim. D›flarda
bir köpe¤e bile yap›lmayacak
muameleler yap›yorlar içerdekilere.
‹nsanl›k d›fl› uygulamalardan dolay›
onlar da ölüm orucu yap›yorlar.
Hakl›lar. Ben flimdi F Tipi'nde ol-
sam ve ayn› fleyler bana yap›lsa bir
saniye durmam ben de ölüm orucu-
na bafllar›m. Bir de, bir de¤il üç ay
de¤il, y›llarca yap›l›yor bunlar. Bü-
tün bunlar› yaflayaca¤›ma ölürüm
daha iyi. 5 y›l 10 y›l bunu yaflayan-
lar› düflünüyorum da bu iflkenceye

nas›l katlan›yorlar acaba? Hâlâ içim
kabul etmemekle beraber bu koflul-
larda ölüm orucu d›fl›nda, ölmek d›-
fl›nda baflka da seçenek yok gibi.

◆ Bu direniflin 6 y›ld›r sürmesi,
o kadar insan›n bu u¤urda ölmesi
size neler düflündürüyor?

◆ Soner Y›lmaztürk: Çok
onurlu insanlar. 4 kitapta da yaz›-
yor. Onurlu ol, adil ol, hak yeme di-
ye. Bu inanç meselesi. Tutsaklar›n
inanc› var. Bu çok farkl› bir inanç.
Kutsal kitaplardaki gibi de¤il.
Özünde do¤ruluk var bu inanc›n.
Ölenler onurluca gittiler. Ama bir de
geride kalan sakatlar var. Onlar için
durum daha kötü. Çünkü tecritin iz-
lerini tafl›yorlar hâlâ ve ölene kadar
belki tafl›yacaklar var. Sakatlardan
birini tan›yorum. Do¤ru dürüst yü-
rüyemiyor, bu ölümden daha kötü. 

Bu insanlar› terörist olarak görü-
yorlar. Bu yüzden ölmelerini istiyor,
bunlar› yokedersek daha rahat olu-
ruz diye düflünüyorlar. Oysa bu in-
sanlar›n mücadelesi olmazsa flimdi
durumumuz çok daha kötü olurdu.
Mesela esrar satan, h›rs›zl›k yapan 3
ay yat›p ç›k›yor ama bu insanlar bu
kötülüklerin hiçbirini yapmad›klar›
halde s›rf düflüncelerinden dolay›
10, 20 y›l ceza al›yor. Tabii olaya
böyle bakt›klar› için AKP olsun,
Adalet Bakanl›¤› olsun ölümlerle il-
gili hiçbir fley yapm›yorlar. 

Herkesin gerçekten insan olup,
elini vicdan›na koymas›n› istiyo-
rum. Bunu yapt›klar›nda fazla da bir
fley söylemeye gerek kalmaz zaten,
birçok fleyi görürler.
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Av. Behiç Aflç›’n›n ölüm orucuna
bafllamas›n›n hemen ard›ndan, avu-
katlar taraf›ndan kurulan “Tecrite
Karfl› Dayan›flma Komitesi” ad›na
Av. Güray Da¤ ve Av.Taylan Tanay
ile Komite’nin amaçlar›, çal›flmalar›
üzerine konufltuk. 

Dört büyük kent adliyelerinde 
Behiç Aflç›’n›n afiflleri as›l›
Böyle bir komiteyi kurarken ön-

celikli hedefleriniz nelerdi? 
Av. Güray Da¤: Tecrite Karfl›

Dayan›flma Komitesi; meslektafl›m›-
z›n cezaevlerinde uygulanan tecrit-
tretman uygulamalar›n›n sona erdi-
rilmesi talebiyle, 5 Nisan Avukatlar
Günü ölüm orucuna bafllamas›n›n ar-
d›ndan, duyarl› meslektafllar›n bira-
raya gelmesiyle flekillendi.

Temel amac›m›z; tecrit-tretman
uygulamas›n›n, sosyal bir varl›k olan
insan›n do¤as›na ayk›r› ve insanl›k-
d›fl› bir uygulama oldu¤unun kabul
edilmesi ve bundan vazgeçilmesini
sa¤lamak amac›yla ölüm orucu eyle-
mine bafllayan meslektafl›m›z›n sesi-
ni kamuoyuna duyurmak, bu konuda
kamuoyunda, ayd›n ve sanatç›lar
aras›nda bir duyarl›l›k yaratmak,
böylelikle konunun muhataplar› üze-
rinde çözüm için bir kamuoyu bask›-
s› oluflturmakt›. Nihai amac›m›z ise
sorunun çözüme kavuflturulmas› ve
Behiç Aflç›'n›n ve di¤er ölüm orucu
eylemcilerinin eyleme son vermesini
sa¤lamakt›.

Bu hedeflerinize ne ölçüde ulafla-
biliyorsunuz? 

Av. Taylan Tanay: Bugün itibar›
ile önümüze koydu¤umuz hedeflerin
bir k›sm›n› sa¤layabildi¤imizi, bir
k›sm›na da oldukça uzak oldu¤umu-
zu belirtmek isterim. Toplumsal du-
yarl›l›¤›n kendi meslek çevremiz ve

ayd›nlar üzerinde oluflturulmas› nok-
tas›nda olumlu ad›mlar att›k. “Behiç
Aflç›, Tecrit-tretman ve ölüm orucu”
vurgusunu tafl›yan 10.000 adet CD
bast›r›p meslektafllar›m›zdan baflla-
yarak demokratik kitle örgütlerine,
sendikalara da¤›tt›k. ‹stanbul, Anka-
ra, ‹zmir ve Adana'da tüm adliye ba-
ro odalar›nda flu an Behiç Aflç›'n›n
afifli as›l›d›r. Periyodik aç›klamalar
yapmaktay›z.

Ayd›nlara dönük çal›flmalar›m›z-
da, tecrit ve hapishaneler gerçe¤ini
en genifl kesime anlatmak amac›n›
tafl›d›k. Bu çal›flma, sorunun taraf›
oldu¤unu ilan eden, 6 gazetede ya-
y›nlanan bir ayd›nlar bildirisi ile ilk
meyvesini verdi. Ayd›nlara dönük
çal›flmam›z sürüyor. Ulaflabildi¤imiz
herkese tecriti anlatmaya, gündeme
sokmaya çal›flt›k. K›smen baflar›l› ol-
duk. Yine de bu komitenin kurulma-
s›na vesile olan Behiç Aflç›'n›n bugün
100. gününde oldu¤u, h›zla sa¤l›¤›-
n›n bozuldu¤u düflünüldü¤ünde, yo-
lun çok bafl›nday›z.

Ayd›nlar da sars›ld›
Oldukça önemli bir ç›k›fl say›labi-

lecek, 257 imzal› ayd›nlar›n, sendi-
kac›lar›n, DKÖ yöneticilerinin ilan›-
n›n haz›rlanmas›nda olum-
lu, olumsuz ne tür yaklafl›m-
larla karfl›laflt›n›z? 

Av. Güray Da¤: Gazete
ilanlar›, çok ses getiren, bü-
yük bir ç›k›fl oldu; çal›flma-
lar›m›za büyük bir ivme ka-
zand›rd›. ‹mzalar›n toplan-
mas› sürecinde genelde,
olumlu bir hava vard›. Tecri-
tin insanl›kd›fl› bir uygula-
ma, iflkence oldu¤unu bilen
duyarl› insanlar, imzalar›n›
tereddütsüz koyarken, yeter-
li bilgiye sahip olmayanlara,

tecritin yaratt›¤› psikolojik, ruhsal
y›k›nt›lardan, yaflanan intiharlardan
bahsetmemizden sonra ikna olup im-
za verdiler. Ancak maalesef ölüm
orucunu duyar duymaz, olumsuz ce-
vap veren, kestirip atanlar da oldu.
Bu tavr› alanlar genelde, ölüm orucu
eylemlerinin art›k bitirilmesi gerekti-
¤ini, ama bir inatlaflma nedeniyle de-
vam ettirildi¤ini ileri sürüyorlard›. 

Av. Taylan Tanay: Bu ilan çal›fl-
mas› s›ras›nda ayd›nlar›n toplumun
di¤er kesimleri gibi sars›ld›klar›n›
gördük. Behiç Aflç›'n›n ölüm orucu
eylemi, unutulan tecriti tekrar kendi-
leri aç›s›ndan görünür k›lm›flt›. Yal-
n›z birçok ayd›n ölüm orucunun bir
politik eylem arac› olarak benimse-
medi¤ini ve do¤ru bulmad›¤›n› ifade
ederek çekince koydu. Meselenin ne-
denlerine inmeyen bu kolayc› yakla-
fl›m tecrite karfl› mücadele etmeme-
nin gerekçesi haline dönüfltürülmüfl-
tü. Oysa ki hem Behiç Aflç› hem de
yaflam›n› yitiren 122 kifli, yaflam› en
az kendileri kadar seviyorlard›. Ve
ölüm orucu eylemcilerinin ayd›nlara
yönelmifl ça¤r›lar›, ayn› eylemin ay-
d›nlar taraf›ndan da yap›lmas› de¤il-
di, sadece tecrite karfl› tav›r almalar›
isteniyordu. Ve bilmelilerdi ki, ölüm
orucunda yaflam›n› kaybedenlerin
say›s› ölümü seven insanlar›n say›-
s›n›n çoklu¤undan de¤il, suskun
kalarak sürmesine göz yumduklar›
tecrit sald›r›s›ndan ötürü art›yordu.

Öncelikle biz bu ilan›n›n ülkemiz
ayd›n›n tecrit ve ölüm orucu gerçe¤i-
ne karfl› bugüne kadar sürdürdü¤ü
suskunlu¤u aflmas› noktas›nda bir
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Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi 

Meslektafl›m›z›n ölümüne izin 
vermemek için biraraya geldik

Behiç Aflç›’n›n avu-
katlar üzerinde ya-
ratt›¤› sars›nt›n›n ilk
etkisi duygusald›. Bu
yerini vicdani ve ah-
laki bir sorgulamaya
b›rakt›. Müvekkille-
rini savunma tarz›
ö¤retici, sars›c› ve
g›pta edicidir. Avukat TTaylan TTanay



dönüm noktas› olmas›n› diliyoruz.
Bunun dünden daha kolay oldu¤unu
düflünüyorum. Keza Behiç Aflç› bir
ayd›n olarak ölüm orucunda. Tecrit
art›k hiçbir ayd›n›n kaçamayaca¤›
kadar kendisine yak›nd›r. Yine Behiç
Aflç› ayd›n tavr›n›n ne olmas› gerek-
ti¤ini bedenini ortaya koyarak göste-
riyor. Bu noktada hiçbir ayd›n›n bu
mücadelenin d›fl›nda kalmak için öne
sürece¤i tek bir mazereti dahi kalma-
m›flt›r.

Ayd›nlar çal›flmas›n›n umut ver-
di¤i gibi, daha fazla ›srar ve emek
sarfetmemiz gerçe¤ini önümüze koy-
du¤unu da söyleyebilirim.

Avukatlar› vicdani ve ahlaki 
olarak sorgulamaya götürdü
Behiç Aflç›'n›n ölüm orucuna bafl-

lamas›n›n hukukçular, özellikle avu-
katlar aras›ndaki etkilerini anlatabi-
lir misiniz bize?.. 

Av. Güray Da¤: Esas›nda, biz
avukatlar, F Tipleri'nde karfl›laflt›¤›-
m›z keyfi uygulamalarla, müvekkil-
lerimizle görüflmelerimize getirilen
s›n›rlama ve yasaklamalarla tecriti
yak›ndan görüyor, yafl›yorduk. An-
cak buna ra¤men, zamanla avukatla-
r›n da duyarl›l›¤› azald›. Tecrit soru-
nunu kan›ksar hale geldi. 

‹flte bu noktada meslektafl›m›z›n
ölüm orucu eylemi, tecriti biz avu-
katlara yeniden hat›rlatt›. Üstelik Be-
hiç Aflç›'n›n ölüm orucuna bafllamas›,
bize avukatl›¤›n baflka türlü de yap›-
labilece¤ini, avukatl›¤›n sadece para
kazanmak için yap›lan profesyonel
bir meslek olarak alg›lanmamas› ge-
rekti¤ini de gösterdi.

Ayr›ca, ölüm orucu eylemlerini
politik bir eylem biçimi olarak do¤ru
bulmayan ve bu nedenle onaylama-
yan, onaylamad›¤› için duyarl›l›¤›n›
yitirmifl meslektafllar›m›z›n da tekrar
duyarl› hale gelmesini sa¤lad›. Bu-
nun en yak›n örne¤i, Tecrite Karfl›
Dayan›flma Komitesi’nin kendisi.
Komite içinde, ölüm orucunu politik
bir eylem biçimi olarak onaylamayan
pek çok meslektafl›m›z var. Ancak,
hepimizin ortak noktas› tecritin in-
sanl›kd›fl› bir uygulama oldu¤u dü-

flüncesi ve bu uygu-
lamaya, dolay›s›yla
ölüm orucuna son
verilmesi gereklili¤i-
ne olan inanç.

Av. Taylan Ta-
nay: Ne yaz›k ki
avukatlar›n büyük
ço¤unlu¤u tecriti bil-
memektedir. Müvek-
killeri F Tipi hapis-
hanelerde bulunan
avukatlarla s›n›rl› bir bilmeden bah-
sedilebilinir. Ki bu bilme ço¤unluk
aç›s›ndan yabanc›laflmadan ötürü
suskunlu¤a dönüflmüfltür. Bir hukuk
sahas› olarak hapishaneler avukatla-
r›n ilgi ve araflt›rmas›ndan yoksun-
dur. Bu avukatl›k mesle¤inin dezen-
formasyonu ile direk ilgili bir sonuç-
tur. 

Tüm kesimler gibi hukukçular
üzerindeki ilk etkisi de öncelikle bü-
yük bir sars›nt›d›r. Eylemin kendi do-
¤as›nda tafl›d›¤› sars›c› etki hali ile
eylemci bir hukuk adam› olunca da-
ha büyük olmufltur. Bu etkinin önce-
likle Behiç Aflç›'n›n meslektafllar›
üzerinde, ama tüm hukuk çevresinde
do¤du¤u rahatl›kla söylenebilinir.
Ö¤retim görevlisi hukukçular, savc›-
lar ve hakimler de sars›lm›flt›r. Behiç
Aflç›'n›n y›llard›r dava takip etti¤i
DGM'lerde çal›flan savc› ve hakimler
bizlerle karfl›lafl›nca Behiç beyin sa¤-
l›k durumunu sormakta ve üzüntüle-
rini ifade etmektedirler. Yaln›z bu
çevreler bugün itibar› ile hukuki ko-
numlar› ve yerleflmifl kafa yap›lar› ile
meselenin özüne inebilecek kavra-
y›fltan yoksundurlar.

Bu sar-
s›nt›; kuflkusuz en yo¤un olarak, gerek
hukuki konumlar› itibar› ile gerekse de
toplumsal ba¤lar› daha güçlü meslek-
leri ve düflünce yap›lar› dolay›s›yla en
olumlu ve güçlü konumda bulunan
avukatlar üzerinde yaflanm›flt›r. ‹lk et-
kisi duygusald›. Bu yerini zamanla vic-
dani ve ahlaki sorgulamaya b›rakt›. 12
y›ld›r hukuk ve adalet mücadelesinde
yanlar›nda yeralm›fl bir meslektafllar›-
n›n müvekkillerini savunma tarz› ö¤re-
tici, sars›c› ve g›pta edicidir. Müvekkil-
lerin haklar›na yabanc›laflan tarzdan,
hayat› pahas›na onlar›n yaflad›¤› sorun-
lara çözüm arayan baflka bir tarza evri-
len, evrilirken kendisine sunulmufl tüm
toplumsal statüleri ve korunaklar› red-
de yönelen bu durum, yeni bir avukat-
l›k tart›flmas›n› da bafllatm›flt›r. 

Avukatlar›n bu tart›flmay› nas›l so-
nuçland›racaklar› sorundur. Behiç Afl-
ç›'n›n ölmemesini istemek, sonras›nda
ise bunun ancak tecrite karfl› mücadele
ile mümkün oldu¤unun idrak›na vara-
rak vicdani ve ahlaki tart›flmay› bu
yönde sonland›rmak önemlidir. Son
zamanlarda yaflad›klar› iç tart›flmay› bu
flekilde sonland›ran avukatlar›n say›s›-
n›n artmas› bizleri sevindirmektedir.

Hukukçunun ‘ayd›n’ kimli¤i 
yeniden bilinçlere kaz›nacak
Peki kurumsal olarak hukukçular›n

mesleklerine bak›fl›n› nas›l etkileyecek
sizce? 

Av. Taylan Tanay: Ülkemiz hu-
kukçular›n›n a¤›r basan, ayd›n kimli¤i
de¤il avukat, savc›, hakim ve ö¤re-
tim üyesi kimli¤idir. Biz öncelikle
bunun de¤iflece¤ini düflünüyoruz.
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Meslektafl›m›z›n ölüm orucu
eylemi, tecriti biz avukatla-
ra yeniden hat›rlatt›. Üstelik
bize, avukatl›¤›n baflka tür-
lü de yap›labilece¤ini, sade-
ce para kazanmak için ya-
p›lan profesyonel bir mes-
lek olarak alg›lanmamas›
gerekti¤ini de gösterdi.

Avukat GGüray DDa¤

Eylem biçimi ve türü üzerine
kendimize koydu¤umuz bir s›-
n›r yok. Bir meslektafl›m›z›n

ölüm orucu eylemini sürdürdü-
¤ü s›rada aksini düflünmek de
zaten mümkün de¤il. Mesle¤i-
mizin ve bilgimizin tüm olanak-
lar›n› tecrite son verilmesi için

mücadeleye sarf edece¤iz.



Unutulan ayd›n kimli¤inin tekrar zi-
hinlere kaz›naca¤›n›. Gerçekleri or-
taya ç›karmak, adaletsizlikleri önle-
mek ve do¤ruyu hakim k›lmak mis-
yonlar›yla yüklü, onurlu bir meslek
olmas› gerekirken, kapitalizmin her
fleyi meta haline getirme ve pazarla-
ma felsefesiyle sadece hukuk bilgisi-
ni pazarlama s›n›rlar›yla belirlenmifl
bir ticari faaliyet haline sokulan avu-
katl›k yerine; bask›-sömürünün ol-
mad›¤›, yarg›n›n bask› ve sömürünün
koruyucular›ndan biri haline getiril-
medi¤i bir düzenin yarat›lmas› yö-
nündeki mücadelenin parças› ve ayn›
zamanda yarg›n›n bugünkü olumsuz
misyonunu s›n›rlayacak, haks›zl›k ve
zulmü koruyup gelifltirmeyecek bir
yap›ya kavuflmas› için her türlü araç-
la mücadele eden yeni avukatl›k.

Bu avukatl›k ülkesinde yaflad›¤›
sorunlara sadece tan›kl›k edip duygu
tasavvurunda bulunmayacak, ayn›
zamanda bu sorunlara karfl› yap›lan
mücadelenin de bir parças› olacakt›r.
Mesle¤inin sa¤lad›¤› olanak ve koru-
naklar› halkla aras›na mesafe koyma
yerine, halk›n hizmetine sunacakt›r.
Kuflkusuz bu yeni avukatl›k mode-
linde Behiç Aflç› ç›tay› en yükse¤e
kald›rm›flt›r. Ç›tan›n yükseltildi¤i yer
mesle¤in kaybolan sayg›nl›¤›n› geri
getirmesi yan›nda herkes aç›s›ndan

g›pta edicidir. 

Savc›, hakim ve ö¤retim görevlisi
hukukçular aç›s›ndan ise öncelikle
bu kesimlerin avukatl›¤a bak›fl aç›s›-
n› de¤ifltirecektir. ‹ktidar ve sistem
ile güçlü ba¤lar› bulunan bu kesimle-
rin vicdanlar› sars›lacakt›r.

Tecrite karfl› bir platform 
oluflturmaya çal›flaca¤›z
Önümüzdeki sürece iliflkin ne gibi

programlar›n›z var? 
Av. Güray Da¤: Komite olarak

uzun vadeli olarak haz›rlanm›fl bir
çal›flma program›m›z yok. Genellikle
k›sa vadeli planl›yor, bu çal›flmalar›n
sonuçlar› üzerinden bir sonraki çal›fl-
mam›z› kuruyoruz. Bunun için de s›k
s›k toplan›p sürekli durum de¤erlen-
dirmesi yap›yoruz.

Komite olarak yürüttü¤ümüz ça-
l›flmalar, belli bir seviyeye ulaflt›. An-
cak, önümüzde ciddi sorunlar da yok
de¤il. Adli tatil nedeniyle meslektafl-
lar›m›z›n ço¤unun tatilde olmas›, en
az›ndan yaz boyunca, çal›flmalar›m›-
z› olumsuz etkileyecek.  

Tek sorun adli tatil de¤il tabi. Sü-
recin uzun olmas›, yap›lan onca ça-
l›flmaya ra¤men henüz somut sonuç-
lar elde edilememifl olmas› ve mes-
lektafl›m›z aç›s›ndan, zaman›n aleyhe
iflliyor oluflu, kimi meslektafllar›m›-

z›n motivasyonunu olumsuz etkili-
yor. Bu da çal›flmalara olan ilgiyi
azaltan, olumsuz bir faktör. Ancak,
bu olumsuzluklara ra¤men, Komite
olarak, moral-motivasyonumuzu
bozmadan, çal›flmalar›m›za devam
ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, de-
mokratik kitle örgütleri, meslek oda-
lar›, siyasi partiler ve ayd›n ve sanat-
ç›lar›n kat›l›m› ile komite olarak bi-
zim de bir bilefleni olaca¤›m›z, tecri-
te karfl› bir platform oluflturmaya ça-
l›flaca¤›z. Bunu baflarabilirsek, çok
iyi bir noktaya gelmifl oluruz diye
düflünüyoruz. Sorunun yeni bir ölüm
olmadan, çözülmesini diliyor ve
umuyoruz.

Av. Taylan Tanay: Yak›n bir za-
manda avukatlar›n meslektafllar›n›n
yan›nda olduklar›na dair 1000 imzal›
bir avukat metni yay›nlamay› düflü-
nüyoruz. Bir de belirtilen Platform,
ben üst kurul diyeyim, var. Tabi bu
kurulun yapaca¤› kitlesel eylemlik-
ler, sempozyum ve paneller. Yine ay-
d›nlar›n imzalar›na sahip ç›kan ey-
lemlilikleri s›rada.

fiunu da belirtmek isterim ki ey-
lem biçimi ve türü üzerine kendimize
koydu¤umuz bir s›n›r yok. Bir mes-
lektafl›m›z›n ölüm orucu eylemini
sürdürdü¤ü bir s›rada aksini düflün-
mek de zaten mümkün de¤il. Mesle-
¤imizin ve bilgimizin tüm olanakla-
r›n› tecriti anlatmaya ve tecrit mode-
line son verilmesi için mücadele et-
meye sarf edece¤iz.

Ben ayr›ca son olarak flunlar› be-
lirtmek isterim. Tecrit sadece hapis-
hanelere dönük bir politika de¤il,
tüm topluma yönelmifl bir politikan›n
ürünü. Bu nedenle bu mücadele sa-
dece bir hapishane modeli için müca-
dele olarak alg›lanamaz. Demokrasi
mücadelesinin bir parças›d›r. Yine F
Tiplerindeki tecrit politikas›n›n Ebu
Gureyp, Guantanamo ve Bagram
Hapishaneleri'nde sürdürülen siste-
min bir parças› oldu¤u düflünüldü-
¤ünde, tecrite karfl› mücadele emper-
yalizme karfl› da mücadeledir. Bu ül-
kede, emperyalizme karfl› mücadele
edecek ve demokrasi mücadelesi ve-
recek hukukçular oldu¤unu herkese
gösterece¤iz.
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Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi, 8 Temmuz günü Taksim Gezi Park›'nda bas›n aç›klamas› ya-
parak oturma eylemi düzenledi. Av. Behiç Aflç›'ya destek veren ve tecritin kald›r›lmas›n› isteyen
yaklafl›k 90 kifli, ‘Meslektafl›ma, Müvekkilime ve Mesle¤ime Sahip Ç›k›yorum’ pankart› açt›. 
Av. Songül Çal›k’›n yapt›¤› aç›klamada, Behiç Aflç›’n›n sesine kulak verilmesi gerekti¤i kaydedil-
di. Tecritin insan haklar› ihlali oldu¤unu söyleyen Çal›k, çözümsüz b›rakan›n siyasi iktidar oldu-
¤unu ifade etti. Çal›k, “meslektafl›m›z›n ölümüne izin vermeyece¤iz" dedi. Eyleme, ‹HD
Genel Baflk. Yrd. Eren Keskin, EMEP ‹l Baflkan› Mehmet K›l›çarslan, S‹NESEN Baflkan› Yusuf Çe-
tin ve sekreteri Ahmet Keskin, Özgür Parti ‹l Baflkan› Kemal Seven ve GÖÇ-DER temsilcisi de des-
tek verirken, Dayan›flma Komitesi Avukatlar›, eylemin ard›ndan Behiç Aflç›'y› ziyaret ettiler.

Avukatlardan Taksim’de oturma eylemi



17

16 Temmuz 2006 / 61

‹ s t a n b u l
Gaziosmanpa-
fla Belediye-
si’nin temizlik
ifllerini yapan
Akmercan A.fi.
iflçileri, düflük
ücretlere, a¤›r
çal›flma koflul-
lar›na isyan
ederek, 10
Te m m u z ’ d a
greve ç›kt›lar. 

‹flçiler gre-
vi, 9 Temmuz gece yar›s›, Gazi Ma-
hallesi'nde “Hakl›y›z Kazanaca¤›z
/ Akmercan ‹flçileri” pankart› aça-
rak gerçeklefltirdikleri yürüyüflle
bafllatt›lar. Ertesi günü flirket önüne
yürümek isteyen iflçilerin karfl›s›na
polis ç›kt›. Kararl›l›k sonucu barikat
afl›l›rken, iflçiler sabah saatlerinde
yeniden Gazi Mahallesi içinde ve il-
çe merkezinde gün boyunca yürü-
yüfller yaparak taleplerini hayk›rd›-
lar. ‹flçilere halk›n da alk›fllarla des-
tek verdi¤i görüldü. 

fiirketin giriflini kapatan araç ç›-
k›fl›na izin vermeyen iflçiler, içinde
bulunduklar› çal›flma koflullar›n›n
as›l sorumlusunun Belediye Baflka-
n› Erhan Erol oldu¤unu dile getirdi-
ler. Görüfltü¤ümüz iflçiler; 400 YTL
civar›nda ücret ald›klar›n›, y›ll›k
izin yapmadan pazar günü dahil
günde 12 saat çal›flt›klar›n›, araç ka-
zalar›nda kendilerinden kesinti ya-
p›ld›¤›n› anlatt›lar. Ekonomik ko-
flullar›n ve çal›flma ortamlar›n›n çok
kötü oldu¤unu belirten iflçilerin ta-
lepleri flu flekilde: 

Maafllar art›r›l›rs›n. Yemek para-
s›n› flirket karfl›las›n. Pazar çal›flma-
s› çifte mesai say›ls›n. 

Tafleronun cevab›: ‹flten atma!

AKP iktidar›ndan güç alan pat-
ron, sanki iflçiler grev yapm›yor-
mufl, talepleri yokmufl gibi, köleli¤e
isyan ederek greve ç›kan 154 iflçiyi,
“verilen ifli yapm›yorlar” gerekçe-
siyle toplu flekilde iflten att›. Bunun
üzerine Gaziosmanpafla Belediyesi
önüne yürüyen iflçiler, Belediye
Baflkan› Yard›mc›s› ile görüfltüler.
AKP’li Belediye’nin “çal›flma ko-
flullar›n›z bizi ilgilendirmez” sözü
üzerine toplant›y› terkeden iflçiler,
E¤itim-Sen binas› önüne kadar “‹fl-
çiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“AKP fiafl›rd›, Sabr›m›z› Tafl›rd›”
sloganlar›yla yürüdüler. 

Tafleronlaflt›rma sömürüyü 
daha da art›rd›

Teflaronlaflt›rma varolan sömü-
rüyü katmerlefltiren bir uygulama
olarak gündeme getirildi¤inde, çe-
flitli protestolara neden olmufl, an-
cak geri püskürtülememiflti. Aradan
geçen zaman, belediyelerin çeflitli
ifllerini yapan tafleron flirketlerin,
sendikas›z iflçileri kölelik koflulla-
r›nda çal›flt›rd›¤›n›, istediklerinde
iflten att›¤›n› yüzlerce örnekle orta-
ya koydu. Uygulama öylesine iflçi
düflman›yd› ki, devletin resmi ku-
rumlar› olan belediyeler tafleron flir-
ketler kurup örgütsüz iflçi çal›flt›r-
maya bafllad›lar. 

‹ktidarlar›n bu sömürü çark›na
bir itirazlar› yok elbette, sendikal
haklar›na iliflkin dahi düzenleme
yapmazlar. Sadece iflçiler, sendika-
laflmada ›srar edip, radikal direnifl-
ler gerçeklefltirdikleri oranda, uygu-
lama da bofla ç›kar›lacakt›r. 

Akmercan iflçisi direnecek

Toplanmayan çöp-
ler birikirken, iflçi-
ler direnmeye ka-
rarl› olduklar›n› ve
ifle al›nana kadar
flirket önünde çad›r
kuracaklar›n› belirt-
tiler. ‹flçilerin flir-
ket önündeki bekle-
yiflleri sürüyor. 

Sendikac›lara özgürlük Limter-‹fl Sendikas› Genel Bafl-
kan› Cem Dinç ve E¤itim Uzman› Kamber Sayg›l›'n›n tutsakl›klar› sürerken, 7 Tem-
muz’da Galatasaray Postanesi önünde aç›klama yapan sendika üyesi iflçiler, "Tu-
tuklu Sendikac›lara Özgürlük" pankart› açt›lar. Dinç ve Sayg›l›’ya kart atan iflçiler
ad›na konuflan Örgütlenme Uzman› Levent Akhan, sald›r›n›n tüm iflçilere oldu¤unu
belirterek, 20 Temmuz'da Tuzla Adliyesi'ndeki duruflmaya kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

“Birleflen iflçi 
asla yenilmez”
PETK‹M’de süresiz 
ifl b›rakma

PETK‹M iflçileri, 11 Tem-
muz’dan itibaren süresiz ifl b›rak-
ma eylemine bafllad›. Petrol-‹fl Ali-
a¤a fiubesi üyesi iflçiler, patronun
kurals›z çal›flma dayatmas›, sendi-
kay› etkisizlefltirme giriflimleri sür-
dükçe eylemlerinin devam edece-
¤ini söylediler. 

Sabah saatlerinde fabrikan›n gi-
rifl kap›s›ndan Genel Müdürlük bi-
nas›na yürüyen iflçiler, “Birleflen
‹flçi Asla Yenilmez, ‹flçi Düflman›n›
Asla Unutmaz” sloganlar› att›lar.
‹flçiler ad›na aç›klama yapan, sen-
dikan›n fiube Baflkan› ‹brahim Do-
¤angül, “PETK‹M hiç bu kadar
kötü yönetilmedi” derken, yöneti-
min kendilerine kulak vermedi¤ini
ifade etti. Personel yetersizli¤ine
karfl›n, halen emeklilik nedeniyle
iflten ç›karmalar›n sürdü¤ünü kay-
deden Do¤angönül, buna son veril-
mesini istedi. Do¤angül konuflma-
s›n› flöyle sürdürdü: 

“Bu uygulama ile amaç baflka-
d›r. Daha yüksek ücretli iflçiyi ç›ka-
r›p, ayn› ifli çok düflük ücretli iflçi-
lere yapt›rmaya çal›flmakta, kadro-
lu iflçilerin yapt›¤› iflleri tafleron
eliyle yapt›rarak çal›flma iliflkileri-
ni köle düzenine dönüfltürmek iste-
mektedir.”

Patronun sözleflme maddelerine
uymad›¤›na da dikkat çeken Do-
¤angül, ciddi sa¤l›k sorunlar› olan
iflçilerin, genel müdür ve üst düzey
yetkililer taraf›ndan rapor almama-
lar› için bask› gördüklerini, böyle-
ce iflten atmak için f›rsat kollad›k-
lar›n›, bu y›l›n flubat ay›nda ifle al›-
nan iflçilere asgari ücret düzeyinde
ücret ödendi¤ini bildirdi. 

Do¤angül, taleplerine cevap ve-
rilmedikçe eylemlerine devam
edeceklerini kaydetti.
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“Duruflmaya, 10 fiubat günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de yine yeni bir yarg›ç ile devam
edildi. Tutsaklar›n avukatlar›, sü-
rekli hakim de¤iflikli¤i nedeniyle
yarg›laman›n befl y›ld›r yap›lamad›-
¤›n› ifade ederken, Yar›ç Necla Ars-
lan, bu duruflmadan sonra herhangi
bir de¤iflikli¤in olmayaca¤›n› söyle-
di. Arslan, ‘Türkiye’nin gerçekli¤ini
yak›ndan gözlemleyen biriyim. Bu
nedenle delillerinin toplanmas› için
elimden geleni yapaca¤›m’ dedi.”
(Yürüyüfl, S: 40, 19 fiubat 2006)

“Davan›n 8. Hakimi Necla Ars-
lan'›n emekli olmas› nedeniyle, Ha-
kim Mustafa Karay›ld›z, duruflma-
dan yar›m saat önce haberdar edil-
di¤i davaya bakt›. Bir sonraki du-
ruflmada muhtemelen bulunmaya-
ca¤›n› belirterek, s›rada onuncu ha-
kimin oldu¤u bilgisini veren Kara-
y›ld›z, tutsaklar›n avukatlar›ndan
‘anlay›fl’ istedi.” (Yürüyüfl, S: 52,
14 May›s 2006)

Daha geriye gitmedik, sadece
son iki duruflmaya iliflkin yapt›¤›-
m›z haberlerden bunlar. 

Ve davan›n bafllad›¤› günden bu
yana uygulanan politika, bu durufl-
mada da de¤iflmedi. Davaya, onun-
cu hâkim de¤iflikli¤i ile devam edil-
di. Asl›nda “devam eden” bir fley
yoktu ortada. Nitekim, tutsaklar›n
avukatlar› bu durumu hat›rlatarak,
''böyle yarg›lama olmaz'' diye is-
yanlar›n› ifade ettiler.

Bu flekilde gerçek 
yarg›lama yap›lamaz

12 devrimci tutsa¤›n diri diri ya-
k›larak, kurflunlanarak katledildi¤i,
Bayrampafla Hapishanesi ‘Hayata
Dönüfl’ Operasyonu davas›n›n durufl-
mas›, 7 Temmuz günü Eyüp 3. Asli-
ye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

As›l sorumlular›n san›k olmad›-
¤›, bir k›s›m jandarma ve gardiyan›n
yarg›land›¤› duruflmada, önceki cel-
sede “zorla getirilmelerine” karar
verilen 14 san›k ile tutsaklar›n avu-

katlar› haz›r bulundu. Avukatlar sü-
rekli hakim de¤iflikliklerini hat›rla-
tarak, ''bu flekilde gerçek yarg›lama
yap›lamaz'' derken, dosyadaki her
fleyin de birbirine kar›flt›r›ld›¤›na
dikkat çektiler. Avukat Ömer Kavi-
li, "Eroinle ilgili davan›n talimat
ifade tutana¤› bile bu dosyaya girdi.
Operasyon s›ras›nda tutuklu bulu-
nan fiadi Naci Özbolat dosyada sa-
n›k gardiyan olarak görünüyor. Ce-
zaevi müdürlü¤ü alt› y›ld›r görev
da¤›l›m listesini göndermedi. Zorla
getirilme karar›na uyan uymayan,
tebligat yap›lan yap›lmayan her fley
birbirine kar›flt›" dedi.

Duruflma, tüm san›k ve flikâyet-
çilerin kat›ld›¤› bir ortamda yarg›la-
man›n yap›labilmesi için Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na yaz› yaz›lmas›na
karar verilerek 17 Aral›k'a ertelendi.

Üç celse dayanan 
hiçbir hakim yok!

Davada bugüne kadar hiçbir ha-
kim üst üstte üç celse duruflmaya ç›-
kamad›. Bir dosyada 10 hakim de-
¤iflmesi, herkes bilir ki, “normal”
bir durum de¤ildir, “s›radan bir bü-
rokrasi” olarak gösterilemez.

Hakim de¤iflikli¤i bir politika
olarak uygulanmaktad›r. Böylece
süreci uzatmak, gündemden düflür-
mek ve giderek zamanafl›m›na u¤-
ratmak. 

Politikay› uygulayan do¤ru-
dan Adalet Bakanl›¤›’d›r. Genel-
kurmay ile iflbirli¤i içinde, gerçek-

leri karartmaya, bu vahfli katliam›n
üzerini örtmeye çal›flmaktad›rlar. 

Katlettiler, yakt›lar, kurflunlad›-
lar, flimdi kendi hukuk mekanizma-
lar›n› da paçavraya çevirerek “nas›l
aklar›z” hesab› yap›yorlar. 

Bu gayret, her katliamda, infaz-
da oldu¤u gibi, 19 Aral›k Katliam›’-
n›n da hemen ard›ndan yürürlü¤e
konulmufltur. Katliama devlet kat›n-
da sahip ç›k›lm›flt›r. Hukukun önü
bafltan kesilmifltir. “Adalet”ten so-
rumlu bakan, milyonlar›n gözü
önünde “biz daha fazla kay›p bekli-
yorduk” diyerek, katliam›n yerinde-
li¤ini, daha fazla insan› diri diri
yakman›n, (kimilerinin meflru gör-
dü¤ü) devletin o “fliddet kullanma
hakk›” dahilinde oldu¤unu savun-
mufltur. 

‘Yarg›ya müdahale var’ 
ç›¤›rtkanlar›; neredesiniz?

‹ki küçük hat›rlatma: 

1- Ocak 2001, yani katliam›n he-
men ard›ndan. ‹stanbul’daki hapis-
hane operasyonlar›n› komuta eden
‹stanbul ‹l Jandarma Alay Komuta-
n› Albay Halil ‹brahim Tüysüz,
Eyüp Cumhuriyet Baflsavc›s› Özcan
fien’i ‘ziyaret’ etti. Konuya iliflkin
soru soran gazetecilere, Baflsavc›
fien flu cevab› verdi: “Olur olmaz
her fleye burnunuzu sokuyorsunuz.
Baz› konular vard›r ki sizi aflar. Gö-
rüflmeyi unutsan›z iyi olur...”

2- Aral›k 2001... Eyüp Savc›s›
Cafer Koman, “Bayrampafla’da alt›

Bayrampafla davas›na hakim dayanm›yor

böyle bir katliam› aklayabilmek
hiçbir hakim için kolay de¤il

Tam 10 hakim de¤iflti, hiçbir hakim üç celse giremedi
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kad›n›n diri diri yak›ld›¤›n›, tutsak-
lar›n kurflunland›¤›n›” söyleyen Ad-
li T›p Bilirkifli Raporu’nu dikkate
alarak, Bayrampafla’da inceleme
yapt›. Savc› Koman, tuttu¤u tuta-
nakta, jandarman›n raporlar›n›n ya-
lan oldu¤unu ispatlad›. Bunun üze-
rine, dönemin Adalet Bakan› Sami
Türk taraf›ndan derhal görevden
al›narak, Sakarya’ya sürgün edildi.

Daha birçok geliflmeyi s›ralaya-
biliriz. Örne¤in, Genelkurmay’›n
operasyona kat›lan subay ve asker-
lerin isimlerini y›llarca vermemesi,
‹stanbul Valili¤i’nin yarg›lama izni
vermemesi, ilk yap›lmas› gereken
‘olay yeri incelemesi’nin 5 y›l sonra
büyük u¤rafllar sonucu yap›labilme-
si... Ve bugün durmadan yap›lan ha-
kim de¤ifliklikleri...

Ne anlat›yor tüm bu yaflananlar? 

Yarg›ya öyle dolayl› yoldan,
aç›klamalarla falan de¤il, resmen ve
alenen müdahale de¤ilse nedir! Ve
tüm bunlar› herkes bilmesine kar-
fl›n, kendi ifllerine geldi¤inde, ikti-
dar çat›flmalar›nda kullanmak iste-
diklerinde her olayda “yarg›ya mü-
dahale ediliyor” diye bas bas ba¤›-
ranlar›n hiçbirinden ses ç›kmam›fl-
t›r. Halen de ne AB’ciler, ne Baro-
lar, “bu ne rezalet!” demiyorlar.

Çünkü, onlar›n derdi yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤› de¤il, kendi politikala-
r›nda kullan›p kullanmama sorunu.

Böyle bir düzende yarg› “ba¤›m-
s›z” olabilir mi, bu da ayr›. Zira, fa-
flizm yasalar›n›; devletin suçlar›n›
aklama, halk› cezaland›rma üzerine
kurmufltur. Hakimlerini ve savc›la-
r›n› bu zihniyette yetifltirmifl ve
yükselmek istiyorlarsa, böyle yap-
malar› gerekti¤ini ö¤retmifltir. Buna
karfl›n “ayk›r›” hukukçular ç›kt›¤›n-
da da “icab›na” bak›lm›flt›r. 

“Hakim dosyaya vak›f 
olmamal›” siyaseti

Bayrampafla davas›nda hakim
de¤iflikli¤inin devletin bilinçli bir
politikas› oldu¤unu belirttik. Bu,
hem de öylesine utanmazca yap›l›-
yor ki, son üç hakim de, duruflma-
dan sadece yar›m saat önce haber-

dar edilmifltir. Böylece hakimin
dosyaya vak›f olmamas›, dolay›s›y-
la herhangi bir konuda karar vere-
memesi sa¤lan›yor. Bunu hem ‘olur
ya, Savc› Koman gibi burjuva huku-
ki kayg›lar›yla hareket eden bir ha-
kim ç›kar’ korkusuyla yap›yorlar.
Hem de davan›n uzat›lmas›n›n bir
yöntemi olarak kullan›yorlar. 

Befl y›ld›r hakimlerin kaç›nd›¤›
“olay yeri incelemesi yap›lmas›na”
karar veren Yarg›ç Necla Arslan’›n
de¤iflikli¤ini hat›rlatal›m. “Bu du-
ruflmadan sonra herhangi bir de¤i-
flikli¤in olmayaca¤›n›” söylüyor ve
bir sonraki duruflmaya kalmadan
“emekli” oluyor. Bu kadar k›sa süre
sonra emekli olacak bir yarg›ç bun-
lar› söylüyorsa, ya yalanc›d›r ya da
Bakanl›¤›n do¤rudan müdahalesi
sözkonusudur. Bu müdahale do¤ru-
dan duruflmadan alma fleklinde ola-
bilece¤i gibi, baflka yöntemlerle de
yap›labilmektedir. Ki, daha önce
davadan ayr›lan kimi yarg›çlarda bu
durum görülmüfltür. Yarg›ca, bu da-
van›n devletin katliam›n› aklama te-
melinde yürütülmesi talimat› bir fle-
kilde iletiliyor. Ciddi araflt›rma, ta-
n›k dinleme vb. yap›lmamas›na, on-
ca hukuksuzlu¤a karfl›n, dosyadaki
mevcut deliller dahi, faflizmi akla-
man›n hiçbir hakim için o kadar ko-
lay olmad›¤› bir içeri¤e sahiptir. Ad-
li T›p Raporlar›, yaflayanlar›n anla-
t›mlar›, ilk günlerde yap›lan bilirki-
fli incelemesi... Tüm bunlar planl›
katliam› tereddütsüz ortaya koy-
maktad›r. Buna ra¤men aklayamaz-
lar m›? Elbette yapabilirler, onlarca
kez yapt›lar, devletin politikas› bu.

Bu dava tüm hukukçular›n
davas› olmal›d›r

Barolar, tüm hukukçular! Zer-
re kadar hukuka sahip ç›k›yorsan›z,
katliamlara, diri diri yakmalara kar-
fl›ysan›z; bu dava sizin de davan›z
olmal›d›r. 

Halk›m›z! Oligarflik devletin
böyle vahfli bir katliam› manevra-
larla aklamas›na izin vermeyelim,
katillerin yakas›na yap›flal›m, adalet
iste¤imizi duruflmalara kat›larak,
sesimizi yükselterek gösterelim.

‹flkencecilere 
Yarg›tay 
korumas›

Birtan Altunbafl’›n ifl-
kencede katledilmesi
ile ilgili olarak süren
davaya 7 Temmuz’da
Ankara 2. ACM'de de-
vam edildi.

Daha önceki durufl-
malarda mahkemeye
bir dilekçe göndere-
rek, iflkenceci Hasan
Cavit Orhan ve ‹bra-
him Dedeo¤lu’nun
suçsuz oldu¤unu ka-
n›tlamaya çal›flan Sü-
leyman Sinkil’in ifadesi do¤rultu-
sunda; gözalt› s›ras›nda nezaretha-
ne görevlisi olan Ahmet Ulu-
alan’›n ifadesine baflvurulmas›na
karar verilmiflti. Ayr›ca, bu dos-
yayla ba¤lant›l› oldu¤u için 2001
y›l›nda Yarg›tay'da bozulan dosya-
n›n da istenmesi kararlaflt›r›lm›fl.
Ancak her iki belgenin de mahke-
meye ulaflmad›¤› görüldü. 

‹flkencecilerin kat›lmad›¤› du-
ruflma, 15 Eylül 2006’ya ertelendi.

Katillerin yakas›n› b›rakmayan
Ankara Temel Haklar üyeleri, yine
mahkemedeydiler. Duruflman›n
ard›ndan Ankara Adliyesi önünde
‘Birtan Altunbafl'›n Katilleri Ceza-
land›r›ls›n’ pankart› açarak bir
aç›klamada bulunan dernek üyele-
ri, bir kez daha adalet talebini dile
getirdiler. Mehmet Y›lmaz’›n yap-
t›¤› aç›klamada, bugün TMY ile
iflkencenin yasallaflt›r›ld›¤› hat›r-
lat›larak, ayn› politikan›n sürdü¤ü
söylendi. Dernek üyeleri, “Adalet
‹stiyoruz, Birtan Altunbafl Ölüm-
süzdür, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz” sloganlar› att›lar. 

Yarg›tay’›n 2 y›la yak›n bir za-
mand›r dosyay› göndermemesi de,
15 y›ld›r süren oyunun bir parças›-
d›r. Üstelik, Birtan Altunbafl’›n
avukatlar›n›n “öne alma” dilekçe-
si bulunmas›na ra¤men, bu ay-
mazl›k sürdürülmektedir.



Naziler’in insan yakt›klar› f›r›n-
lar› icat ettiklerinde, o f›r›nlar›n ne
kadar faydal› oldu¤una iliflkin met-
hiyeler düzdüklerini iflitseniz ne dü-
flünürsünüz? Ya da cellatlar›n idam
sehpalar›na bir sanat flaheseri gö-
züyle bakt›klar›n›, örne¤in binlerce
insan›n topland›¤› bir meydanda
idam ipinin nak›fllar› üzerine güzel-
lemeler yapt›klar›na tan›k olsan›z,
ne dersiniz?

Bunlar oldu mu, bilemiyoruz.
Ama olsayd›, eminiz ki kendine in-
san diyen herkes yüzlerine tükürür,
ahlaks›zl›kla yarg›lar ve lanetlerdi. 

Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
CHPAnkara Milletvekili ‹smail De-
¤erli'nin önergesine gönderdi¤i ya-
z›l› cevapta, 122 insan›n can›na
malolan F Tipi sistemine, hiç s›k›l-
madan methiyeler düzdü. Öyle ki,
okuyan›n “acaba cezaevinden mi
yoksa lüks yazl›ktan m› sözediyor”
diyesi geliyor. 

122 ölümle övünmek

“Vahfli Bat›”da kovboylar, öldür-
dükleri her kifli için silahlar›n›n
kabzas›na bir çentik atar ve çentik
ne kadar fazlaysa, bununla övünür-
lerdi. “Modern Türkiye”nin “en de-
mokratik iktidar›”n›n Adalet Bakan›
Çiçek de, F Tipi cinayetleriyle övü-
nüyor. F Tipi tecriti övmek, 122 in-
san›n katlini övmektir. 

F Tipleri’ne "yüksek güvenlikli"
oldu¤undan dolay› övgüler düzen
Çiçek’in yaz›s›nda; “Hükümlü ve
tutuklular›n ça¤dafl tretman yön-
temlerinden yararland›klar›n›, ka-
labal›k ko¤ufl yaflam›ndan kaynak-
lanan psikolojik etkilerden uzak tu-
tulduklar›n› ve herhangi bir bulafl›-
c› hastal›ktan ya da kalabal›¤›n
olumsuz hijyen koflullar›ndan ko-
runduklar›n›, onlara sosyo-kültürel,
sportif faaliyet ve daha özel yaflam

alanlar› sunuldu¤u, üç kiflilik oda-
lar›n 25'er metrekarelik iki katl›
dubleks yap›da bulundu¤u, ortak
sosyal etkinlikleri için çok maksatl›
salon ile gündüz aç›k 50 metrekare-
lik havaland›rma bahçesine ilave-
ten çim futbol sahas› oldu¤u, kapal›
spor salonlar›nda futbol, voleybol,
basketbol, masa tenisi gibi sportif
faaliyetleri yap›labildi¤i...” fleklin-
de övgüler devam edip gidiyor. 

Gerçe¤i söylemiyor

Önergede, “kaç kifli hayat›n› yi-
tirdi” diye bir soru yeralmasa, ora-
ya hiç gelmeyecek, ama mecburen
oraya da geliyor: 

"2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda
terör ve örgütlü suçlardan dolay›
Ftipi yüksek güvenlikli kapal› ceza
infaz kurumlar›nda cezas› infaz edi-
len hükümlü ve tutuklulardan, 6's› F
Tipi cezaevini protesto etmek için
kendini yakarak, 3'ü intihar ederek,
2'si ölüm orucu sonucu, biri de bafl-
ka bir hükümlü taraf›ndan delici
aletle yaralanmas› sonucu 12 kifli
yaflam›n› yitirdi." 

Anlafl›lan o ki, bakan, AKP hü-
kümeti döneminin ölümlerini s›rala-
m›fl. AKP’nin seçimi kazanmas›n-
dan bu yana, içeride (sadece siyasi)
ve d›flar›da tecrite ba¤l› olarak yafla-
m›n› yitirenlerin say›s›; 25’dir.
Ölümlerin nedeni olan tecrit politi-
kas›n› sürdürdü¤ü için, siyasi olarak
zaten 122 ölümden de sorumlu ol-
mas›na karfl›n, sadece Çiçek’in ken-
di k›staslar›n› dahi esas alm›fl olsak,
YALAN söylemektedir. 

Özlem Türk, Yusuf Arac› isimli
tutsaklar ölüm orucu sonucu; Mu-
harrem Karademir, Günay Ö¤rener,
Ümit Günger, Selma Kubat, Hüse-
yin Çukurluöz, Bekir Baturu, Sela-
mi Kurnaz, Faruk Kad›o¤lu ölüm
orucundayken zorla müdahale teh-

didi karfl›s›nda kendilerini yakmak
suretiyle feda ederek; Orhan O¤ur
ve Volkan A¤›rman kendini yakma
ve asma fleklinde intihar ederek; yi-
ne isimlerini bilmedi¤imiz iki adli
tutuklu tecritin getirdi¤i “bunal›m”
sonucu intihar ederek; Ali fiahin ve
Salih Sevinel, tecrit koflullar›nda te-
davileri bilinçli bir flekilde yap›lma-
yarak hayatlar›n› kaybettiler. Ölüm-
ler 2006 y›l›nda da sürdü ve içeride
Serdar Demirel hayat›n› kaybetti.

Görülece¤i gibi, kendi k›staslar›-
na göre verdi¤i rakamlar da gerçe¤i
yans›tm›yor. Ki, iki kifli d›fl›nda
“adli” tutuklular› kapsamamaktad›r. 

Haydi kendi rakam›n› esas ala-
l›m! 12 insan›n cesedi ç›km›flsa,
böyle bir hapishane övgüyü de¤il,
y›k›lmay› hakediyordur. Ama insan,
hele bu tutukluysa, devrimciyse, Çi-
çek’in kafas›nda bir “hiç”tir.

Cemil Çiçek sorumluluklar›n›
böyle hafifletemez. 25 insan›n do¤-
rudan, 122 insan›n siyaseten ölü-
münden sorumludur bu iktidar ve
onun Adalet Bakan›. 

Çiçek’in anlatmad›klar›

Gelelim, o lüks koflullarda ölüm-
lerin d›fl›nda neler yafland›¤›na. Tec-
riti anlatan kitaplar, tutsak mektup-
lar›, nas›l bir iflkence sisteminin ku-
ruldu¤unun binlerce örne¤iyle dolu-
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122 insan›n can›n› alan F Tipleri’ni övmek
sadece suç de¤il, ayn› zamanda utanmazl›kt›r

Çiçek’ten FF TTipi MMethiye ‹kisi dde hhukukçu. BBiri,
122 iinsan› kkatleden ppoli-

tikay› uuygulamaya vve
bununla öövünmeye dde-
vam eediyor. DDi¤eri, hhu-

kukun vve aadaletin
yokedildi¤i bbir üülkede

yaflam hhakk› iiçin öölüme
yat›yor. BBaflka iinsanlar
ölmesin ddiye kkendini ffe-

da eediyor



dur. Biz sadece temmuz ay›nda eli-
mize ulaflan birkaç mektuptan akta-
r›mlar yapmakla yetinelim:

“fiu anda tekli hücredeyim ve 20
günlük hücre cezas› dün bafllat›ld›.
Bu cezan›n gerekçesi ise, 12 Ara-
l›k'ta yap›lan genel aramada, çöpü
biz ç›karmad›k diye havaland›rma-
ya dökülmesine itiraz etmemiz üze-
rine yaflanan tart›flmalar, hakaret ve
tehditler, üzerimize yürünmesi...” 

“19 Ocak'taki aramada yine ay-
n› sorun yafland›. Bu defa tartaklan-
d›k, benim bo¤az›m s›k›larak bo¤ul-
mak istendim. ‹ki müdür de oraday-
d›. Ve bu durumu engellemeleri ge-
rekirken, "Tamam çocuklar yeter bu
kadar. Tutanak tutar, soruflturma
açar›z" deyip ç›kard› gardiyanlar›.
Tüm bunla›r› 23 Ocak 2006 tarihli
suç duyurumda belirttim.”

“26 Aral›k sabah› -ben adliyeye
gitmifltim- Yavuz ‹brahimo¤lu isimli
adliyi o hücreden al›p baflka bir

hücreye koymufllar. Kendi anlat›m›-
na göre -ki suç duyurusunda da be-
lirtmifl- çok say›da gardiyan ayn›
gün iki kez sald›rm›fl kendisine. S›r-
t›nda ve gö¤sünde a¤r›lar, ayak ve
el bileklerinde morluklar, bald›r›n-
da da flifllik oluflmufl. Gardiyanlar,
"Senin tek suçun o vatan hainleriy-
le konuflmak" demifller.”

“Sansür uygulamalar›, süreli ve
süresiz yay›nlar› engelleme öyle bo-
yutlara vard› ki keyfilik demek ye-
tersiz kal›r. Son aylarda yat›r›lan
periyodik dergilerin –Yürüyüfl baflta
olmak üzere -hemen hemen yar›ya
yak›n› “sak›ncal›” ilan edilerek ve-
rilmemektedir. Ad›m›za yat›r›lan
dergiler, kitaplar hakk›nda yetkili
bas›n savc›l›¤› ve mahkemelerce
hiçbir yasaklama, toplatma karar›
olmamas›na ra¤men bu kurul ka-
rarlar›yla verilmemektedir.” 

“Tedavi konusunda engellemeler
yine ayn›. Yap›lan sevkler aylarca

sürmekte, bazen hiçbir bilgi veril-
meden iptal edilmekte, baz› arka-
dafllar›n verilen randevular›na dahi
götürülmemektedir. Örne¤in Sel-
mani Özcan’›n 6 ayda bir nöroloji
kontrolü var; ama bu süre dolal› 3
ay geçti hâlâ götürülmedi. Ethem
Zariç böbrek rahats›zl›¤› nedeniyle
yap›lan hastane sevkine 20 Nisan
2006 günü kameral› ring dayatma-
s›ndan dolay› gidemedi. Tekrar sevk
yapt›rm›fl ve tam 40 gün sonra ç›kan
sevki yine ayn› dayatma nedeniyle
engellendi.”

“Mektuplardan yine Dursun
Kafl’›n postaya verdi¤i ve içinde
U¤ur Eyilik ve Kaan Ünsal’›n da
mektubu olan Mustafa Do¤ru’ya
mektup al›c›s›na verilmemifltir.” 

AKP iktidar› Nazi kafas›na, cel-
lat tavr›na, vahfli bat› kovboyu eda-
s›na son vermeli ve 123. insan haya-
t›n› kaybetmeden bu zulmü durdur-
mal›d›r. 
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Belki hat›rlamayanlar vard›r. AB Müzakereleri imza-
s› at›lmadan önce, Avrupa Birlikçi ayd›nlar›n bafl›n› çek-
ti¤i bir kampanya bafllat›lm›flt›. Avrupa Birli¤i Hareketi
taraf›ndan yap›lan bu kampanyan›n temel amac› da, ik-
tidar› AB’nin istedi¤i düzenlemeleri yapmaya zorla-
makt›. K›br›s’ta referandumun da gündemde oldu¤u o
günlerde, kulland›klar› araçlardan biri de, TBMM karfl›-
s›na büyük bir “gün sayac›” dikmek olmufltu. AB görüfl-
melerine flu kadar gün, saat, saniye kald› fleklinde her
gün azal›yordu sayaçtaki rakamlar. 

Yanda gördü¤ünüz “gün sayac›” da, fiiflli’de, Behiç
Aflç›’n›n ölüme yürüdü¤ü evde bulunuyor. Av. Behiç
Aflç›’n›n, “yaflam hakk› için” ölüme yürüyüflünde kaç
günü açl›kla geçirdi¤ini gösteriyor. 2 Temmuz’da çekil-
mifl bu resimdeki her rakam, bir günü; her gün, tükenen
bir yaflam›, çürüyen bir hücreyi anlat›yor. 

Avrupa Birlikçiler’in, “neden AB’ye girmeliyiz?”
sorusuna verdi¤i cevaplarda, bütün söylemlerinin, ge-
rekçelerinin üzerine ç›kan, “demokrasi”ydi, hak ve öz-
gürlüklerdi. Hâlâ da öyledir. 

fiiflli’deki “gün sayac›”, demokrasi bayra¤› sallayan
AB’ci ayd›nlar için neyi ifade ediyor acaba? Yaflam hak-
k›ndan, sonu ölüm olan iflkenceli hücrelere karfl› ç›k-
maktan daha ulvi bir hak ve özgürlük k›staslar› var m›?
Düflünce özgürlü¤ü mü; bu direniflin oda¤›nda zaten bu

bulunuyor. Düflüncelerin tret-
manla “›slah›na” karfl› ç›ka-
rak öldü 122 insan. Behiç,
123. olma yolunda. Düflün-
celerimizle birlikte yafla-
mamaktansa, ölürüz de-
diler, en özet ifade ile. 

Baflka hangi hak ve
özgürlükleri savunuyorsunuz?
Örgütlenme özgürlü¤ü mü; F Tipleri zaten, kendi-
ne muhalif olan örgütlenmeleri da¤›tmak için yap›lmad›
m›? Tutsaklar›n birbiriyle selamlaflmas›n›n, konuflmas›-
n›n dahi yasak oldu¤u, hücre duvarlar›yla engellendi¤i
F Tipleri, gerek mimarisi gerekse uygulamalar› ile ör-
gütsüzlü¤ün devam› için ne gerekiyorsa yapm›yor mu?

Bir avukat›n hak ve özgürlükler için ölümüne yürü-
yüflü sizi ilgilendirmiyor mu? TBMM önünde günler
azald›kça heyecandan yerinizde duram›yorsunuz eminiz
ki; Av. Behiç Aflç› her gün bir rakam› daha ileri al›rken,
ne hissediyorsunuz? “B›rak›n›z ölsünler, b›rak›n›z dü-
flünceleri de¤iflsin” mi diyorsunuz? Bu iktidar “AB’nin
önünü açs›n da, kaç insan› öldürürse öldürsün fark et-
mez” diye mi düflünüyorsunuz? Tüm bu sorulara ceva-
b›n›z “hay›r” ise, o sayac›n durmas› için ne yap›yorsu-
nuz? Ne yapmay› düflünüyorsunuz???

Müzakereler iiçin ‘‘Gün ssayac›’ yyerlefltiren AAB’ci aayd›nlara iithaf oolunur; 

Bu ‘gün sayac›’ ölüme yürüyüflü say›yor



Sevgi Saymaz, 1 May›s 2006’da
tecrite karfl› al›n band›n› kuflan›p
ölüm orucuna bafllad›... Sevgi Say-
maz, 10 y›l önce de, aln›nda k›z›l
band›yla ölüm orucundayd›. Her an›
eylem olan 69 gün boyunca ölüme
yürüdü 1996’da da. Birlikte al›n
bantlar›n› kufland›klar› yoldafllar›n-
dan onikisi flehit düfltü. 12 flehitle
kazan›ld› zafer 1996’da. 

Ama faflizmin zindanlar›nda ka-
zan›lan herhangi bir zafer, sonsuz
olamazd›. Yaln›z zindanlarda de¤il,
faflizm hüküm sürdü¤ü müddetçe,
hayat›n hiçbir alan›nda kazan›lan
zaferler mutlak ve sonsuz de¤ildi. 

Faflizm sürüyorsa, kavga da süre-
cek demekti. Nitekim sürdü. 

1996’da direnifl sonucunda tecrit
politikas›ndan geri ad›m atmak zo-
runda kalan oligarfli, 2000 y›l›nda
tekrar gündeme getirdi bu politika-
y›. 

Ümit Günger, 1996’da 69 gün

ölüme yürüyen ölüm orucu direnifl-
çilerinden biriydi. O da 12 yoldafl›-
n›n flehit düflmesine ve zafere tan›k-
l›k etmiflti. Kavga sürdü¤ü için 7 y›l
sonra o da takm›flt› aln›na yeniden
k›z›l band›n›. Hüseyin Çukurluöz de
onlardan biriydi. 2004’te yeniden
kuflanm›flt› al›n band›n›.“Düfllerim-
den biri, 96’y› 2000-2004’e ba¤la-
yan köprü olmak... Berdan›m›z›n o
gür sesiyle ‘Bir mermi de benden
aslan›m’ hayk›r›fl›n› 2004’e ilk tafl›-
yan, patlatan olmak...” diyordu al›n
band›n› kufland›¤›nda. 

Dünle bugün, bugünle yar›n ara-
s›nda, oligarflinin hiçbir politikas›-
n›n, bombalar›n›n, kurflunlar›n›n,
hücrelerinin y›kamayaca¤› köprüler
olmal›yd›. Kavgan›n kesintisizli¤i,
kesintisiz olarak devrime ve sosya-
lizme yürüyüfl o köprüler sayesinde
sa¤lanabilirdi. 

1980 12 Eylül’ünden beri, kaç
açl›k grevine, kaç direnifle tan›k ol-

du hapishaneler? Bilançosunu ç›kar-
mak güç. 1984 Ölüm Orucu, Diyar-
bak›r Zindan›’nda Dörtlerin atefli, 1
A¤ustos Genelgesi direnifli, 21 Ey-
lül 1995 Buca, 4 Ocak 1996 Ümra-
niye, 1996 Ölüm Orucu, 26 Eylül
1999 Ulucanlar direnifli, hapishane-
lerin kanla yaz›lan tarihinin köfle
tafllar›d›r. 

‹nsanca yaflam için, siyasi kimlik
için, onur için onlarca flehit verdi tut-
saklar. Onlarca direnifl iflkence, katli-
am operasyonlar›yla k›r›lmaya çal›-
fl›ld›, onlarca direniflte zaferi tatt› tut-
saklar ve tutsak yak›nlar›.

Bu bir k›s›r döngü mü? Hay›r!
Faflizmin oldu¤u bir ülkede haklar
ve özgürlükler mücadelesinin ka-
rakteri budur. Devrime kadar da, sa-
y›s›z sald›r›lar, say›s›z direnifller, di-
renifllerde say›s›z yenilgiler ve za-
ferler birbirini izleyecektir. fiu ya da
bu hakk›n elde edilip edilmemesine
ba¤l› olmaks›z›n, belirleyici olan
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Ne dün, ne bugün, ne de yar›n... 
Boyun e¤menin utanc›yla yaflamad›k

yaflamayaca¤›z!

� 1 May›s’ta halk›n mücadelesinin alanlarda yaratt›¤› görkemin ard›n-
dan hücre statüsüne göre yap›lm›fl Eskiflehir Özel Tip Hapishanesi aç›ld›.
Eskiflehir’e götürülen tutsaklar, iflkenceden geçirilerek hücrelere at›ld›lar. 

� 6 May›s; Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan genelgelerle, hüc-
re, tecrit, itirafç›laflt›rma, ba¤›ms›zlaflt›rma uygulamalar›, sistem-
li hale getirildi. 

� Cepheli özgür tutsaklar›n önerisiyle tutsaklar, Eskiflehir Hücre Tipi’nin
kapat›lmas›, genelgelerin iptal edilmesi gibi taleplerle 20 May›s’ta  sü-
resiz açl›k grevine bafllad›lar. DHKP-C, MLKP, TKP(ML), TKEP-Leninist,
TKP/ML, Direnifl Hareketi, T‹KB, Ekim, THKP-C/HDÖ ve TDP  davalar›n-
dan 1500 tutsak açl›¤a yatt›. 

� May›s, haziran geçti, ancak iktidar Eskiflehir’deki hücre ve iflkence
politikas›n› sürdürdü¤ü gibi, hapishanelerde tecriti a¤›rlaflt›racak yeni uy-
gulamalara girifliyordu. 

� 3 Temmuz’da süresiz açl›k grevi, ölüm orucuna dönüfltürül-
dü. Bütün hapishanelerdeki DHKP-C, MLKP, TKP(ML), TKEP-Leninist,
TKP/ML, TDP ve Direnifl Hareketi davalar›ndan 159 ölüm orucu dire-

niflçisi, zulmün önüne bir barikat ördüler. 

� Direnifl sürerken hükümet de¤iflti. Anayol hükümetinin yerine RP-
DYP koalisyonunun iktidar olmas›yla Adalet Bakanl›¤›’n› kontrgerilla fle-
fi Mehmet A¤ar’dan Refah Partili fievket Kazan devrald›. 

� 21 Temmuz; ölüm orucunun 63. günü. Direnifl ilk flehidini verdi.  

� RP’li fievket Kazan, A¤ar’›n genelgelerini kald›r›yoruz manevras›y-
la direnifli k›rmak istedi, ancak kald›rd›¤› genelgelerin yerine ayn› muh-
tevada yenilerini ç›karm›flt› hemen. Ölüme yürüyüfl devam etti. 

� 23 Temmuz’da Berdan Kerimgiller flehit düfltü. Onu 24 Temmuz’da
‹lginç Özkeskin, 25 Temmuz’da Ali Ayata, Hüseyin Demircio¤lu ve Müj-
dat Yanat, 26 Temmuz’da Tahsin Y›lmaz ve dünyan›n ilk kad›n ölüm oru-
cu flehidi Ayçe ‹dil Erkmen izledi. 27 Temmuz’da Yemliha Kaya, Osman
Akgün, Hicabi Küçük flehit düfltü peflpefle... 

� Hapishaneler flehitlerle, d›flar›s› eylemlerle yang›n yerine dönmüfl-
tü. Hükümet iyice s›k›flt›. 69 günlük direnifl, 27 Temmuz’ta taleplerin ka-
bul edilmesiyle zaferle sonuçland›. Direnifl görüflmeler sürerken son flehi-
dini verdi, Hayati Can’la birlikte 12 flehit verilmiflti bu zafer için. 

1996 Ölüm Orucu



Aygün UU⁄UR - Ölüm orucunun 63. gününde
21 Temmuz’da flehit düfltü. TKP(ML) Da-
vas›’ndan tutsakt›.

Berdan KKER‹MG‹LLER - Ölüm orucunun
65. gününde 23 Temmuz’da flehit
düfltü. DHKP-C Davas›’ndan tutsakt›. 

‹lginç ÖÖZKESK‹N - Ölüm orucunun
66. gününde 24 Temmuz’da flehit
düfltü. DHKP-C Davas›’ndan tut-
sakt›.

Müjdat YYANAT - Ölüm orucunun
67. gününde 25 Temmuz’da fle-
hit düfltü. DHKP-C Davas›’ndan
tutsakt›.

Hüseyin DDEM‹RC‹O⁄LU - Ölüm
orucunun 67. gününde 25
Temmuz’da flehit düfltü.
MLKP Davas›’ndan tutsakt›.

Ali AAYATA - Ölüm orucunun
67. gününde 25 Temmuz’da
flehit düfltü. TKP(ML) Dava-
s›’ndan tutsakt›.

Ayçe ‹‹dil EERKMEN - Ölüm
orucunun 68. gününde 26
Temmuz’da flehit düfltü.
DHKP-C Davas›’ndan tutsak-
t›.

Tahsin YYILMAZ - Süresiz aç-
l›k grevinin 68. gününde 26
Temmuz’da flehit düfltü. T‹KB
Davas›’ndan tutsakt›.

Yemliha KKAYA - Ölüm orucu-
nun 69. gününde 27 Tem-
muz’da flehit düfltü. DHKP-C
Davas›’ndan tutsakt›.

Hicabi KKÜÇÜK - Süresiz açl›k
grevinin 69. gününde 27 Tem-
muz’da flehit düfltü. T‹KB Dava-
s›’ndan tutsakt›.

Osman AAKGÜN - Süresiz açl›k grevi-
nin 69. gününde 27 Temmuz’da fle-

hit düfltü. T‹KB Davas›’ndan tutsakt›.

Hayati CCAN - Ölüm orucunun bitirili-
flinde hastaneye kald›r›l›rken flehit düfl-

tü. TKP(ML) Davas›’ndan tutsakt›.

ise, tutsaklar›n her koflulda direnifl çiz-
gisinde yürüyor olmalar›d›r. Bu çizgi
kesintisizse e¤er, zafer her koflulda tut-
saklar›n elindedir. 

Zaferin günü, saati hatta y›l› yoktur.
Ama zafer çizgisinin kendisi, her y›l›n,
her günün ve her saatin içindedir. E¤er
her y›l›n, her gününde, her saatinde o
çizgide yürüyorsan›z, ona -zafere- yo-
lun bir noktas›nda er geç ulaflacaks›n›z
demektir. 

1996 Ölüm Orucu, 69. gününde 12
flehitle zafere ulaflt›. Bugün art›k günle-
rin, aylar›n ifade etmeye yetmedi¤i bir
uzunlukta direnifl; 6. y›l›nda! 1996 za-
ferinin on kat› flehit verdik. Yorulanlar
oldu, bu  bedeli kald›ramayanlar oldu,
terkettiler direnifl çizgisini. Zafere ulafl-
ma flans›n› kaybettiler. Ama hapishane-
lerde dün de, bugün de, sonucu belirle-
yen, direnifl çizgisinin d›fl›na düflenler
de¤il, bu çizgide yürüyenler olmufltur.
Tarihin kural›d›r: “Son sözü direnenler
söyler”... Bugün de öyle olmaktad›r ve
olacakt›r. 

Fidel ve yoldafllar›n›n Moncado
Bask›n›’ndan sonraki tutsakl›klar›n›n
22. ay›nda Küba Diktatörü Batista,
Moncado savaflç›lar› ve önderleri Fi-
del'e "Bar›fla hizmet ve düzene sadakat
sözü vermeleri kofluluyla” serbest b›ra-
k›lacaklar›n› aç›klad›. Bu teklifinin red-
dedilebilece¤ini akl›ndan geçirmiyor ol-
mal›yd›. Oysa karfl›s›nda, Küba'da dev-
rim yapmaya and içmifl insanlar vard›.
Batista diktatörlü¤ünün bu teklifini tüm
savaflç›lar ad›na Fidel flöyle cevaplad›:

"Hay›r yorgun de¤iliz biz! ‹lk gün ol-
du¤u gibi kararl› ve dimdik ayaktay›z.
Onurumuz pahas›na af istemiyoruz.
Afla¤›l›k zalime boyun e¤menin büyük
utanc›yla yaflamayaca¤›z. Onurumuzu
feda edece¤imize hapiste bin y›l daha!
Utanc› sineye çekmektense hapiste bin
y›l daha!"

Devrimde iddial›, sosyalizmi savun-
makta kararl› olmak, “bin y›l daha” di-
yebilmektir, cunta koflullar›nda ölüme
yatabilmek, 1990’larda 12 flehit daha,
ve sonra 122 flehit daha verebilmektir.  

“Bu zamanda idealleri samimi olan-
lar›m›z için Küba, üzerinde terimizin
de¤il kan›m›z›n akmas› gereken Zeytin
Da¤›'na benziyor” diyordu Fidel. E¤er
s›n›flar mücadelesinin tüm objektif ve

subjektif flartlar›, size bu be-
deli ödemeyi dayat›yorsa, on-
dan kaç›nabilmek sözkonusu
de¤ildir; kaç›nmak, kaçmakla
ayn› anlama gelir bu tarihsellik
içinde. ‹deallerinde samimi, he-
deflerinde inançl›, iddialar›nda
kararl› olanlar içinse, bu asla dev-
rimin literatüründe yeralmayan ve
almayacak olan bir kelimedir. 

Ödenen bedel devrim için, sos-
yalizm için ödendi ve ödeniyor. Tec-
rit, halk›n mücadelesinin karfl›s›na
örülen bir settir. Halk› bu setin arka-
s›nda tutabildikleri ölçüde, devrimin
geliflimini yavafllatacak, sosyalizm
umudunu ve düflüncesini o setin arka-
s›nda yokedebileceklerdir. 

E¤er “sonuna kadar” diyen bir dire-
nifl olmasayd› hesap buydu, olacak
olan buydu. 

E¤er emperyalizmin ve oligarflinin
bir sald›r›s›nda öncelikli hedef tutsaklar
ise, tecrübe göstermifltir ki, hapishane-
ler herhangi bir mücadele mevzisinden
çok daha özel bir önem kazan›rlar. Bu
önem, hapishanelerde bulunanlar›n ni-
teli¤inden kaynaklan›r. Halk›n öncüleri,
önderleri vard›r orada. Ve aç›kt›r ki, on-
lar›n teslim al›nmas›, bütün bir halk›n,
bütün bir ülkenin teslim al›nmas›na ka-
p›y› açar. Çökertir moralmen halk›. Mo-
ral da, moralsizlik de h›zla yay›lma
özelli¤ine sahiptir. Boyun e¤menin
utanc› dalga dalga yay›ld›¤›nda, o hal-
k›n bir daha aya¤a kalkmas› zordur. 

Kimilerinin bir “k›s›r döngü” gibi
gördü¤ü, kimilerinin “hapishaneler
için bu kadar bedel ödemeye de¤mez”
dedi¤i direniflin tarihi rolü buradad›r.
12 Eylül 1980’den bu yana, 26 y›ld›r,
onlarca flehit vererek, yüzlerce y›l ha-
pislikler yatma pahas›na, asla hapis-
hanelerin üzerinden halk›m›za utanç
verecek bir rüzgar›n esmesine izin
vermedik. Tersine kesintisiz direni-
flimizin rüzgar› esti hep. Direnifl
rüzgar› yay›ld› dalga dalga. Yard›
karanl›klar›. Umutsuz topraklara
umut ekti, moralsiz yüreklere gü-
ven verdi. Bugün F Tipleri’nden,
Direnifl Evleri’nden esen rüzgar
iflte bu rüzgard›r. Kulak verin
rüzgar›n sesine, zaferi f›s›lda-
yan da odur.



‹flsizlik, “ekonomi iyiye gidiyor”
yalanlar›n› bozan en önemli etken.
Rakamlarla oynan›p oldu¤undan az
gösterilse de, gizlenemiyor. Tayyip
bu konuda “baflar›l› olamad›klar›n›”
itiraf etmek durumunda kal›yor. ‹fl-
sizli¤in en büyük sorun olmas›, ser-
mayenin istedi¤i düzenlemelerin,
“iflsizli¤i azaltma, istihdam› art›r-
ma” kisvesi alt›nda ortaya at›lmas›-
na da neden oluyor.

IMF’nin “istihdam› art›rman›n
yollar›”na iliflkin, geçen haftaki tali-
matlar› da bunun bir örne¤i. 

IMF’nin istekleri flu flekilde:
1- Asgari ücret çok yüksek, dü-

flürülmeli.

2- Esnek iflgücü piyasas› olufltu-
rulmal›. Türkiye’nin her yan›nda
ayn› asgari ücret uygulanmamal›.
(Yoksul bölgelerde daha düflük as-
gari ücret ödenmeli.)

3- ‹flten ç›karma kolaylaflt›r›lma-
l›. K›dem tazminatlar›n›n yüksekli-
¤i patronlar›n istedikleri gibi iflten
ç›karmalar›na, yerine yenisini alma-
lar›na engel oluyor, düflürülmeli. 

4- Sosyal güvenlik reformu ka-
rarl›l›kla uygulanmal›. (Uygulan›-
yor! “Sa¤l›kta tasarruf” ile; binden
fazla ilac›n bedeli ödenmiyor, sa¤-
l›k yard›mlar› azalt›ld›, sigortal›la-
r›n muayene ücretlerinin ödenmesi-
ne s›n›rlama getirildi.)

5- Faiz ödemeleri art›yor,
yeni vergiler koyun. KDV

ve ÖTV yükseltilsin.

IMF iflsizli¤i böyle
azaltacakm›fl. Kapitaliz-

min de¤iflmeyen ku-
ral›: ‹flçi ücretlerini

düflür, halk›n vergilerini art›r, eko-
nomi düzelsin. Peki kimin ekono-
misi? Elbette zenginlerin, tekellerin
ekonomisi. IMF, bu ülkeyi kim ya¤-
mal›yor, sömürüyorsa onlar›n istek-
lerine tercüman oluyor. Daha önce
benzeri istekleri TÜS‹AD, TOBB
çevresinden de duyduk. 

Bu isteklerin yerine getirilmesi
durumunda, sadece asgari ücretliler
de¤il tüm emekçiler burada yaz›lan-
lardan çok daha fazlas›n› kaybede-
ceklerdir. Örne¤in, ücretlerin düflü-
rülmesi, esneklefltirilmesi sömürü-
nün her geçen gün yo¤unlaflan tarz-
da art›fl›n› da beraber getirecektir. 

Ülkemiz, eme¤in en ucuz oldu-
¤u ülkeler aras›ndad›r. Ancak bu da
yetmiyor tekellere. Çünkü, emper-
yalist tekeller, kendi ülkelerinde
eme¤in nispeten daha pahal› olma-
s›ndan dolay›, eme¤in ucuz oldu¤u
ülkelere kaç›yor, sömürüyü daha da
yo¤unlaflt›r›yor. fiu anda daha çok
Do¤u Avrupa ülkeleri bu amaçla
kullan›l›yor. Ancak ülkemiz, büyük
bir pazara sahip olmas› ve hammad-
de kaynaklar›n›n zenginli¤i gibi ne-
denlerle, tekellerin öncelikli tercihi
olan yerlerin bafl›ndad›r. Geçti¤imiz
haftalarda, yabanc› yat›r›mc›lar için
stopaj vergisi s›f›ra indirilerek, em-
peryalist sermayeye büyük kolayl›k
sa¤lanmas› da bunun sonucuydu.
(Hükümet, flimdi ayn› s›f›rlamay›
“yerli” sermaye için de yapmay›
planl›yor. - Abdüllatif fiener, 11
Temmuz, CNN Türk-)

Kapitalizm sadece sermayenin 
“mutlulu¤unu” hedefler

Burjuva ekonomistlerin, siste-
min gerçek yüzünü gizlemek için
s›kça yapt›klar› bir demagoji vard›r;
“ekonomi politikalar›n hedefi in-
san›n mutlulu¤udur” derler. ‹flsiz
b›rak, süründür, iflten at›lmas›n› pat-
ronun iki duda¤› aras›ndan ç›kacak
bir söze havale et; sonra da mutlu-
luk. Onlar›n dilindeki “mutluluk”,
sadece tekellerin tatl› kârlar›d›r,

hem de her zaman daha fazla kâr.
Asla doymazlar. Bunun için sürekli,
“daha iyi bir yaflam bizi bekliyor,
ama flimdi istikrar için fedakarl›k
yapmal›y›z” derler. Elbette ki, “fe-
dakarl›¤›” emekçiler yapmal›d›r. 

Hat›rlay›n, IMF’nin hükümetle-
re uygulatt›¤› ne kadar “istihdam›
art›rma”, “krizi önleme”, “istikrar
tedbirleri” isimli paket varsa; hep-
sinde mutlaka emekçilerin ücretleri-
ni düflürmek, vergileri art›rmak, za-
ten k›r›nt› olan devletin sa¤l›k, e¤i-
tim gibi sosyal harcamalar›n› k›s-
mak, tüketim ürünlerine zam yap-
mak ilk akla gelen uygulamalard›r.
Çünkü, bu kapitalist sömürü düze-
ninin istikrar›, krizlerinin ilac›,
emekçilerin lokmas›n› sürekli kü-
çültmekten geçer. Borsa bezirgan›
burjuva ekonomistlerin “istikrar
istikrar” diye kutsallaflt›rd›klar›,
sömürünün istikrar›d›r sadece. Ve
IMF uzmanlar›, onlar›n emirlerini
yerine getirmekten baflka hiçbir fley
yapmayan iktidarlar; istikrar için
emekçilerden durmadan fedakarl›k
isterler. Tarihin en alçakça ironile-
rinden biridir bu ayn› zamanda; sö-
mürülenlere, sömürüyü onlar›n ç›-
kar›naym›fl gibi gösterip, istikrarl›
bir flekilde sürmesi için daha da faz-
la aç kalmalar›n› istemek...

Evet! IMF kelimenin tam anla-
m›yla Türkiye emekçilerini yoksul-
lu¤a, sefalete al›flt›rmak istiyor.

IMF, “Türkiye, k›dem tazminat-
lar›n›, di¤er maliyet unsurlar›n›
(maafllar›, sosyal haklar› kastedi-
yor) rekabet etti¤i ülkelerin seviye-
sine indirsin” diyor.

Kimle rekabet ediyor ki! Kime,
neye göre yüksek asgari ücret? Tüm
bunlar dayatmay› kabul ettirebilme-
nin demagojileri. Kafalar›ndaki mo-
del; sosyalizmin y›k›lmas›yla birlik-
te, ülkemizden de daha korkunç bir
sömürüye maruz kalan Do¤u Avru-
pa ve Balkan iflçileridir. Sosyalizmi
terk ederek kapitalizmin en azg›n
biçimlerini uygulayan Çin’dir. Tür-
kiye iflçisi, Çinli s›n›f kardeflleri gi-
bi, bir tabak pirince talim etsin isti-
yorlar. Ölmesin yeter, çünkü eme¤i
bize laz›m, diyorlar.
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IMF’den halk düflman› istekler

Baflbakan Er-
do¤an s›k s›k,
“IMF bizim
düflman›m›z
de¤il ki, dostu-
muz. Biz de or-
ta¤›y›z” diyor.



Asgari ücret yüksek demek, tam
bir alçakl›k örne¤idir. Milyonlarca
asgari ücretlinin yaflayarak gördü¤ü
gerçekleri anlatacak de¤iliz bu ko-
nuda. Ancak sadece bir iki rakam
verelim. Türk-‹fl araflt›rmas›na göre;
4 kiflilik bir ailenin “açl›k s›n›r›”
600, “yoksulluk s›n›r›” ise 1900
YTL civar›nda. Devletin resmi ku-
rumu TÜ‹K 20 milyon insan›n yok-
sulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤›n›,
bir milyonun ise resmen aç oldu¤u-
nu söylüyor. Peki tüm bu gerçekle-
rin ortada oldu¤u ülkede, asgari üc-

ret ne kadar? Sadece 380 YTL. 18
yafl alt›nda ise, 322 YTL.

IMF’nin istekleri öylesine halk
düflman› ki, AKP iktidar›ndan flu
ana kadar “ç›t” ç›kmad›. Ama parça
parça gündeme getirece¤ine emin
olabilirsiniz. Sebatla uygulad›klar›
IMF program›n›n parças› çünkü.
Nitekim bugünlerde, 657 say›l› ya-
say› de¤ifltirmeye haz›rlan›yor. Bu
yeni düzenlemede, “ifl garantisi” or-
tadan kald›r›l›yor, devlet memurlar›
sözleflmeli olarak çal›flt›r›lacak. Ay-
n› program›n devam› yani. 

IMF gündeme tafl›yor, ›s›t›yor,
tepki ölçülüyor, sonra uygulamaya
geçiliyor. Bugüne kadar hep böyle
oldu. fiimdi nab›z yoklan›yor. Hiç-
bir sendika “bunlar IMF’nin fanta-
zileri” diye geçifltirmemelidir. 

AKP seçim hesaplar›yla sürece
yaysa da, IMF konusundaki yakla-
fl›m› 3.5 y›ld›r biliniyor. Baflbakan›n
halen devam eden avukatl›¤›ndan
da anlafl›laca¤› üzere, iktidar da
IMF ile ayn› kafada, eme¤in düfl-
manl›¤›nda, burjuvaziye hizmette
ortaklafl›yorlar. 
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Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an, tesis
aç›l›fl› için gitti¤i Or-
du’da, f›nd›k üreti-
cilerinin ödenmeyen alacaklar›n›
sormas› üzerine flu cevab› verdi:

“Git oonu FF‹SKOB‹RL‹K’e ssor!”

Tekellere gelince “hay hay”,
köylüye gelince “bana ne”.

Ancak f›nd›ktaki oyun, köylüyü
azarlaman›n da ötesindedir ve
uzun süredir devam etmektedir.

Yasada, f›nd›k fiyat›n› belirleme
hakk› Fiskobirlik’in. Ancak Baflba-
kan›n Dan›flman› Cüneyt Zap-
su’nun bafl›n› çekti¤i f›nd›k ihra-
catç›lar›, bir süredir fiyatlar› belirle-
mede tekel durumuna geldiler. 

Tekstilciler için destek paketle-
ri haz›rlayan, 13 kenti karanl›kta
b›rakan elektrik tekelleri için yasa-
lar ç›karan iktidar, ifl f›nd›k üretici-
sine gelince, Fiskobirlik’i adres
gösteriyor. Peki kim bat›rd› Fisko-
birlik’i? Zapsular’›n ç›kar› için bat›-
r›ld›. Erdo¤an’›n bu konuflmas›
sonras›nda da fiyat düflüflü devam
etti. Taban fiyat 7 YTL olarak aç›k-
lanm›flt›. fiu anda 2.2 YTL. 

Türkiye Ziraatçiler Derne¤i
Baflkan› ‹brahim Yetkin’den akta-
ral›m: “Bu y›l›n bafl›nda yap›lan
Fiskobirlik seçimini hükümetin
destekledi¤i ekip kaybedince kav-
ga bafllad›. Zaten baz› AKP yöne-
ticileri o günlerde aç›k aç›k ‘Seçi-
mi kkaybedersek FFiskobirlik’i bbat›r›-
r›z’ diyorlard›. Fiskobirlik bu y›l
üreticiye 6 milyon liran›n alt›nda
f›nd›k satmay›n, gerekirse ben ala-
ca¤›m, dedi. Hazine’ye güveniyor-

du. Çünkü bu tür al›mlar için Hazi-
ne’de oluflturulmufl bir fon vard›r
ve bu fondan tüm üretici koopera-
tifleri yararlan›r. Ama bu y›l sadece
Fiskobirlik yararland›r›lmad›. Bir-
lik’in elindeki nakit de yetersiz ge-
lince al›m durdu ve üretici tüccar›n
kuca¤›na düfltü. F›nd›k fiyat› bu-
gün itibariyle kiloda 2 milyona ka-
dar indi. (Milliyet, 11 Temmuz)

Peki üreticiyi kuca¤›na düflüren
tüccar, tefeci tak›m› kimler; a¤a-
babalar› kim?

Dünya f›nd›k tüketiminin yüzde
80’ini Türkiye karfl›l›yor. Yani de-
vasa bir pazar mevcut. 8 milyon
f›nd›k üreticisi var. F›nd›¤› Avru-
pa’ya satan say›lar› 5-6’y› geçme-
yen küçük bir tekeller grubu mev-
cut. Bunlar›n bir de ayn› say›da
Avrupal› orta¤› var. 8 milyon insa-
n›n ekme¤i üç befl tekelin kâr› için
kesiliyor. 

Rant› yiyenlerin bafl›nda ise,
Baflbakan Erdo¤an’›n Dan›flman›
Cüneyt Zapsu bulunuyor. Zap-
sular’› ihya etmek için bugün 60
bin ton f›nd›¤›n al›m› yap›lmayarak
fiyat düflürüldü ve köylü tüccar›n
insaf›na terk edildi. 

Baflbakan, “Fiskobirlik’in flu
kadar borcunu ödedik, bankalar
kredi versin” diyerek, köylüyü al-
datmaya çal›fl›yor. Cüneyt Zap-
su’nun fiyat belirleme egemenli¤i-
ni pekifltirmek için, “hiçbir banka
Fiskobirlik'e kredi veremez” dedi-

¤inden, daha do¤-
rusu yar› tehdit yar›
talimat›ndan sözet-
miyor elbette. Öte

yandan, Çiftçi Sendikalar› Konfe-
derasyonlaflma Platformu’nun
verdi¤i bilgiye göre, Tayyip Erdo-
¤an’›n. “Fiskobirlik’e ait 2 katrilyon
liral›k borcu sildik” sözleri de ger-
çe¤i yans›tm›yor. Birincisi, AKP
hükümeti döneminde üstlenilen
borcun tutar› 28.5 trilyon. Ve bu-
nun ödenmesi de iktidar›n bir lütfu
olmay›p, yasal bir zorunluluktan
kaynakl›. 

Platform sözcüsü Abdullah Ay-
su sözlerine, “AKP hükümetinin
üretim birlikleri üzerinde denetim
sa¤lamak için Fiskobirlik'i hedef
gösterdi¤ini” de ekliyor.

F›nd›kta AKP Oyunu

AKP siyanürlü madeni açt›
Uflak Eflme-K›fllada¤ Alt›n Ma-

deni, bölge halk›n›n protestolar›-
na, mahkeme kararlar›na ra¤men
aç›ld›. AKP iktidar› bir kez daha
tekellerin isteklerine kulak verip,
halka kulaklar›n› t›kad›. Madenin
yayaca¤› zehirin sonuçlar›ndan sa-
dece, madenin sahibi tekel de¤il,
AKP iktidar› da sorumlu olacakt›r.

‹nay ‹nay Köylüleri de 11 Tem-
muz’da düzenledikleri protesto
eyleminde bu gerçe¤i dile getirdi-
ler. Köylüler, AKP’li bakanlar›n, -
ki biri ‘Çevre Bakan›’ oluyor!!!-
aç›l›fl›n› yapt›¤› siyanürlü alt›n
madenini, kefenler giyerek ve el-
lerinde çanlarla karayolunda tek
s›ra yürüyerek protesto ettiler.



Çeteleflme gecekondu mahalle-
lerindeki en önemli sorunlardan
biri. ‹stanbul’un onlarca gece-
kondusunda yüzlerce çete var.
Binlerce gencimiz daha çocuk
yafltan bu çetelerin içine düflüyor-
lar, sonras› ise her türlü pis iflte
kullan›l›yorlar. H›rs›zl›k, kapkaç,
uyuflturucu sat›c›l›¤›...

19 yafl›ndaki Tokatl› ‘X’ de on-
lardan biriydi. Orta ikiden terk
etmifl okulunu, 12 yafl›nda esrara
al›flm›fl. Sonra esrar› ald›¤› çete-
lerle birlikte çal›flm›fl, uyuflturucu
satm›fl, soygun yapm›fl. Tüm bun-
lar›n nas›l bafllad›¤›n› soruyoruz:

“Baz› s›k›nt›lar›m, sorunlar›m
vard›. Bunlar› unutmak için içmeye
bafllad›m. Daha de¤iflik fleylere yö-
neliyordum. 12 yafl›nda uyuflturucu-
ya bafllamadan önce h›rs›zl›k yap›-
yordum. Semtin çeteleri beni fark
etti, bana dediler ‘yan›m›za gel’,
ben de gittim. Bana ilk önce uyufltu-
rucuyu afl›lad›lar, içirdiler, hap att›-
lar. Hiçbirini kendi iste¤imle yap-
mad›m. Onlar veriyordu, içiyor-
dum. Sonra geliflti ve satmaya bafl-
lad›m. Beni bu duruma sokan yak›n
akrabamd›, ‘afl›c›l›¤a’ bafllad›m sat-
t›m, örgütledim. 

Art›k dönüfl yoktu, yapmak zo-
rundayd›m Abilerim vard› bana 10
tane 20 tane paketlenmifl halde veri-
yorlard›. Ben de gelenlere veriyor-
dum. Ne kadar paralar› varsa temin
ediyordum. ‹çmeyenlerin yanlar›n-
da içiyordum, onlara da bafllat›yor-

dum, içiriyordum. ‹nsanlar› uyufltu-
rucuya al›flt›r›rken hiç üzüntü duy-
mad›m, adam yaralarken piflman ol-
mad›m. Çünkü o ortam›n içindey-
ken farkl›. Yapt›klar›mla övünüyor-
dum, o ifllerin içindeydim. Art›k be-
ni biliyorlard›, elime silah verip her
türlü fleyi yapt›rd›lar. Adam vur-
dum, yaralad›m, soygun yapt›m.
Her fleyi yapt›m. ‹stedikleri için ya-
p›yordum. Ben kendimi kabullen-
dirmifltim, bir yerlere gelmek isti-
yordum. Dönüfl yoktu, yapmak zo-
rundayd›m.”

Polislere haftal›k 500 YTL veri-
yordum, dokunmuyorlard› Çeteler
bu kadar yayg›nken, polisin bilgi-
si olmamas›, ne yapt›klar›ndan
haberdar olmamas› elbette müm-
kün de¤ildi. Batakl›¤›n içinde her
türlü ifl yapt›r›lm›flt› ‘X’e, bunca
suç içinde, polisle hiç mi karfl›
karfl›ya gelmemiflti, ne demiflti
polis, o ne yapm›flt›? 

“Benim her fleyimi biliyorlard›
polisler. Ne bana bir fley söylüyor-
lard›, ne çeteye, al›p götürmezlerdi
beni. Onlarla para al›flverifli yapar-
d›k. Çete içerisindeki abiler bana
para veriyordu, ben de polislere haf-
tal›k 500 YTL veriyordum ve bunun
karfl›l›¤›nda bizi rahats›z etmiyor-
lard›, dokunmuyorlard›. Paralar›n›
al›yorlard›, çekiliyorlard›. 

Bir de polis, rahats›z oldu¤u ki-
flilerin isimlerini veriyordu bize.
Bunlar da çete, ama polise karfl› gel-
dikleri için, para vermedikleri için

cezas›n› verin diyorlard›. Onlar›n da
iflini bitiriyorduk.” 
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Bu say›m›zdan bafllayarak uyuflturucu, fuhufl, kumar, h›rs›zl›k, kapkaç gibi sorunlar›, ya-
flayanlar›n dilinden anlataca¤›z. Röportajlar›na yer vereceklerimiz aras›nda; uyuflturucu
kullanan, çetelere kat›lan gençler var. Çocuklar› uyuflturucunun pençesine düflmüfl ça-
resizlik içinde k›vranan analar babalar var. Uyuflturucu kullanmaya, kumara nas›l bafll›-
yorlar, batakl›k gittikçe nas›l çekiyor içine, çaresizlik nas›l derinlefliyor, nas›l bir ruh hali
içinde oluyor gençlerimiz, polisin yaklafl›m› ne oluyor, yozlaflmada devletin rolü nedir...
‹flte tüm bu sorular›n cevaplar›n› bulabilirsiniz. Bunlardan bir k›sm› batakl›¤›n içinden
ç›kmay› baflarm›fl, nas›l baflard›klar›n› dinleyece¤iz... (Tahmin edilebilecek nedenler-
den dolay›, bir bölümünün isimlerini kendi istekleri ile sakl› tuttuk...)

Çeteyi, esrar› b›rakt›m, flimdi bunlara karfl› 
devrimcilerle birlikte mücadele ediyorum

Çaresiz-
lik anala-
r›n, babalar›n

ortak ruh hali.
Yozlaflmaya

karfl› devrim-
cilerin öncü-
lü¤ünde mü-
cadele eden
halk, evlatla-
r› batakl›¤a sü-
rüklenen ana-
lar›n, babala-
r›n çaresiz ol-

mad›klar›n›
gösteriyor.



‘X’, üç hafta önce mahallesin-
deki devrimcilerle tan›flm›fl. Te-
mel Haklar’a gitmeye bafllam›fl.
Uyuflturucuyu, çeteyi terk etmifl,
flimdi kendisi çetelere karfl› müca-
dele ediyor. fiimdi kendine güven-
li, “gelirlerse çetelere rest çeke-
rim” diyor ve devam ediyor:

“Art›k ne onlar›n yan›na gitmek
istiyorum ne de esrar içmek. Esrar›
b›rakal› 1 hafta oldu. Ben esrar, hap,
eroin, kokain satt›m ve kulland›m.
Yapmad›¤›m kalmad›. Ama art›k
bitti. Yapt›rmad›klar› kalmad›. Yap-
t›k, ne derlerse yapt›k. Art›k her fle-
yin fark›na vard›m. Bundan sonra
da buraday›m, çünkü burada payla-
fl›m, amaç, insanl›k var.”

Uyuflturucu kullanan, çetelere
giren gençlere de ayn› yolu izle-
meleri ça¤r›s› yapan ‘X’in annesi
de yan›m›zda. “Çok mücadele et-
tim” diyor, b›rakt›rmak için. 

“Beni dinlemediler. Di¤er o¤lum
da ayn› iflten hapiste. Yani çok

ac›lar çektim, b›rakt›ramam›fl-
t›m. Derne¤e gitti¤ini bilmi-
yordum. Ben de gittim, ne

yapt›klar›n› sordum ve hofluma
gitti. ‹nsanlar› batakl›ktan kurtar›-

yorlar, savafl veriyorlar. Hepsi be-
nim çocuklar›m. Hiç kimsenin an-
nesinin babas›n›n ac› çekmesini is-
temem. Derne¤in vermifl oldu¤u
mücadele sayesinde b›rakt› o¤lum.
Di¤er o¤lum hapiste. Uyuflturucu-
dan girmesinler hapise. Devrimci-
likten hapise girerse onuru için girer
ve benim kafam rahat olur en az›n-
dan. Ama uyuflturucudan yatt›klar›

zaman üzülüyorum.”

Polis arabas›na Polis arabas›na 
silahlarla, esrarla silahlarla, esrarla 
binerdik, içiçeydikbinerdik, içiçeydik

Bir baflka gecekondu ma-
hallemizden, 28 yafl›ndaki Te-

kin Y›lmaz da, ‘X’ ile benzeri bir
yaflam›n içinden devrimciler tara-
f›ndan çekip ç›kar›lm›fl. Tezgah-
tarl›k yapan Y›lmaz, 20 yafl›nda
“asker oca¤›”nda bafllam›fl uyufl-
turucu kullanmaya. Birçok ör-

nekte karfl›m›za ç›kt›¤› gibi, “çev-
resinden etkilenerek” bafllam›fl iç-
meye. Askerlik sonras› devam et-
mifl mahallesinde. Milyonlarca
gencimiz gibi, O da düzenin ya-
ratt›¤› iflsizlik, yoksulluk gibi so-
runlarla bo¤uflmufl ve tüm bunla-
r›, uyuflturucu kulland›¤›nda
“unutmufl”. Uyuflturucu kullanan
birçok gencin yaflad›¤› gibi, çete-
ler O’nu da çekmifl içine. 

Yapt›klar› hiç kötü gelmiyordu.
Ta ki Temel Haklar’› tan›yana ka-
dar “Arkadafll›klar›m hep uyuflturu-
cu üzerineydi. Torbac›l›k yaparken
hap da sat›yordum. Çeflitli yerde
uyuflturucu al›flveriflim oldu. Her
çeflit uyuflturucu kulland›m. Çete-
deydim. Sat›c›l›k yapt›m, genç ço-
cuklara da verdim, her yafl grubu ra-
hatl›kla gelip alabiliyordu. Kolay
para 3 YTL, 5 YTL alabildikleri için
çok çabuk yay›l›yordu ve bu ifli ya-
parken hiç üzülmedim. ‹çinde oldu-
¤um için çetenin, kafamda yapt›¤›m
pislikler hiç kötü gelmiyordu. Ta ki
Temel Haklar'› tan›yana kadar. O
zaman yapt›¤›m hatalar› anlad›m.
Genç çocuklar›n kan›na girmenin
yanl›fl oldu¤unu ve içti¤im uyufltu-
rucunun da bana zarar verdi¤ini.
Devrimcilerle tan›flana kadar hiçbir
b›rakma giriflimim olmad›. Direk
onlar çözdüler.” 

“Polis tam tersi, insanlara afl›la-
yan onlard›r. Ben bu ifli yaparken
diyalog halindeydik, iç içeydik on-
larla. Biz uyuflturucu satarken ayn›-
y›z, aram›zda fark yok. Beraber otu-
rup kalk›yoruz, polis arabas›na si-
lahlarla, esrarlarla binerdik, esrar
verirdik içerlerdi.”

15 yafl›nda esrara al›flan, flimdi

25 yafl›nda olan Murat Coflkun da
polisin uyuflturucu çeteleri ile ilifl-
kisine dair, ayn› fleyleri anlat›yor.
“Hatta” diyor, “Halkal› Lojmanla-
r›'nda torba tutan polisler de var.
Baflkas›ndan almay›n, bizden al›n,
bizden almazsan›z elinizdeki esrar-
lar› al›r›z diyorlard›.”

Murat da bafllama nedenini
“özenti” olarak ifade ediyor. H›r-
s›zl›k, gasp, uyuflturucu sat›c›l›¤›
gibi ifller yapm›fl. “10 sene boyun-
ca kulland›m. Torbac›l›¤a yani sat›-
c›l›¤a bafllad›m. Sat›c›l›k yapmam›n
sebebi uyuflturucuya bütün param›
veriyordum, yetmiyordu. Çok ufak
yaflta insanlar da geliyordu, veriyor-
dum, sat›yordum. Polis de sat›fl ya-
p›yordu ve ben onlardan da al›p sa-
t›yordum. Karakolun yan›nda bile
sat›yordum, 10 tane sat›yorsam 2
içimli¤ini bana veriyorlard›.”

“‹çine girmifltik, art›k o yolday-
d›m. Ülkü Oca¤›’na da gittim, bafl-
ka derneklere de gittim. Ama bir fley
olmad›. Sadece Temel Haklar'da çö-
züm buldum ve b›rakt›m. B›rakal› 7
ay oldu. Buradaki paylafl›m›, ortam›
her fleyi seviyorum.”

Murat, esrar kullan›p, h›rs›z-
l›k yapt›ktan sonra piflmanl›k
duydu¤unu, kafas›n› duvara vur-
du¤unu, kendini jiletledi¤ini an-
lat›yor. Esrar›n etkisiyle yapar-
ken hiçbir fley hissetmedi¤ini söy-
lüyor.

“Ailem elektrik faturas›n› yat›r-
mam›z için para verirdi. Ben onu
al›r esrara yat›r›rd›m. Unutkanl›k
çoktu, su içmeye gidiyordum mut-
fa¤a ama unutuyordum ne için gel-
di¤imi. Gençlere, sak›n ama sak›n
bu flekilde ortamlara girmemelerini
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10 sene boyunca kulland›m. Torbac›l›-
¤a yani sat›c›l›¤a bafllad›m. Çok ufak
yaflta insanlar da geliyordu, sat›yor-
dum. Polis de sat›fl yap›yordu ve ben
onlardan da al›p sat›yordum. Karakolun
yan›nda bile sat›yordum. Ülkü Oca¤›’na
da gittim, baflka derneklere de. Sadece
Temel Haklar'da çözüm buldum ve b›-
rakt›m. B›rakal› 7 ay oldu.



istiyorum. Çünkü çözüm yeri de¤il
sorun yeri. Çözüm yeri varsa dev-
rimcilerin yan›na gelsinler, ben bu-
nun en iyi örne¤iyim.”

Uyuflturucu beni her Uyuflturucu beni her 
türlü pisli¤e itiyortürlü pisli¤e itiyor

Elbette hepsi, devrimcilerle tan›-
fl›p batakl›ktan kurtar›lan gençleri-
miz kadar flansl› de¤il. 

Ka¤›thane’de oturan 32 yafl›n-
daki ‘Y’ halen esrar ba¤›ml›s›.
Uyuflturucu kullanmaya 17-18
yafllar›nda bafllad›¤›n› söylüyor,
“kendini kan›tlamak için” bilerek
bafllad›¤›n›n alt›n› çiziyor. fiimdi
piflman oldu¤unu belirtiyor, “kefl-
ke kullanmasayd›m, ama kan›ma
girmiflti, hep daha fazla istiyordum”
diyor. 

Uyuflturucunun etkisini ise flu
çarp›c› sözlerle anlat›yor ‘Y’:

“Uyuflturucu insanlar›n kafas›n›
donduruyor, kafas›n›n içinde hiçbir
fley b›rakm›yor. Uyuflturucu beni
her türlü pisli¤e itiyor, farkl› bir
dünyada yafl›yorsun ve sanki o dün-
yada her fleyi yapabilme gibi bir
lüksün varm›fl gibi hareket ediyor-
sun. Uyuflturucuyu kulland›¤›m an
rahatl›yorum ama ben flunu söyle-
yeyim beni al›flt›ran adama her içi-
flimde veryans›n ediyorum.”

Bizimle röportaj yapmas›n›
da, kendisinin örnek olmas›, 12-
13 yafl›ndaki gençlerin bu bata¤a
saplanmamas›na katk›s› olmas›
fleklinde aç›kl›yor. “Gelecekten
hiçbir beklentisi olmamas›n›n uyufl-
turucu kullan›m›nda önemli bir et-
ken oludu¤unu” belirten ‘Y’, dev-
rimcilerin faaliyet yürüttü¤ü ge-
cekondu mahallelerinden birinde
olmas›ndan kaynakl›, asl›nda bir-
çok fleyin fark›nda. Binlerce gen-
cimizin bu durumda oldu¤unu,

polisin kendi mahallesi gibi gece-
kondularda uyuflturucuyu yay-
mak için çal›flt›¤›n› biliyor. 

Örne¤in, baflka bir mahallede
otururken esrarla yakaland›¤›n-
da gözalt›na al›nd›¤›n› ancak, bu
mahallede yakaland›¤›nda, hiçbir
sorun yaflamad›¤›n›, b›rakt›klar›-
n› özellikle belirtiyor. “Neden” di-
yoruz: 

“Alibeyköy, Gazi, Nurtepe, Ok-
meydan› gibi mahallelerde tam tersi
bize karfl› gelmeyin yeter diyorlar.
fiunu zaten biliyorum polis bunu
yay›yor, yaymasayd› ben uyuflturu-
cu da bulamazd›m ve içemezdim.
Bu mahallelerde polis torbac›lar› da
kendisi yay›yor. Ayr›ca bir konuya
de¤inece¤im, torbac›dan esrar al›-
yor bir ba¤›ml›, köflede polis çeviri-
yor, esrar› al›yor ve içiciden gözalt›-
na al›nmamas› için para al›yor. Son-
ras›nda içiciden ald›¤› esrar› çetele-
re, torbac›lara veriyor.” 
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‘A’, 45 yafl›nda bir ev kad›n›.
Küçükarmutlu’da oturuyor. 20 ya-
fl›nda o¤lu bir y›ld›r uyuflturucu
kullan›yor. Ancak o¤lunun inkar
etmesi nedeniyle, bir çözüm de bu-
lamad›¤›n› söylüyor ve ne yapaca-
¤›n› flafl›rd›¤›n› ifade ediyor. 

“Gözümün önünde batakl›¤a
sürükleniyor. Ve ben fark›nday›m
ama elim kolum ba¤l› gibi çaresiz
oturuyorum. O¤luma nas›l davra-
naca¤›m› bilemiyorum. Üstüne gi-
dersem evden kaçar diye korkuyo-
rum. Yar›n öbür gün para bulmak
için h›rs›zl›kta yapar endiflesinde-
yim. Biz böyle fleyleri ö¤retmedik
çocuklar›m›za. Nerden geldi bizi
buldu bu illet? Armutlu Armutlu
olal› böyle fleyleri hiç görmedi. Ya-
flamad›. Duymad›. Ama flimdi evi-
me kadar girdi. Çocu¤umu buna
sürükleyen 36 yafl›nda bir adam.
Çarflamba Pazar›'nda oturuyor.”

Aileler bbirlik oolmal›y›z

Armutlu, Armutlu olal› böyle
fleyleri hiç görmedi, dediniz. Bildi-
¤imiz kadar›yla son 3-4 y›ld›r ya-
flan›yor. Peki neden?  

A: Eskiden devrimciler daha
çoktu, bask›nd› ve onlar›n oldu¤u
yerde insanlar güvenliydi. Hatta
biz kap›lar›m›z› aç›k b›rak›p kom-
flumuza giderdik. H›rs›zl›k de¤il
kap›m›z›n, mahallemizin önünden
bile geçmezdi. Ama flimdi devlet
girdi buraya. H›rs›zl›k da girdi,
uyuflturucu da. Ne korkacam söyle-
mekten herkes biliyor bunu. O za-
man aç›klas›nlar bana, devrimciler
çokken niye öyle fleyler olmuyordu
da flimdi oluyor. Biz art›k eskisi gi-
bi kap›m›z› aç›k tutup komflumuza
gidemiyoruz, niye? Bunlar› niye 5
y›l önce yaflam›yorduk? Devlet gir-
di buraya. Daha çok fley görece¤iz.

Elbirli¤iyle kurtarabiliriz ço-
cuklar›m›z›. Ben kendi çocu¤umu
kurtarsam bile biliyorum birçok
genç kullan›yor. Gözümüzün önün-
de kirleniyor. Sat›c›lar›, h›rs›zl›k
yapt›ran hiç kimseyi aram›za, ma-
hallemize sokmamal›y›z. ‹kisinin
kafas›n› k›r, gör bak di¤erleri nas›l
çekilir. Sonra çocuklar› kullanan
aileler bildi¤i halde inkar ediyor.
Ama aileler olarak kab›m›za çekil-
memeliyiz, bunu bir sorun olarak
görmeliyiz, elbirli¤iyle çözmeliyiz.  

Eskiden fienay (Hano¤lu) vard›,
kardeflten öteydi bana. O’na derdi-
mi anlat›rd›m O da konuflurdu, içi-
mi rahatlat›rd›. Çocuklar›mla ko-
nuflur ilgilenirdi. Ben inan›yorum
ki fienay flimdi yaflasayd› ve çocu-
¤umla konuflsayd›, o¤lum onu din-
lerdi, inkar edemez ve b›rakt›r›rd›.
Çünkü fienay'›n iyi bir insan oldu-
¤unu biliyor ona güveniyor. Elin-
den tutmak istedi¤ine inan›rd›. Onu
sevmeyen saymayan yok gibi. Biz
bu yüzden de fienay'›n yoklu¤unu
çok hissediyoruz. Keflke ölmesey-
di. Onlar öldü k›z›m, biz ne hale
geldik, yaflam onlarla, devrimciler-
le güzeldi, temizdi.

Armutlu’ya devlet girdi, uyuflturucu da girdi

fienay yaflasayd› o¤lum onu dinlerdi ve b›rakt›r›rd›. Onlar öl-
dü, biz ne hale geldik. Yaflam onlarla, devrimcilerle güzeldi,
temizdi. fiimdi devlet girdi, uyuflturucu da h›rs›zl›k da girdi



Bir annenin feryad›Bir annenin feryad›
fiaflk›n›m, içim s›zl›yor,fiaflk›n›m, içim s›zl›yor,

Kurtaral›m çocuklar›m›z›Kurtaral›m çocuklar›m›z›

‹smini vermek istemeyen 40
yafl›ndaki ‘Z’, çocuklar› düzenin
batakl›¤›na düflmüfl binlerce an-
neden birisi. Okmeydan›'nda
oturan ‘Z’nin biri 19 yafl›nda di-
¤eri 20 yafl›nda iki o¤lu da, uyufl-
turucu kullan›yor. Eflinin sorum-
suzlu¤uyla, uyuflturucunun, h›r-
s›zl›¤›n her yana yay›lm›fll›¤›yla
aç›kl›yor yaflad›klar›n›. fiimdi
Okmeydan› Temel Haklar’›n ‘ka-
p›s›n› çalm›fl’. Umudunun onlar-
da oldu¤unu söylüyor. Neler ya-
flam›fl, kendisinden dinleyelim:

“Çocuklar›m h›rs›zl›k yapmaya
ve zamanla uyuflturucu kullanmaya
bafllad›lar. Baban›n sorumsuzlu¤u
yüzünden ben çocuklar›m› soka¤a
kapt›rd›m. Sokakta h›rs›zl›k uyufl-
turucu ne ararsan var. 2 y›ld›r ço-
cuklar›m sokaklarda h›rs›zl›k yap›-
yorlar, çeteye bulaflm›fllar tahmi-
nimce. Gençlik özeniyor böyle iflle-
re. Devlet müdahale etmiyor, besli-
yor. Göz yumuyor. Güçlü ya. 

Yapmad›¤›m fley kalmad›. Poli-
se yalvard›m yakard›m çocuklar›m›
bulun diye. Ama hiç kimse k›l›n›
k›p›rdatmad›. Poliste onlar› koru-
yor, destek veriyor. 

‹lk olarak arkadafllar›n› gördük-
ten sonra farkettim. Arkadafl çevre-
leri hiç hofluma gitmedi. ‘Kufl’ la-
kapl› biri var, O sürüklüyor. Ben ne
kadar kurtarmaya çal›flsam onlar
daha çok çetelere bulaflt› sanki.
Gayrettepe’de bir polis var, ona git-
tim, anlatt›m, yalvard›m. Bana dedi
ki, o¤lun da onlar›n içinde zaten.
Ben ne yapay›m kime gideyim? Bu
ne biçim polislik böyle. Akl›m al-
m›yor. Hiç müdahale etmediler.

Çocu¤umdan haber alam›yorum
ya, arkadafllar›na sordu¤umda bur-
da gördük, flurda gördük diyorlar.

Birçok çocu¤umuzu böyle
kapt›r›yoruz Ben periflan›m. Ci¤e-
rim yan›yor. Kanat az›c›k bile¤ini,
can›n nas›l yanar, öyle yan›yor ca-
n›m. fiaflk›n›m, içim s›zl›yor, buna-

l›ma giriyorum. Ve kimseye bir fley
anlatam›yorum. Çözüm bulam›yo-
rum. Ne yaz›k ki sadece benim ço-
cu¤um de¤il, Allah kahretsin ki bir-
çok çocu¤umuzu böyle kapt›r›yo-
ruz. Ve aileler çok sessiz. Tehlike-
nin fark›nda de¤iller. Bugün benim
iki çocu¤um yok, elimden al›nd›.” 

Mahallelerindeki devrimcile-
rin yozlaflmaya uyuflturucuya fu-
hufla karfl› çal›flmalar›ndan ha-
berdar olup olmad›¤›n› soruyo-
ruz. Gözleri parl›yor, ama bir
yandan içindeki ac›y› ak›tmaya
devam ederek...

“E¤er böyle bir fley varsa, bu
gerçekten çok güzel. Önemsemeli-
yiz, sonuç almal›y›z. 10 yafl›ndaki
çocuklar›m›z var ya. Onlar› kurta-
ral›m. Devlet zaten yakalarsa hapse
at›yor, eee... çözüm mü?  Ç›k›nca
yine devam etmiyorlar m›? E¤itim
yönü hiç yok. Avrupa Birli¤i'ne gi-
riyoruz diyorlar. Ne oluyor. Ne de-
¤ifliyor, hiçbir fley yok iyiye giden.
Her fley kötülefliyor. Gitgide kötüye
gidiyoruz. Kad›nlar olarak sokak-
larda çocuklar›m›z› ar›yoruz, bu ne
ya... Bu kampanyaya seve seve
destek veririz. 

Ben çok u¤raflt›m. Baflka bir
derne¤e uzun süre gittim geldim,
bir fley ç›kmad›. Karakollara gittim
bir fley olmad›. fiimdi umudum bu-
ras›, umar›m Okmeydan› Temel
Haklar inflallah çare bulur bana. Bu
ümitle burday›m. 

Onlar sevmezler bizim buray›
Okmeydan›'nda polis birisine uyufl-
turucu veriyor, de¤erlendir diyor ve
bazen de rütbesini yükseltme derdi-
ne çocuklar› gençleri yak›yor. Bun-
lar› biliyor tüm Okmeydan› halk›.
Onlar sevmezler bizim buray›. Ve
bu tür fleyleri yay›yorlar. Ben ne
beklerim bu devletten, polisten?..
Bu ne biçim adalet? Bütün çocuk-
lardan duydum bunu. ‹nternet kafe-
lerde neler yaflan›yor biliniyor mu?
Oralardan yay›l›yor. Bu pis çevre
oralardan bulunuyor. Küçücük yafl-
ta sigara içiliyor. ‹nflallah bu düzen
de¤iflir. Görmesem de, olaca¤›na
inansam yeter. Bu düzen gençleri-
mizi çok kötü yapt›, çok. 
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‹stanbul Ümraniye 1 May›s Ma-
hallesi halk› devrimcilerin öncülü-
¤ünde, mahallede fuhufl yapt›ran-
lar› 4 Temmuz günü cezaland›rd›.
Mahallede fuhufl yapt›¤› ve yapt›r-
d›klar› belirlenen 4 kifli, arabalar›
tahrip edilerek mahalleden kovul-
dular. Ard›ndan yine ayn› gruba
ba¤l› biri bayan 2 kifli, Cepheliler’in
öncülü¤ünde halk ile birlikte dövü-
lerek cezaland›r›ld›. Bu esnada
devrimciler, bu kiflileri teflhir eden
konuflmalar yaparak, “mahallemiz-
de uyuflturucuya, fuhufla, kumara,
çeteleflmeye ve yozlaflmaya izin
vermeyece¤iz” dediler.

Fuhufl yapt›ranlar 
mahalleden kovuldu

Jandarma kültürel
etkinli¤e tahammülsüz

Sar›gazi Temel Haklar’›n, 2 ay-
d›r her cumartesi günü Naz›m Hik-
met Park›’nda yapt›¤› sinevizyonda
film gösterimi, jandarmay› rahats›z
etti. 8 Temmuz’da ‘Büyük Adam
Küçük Aflk’ isimli filmin gösterimi
s›ras›nda, bu rahats›zl›¤›n›, önce
z›rhl› araçlarla taciz etme fleklinde
gösterdi. Sonuç alamay›nca da,
TEDAfi’› devreye sokarak elektri¤i
kestirdi. Program iptal edilip kitle
da¤›ld›¤›nda ise, elektrikler geldi... 

Acizlik ve hukuksuzluk örne¤i
olan olaya iliflkin Temel Haklar’›n
aç›klamas›nda olay›n flu boyutuna
dikkat çekildi: “Parkta uyuflturucu
içelim, ahlaks›zl›k yapal›m, sarhofl
naralar› atal›m istiyorlar. Hay›r!!!
Boyun e¤meyece¤iz, istedikleri gi-
bi yozlaflman›n aleti olmayaca¤›z.
Haftaya yine ayn› yerdeyiz...”

Yine polis çetesi
Geçen hafta ‹stanbul’da bir haraç
çetesi operasyonunda gözalt›na
al›nan 6 kifliden 4’ü ppolis ç›kt›. Ha-
raç al›rken çeteyi suçüstü yakala-
tan kad›n, çetecilerin kendisine
“fuhufl yyapt›r›yorsun. AArt›k ppatro-
nun bbiziz” diyerek tartaklay›p 20
bin YTL haraç istediklerini anlatt›.



Merhaba! Bu say›m›zda geçen
hafta bafllad›¤›m›z “islamc›l›k” soh-
betimize devam edece¤iz. 

Geçen sohbetimizde islamc›l›¤›n
12 Eylül’e kadarki geliflimini ele al-
m›flt›k. Özet yerine k›saca sonucu
hat›rlatay›m. Manzara fludur: ‹slam-
c› hareketler sistemle bütünlefltikle-
ri, emperyalizmin ve oligarflinin
konjoktürel ihtiyaçlar›na cevap ver-
dikleri, baflka bir deyiflle bu güçler
taraf›ndan kullan›lmaya r›za göster-
dikleri dönemlerde geliflip güçlen-
mifllerdir. fiimdi kald›¤›m›z yerden
devam edelim. 

Mazlum: ‹slamc›lar aç›s›ndan
as›l dikkat çekici geliflme, ‘80’li y›l-
lardad›r. Bu geliflmenin dönüm nok-
tas› ise, generallerle, baflta Süley-
manc›lar, Nakfliler’le olmak üzere
tarikatlar aras›nda yap›lan pazarl›k-
lar›d›r. 12 Eylül Anayasas›’na ve
genel olarak 12 Eylül rejimine des-
tek verme karfl›l›¤›nda tarikatlar›n
önü aç›lm›flt›r. 12 Eylül Cuntas›’n›n
“gelifl nedenleri” aras›nda hat›rlana-
ca¤› gibi sürekli say›lan olaylardan
biri de “yeflil bayraklar›n aç›ld›¤›
Konya mitingi”dir. Cunta flefleri bu
örne¤i vermekle “irticaya, fleriatç›l›-
¤a” karfl› olduklar› mesaj›n› da veri-
yorlard›. Keza Milli Selamet Parti-
si’nin yöneticileri de tutuklanm›flt›.
Bu cunta aç›s›ndan bir çeliflki de¤il
miydi? Asl›nda durum MHP’lilerin
tutuklanmas›ndan çok da farkl› de-
¤ildi. Cunta, “tarafs›z” görünümünü
sa¤lamak üzere tutuklam›flt› MSP’li-
leri. Biraz da oligarfli bu kesimlere
uymalar› gereken s›n›rlar› göstermifl
oluyorlard›. ‹slamc›lar bu s›n›rlar›
kabul etmeye dünden haz›rd›lar za-
ten. 

Generaller ve tarikatlar aras›nda
yap›lan pazarl›klara ek olarak, cun-
tan›n Türk-‹slam Sentezi’ni adeta
resmi politika haline getirmesi, din

dersini zorunlu k›lmas›, cuntan›n
flefinin her f›rsatta ayetlerle konufl-
mas› gibi politika ve uygulamalar,
islamc›lara oldukça rahat hareket
edebilecekleri bir zemin yaratm›flt›r.
Cuntan›n amac› bellidir; ›l›ml›,
düzeniçi ve iflbirlikçi çizgide bir
‹slamc›l›¤› gelifltirerek, düzenin
kitle temelini geniflletip bunlarla
devrimci mücadelenin önünde güç-
lü bir set oluflturmak.  Bu “islamc›
set”, ayn› zamanda ABD’nin “yeflil
kuflak” projesine de hizmet edecek-
tir; ki Amerikanc› 12 Eylül yöneti-
mi, her konuda oldu¤u gibi, islam-
c›lara karfl› izleyece¤i politika ko-
nusunda da ABD’nin onay›n› alm›fl-
t›r. 

Geçen hafta hat›rlarsan›z, islam-
c› ak›mlar›n DP dönemindeki gelifl-
melerinde iki hamileri vard› demifl-
tik. ABD ve DP... Durum yine ben-
zerdir. ‘80’li y›llardaki geliflimleri-
nin hamisi de “yeflil kuflak” proje-
sinin sahibi ABD ve 12 Eylül Cun-
tas›’yla sivil uzant›lar›d›r. Ve yine
hat›rlars›n›z, DP dönemindeki gelifl-
menin bir diyeti vard›. ‘80’lerdeki
bu geliflmenin diyeti de içte 12 Eylül
Cuntas›’n›, d›flta yeflil kufla¤› destek-
lemek olmufltur ve islamc› ak›mlar,
hiçbir politik, ahlaki sak›nca gör-
meksizin bu diyeti de ödemifltir.

Kemal: Evet bu son cümledeki
bir vurgu önemli. ‹slamc›lar, nas›l
bir politikay›, nas›l bir ahlak› savu-
nuyorlar ki, emperyalistleri, cunta-
lar› desteklemekte “politik ve ahla-
ki bir sak›nca görmüyorlar?”

Mazlum: ‹slamc›lar›n “politi-
kas›”na bakal›m önce. Birçok gru-
ba, tarikata bölünmüfl olan islamc›-
lar aras›nda, en genelde iki temel
düflünce vard›r: Birincisi devletin
yönetiminde dini esaslar daha fazla
dikkate al›nmal› görüflüdür. Bu gö-
rüfl, temelde düzene karfl› de¤ildir.
Sadece düzen içerisinde dini re-
formlar yap›lmas›n› savunur. ‹kinci

görüfl ise, bu düzenin flu yada bu fle-
kilde y›k›larak yerine islami esasla-
r›n mutlak hakim oldu¤u bir düzen
kurulmas›n› savunur. ‹slamc›l›¤›n
reformistleri ve radikalleri diye de
adland›rabiliriz bunlar›. Fakat bun-
lar› s›k s›k ayn› siyasi zeminlerde
görmek mümkündür. Mesela, “radi-
kal” olmalar›, emperyalizmle veya
düzenle daha sert bir çat›flma içinde
olmalar› anlam›na gelmez. Örnekle-
mek gerekirse, mesela El Kaide, is-
lami düzen konusunda en radikal,
en uç görüflü savunur; toplumsal ya-
flam›n tümüyle peygamber döne-
minde oldu¤u gibi düzenlenmesini
savunan bir anlay›fla (Selefi diye
adland›r›l›yor) sahiptir. Ama kapita-
lizmin a¤a babas› Amerika’yla ittifak
içinde olmakta bir sak›nca görme-
mifltir. Veya ülkemizden örnek vere-
lim; Hizbullah da “fleriat” düzenini
uygulama konusunda en radikaller-
den biridir ama “laik düzenin” ge-
neralleriyle, polisiyle içiçe olabil-
mifltir pekala. 

‹ster yasal parti fleklinde örgüt-
lenmifl olsun, ister di¤er flekilde ör-
gütlenmifl olsunlar, islamc› hareket-
ler, genel olarak mesela bir “ayak-
lanma”, “difle difl bir savafl” pers-
pektifiyle de¤il, devleti yavafl yavafl
ele geçirerek, egemenlerle çeflitli it-
tifaklar yap›p güçlenerek iktidar ol-
ma perspektifi hakimdir. 

Erbakan’›n “kanl› m› olacak,
kans›z m›” dedi¤ine bakmay›n siz.
Ülkemizdeki islamc›lar, hiçbir za-
man öyle bir siyasi cürete sahip ol-
mam›fllard›r. Tam tersine, siyaset
arenas›nda genellikle siyasi olarak
korkakt›rlar. Yukar›daki sözü söyle-
yen Erbakan’›n 28 fiubat kararlar›-
n›n alt›na kuzu kuzu imza atmas›
bunun bir göstergesidir. 

Ülkemizde MSP-RP çizgisinin
d›fl›nda örgütlenmeye çal›flan “radi-
kal” islamc› örgütlenmelerin birço-
¤u 1980’lerin ikinci yar›s›nda ku-
rulmufltur. Bunda ‹ran Devrimi’nin
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Kapitalizme teslim olundu¤unda
‘türban’dan baflka 
‘farkl›l›k’ kalmaz!
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etkisi oldukça önemlidir. Fakat ‹ran
islamc›lar›n›n bak›fl aç›s› da yukar›-
da belirtti¤imiz “strateji”den çok
farkl› de¤ildi. (‹ran Devrimi’ne da-
ha farkl› bir hava veren daha çok bu
devrime kat›lan ilerici, devrimci
güçlerdir.) Keza yine dünya çap›nda
çeflitli islamc› hareketlerin silahl›
mücadeleyi benimsemifl olmalar›n-
dan da etkilenmeler olmufltur. Ama
ne ilginçtir ki, silahl› mücadele ver-
meye soyunanlar bile, asl›nda direk
düzeni, sistemi hedef alan bir eylem
çizgisine yönelmemifllerdir. ‹BDA-
C, ‹slami Hareket gibileri, “laik”
özelli¤iyle bilinen ayd›nlara yönelik
birkaç eylemden, birkaç kilise, sina-
gog bombalamaktan öteye geçeme-
mifllerdir. Daha do¤rusu geçme-
mektedirler. Nedeni, yukar›da sözü-
nü etti¤imiz anlay›flt›r. “Devletle ça-
t›flma” ne geleneklerinde, ne strate-
jilerinde pek yoktur. Devletle çat›fl-
maya girmeden toplum içinde yavafl
yavafl güç olma, ad›m ad›m devlette
kadrolaflma stratejisi, “takiyyeci-
lik” denen politik kültürün de teme-
lidir.

‹flte 12 Eylüller’i desteklemekte,
emperyalizmle iflbirli¤i yapmakta,
düpedüz kontrgerilla politikalar›n›n
uygulay›c›s› olmakta sak›nca görül-
memesinin, bunlar›n do¤al karfl›lan-
mas›n›n nedeni bu kültürdür. 

Kemal: Yani flöyle düflünüyor-
lar; biz devrimcilere karfl› savafl›r-
sak, devlet bizim geliflmemize göz
yumar. Gerçekten de bir noktaya ka-
dar öyle olur. Kendilerini kulland›r-
ma karfl›l›¤›nda belli bir süre çeflitli
konularda, alanlarda güç kazan›rlar.
Ama unuttuklar› fludur; kullan›lma
karfl›l›¤›nda birilerinin icazetiyle ka-
zan›lan gücün ipleri hiçbir zaman
kolay kolay o kullan›lan güçte ola-
maz. ‹cazetle gelifltiren, o gücün
önüne set de çekebilecek durumda-
d›r zaten. ‹slamc›lar aç›s›ndan bu da
s›k s›k yaflanan bir fleydir zaten...
Peki, islamc› ideolojinin, politikan›n
bu özelli¤i, mesela, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi alan›nda,
propagandada, ahlak ve adalet anla-
y›fl›nda nas›l yans›yor? Bunlar› ele
alarak devam edelim. Buyur Özlem,

bugün henüz sözalmad›n. 

Özlem: Önce flunu belirteyim,
bilindi¤i gibi, islamc›lar “ahlak” de-
yince bundan ço¤unlukla “namus”
meselesini anlarlar. Oysa ahlak o
alana s›k›flt›r›lamayacak kadar genifl
bir olgudur. ‹slamc›lar, biraz önce
sizin de belirtti¤iniz takiyyecilik
kültürü nedeniyle siyasi ahlak aç›-
s›ndan zay›ft›rlar. Bu yüzden mese-
la s›k s›k islamc› bas›n›n yalan söy-
lemekte, çarp›tmakta, kontra haber-
ler yapmakta burjuva medyay› bile
geride b›rakt›¤›n› görüyoruz. 

Esas›nda bu mant›¤›n ve kültü-
rün yans›malar›n›, her alanda görü-
rüz. ‹slamc›lar›n propaganda tarzla-
r› da bu takiyyecilikten, pragma-
tizmden fazlas›yla nasibini al›r. Ke-
za büyük ço¤unlu¤unun, elefltirdik-
leri düzenden besleniyor olman›n
do¤al sonucu olarak, bu propaganda
derin bir riyakarl›k da tafl›r ço¤u
zaman. 

Mevcut devlet için "küfür dev-
leti" derler mesela, ama birkaç istis-
nas› d›fl›nda bu devletle iflbirli¤i ya-
par, desteklerler. ‹ktidar olup bu
devletin politikalar›n› sürdürürler.
"Bu düzende müslümanlara zulüm
uygulan›yor", "bu düzen din düfl-
manl›¤› yap›yor", "bu düzen bat›
taklitçisi" gibi söylemleri çok kul-
lansalar da, devrimcilere karfl› hep
bu düzenin yan›nda olurlar. Bu dü-
zenin ekonomik politikalar›na, em-
peryalizmle iliflkilerine genellikle
karfl› ç›kmazlar... CHP, ANAP, DYP
gibi düzen partilerine "bat›n›n ufla-
¤›" derler ama oligarflinin bu
“sa¤”c› düzen partilerinin seçimler-
deki en büyük oy hazinesi yine tari-
katlar, islamc› kesimlerdir. Çok da
hesapç›d›rlar. Hemen her tarikat›n
de¤iflik düzen partilerinde milletve-
killeri vard›r. “Zulüm düzeni” der-
ler ama “zulüm”den anlad›klar› yal-
n›zca kendilerine iliflkin bask›lard›r.
Mesela “zulme direnece¤iz” sloga-
n›n›n karfl›l›¤›, türban yasa¤›na di-
renmedir, fazlas› de¤il. 

Devletin yani bugünkü oligarflik
devletin solcular›, komünistleri hi-
maye edip, müslümanlar› ezdi¤ini

söyleyecek kadar ipini koparm›fl bir
riyakarl›k, yalanc›l›k vard›r islamc›
propagandada. Ben Vakit gibi gaze-
telerde bu türden fleyleri okudu-
¤umda bir insan nas›l bu kadar ar-
s›zca yalan söyleyebilir diye flafla-
r›m. Sanki bu ülkede onlar yüzlerce
infaz edildi, binlerce kaybedildi,
sanki bu ülkenin hapishanelerinde
her zaman devrimciler olmam›fl gi-
bi... Ama kendilerini abart›l› bir fle-
kilde “mazlum” göstermek, islamc›
hareketlerin özelli¤idir; böylelikle
fleyhlerinin, mücahid liderlerinin,
tarikat önderlerinin, islamc› parti
yöneticilerinin düzenle iflbirli¤ini,
halka karfl› uygulanan bask› ve zu-
lümde sorumluluklar› oldu¤unu
perdelemek isterler.  

Kemal: Yani ayn› zamanda
adaletsizdirler... 

Mazlum: Evet, adalet anlay›fl-
lar› da, pragmatizmin hizmetindedir
ve duruma göre de¤iflir. ‹slamc›lar›n
adalet anlay›fl›na birkaç noktadan
bakabiliriz: Birincisi, islam dini, hiç
kuflkusuz kendi içinde bir adalet an-
lay›fl›na sahiptir. 

Mesela “Bir saat adaletle hük-
metmek, bir sene ibadet etmekten
daha hay›rl›d›r” der Muhammed
Peygamber. Veya flu söz de ona ait-
tir. “Adaleti çi¤neyen devlet adam-
lar›n› cezaland›rmayan milletler
çökmek zorundad›r.”

Evet, kölelik vard›r, sömürü var-
d›r, eflitsizlik vard›r ama bu düzen
içinde de kendine özgü bir adalet
anlay›fl› öngörülür. Köleci Roma
Devleti’nin bir demokrasiye sahip
olmas› gibi... ‹slamdaki adalet anla-
y›fl›, daha çok yönetenlerin yöneti-
lenlere adil davranmas›n› içerir. Bu
anlay›fl, islamc› kültüre ve oradan
da toplumun kültürüne “Hazreti
Ömer adaleti” kavram›yla geçmifl-
tir. Hakl›l›¤› ve do¤rulu¤u yücelten

evletle çat›flmaya girmeden toplum
içinde yavafl yavafl güç olma, ad›m
ad›m devlette kadrolaflma stratejisi,
“takiyyecilik” denen politik kültü-
rün de temelidir.

D
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bir anlay›flt›r bu. Adaletin hakl› ve
do¤ru olandan yana tecelli etmesini
emreder. Günümüz islamc›l›¤›n›n
“Hazreti Ömer adaletiyle” de bir il-
gisi yoktur. 

Çünkü adalete, hakl›l›k, do¤ru-
luk penceresinden de¤il, düzen ve
devlet penceresinden bakarlar. E¤er
kendilerine yönelik de¤ilse, devle-
tin her uygulamas›n› savunmufllar-
d›r. Fazilet Partisi Erzurum Millet-
vekili Aslan Polat, yasalarda yap›-
lan yeni bir düzenlemenin
(TCK’n›n 312. Maddesi) islamc›lar›
da tehdit etmesi üzerine flöyle di-
yordu: “Geçmifl dönemlerde bu
maddeden komünistlerin tutuklan-
mas› hoflumuza gidiyordu, ancak
flimdi ayn› durum bafl›m›za geldi.
1970'li y›llarda tutukland›klar› için
sevindi¤im bütün insanlardan özür
diliyorum.”

Tabii bu sözün son bölümü istis-
nai bir örnektir. Böyle birkaç yak›n-
ma, özelefltiri olsa da islamc›lar›n
bu tür fleylerden köklü dersler ç›kar-
m›fl oldu¤unu söylemek mümkün
de¤il. Bugün de zaten -birkaç grup
istisnas› d›fl›nda- devrimci düflman-
l›klar›, anti-komünizmleri, hakl›n›n,
do¤runun yan›nda de¤il, oligarflinin
devletinin adaletinin yan›nda durufl-
lar› sürüyor. 

Bu anlamda da islamc› hareket-
ler, haklar ve özgürlükler mücadele-
sinde, zulme karfl› mücadelede yok-
turlar esas olarak. Zulmü sadece
kendilerine yönelik bask›larla s›n›r-
l› tuttuklar› gibi, hak ve özgürlük is-
temleri de kendileriyle s›n›rl›d›r.
“Dini e¤itim” yapabilme hakk› isti-
yorlar diyelim; ama sadece kendile-
ri için, ne alevilerin, ne süryanilerin
ne de farkl› inançlardaki halk›n dini
e¤itim hakk›ndan hiç bahsetmezler.
Bahsetmedikleri gibi, böyle bir fley

gündeme gelecek olsa, ilk karfl› ç›-
kanlar da onlar olur. Kuran kurslar›,
‹mam Hatipler, camiler yayg›nlafl-
s›n isterler, ama cemevlerinden bah-
setmezler. “Dini propaganda”n›n
serbest olmas›ndan yanad›rlar; ama
sadece kendilerinin dini propaganda
yapmas› serbestli¤idir istedikleri.
Di¤er dinlerin mezheplerin propa-
ganda hakk›na karfl› ç›karlar. Yani
k›sacas›, inanç özgürlü¤ü, sadece
kendi inançlar›yla s›n›rl›d›r ço¤un-
lukla. 

Ony›llard›r devrimcilerin önder-
li¤inde sürdürülen haklar ve özgür-
lükler mücadelesine karfl› tav›rs›z
kal›fllar›, hatta zaman zaman bu mü-
cadelenin karfl›s›na ç›kmalar›, bu
mant›¤›n sonucudur. Oruç tutma öz-
gürlü¤ünden sözeder, oruç tutmama
özgürlü¤ünü tan›mazlar; oruç tut-
muyor diye iflçisini iflten atan pat-
ronlar, üniversitelerde her ramazan
ay›nda oruç tutmayan ö¤rencilere
sald›ranlar, yönetimde olduklar› be-
lediyelerde örtünmüyorlar, oruç tut-
muyorlar diye memurlar›n› cezalan-
d›ran, sürgün edenler bu mant›¤›n
sahipleridir ve bu genel olarak is-
lamc› camiada normal karfl›lan›r.
(Bu arada haklar›n› yememek, bir
adaletsizlik yapmamak için belirte-
lim, ülkemiz somutunda Özgür-Der,
k›smen Mazlum-Der çevresi gibi
birkaç dar çevre, bu s›n›rlar› k›rma,
haklar ve özgürlükler mücadelesine
daha genifl bakma e¤ilimindedirler.) 

Özlem: ‹slamc›lar›n eylem an-
lay›fl›n›n da onlar›n adalet anlay›fl›n›
yans›tt›¤›n› ekleyebiliriz burada. Bi-
liyorsunuz, evvelki gün, Hindis-
tan’›n Bombay fiehri’nde trenlere 7
bomba konuldu, 200’den fazla kifli
öldü, yüzlerce de yaral›. Henüz üst-
lenen yoktu, islamc› örgütlerin yap-
t›¤› yorumlar› yap›l›yordu. Kim
yapm›fl olursa olsun, halka karfl› bir
eylem oldu¤u aç›k. ‹slamc›lar ‹s-
panya’da, Londra’da, ülkemizde ve
Irak’ta da bu tür eylemler yap›yor-
lar. Hakl›yla haks›z›, do¤ruyla yan-
l›fl›, suçluyla suçsuzu ay›rdeden bir
adalet anlay›fl›na sahip olan hiç
kimse bu tür eylemler yapmaz. Ben
bu eylemlere bakt›¤›mda, bunlar›

yapan islamc› hareketlerin bir ada-
let anlay›fl›n›n olmad›¤› sonucunu
ç›kar›yorum. 

Mazlum: Bunlar da islamc›
ideolojinin nas›l bir adaletsizlik
kayna¤› haline dönüflebildi¤inin ör-
nekleri tabii. Ancak bunlar sonuç,
temelde adaletsiz olmalar›, sömürü-
cü ve bask›c› bir düzeni savunmala-
r›ndan kaynaklan›r. Halk’›n k›ymeti
yoktur bu anlay›flta. O nihayetinde
dini liderlerin dedi¤i her fleye uya-
cak bir “kul”dur. 

‹slamc›lar zaman zaman kapita-
lizme karfl› olduklar›n› söyleseler,
hatta “kapitalizm dinsizliktir” gibi
sözler de etseler, baflka bir anlay›fl-
lar› yoktur. ‹slamc›l›¤›n iktidarda
oldu¤u, fleriat›n geçerli oldu¤u ülke-
lere bak›n, hepsinde kapitalist üre-
tim iliflkileri hakimdir. Bu çeliflkinin
fark›nda olduklar› için “kapitalizm
karfl›tl›¤›”ndan çok sözetmez, onun
yerine “bat› karfl›tl›¤›n›” öne ç›ka-
r›rlar. Osmanl› döneminden baflla-
yan ve "Bat›l›laflma" ad› verilen
yar›-sömürgeleflme süreci ayn› za-
manda yaflam biçimi, kültür, e¤itim
vb. gibi hayat›n birçok alan›nda bir-
çok de¤iflim yaratm›flt›r. Bu de¤i-
flimler ise, islamc›l›¤›n toplumsal
yaflam içindeki etkinli¤ini flu ya da
bu ölçüde s›n›rlayan de¤iflimlerdir.
Bu anlamda islamc›l›k, tarihsel ola-
rak “bat›c›l›k” karfl›t›d›r. Ancak bu
karfl›tl›k “bat›c›l›k” denen olgunun
kayna¤›na, yani kapitalizme ve em-
peryalizme yönelmemifltir. 

‹slamc›lar bir anlamda kapitaliz-
me itiraz etmeyip, kapitalizmin so-
nuçlar›yla u¤rafl›r görünümdedirler.
Ony›llarca televizyon seyretmeyi,
kravat takmay› günah ilan ederek o
kültürle güya “savaflm›fllar”d›r.
Ama kendisine karfl› ç›kmad›klar›
için sonuçta ad›m ad›m o kültüre
uyum sa¤lamakta, sadece giyim ku-
flamda kendilerine ayr› bir alan
oluflturmaya çal›flmaktad›rlar. Ki
onda bile “moda”ya teslim olmakta-
d›rlar. 

Özlem: Hayat›n birçok alan›n-
da alternatifsiz, politikas›z durumda
olmalar›, san›r›m temelde bu sorun-

slamc› hareketler, haklar ve özgürlük-
ler mücadelesinde, zulme karfl› müca-
delede yokturlar esas olarak. Zulmü sa-
dece kendilerine yönelik bask›larla s›-
n›rl› tuttuklar› gibi, hak ve özgürlük is-
temleri de kendileriyle s›n›rl›d›r.

‹



dan kaynaklan›yor. Sa¤l›k, e¤itim,
konut bu konularda ne yapar mese-
la islamc› bir iktidar? Biz sosyalist
ülkelerdeki iktidarlardan sözeder-
ken, okuma yazma oran›n› ne kadar
yükseltti¤inden, bebek ölüm oranla-
r›n› ne kadar düflürdü¤ünden, konut
sorununa getirdi¤i çözümlerden
bahsedebiliyoruz. Emekçilerin ikti-
dar›n sahibi olarak sahip olduklar›
haklardan sözedebiliyoruz. Fakat is-
lamc›lar›n iktidarda oldu¤u ülkelere
iliflkin hiçbir yay›nda “bebek ölüm
oran›n› flu kadar düflürdük” veya
“cahilli¤i flu kadar ortadan kald›r-
d›k” diye bir fleye rastlanmaz pek. 

Mazlum: Tersine, kapitaliz-
min yolsuzluklar›, yoksullar› oldu-
¤u gibi sürüyor. Hatta biraz önce
sen de¤inip geçmifltin, “namus” an-
lam›nda bile kapitalizmin namus-
suzluklar›n›, ahlaks›zl›klar›n› da, ki-
mini “dini k›l›fla” sürdürmektedir-
ler. Fuhuflu bile. Mesela ‹ran'da Si-
¤al›k denilen bir kurum vard›r. Bu
kurum arac›l›¤›yla geçim s›k›nt›s›
çeken kad›nlar "geçici evlilik" ya-
p›yorlar. Bir mollaya baflvurup pa-
zarl›k yap›l›p dini nikah k›y›l›yor.
Daha sonra istedi¤i zaman tekrar bir
mollan›n huzurunda "evlilik" bitiri-
liyor. Yani mollalar›n denetiminde
devlet yasal fuhufl yapt›rmaktad›r.

Kemal: ‹slamc›lar›n bugün en
büyük çeliflkileri de buradad›r za-
ten. Bu çeliflkiyi daha iyi kavramak
için islam dininin flu özelli¤i gözö-
nünde bulundurulmal›d›r: ‹slamiyet
sadece Allah’la kul aras›ndaki ilifl-
kiyi belirlemez, bununla birlikte in-
sanlar›n kendi aralar›ndaki iliflkile-
rin nas›l olmas› gerekti¤ine de mü-
dahale eder. Keza, sadece dini de¤il,
devletin iflleyifline, hukuksal kural-
lar›na iliflkin de düzenlemeler getir-
mifltir. Bu yan›yla da mesela h›risti-
yanl›ktan farkl› olarak toplumsal
yaflam› düzenleme iddias›nda bir
dindir. 

Fakat iflte tam bu noktada sorun
flu ki; hayat›n birçok alan›n› kapita-
lizm düzenliyor zaten. Sen e¤er ka-
pitalizme karfl› bir alternatife sahip
de¤ilsen, yapabileceklerin, toplum-

sal yaflam›n müdahale edebilece¤in
alanlar› bellidir ve çok s›n›rl›d›r. ‹fl-
te bu yüzden bugün ülkemizde is-
lamc›l›k denilince veya ‹ran’daki is-
lamc› iktidar denilince, hep türban,
burka gibi fleyler öne ç›k›yor. ‹slam-
c›lar›n ço¤unlu¤unun islamc›l›¤› sa-
dece G‹Y‹M KUfiAMDA kalm›flt›r
çünkü, kalmak zorundad›r. Bunun
ötesindeyse, faflist yönetimleri hiç
aratmayacak bir bask›c›l›k, dayat-
mac›l›k siyaseti yürürlü¤e konul-
makta fleyhlerin, dini liderlerin
Karun gibi zenginlefltirildi¤i bu
düzenleri sürdürmek için halk cahil
b›rak›lmakta, e¤itim sistemi buna
göre düzenlenmektedir. Bir kez kit-
leler sindirilip dini otoritelere bo-
yun e¤mesi sa¤land›ktan sonra da
yoksulluktan, beslenme yetersizli-
¤inden, hastane yetersizli¤inden, ifl
cinayetlerinden ölümleri “takdiri
ilahi” diye kabul ettirmek kolaylafl›r
zaten. fiunu da yeri gelmiflken ekle-
yim: “‹slamda ruhban s›n›f› yok-
tur” denir hep. Bunu da islam›n di-
¤er dinlere göre bir üstünlü¤ü ola-
rak sayarlar. Bu görüfl art›k geçerli
de¤ildir. Bugünkü gerçe¤i ifade et-
memektedir. Ortal›k fleyhlerden, çe-
flitli isimlerdeki dini liderlerden ge-
çilmemektedir. Bunlar düpedüz ay-
r›cal›kl› bir ruhban s›n›f›d›r. Düpe-
düz Kilise gibi, dini yetkilerini kul-
lanarak elde ettikleri mal mülk sahi-
bi bir aristokrat s›n›f›n› oluflturmak-
tad›rlar. Resmi olarak bunun ad›n›n
konmam›fl olmas› önemli de¤ildir.  

Mazlum: Burada k›saca da is-
lamc›lar›n “ümmetçilik” anlay›fl›n-
dan sözedebiliriz. ‹slamc›lar, üm-
metçili¤i mesela kapitalizmin yarat-
t›¤› s›n›fsal farkl›l›klara, ulusal so-
runlara karfl› da bir çözüm olarak
sunarlar. “Ümmetçilik birlefltirir”
derler. Ümmetçili¤in “s›n›fsal fark-
lar›” ortadan kald›rmayaca¤›, ulusal
sorunlar› (mesela Kürt sorununu)
çözemeyece¤i bir yana, islamc›lar
bugün “ümmetçi” bile olamayacak
kadar sisteme angaje olmufllard›r. 

‹slama göre bütün müslümanlar
(hatta tüm insanlar) Hz. Muham-
med'in ümmeti durumundad›r. Her
müslüman milliyeti ne olursa olsun

önce ümmetin bir parças›d›r. Birlefl-
tirici olan din ba¤›d›r. 

Bu düflüncede tutarl› m›d›rlar?
Müslüman Irak halk›na karfl› emper-
yalizmin sald›r›s› sürerken onlarca
“müslüman ülke”nin, AKP dahil,
“islamc›” bir sürü iktidar›n ABD’yi
desteklemesine bakmak yeterlidir.
Ayn› fley müslüman Filistin halk›na
ony›llard›r kan kusturan ‹srail dev-
letiyle iliflkilerde de görülür. 

Kuflkusuz, müslümanl›k bir
inanç sistemi olarak, her din gibi
belli bir ortakl›k kültürü tafl›makta-
d›r. Ancak bu tek bafl›na dini inan-
c›n birlefltirici oldu¤unun göstergesi
de¤ildir. Kald› ki bugün islam›n çe-
flitli mezhepler flekilde bölünmüfl
olmas› da kendini dahi tek bir bütün
olarak tutamam›fl olmas›n›n göster-
gesidir. “Ümmet” ideolojisi, s›n›f-
lar, ezenler, ezilenler ve tarih bo-
yunca süren iktidar savafllar› karfl›-
s›nda fiilen yokolmufltur. Bugün sa-
dece dilde vard›r. 

Bunun ötesinde islamc›l›k, bafl-
ka inançtan ya da inançs›z insanlar›
"kafir" diyerek küçümser, reddede-
rek, birlefltiren de¤il, ay›ran bir rol
oynar. Kendi içindeki Alevi-Sünni
çat›flmalar› bile, islamc›l›¤›n  birlefl-
tirici bir ideolojik olman›n ne kadar
uza¤›na düfltü¤ünü gösterir. 

Kemal: Sohbetimizi burada bi-
tirelim. Burada islamc›l›¤›n genel
olarak mevcut sistemlere bir alter-
natifinin bulunmad›¤›n› ele ald›k.
Fakat buna ra¤men mevcut sistem-
lere karfl› mücadele eden islamc›la-
r›, emperyalizmin oligarflinin iflbir-
likçilerinden ayr› bir yere koydu¤u-
muzu da belirtelim. Gelecek hafta
baflka bir sohbette buluflmak üzere
flimdilik hoflçakal›n. 
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slam, mesela h›ristiyanl›ktan farkl›
olarak toplumsal yaflam› düzenleme
iddias›nda bir dindir. 
Fakat iflte tam bu noktada sorun flu
ki; hayat›n birçok alan›n› kapitalizm
düzenliyor zaten. Sen e¤er kapitaliz-
me karfl› bir alternatife sahip de¤il-
sen, yapabileceklerin, toplumsal ya-
flam›n müdahale edebilece¤in alan-
lar› bellidir ve çok s›n›rl›d›r. 

‹
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✔✔ OOligarfli uusulü yyasa, ‘‘komisyon’ 
1993’te Bolu Da¤ Komando Tugay› taraf›ndan köy-
lerinden sürülen, Bitlis’in Hizan Kuludere Belde-
si’ne ba¤l› Kayadeler Köylüleri, “AB’ye uyum yasa-
lar›” çerçevesinde ç›kar›lan ‘Terör ve Terörle Müca-
deleden Do¤an Zararlar›n Karfl›lanmas› Hakk›nda
Kanun’dan yararlanmak istediler. Bu amaçla, Bitlis
Valili¤i’ne baflvurarak zararlar›n›n tazminini istedi-
ler. Ancak karfl›lar›nda çok tan›d›k bir ismi buldular.
Ayn› zamanda valilik vekaletini yürüten ve valili¤in
kurdu¤u “Zarar Tespit Komisyonu” Baflkan› olan,
Hizan Eski Kaymakam› Mehmet Türköz, köylerinin
dozerle yerle bir edilmesi emrini vermiflti. 

Nitekim köylülerin baflvurular› karfl›s›nda da, Bay›n-
d›rl›k ve Ziraat Müdürlü¤ü’nün keflif raporlar›n› iflle-
me koymad› ve bölge karakolunun raporunu bekle-
yece¤ini bildirerek, bu tür yasalar›n, komisyonlar›n
bir oyundan ibaret oldu¤unu göstermifl oldu. AB
etiketli yasa da “el mahkum” ç›kar›lm›fl, ancak uy-
gulanmayan onlarca yasalardan biri. 

✔✔ Klasik bbir bburjuva ppolitikac›s›
Bilindi¤i üzere, Karadeniz Otoyolu, do¤aya verece¤i
zarardan, halk›n yaflam›n› olumsuz etkileyece¤in-
den, bölge halk› taraf›ndan tepkiyle karfl›lanmakta. 

Çevre Bakan› Osman Pepe, bir toplant›da, “güzellik-
leri kendi ellerimizle azar azar tüketiyoruz. Karade-
niz’in duble yola ihtiyac› vard›, ama bu yol keflke
buradan geçmeseydi. Bunu yapanlar›n eli kolu k›r›l-
s›n” dedi.

Peki kim yapm›flt› bu yolu? Müteahhitler kendi bafl-
lar›na m› buradan geçirmifllerdi? ‹zni kim vermifl,
projeyi kim onaylam›flt›? Elbette ki, hükümet. Halk›
aptal yerine koyan bezirgan politikac› tipinin klasik
bir örne¤i. Tekellerin ç›kar› varsa, çevrenin, halk›n
yaflam›n›n ne önemi var. Bakan›n çevre konusun-
daki hassasiyetini, alt›n madenleri konusundan bi-
liyoruz, tekellerin saf›ndad›r. Ancak, bakan›n riya-
karl›¤› sadece kendi hükümetinin bu yola izin ver-
mesiyle bitmiyor. 

Çevre Bakanl›¤›’n›n 2003 tarihinde haz›rlad›¤› ÇED
Yönetmeli¤i’nin geçici 4. maddesiyle yol, Çevresel
Etki De¤erlendirmesi (ÇED) raporunda muaf tutul-
mufltu. Alt›ndaki imza ise, Bakan Pepe’den baflka-
s› de¤ildi. Yine, Baflbakan Erdo¤an 2004’te yay›n-
lad›¤› genelgeyle “2005 sonuna kadar ne oolursa ool-
sun yolun bitirilmesini” emrediyordu. 

✔✔ E¤itim ssistemi bbildi¤iniz ggibi!
Ortaö¤retim kurumlar› s›nav› OKS’de bu y›l da 46
bin 733 ö¤renci “SIFIR” puan ald›. Bakan geçen y›l
oldu¤u gibi yine, sorumlusu oldu¤u e¤itim sistemi
yerine, “yanl›fllar do¤rular› götürdü¤ü için böyle ol-
du” saçmal›¤› ile izah etmeye giriflti. 

not düflüyoruz Ar›nç: Lenin’i ölü görmek güzel

Yeflil Kuflak Kafas›!
Bir gezi için Rusya’da bulunan, TBMM Baflkan› Bü-

lent Ar›nç, Lenin’in K›z›l Meydan’daki mozalesini de
ziyaret etmifl. Gazetecilerin sorusu üzerine de, gülerek
flöyle demifl: “Lenin’i ölü olarak görmek çok güzel”. Ne
“halt” yedi¤inin fark›nda olan Ar›nç, ard›ndan gazeteci-
leri, “aman bunlar› yazmay›n” diye uyarmay› da ihmal
etmemifl.

Bir ülkenin liderine yap›lan sayg›s›zl›k diyebilirsi-
niz, densizlik diyebilirsiniz ya da burjuva bas›n›n söyle-
di¤i gibi “gaf” olarak da görebilirsiniz. Ama asl›nda
bunlar›n da ötesindedir Ar›nç ve onun gibi “islamc›” ka-
falar›n sorunu. Bülent Ar›nç, Amerikan emperyalizmi-
nin “Yeflil kuflak”ta kendilerine ö¤rettikleriyle yafl›yor,
anti-komünizm hücrelerine yerleflmifl. Hâlâ o g›da ile
yafl›yor. Muhtemel ki, Ar›nç’›n kendisi de Amerikan an-
ti-komünizm kampanyas›nda yerini alm›flt›r. Emperya-
lizm bir sistemi y›k›yor, bu islamc› kafa zil tak›p oynu-
yor! Sonra da gelsin “ABD karfl›tl›¤›”. Bugünkü dünya
düzenine her ne flekilde olursa olsun elefltirisi olan biri,
sosyalist sistemin y›k›lm›fl olmas›nda da üzüntü duyar.
Bunun için solcu, komünist olmas›
gerekmiyor. Ama onun kafa-
s› hâlâ sola, sosyalizme
düflmanl›kla dolu.

Bir baflka boyu-
tu ise, bunu söyle-
yen, o kesimin en
dini bütün adam›.
Mezara, ölüye bile
sayg›s› olmayan›n
ne dine inanc› vard›r,
ne de ahlak›. Din, bu
bezirganlar için ran-
tiyedir, koltu¤a
yürümenin is-
tismar arac›-
d›r. Sadece
bir halk›n
de¤il, tüm
d ü n y a
emekçileri
için öm-
rünü ada-
m a n › n
ahlak›n-
dan ne
a n l a r
bu ka-
fa...
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Okurlar›m›z›n hat›rlayaca¤› gibi, Sul-
tanbeyli Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
fiubesi Yönetimi, Genel Merkez taraf›n-
dan anti-demokratik yöntemlerle görev-
den al›nm›flt›. 10 Temmuz günü, Sultan-
beyli Adliyesi'nde hakk›nda aç›lan sorufl-
turma ile ilgili savc›l›¤a ifade verdikten
sonra bir aç›klama yapan, görevden al›nan
fiube Baflkan› Sadegül Çavufl, süresiz aç-
l›k grevine bafllad›¤›n› duyurdu.

Haks›z yere görevden al›nd›¤›n› belir-
ten Çavufl, tarih boyunca alevilerin hak-
s›zl›¤a boyun e¤medi¤ini hat›rlatarak,
“burada insanlara yap›lan bir haks›zl›k

var. Bunun için süresiz açl›k grevine bafllad›k. Mücadelemizi, Genel Merkez
bizim görevimizi iade edene kadar açl›k grevi ile devam ettirece¤iz” dedi. 

Her a¤ac›n kurdu içinden olur. A¤aç kendini yenileyecek! Belediyenin
cemevi yap›m› çal›flmalar›n› engelleyemedi¤ini, ancak genel merkezin en-
gelledi¤ini kaydeden Çavufl, flöyle konufltu: “Her a¤ac›n kurdu kendinden
olurmufl. Bu kurt da bizim içimizde. Ama a¤aç kendini yeniler ve kurdu için-
den atar. Biz de öyle yapaca¤›z. Genel Baflkan›n Milliyet Gazetesi'nde Der-
ya Sazak'la röportaj› var. ‘AKP milletvekillerinin içinde neden alevi yok?’
diyor. Zaten olmamas› gerekir. Ama Kaz›m Genç neden bunu sürekli gün-
deme getiriyor? Bizi kullanarak milletvekili mi olacak?"

Kaz›m Genç Sultanbeyli’deki Aleviler’e ihanet etti Eyleme kat›lan di-
¤er dernek yöneticilerinden ‹smail fiahinbay ise, ibadet binas› yapmak iste-
diklerini, karfl›lar›na belediyenin ç›kt›¤›n›, inançlar› için mücadele ettikleri-
ni hat›rlatarak, “fiimdi ikinci boyut oldu. Kaz›m Genç hiç olmayacak bir ka-
rarla Sultanbeyli fiubesi'nin yönetimini feshetti. Genel merkeze yak›flmaya-
cak bir tav›r gösterdi. Bizim çal›flma azmimizi bitirmek istedi. Belediyenin
karfl›s›nda bizim gücümüzü k›ran, Genel Baflkan Kaz›m Genç’tir” fleklinde
düflüncelerini ifade etti. 

Zab›ta gözalt›na almad›, genel merkezimiz gözetime ald› Kaz›m
Genç’in Sultanbeyli'de yaflayan 20-25 bin aleviye ihanet etti¤ini kaydeden
fiahinbey, üç buçuk y›ld›r mücadele verdi¤ini, ancak hiç gözalt›na al›nmad›-
¤›n› hat›rlatarak, “ama genel merkezim beni gözetim alt›na alm›flt›r. Bizi
mahkum eden, ma¤dur eden genel merkez ve Baflkand›r. Yasa ve tüzükler
bellidir. Soruflturulur, araflt›r›l›r, karar verilir. Soruflturma yok. Araflt›rma
yok. Uyar› yok. Genel merkezim beni resmen hiçbir fley sormadan mahkum
etmifl, cezaevine atm›flt›r. Biz 109 üyenin iradesiyle geldik. Bu iradeyi fes-
hettiler. Bu mücadelede baflkan›m›z›n sonuna kadar yan›nday›m. Bu müca-
deleyi kazanaca¤›z. Söz verdi¤imiz cemevini buraya yapaca¤›z, bedeli ne
olursa olsun" dedi. 

Aç›klamada sözalan Alevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan Yard›mc›-
s› Ali Kenano¤lu ise, keyfi uygulamalara son verilmesini isteyerek cemevi
inflaat›na izin verilmesini istedi. Kenano¤lu, “Sultanbeyli fiubesi’ndeki ar-
kadafllar onurlu direnifllerini sürdürüyorlar. Biz bu direnifli destekliyor ve
halk›m›z›n bu talebinin kabul edilmesini bekliyoruz” fleklinde konufltu.

fiube yöneticilerinin açl›k grevi halen devam ediyor. 

Sivas Katliam›’n› 
unutturmayaca¤›z!

Geçen hafta dergimizde yay›n-
layamad›¤›m›z 2 Temmuz Sivas
flehitlerini anma etkinliklerine yer
veriyoruz.

Esenler HÖC Temsilcili¤i 2
Temmuz akflam› Çiftehavuzlar
Mahallesi'nden bafllayarak, Nam›k
Kemal Mahallesi'ne kadar yürüdü
ve burada bir aç›klama yapt›. "Si-
vas Katliam›n› Unutma Unuttur-
ma" pankart›n›n tafl›nd›¤› yürü-
yüfle, 200 kifli kat›ld›. 

Gazi Temel Haklar, 1 Temmuz
gecesi, 300 kiflinin kat›l›m› ile
yaklafl›k 2 kilometrelik bir yürü-
yüflle katliam› lanetledi. Eylemde
s›k s›k “Sivas’› Unutma Unuttur-
ma, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz,  Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede, Kahrolsun M‹T
CIA Kontrgerilla” sloganlar› at›l-
d›. Yürüyüflün ard›ndan aç›klama
yap›ld› ve marfllar söylendi. 

Gülsuyu Mahallesi’nde
HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar, Özgürlük Meydan›'na ka-
dar yapt›klar› yürüyüflte, 2 Tem-
muz'da Sondurak'ta "Sivas, Gazi,
19 Aral›k Katleden Devlettir" pan-
kart› tafl›d›lar. 250 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde HÖC 80 kifliyle yerald›.

Bir baflka etkinlik ise, Koca-
eli’ndeydi. Belediye ‹flhan› önün-
den "Sivas'› Unutmad›k Unuttur-
mayaca¤›z" pankart› alt›nda ‹nsan
Haklar› Park›' na yürüyen 250 kifli
"Sivas'›n Hesab› Sorulacak” slo-
gan› att›. HÖC' ün de kitlesel kat›l-
d›¤› yürüyüfl sonunda Grup K›v›l-
c›m bir dinleti verdi. 

Sultanbeyli Pir Sultan’da tasfiyecili¤e karfl› mücadele

Sadegül Çavufl Açl›k Grevinde



TAYAD'l› Aileler’in “tecrite son” talebiyle yürüttü¤ü
eylem ve etkinlikler aral›ks›z sürüyor. 

‹stanbul ve Adana’daki Direnifl Evleri’ndeki destek
açl›k grevlerinin d›fl›nda; ‹zmir’de Buca Forbes giriflin-
de, Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda, Hatay’da ‘Antak-
ya Büyük Park›'nda, Samsun’da ise, “Hürriyet Mahalle-
si Süleymaniye Geçidi Sefa Sokak NO: 4 Kat: 2” adre-
sindeki bir evde açl›k grevleri devam ediyor. Açl›k gre-
vinin yap›ld›¤› yerler, direnifle iliflkin düflüncelerini ifa-

de etmek,
destek ver-
mek iste-
yenler aç›-
s›ndan bir
u¤rak yeri
o l u r k e n ,
ö z e l l i k l e
parklarda
yap›lan ey-
lemler, tec-
ritten ha-
beri olma-

yan insanlar›n da tecriti duymalar›n› sa¤l›yor.

Öte yandan TAYAD’l›lar, oturma eylemlerinde tut-
sak mektuplar› okuyarak, tecritteki tutsaklar›n kendi a¤-
z›ndan iflkenceyi anlat›yorlar. Her hafta birçok kentte
periyodik olarak yap›lan bu eylemlerden biri Ankara
Abdi ‹pekçi Park›’ndayd›. DKÖ, sendika ve siyasi parti
temsilcilerinin destek amaçl› olarak, hücre içine girip
mektup okudu¤u eylem, 14. kez tekrarland›. Bu hafta
tutsak mektubu Halkevleri Genel Sekreteri Av. Ender
Büyükçulha taraf›ndan okundu. 

"Tecrite Son" ve "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum"
pankartlar›, direniflçilerin resimlerinin aç›ld›¤› eylemde
konuflan Mehmet Y›lmaz, Gülcan Görüro¤lu’ndan al›n-
t› yaparak, "Ne AKP iktidar›n›n yasalar›, ne de provo-
kasyonlar, sald›r›lar direniflimizi teslim alamayacak!"
fleklinde konufltu. 

Hapishanelerde yaflanan sald›r› ve hak ihlallerinden
de sözeden Y›lmaz’›n ard›ndan, Tekirda¤ 1 No'lu F Ti-
pi’nden Ercan Kutlu’nun mektubu, Ender Büyükçulha
taraf›ndan hücre maketinin içinde okundu. "Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun” slogan› at›lan eyleme, Maz-
lum-Der de destek verdi. 

‹zmir TAYAD'l› Aileler de, 8 Temmuz günü, Keme-
ralt›'nda 22. kez biraraya geldiler. DHP'nin destek ver-
di¤i eylemde, tutsak mektubunu, çarfl›n›n oldukça kala-
bal›k olmas›ndan dolay›, çok say›da kifli dinlerken,
“Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slo-
ganlar› hayk›r›ld›. TAYAD ad›na aç›klamay› yapan Re-
zan Özo¤lu, Av. Behiç Aflç›, Gülcan Görüro¤lu ve Sev-

gi Saymaz’›n ölüme yürüdükleri hat›rlat›larak, “122 in-
san gibi onlar da hücre hücre eriyorlar. Bu zulme DUR
demek için gerekirse ölürüz diyorlar, ve gün be gün ölü-
yorlar” diye konufltu. Trabzon’da linç giriflimini de pro-
testo eden TAYAD’l›lar, daha sonra Tekirda¤ F Ti-
pi'nden Ercan Kutlu'nun tecriti anlatan mektubunu otur-
ma eylemi s›ras›nda okudular. 

Bu arada ‹zmir polisi, son dönemde Buca-Forbes gi-
riflinde 50 gündür devam eden açl›k grevine destek için
gelenleri tedirgin etmeye çal›fl›yor. Kemeralt›’ndaki ey-
lem sonras›nda da, eyleme kat›lan Serkan Onur Y›lmaz,
Zülfikar Cinpolat, Ercan Cinpolat’a da keyfi kimlik sor-
ma bahanesi ile ayn› yöntemi uygulad›. Kemeralt› Kara-
kolu’nun önünden toplanan TAYAD'l›lar, arkadafllar›n›n
serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan da¤›ld›lar. 

Mersin TAYAD'l›lar, 3 Temmuz günü Taflbina önün-
de yapt›klar› oturma eyleminde, 'Tecrite Son' pankart›
açarak, Av.Behiç Aflç› ile Gülcan Görüro¤lu'nun resim-
lerini tafl›d›lar. Gülbeyaz Karaer taraf›ndan yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan Sincan 1 No'lu F Tipi'nden Rab-
bena Hanedar’›n mektubu okundu. Bu arada, Mersin'de
TAYAD'l› Aileler'in direnifle iliflkin bildirileri, dergimi-
zin okurlar› taraf›ndan da kendi olanaklar› ile ço¤alt›la-
rak da¤›t›l›yor. Bunun bir örne¤i, Mersin'in tatil sitele-
rinde yafland›.

Hatay TAYAD’l›lar sürdürdükleri açl›k grevinin ya-
n›s›ra, 20. haftada da Ulus Meydan›’nda oturma eylemi
gerçeklefltirdiler. Niyazi Harnupo¤lu taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde bulunan
Nebiha Arac› üzerindeki tecriti koyulaflt›ran uygulama-
lara dikkat çekildi. 

Oturma eylemleri ‹stanbul’da da devam etti. 9 Tem-
muz günü Sultanahmet Park›’nda gerçeklefltirilen ey-
lemde, Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar aç›ld›. Bu hafta,
tutsak annesi Nagehan Kurt, Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’n-
den Ercan Kutlu'nun mektubunu okudu. 100 kiflinin ka-
t›ld›¤› eylem, "Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz, Tecri-
te Son" sloganlar›yla sona erdi.

Adana TAYAD'l›lar da 10 Temmuz’da ‹nönü Par-
k›’nda "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›
açarak gerçeklefltirdikleri 1 saatlik oturma eyleminde,
Gülcan Görüro¤lu’nun sesini bir kez daha Adana halk›-
na duyurdular. 

Samsun TAYAD’l› Aileler, 8 Temmuz’da Süleyma-
niye Geçidi’nde "Tecrite Son” pankart› açarak düzenle-
dikleri eylemde, Samsun halk›na "Bu direnifl senin için
ey halk›m›z" diye seslenerek, tecriti ve bu direniflin ne-
den sürdü¤ünü anlat›lar. Açl›k grevinde bulunan Hasan
To¤an ve Banu Özcan'›n da kat›ld›¤› eyleme, Halkevle-
ri ve BDSP üyeleri de destek verdi.

29 Haziran tarihinde, ikifler kiflilik gruplar halinde
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bafllayan açl›k grevi ise, devam ediyor. 3. grup olarak
eyleme bafllayan Hüseyin Aktafl ve Atanur Durmufl,
“gelin, tecrit zulmünü size de anlatal›m” ça¤r›s›nda bu-
lunuyorlar. Bu arada eyleme destek ziyaretleri de yap›-
l›yor. 6 Temmuz’da EMEP'liler, açl›k grevinin sürdürül-
dü¤ü evi ziyaret ederken, Halkevleri üyeleri de ertesi
günü ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler. 

Avrupa’da 30 günlük açl›k grevleri sona erdi

Avrupa’n›n sorumlulu¤u teflhir 
edilmeye devam ediyor
Avrupa ülkelerinde TAYAD Komite taraf›ndan bafl-

lat›lan 30 günlük destek açl›k grevleri sona erdi. Çeflitli
eylemlerle tecriti anlatmaya, Avrupa Birli¤i’nin bu ifl-
kenceye ve zulme deste¤ini teflhir etmeye devam ede-
ceklerini ifade eden TAYAD Komite üyeleri, bildiriler-
le, kitlesel eylemlerle direniflin sesini Avrupa kamuoyu-
na duyurmaya devam ettiler.

Almanya’da birçok kentte afifller, bildiriler da¤›t›-
l›rken, Köln TAYAD Komite taraf›ndan Anadolu Halk
Kültürevi'nde düzenlenen toplant›da tecrite karfl› müca-
delenin sürece¤i kaydedildi. Eylemini sonland›ran 30
gün açl›k grevcisi Yeter Karada¤, “küçük bir nefeste ben
katabildiysem ne mutlu bana" diye konufltu. Eyleme son
hafta 7 kifli 8 günlük, 6 kifli de 3 günlük destek verdi. 8
Haziran’da ise, Berlin'de D›fliflleri Bakanl›¤› önünde
protesto eylemi düzenlendi ve Avrupa’ya “tecrite deste-
¤e son verin” ça¤r›s› yap›ld›. Eyleme MKP, T‹KP, KP-
‹Ö ile ‹talyan iki grup da destek verdi. Frankfurt Darms-
tadt Üniversitesi’nde tecriti anlatan fotograf sergisi
özellikle ö¤rencilerin ilgisi ile karfl›laflt›. 

Hollanda’n›n Rotterdam kentinde 8 Temmuz’da bil-
gilendirme stand› aç›larak 1500 bildiri Hollanda halk›na
da¤›t›l›rken, açl›k grevinin tamamland›¤› 9 Temmuz
günü  Anadolu-Der'de düzenlenen toplant›da açl›k grev-
cisi Erol Günefl de bir konuflma yapt›. Ayr›ca Denhaag
ve Rotterdam kentlerinde afifller ve "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" yaz›l› pankartlar as›ld›. 

Avusturya TAYAD Komite üyeleri ve UTMP tem-
silcisinden  oluflan bir heyet, Viyana Filistin Büyükelçi-
si Dr. Zuheir Elwazer´i ziyaret ederek, hem Filistin hal-
k›n›n direnifline destek sundu, hem de F Tipi’nde süren
direnifl hakk›nda bilgi verdi. Heyetin bir baflka görüfl-
mesi de, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu  Baflka-
n›  Mehmet Ali Çankaya ile gerçeklefltirdi. Çankaya
tecriti teflhir edecek her çal›flmaya imza ataca¤›n› ifade
etti. Uluslararas› Af Örgütü ile yap›lan görüflmede ise,
122 insan›n ölümünün, örgütü ilgilendirmedi¤i görüldü.
Ayr›ca Viyana, ‹nnsbruck kentlerinde standlar, bildiri
da¤›t›mlar› gerçeklefltirildi. 

Nazi kamp› tutsa¤›ndan direnifle destek... Avustur-
ya’daki en anlaml› destek ise, Avusturya’da Nazi kamp-
lar›nda  esir kal›p sa¤ kurtulan Margarite isimli bir de-

mokrat›n, Anadolu Federasyonu’nda süren açl›k grevini
ziyaret ederek, direnifli sonuna kadar destekledi¤ini ifa-
de etmesi ve bir akflam orada kalmas› oldu. 

‹sviçre TAYAD Komite üyeleri, geçen hafta oldu¤u
gibi bu hafta 6 Temmuz’da, iade tehdidi alt›nda olan Er-
do¤an Elmas'›n serbest b›rak›lmas› ve tecrite karfl› eyle-
mi birlefltirerek "Türkiye'deki ölüm orucu direniflini
desteklemek için 30 günlük açl›k grevindeyiz" pankart›
aç›p bildiriler da¤›tt›lar. 8 Temmuz günü ise, Türkiye
Zürich Konsoloslu¤u önünde bir eylem gerçeklefltirile-
rek, katliamc› devlet protesto edildi. ‹sviçre’de de açl›k
grevinin bitirildi¤i gün BKM’de topland› düzenlendi ve
“direnenlerin yan›nda olmaya devam edece¤iz” denildi. 

Belçika’da Avrupa Parlamentosu yan›nda 7 Tem-
muz günü bir eylem düzenlendi. “Avrupa’n›n onay›yla
F Tipi Hapishanelerde 122 ‹nsan Öldü 600 ‹nsan Sakat
Kald›, Tecrite Son” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eyleme, k›-
sa süre önce özgürlü¤üne kavuflan Bahar Kimyongür de
kat›ld›. Bu arada UTMP taraf›ndan verilen bilgiye göre,
Bruges Hapishanesi’nde tutuklu bulunan DHKP-C dava
tutsa¤› Musa Aflo¤lu, sürdürülen kampanyaya kat›larak,
2-9 Temmuz tarihlerinde açl›k grevi yapt›. 

Yunan Parlamentosu’nda tecrit önergesi... Ülkemize
heyetler göndererek direnifle destek veren Yunan emek-
çiler, demokratik sol güçler, bu kez de ölüm orucu ve
tecriti Yunanistan Parlamentosu’na tafl›d›lar. Yunanistan
Komünist Partisi (KKE) milletvekilleri Antonis Skilla-
kos ve Vera Nikolaidu, tecrit, linç sald›r›lar› konulu so-
ru önergesinde, Türkiye’de yaflananlar› anlatarak, D›flifl-
leri Bakan›’na, “böylesine kabul edilemez insanl›k d›fl›
sald›r›lar›n son bulmas› için, her hangi bir flekilde Türk
makamlar›na ve uluslararas› kamuoyuna gündeme ge-
tirmek gibi niyetiniz var m›d›r?" diye sordular.

Ayr›ca Türkiyeli Devrimci Tutsaklarla Dayan›flma
Komitesi, 5 Temmuz’da meclisi ziyaret ederek KKE ve
Sol Birlik Partisi (Sinaspismos) yetkilileriyle görüfltü.
Tüm milletvekilleri için haz›rlanan dosyalar da¤›t›l›r-
ken, bu iki parti temsilcileri desteklerinin devam edece-
¤ini vurgulad›lar. 30 Haziran- 2 Temmuz günleri aras›n-
da KKE' nin düzenledi¤i üç günlük Anti-Emperyalist
Festival’de ve yine KKE d›fl›ndaki örgütlerin düzenledi-
¤i Irkç›l›k Karfl›t› Festival’de ölüm orucunu anlatan bin-
lerce bildiri da¤›t›ld› ve Atina'da binlerce afifl as›ld›.  

Fransa’daki eylem de, 9 Temmuz’da, Türkiyeliler’in
yo¤un olarak bulundu¤u Strasburg St. Denis'de yap›lan
eylemle sona erdi. Fransa TAYAD Komite, "6 y›ld›r
Türkiye’de Tecrit 122. Ölüme Sebep Oldu Sorumlusu
Türkiye ve Destek Veren Avrupa Devletleridir" pankar-
t›yla 7 Temmuz günü Frans›z Parlamentosu önünde
yapt›klar› eylem sonras›, Parlamanto Baflkanl›¤›’na ve
di¤er grubu bulunan siyasi partilere, tecriti ve çözümle-
rini anlatan birer dosya sundular.

Avustralya K›tas›’nda da parlamenterlerle görüfl-
meler, bildiri da¤›t›m›, afifller ve destek açl›k grevi ile
tecrite karfl› eylemler devam etti.
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‹kisi de ayn› günlerde yafland›...
‹kisi de ayn› günlerde yerald› med-
yada... Her ikisine ayr›lan yer ara-
s›ndaki fark, korkunç bir adaletsiz-
li¤i yans›t›yor ve ondan daha korku-
tucu bir dünyay› resmediyordu.
“Adalet, evrenin ruhudur” demiflti
Ömer Hayyam. Evrenin ruhunu fut-
bol teslim alm›flt› Gazze iflgal edilir-
ken. “Futbolla yat›p kalk›yor”du
dünya; tarihin en afla¤›l›k, en alçak-
ça kuflatmas›yla yat›p kalkmas› ge-
rekirken. Tak›m›n›n yedi¤i gollerde
üzülüp kahrolan milyonlar›n bey-
ninde yer kalmam›flt› ‹srail bomba-
lar›n›n k›yd›¤› canlar›n ac›s›na. 

Belki, bir top a¤larla kavufltu¤u,
milyonlar “goool!” diye aya¤a f›rla-
d›¤› anda, bir top mermisinin Gaz-
ze’de bir okulun üstüne düflüp 6-7
yafllar›ndaki çocuklar›n bedenlerini
paramparça ediyordu... Belki, Zida-
ne’nin rakibine kafay› att›¤› anda,
bir ‹srail tank›, bir evin duvarlar›n›
y›kmakla meflguldü. belki, hakem,
Dünya Kupas›’n›n final maç›n›n
bafllama düdü¤ünü çalarken, ‹srail
Genelkurmay Baflkan› Korgeneral
Dan Halutz yeni bir sald›r›n›n emri-
ni veriyordu... 

Olimpiyatlar, malum, uluslarara-
s› spor organizasyonlar›n›n anas› ve
de atas›d›r. Ve biliyor musunuz,
bundan 780 y›l önce, yani neredey-
se sekiz yüzy›l önce, olimpiyatlar
yap›laca¤›nda oyunlara üç ay kala
savafllar durdurulur ve e¤er hâlâ ba-
r›fl yapamam›fllarsa, yar›flmalar bit-
tikten 5 gün sonra yeniden savafl
meydanlar›na dönerlerdi. “Ekeche-
iria” deniyordu bu bar›fl aral›¤›na.
21. yüzy›lda “Ekecheiria”, hayal
bile edilemeyecek kadar uzakta.

fiimdi her fley nas›l tersinden ce-
reyan ediyor. “Dünya durdu” di-
yorlard› final gecesi, “dünya finale
kilitlendi”. Ama kilitlenen yaln›z
kitlelerin beyinleri ve yürekleri.

Emperyalist savafl
makinesi, siyoniz-
min savafl makinesi,
sömürü mekanizma-
lar›, bir saniyeli¤ine
bile olsa asla kilitlen-
miyorlar. Dünya, kupaya
kilitlenmiflken üstelik, on-
lar her zamankinden fazla
kurflun s›k›yor, her zamankinden
fazla bombalar ya¤d›r›yor, iflkence
tezgahlar›n› her zamankinden fazla
çal›flt›r›yorlar ve gökyüzünde
CIA’n›n iflkence uçaklar› dolafl›yor. 

Nas›l bir dünya bu? 

Kim getirdi, nas›l getirdi bu hale?

Kahrolmak m› laz›m, kahretmek
mi? Ama besbelli düflünmek laz›m. 

Dünya kupas›yla yat›p kalkan
yüzmilyonlar›n içinde yüre¤i Gaz-
ze’nin ac›s›n› duyan yok muydu?
Devrimci, sosyalist yok muydu?
Vard› elbette vard›, ama belki de so-
runun en önemli halkas› buradayd›.
Öyle bir kitle psikolojisi ki al›p, sü-
rükleyip götürüyor. Ayn›laflt›r›yor,
sürülefltiriyor, dumura u¤rat›yor...
Dumura u¤rayan beyin, zorlan›yor,
zorlan›yor ve en nihayetinde kendi-
ni mazur gösterecek bir gerekçe ya-
rat›yor kendine. Sol bir gazetede,
ülkenin genel gidiflat›na, mücadele-
ye dair ahkam kesen kalem sahibi,
anti-demokratik sistemden, futbo-
lun nas›l mafyac›lar›n, tekellerin
elinde oyuncak edildi¤i yaz›s›n›n
sonunda bu yaz›y› bitirince yavafl
yavafl Ali Sami Yen’e, Galatasaray
maç›na gidece¤ini yazabiliyor.   

Gitme! Futbol ne zaman ki dü-
zen taraf›ndan kullan›lan bir araç
olmaktan, ne zaman ki mafyac›la-
r›n, tekelcilerin elinde oyuncak ol-
maktan kurtar›l›r, o zaman git o ma-
ça... Ama gidiyor. Gidiyorlar. Mil-
yonlar, onmilyonlar gidiyor. Mil-
yarlar futbolun mabedi stadyumlar-

d a
r u h a n i

bir vecd içinde kendilerinden geçi-
yorlar.  

Ve onlar vecd içindeyken dönü-
yor tüm çarklar. 

Zidane’nin “ezilenlerin sesi,
baflkald›r›fl›” oldu¤u üzerine teori-
ler yap›p, ruhlar›n› bir ay boyunca
“sponsor”lar›n ellerine teslim etme-
lerini meflrulaflt›rmaya çal›fl›rken
solcu enteller, ezilenlerin Gazze’de-
ki sesini duymaktan o kadar uzak-
t›rlar ki... 

“Zizou kafa att›, siyaset kar›fl-
t›...” diye yaz›yordu gazeteler. Bu
nas›l bir “siyaset” ki, onca fleyde ka-
r›flm›yor da, final maç›ndaki kafay-
la kar›fl›yor. Zidane’nin rakip fut-
bolcuya att›¤› kafa üzerine yap›lan
derin politik tahlillerin bollu¤una
karfl›n, mesela Gazze’ye sald›r›n›n
“‹srail’in kendini savunmas›” gibi
sunulmas›na karfl› yorumlara hiç
rastlan›lmamas› bu olaydaki gara-
beti göstermiyor mu...  

Hay›r, dünya kupas›na, kupadaki
“ezen ve ezilen ülkelerin” karfl› kar-
fl›ya geldi¤i maçlara, ezilen göç-
menlerin, zencilerin “starlaflma-
s›”na dair hiçbir derin politik tahlil,
aç›klayamaz dünyan›n flu son bir
ayda yaflad›klar›n›... Dünya halkla-
r›na yaflat›lan ç›lg›nl›k deryas›nda
damla olur belki o tahliller, fazla de-
¤il... Portekiz diktatörü Salazar’›n
meflhur “Üç F”si, flimdi geliflen tek-
nolojiyle, yay›lan iletiflim a¤›yla
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emperyalizmin elinde daha zehirli,
daha sinsi bir silah... Hükmetmek
istiyor tüm beyinlere. Ben ne verir-
sem onu yiyeceksin, ben moda ne-
dir dersem onu giyeceksin, ben ne
gösterirsem onu göreceksin... bana
teslim olacaks›n... teslim olacak-
s›n... olacaks›n... A¤›r çekimde ve
tekrar tekrar geçiyor ekrandan gol-
lerin görüntüleri. Siyonist vahfletin
görüntüleri ise ya hiç gelmiyor ek-
ranlara, ya h›zla gelip geçiyor. Ölen
bebeklerin, y›k›lan okullar›n görün-
tülerine geriye sarm›yorlar hiç. Ge-
riye sar›p, “flu pozisyonda katledil-
diler, savunmas›zd›lar” diye yorum
yapm›yor kimse... “Hücumdakile-
rin” tüm uluslararas› hukuk kuralla-
r›n› ve insanl›k de¤erlerini çi¤neyen
“faul”lerine dikkat çekmiyor yo-
rumcular. Yorulmas›n diye kitlelerin
beyni. Bunlarla üzülüp incinmesin
milyarlar›n yüre¤i. Sar›n görüntüle-
ri geriye, flu golü bir daha izleye-
lim... 

Eduardo Galeano yazm›flt›, bir
faflist, San Pablo Emniyet Müdürü
flöyle demifl bir zamanlar: “Bu aç›k
seçik bir savafl. Bozguna u¤ramak
istemiyorsak... Bizi akflam yeme¤in-
de yemelerine f›rsat vermeden onla-
r› sabah kahvalt›s›nda yutmal›y›z.”

Tüm bu politikalar›n özünü de
söylüyor belki bu sözler; kitleleri
sabah kahvalt›s›nda yutmaya haz›r
hale getirmek... 

Mahallelerinde meflin yuvarlak,
hatta o pahal› geldi¤i için plastik
top peflinde koflanlara de¤il sözü-
müz. Futbola futbol olarak bir düfl-
manl›¤›m›z yok. Lakin mesele bu
de¤il. Mesele derin, mesele Gaz-
ze’deki iflgalden kupadaki finale
uzanan dall› budakl› bir mesele. Ve
bizim derdimiz futbolun kendisin-
den çok bu dallar› ve budaklar›yla. 

Bizim meselemiz insan› insan,
halk› halk olmaktan ç›karan, ezilene
ezildi¤ini, sömürülene sömürüldü-
¤ünü unutturan, Gazze’yi haritadan
silip, dünyay› bir  stadyumun içine
oturtan futbolla... Hat›rlayal›m, “ko-
münist -diyordu Che- dünyan›n öteki
ucunda patlayan haks›z bir tokad›n
ac›s›n› yana¤›ndan hissetmektir.”

Gerçekte komünist olmak da gerek-
mez bunu hissetmek için. Asl›nda
Che’nin tan›m›, vicdan› ve beyni kir-
lenmemifl, kayg›lar›n ve korkular›n
ve bencilliklerin tutsa¤› olmam›fl ya-
l›n haldeki ‹NSAN’›n tan›m›d›r. 

Kupa finaline kilitlenip Gazze’yi
unutanlardansan›z, insan›n yal›n ha-

linden uzaks›n›z. Düflünün. A¤›r çe-
kim tekrar seyredin dünyan›n flu ha-
lini... E¤er varsan›z, bu dünyada
varoldu¤unuzu iddia ediyorsan›z,
düflünün tüm bunlar›! Çünkü zaten
düflünmüyorsan›z, kapal› ya da aç›k
tribünlerde bir seyirci olarak dünya
nüfusundan say›lsan›z da, insan›n
yal›n hali olarak yoksunuzdur... 
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Derler ki, “futbol sadece futbol-
dur”; Dünya kupas›n›n ard›ndan
gazetelerde yeralan flu haberlere
bir gözatal›m bakal›m. 

“Dünya kupas›, yüksek iflsizlik,
düflük tüketim ve düflük büyüme
gibi sorunlarla bo¤uflan Avrupa
ekonomisine yarad›.

“Hollanda merkezli ABN Bankas›,
dünya ticaret dengeleri aç›s›ndan
kazanmas› tüm dünyaya olumlu
yans›yacak ta-
k›m olarak
‹talya’y› gös-
t e r m i fl t i . . .
Ekonomistle-
rin dünya tica-
reti aç›s›ndan
en iyi sonuç olarak gösterdikleri
tahmin ç›kt› ve ‹talya kupay› ald›... 

“Almanya üçüncülükle yetinse de,
ekonomik olarak en kkârl› ç›kan ül-
ke oldu. Alman ekonomisinin ku-
pan›n ard›ndan 25 milyar Euro’ya
kadar kazanç elde edece¤i öngö-
rülüyor. Final oynayan Fransa’n›n
ekonomisinde de binde 1’lik bü-
yüme sa¤layaca¤› tahmin edili-
yor.”

Dünya Kupas› deyip geçmemek
laz›m demek ki; futbol, dünya
ekonomisinde ne kadar önemli
bir rol oynayabiliyormufl...

Ama durun, daha bitmedi. Bak›n
futbol siyasi olarak da nelere ka-
dirmifl... 

“Kupa Almanya’da öyle bir milli-
yetçilik ddalgas› yaratt› ki, Alman
bas›n› buna ‘yeni vatanseverlik’
diye isim koymak zorunda kald›.

Milliyetçilik ilk kez, ‘tu kaka’ ol-
maktan kurtuldu ve iyi bir fley
olarak alg›land›. Almanya, bayra-
¤› ile bar›flt›. Eski solcu sendika-
lar bu milliyetçilik rüzgar›na di-
renmeye kalkt›lar. ‘Bu yükselen,
tehlikeli milliyetçilik’ dediler. Dal-
gan›n alt›nda ezilince ‘milli maç
hariç’ diyecek kadar gerilediler.”

“Zidane üzerinden siyaset... Fran-
sa Cumhurbaflkan› Chirac, va-
rofllarda isyan eden genç göç-
menleri, kendisi de göçmen olan
Zidane arac›l›¤›yla kazanmak is-
tiyor.”

Sonra bak›n, futbol ayn› zamanda
da bir f›rsat’m›fl; “Almanya Bafl-
bakan› Angela Merkel Dünya Ku-

pas › ' n › n
coflku lu
atmosfe-
rini f›rsat
b i l e r e k
K D V ' y e

yüzde 2
zam yapmaya çal›fl›yor.”

Velhas›l flöyle demek uygun olmaz
m›: Eee, hani ‘futbol sadece fut-
bol’du?

Futbol, patronu emekçisiyle, kâr›
art›-de¤eriyle, arz ve talep ka-
nunlar›yla, kapitalizmin tam orta
yerinde oturuyor nicedir. Ve ta
Hitler zaman›ndan beri, egeme-
nin siyaseti futbolun tam orta ye-
rine çöreklenip kalm›flt›r. 

Henüz ufuklar› kendi fabrikalar› ve
flehirleriyle s›n›rl› kapitalistler,
futbol maçlar›n› ayr› fabrikalarda-
ki iflçileri birbirine düflürmek için
kullanmak istemifllerdi yüzy›ldan
fazla zaman önce. Bugünün em-
peryalistleri “küresel” düflünüyor
ve ona gerekti¤inde dünyay›
uyuflturacak bir rol yüklüyor.
Hem de tatl› kârlar›n› ceplerine
atarak... 

‘Futbol sadece 
futboldur’



Musa Yavuzy›lmaz; Trabzon
SDP ‹l Baflkan›... Ali Külü¤: Trab-
zon ÖDP ‹l Baflkan›. Bu iki isim bi-
ze, soldaki bozulman›n, savrulma-
n›n hangi boyutlara ulaflt›¤›n› göste-
riyor. 

Önceki say›m›zda, 25 Hazi-
ran’da TAYAD’l›lara yönelik linç
giriflimi sonras› bu iki partinin yö-
neticilerinin ald›¤› tutumu aktarm›fl,
ad› geçenlerin bir aç›klama yapmak
zorunda oldu¤unu belirtmifltik. Bir
“aç›klamalar›” varm›fl! Yukar›da
küpürlerini görüyorsunuz. 

fiöyle diyor ÖDP ‹l Baflkan›:

“Ali Külü¤ olaylar›n gerçeklefl-
ti¤i 25 Haziran günü ÖDP olarak
‹stanbul’da ‘birlikte yaflam› savu-
nuyoruz’ adl› mitingde olduklar›n›
belirterek, yaflanan olaylarla birlik-
te yaflam›n bir kez daha dinamit-
lendi¤ini vurgulad›.

“Bu gerginlik ve çat›flman›n ta-
raflar›n›n bir avuç maceraperest ol-
du¤unu bildiklerini ifade eden Bafl-
kan Ali Külü¤...

“Onlar ateflledi¤i k›v›lc›m›n tüm

ülkeyi
tu tufl -
turabi-
lece¤i
b i l inç
ve so-
rumlu-
lu¤un-
d a n
yoksun
olduk-

lar›n› aç›kça ortaya koydular. Ken-
dilerini k›n›yoruz. Halk›m›z› da iti-
dalli davranmaya ça¤›r›yoruz” dedi.

Demek, “Bu gerginlik ve çat›fl-
man›n taraflar› bir avuç macerape-
rest” ha! 

Demek, TAYAD’l›larla linç gü-
ruhunu ayn› kefeye koyuyorsun ha!

Sen kimsin?

Senin bir taraf›n yok mu? 

Burjuva bas›nda bile senin gibisi
ç›kmad› fark›nda m›s›n? Kimse, fa-
flist, serseri linç güruhuyla TA-
YAD’l›lar› ayn› kefeye koymaya
yeltenmedi. 

Sen nereden al›yorsun bu cesare-
ti?.. Yoksa cesaretten de¤il korku-
dan m› ediyorsun bu sözleri? Polis
ya da linççiler bir gün senin kap›na
da dayan›r diye korktu¤un için mi
böyle abuk sabuk konufluyorsun?

Kimi k›n›yorsun sen? Hangi öl-
çüyle? Sen devrimci misin, demok-
rat m›s›n, ilerici misin? Muhtemel
ki bu s›fatlardan biriyle tan›ml›yor-
sun kendini. Muhtemel ki bu s›fat-

lardan biriyle tan›mland›¤›n için o
partinin il baflkan› oldun... O zaman
nas›l oluyor da demokratik hakk›n›
kullananlarla linççileri ayn› sorum-
suzlukla suçlayabiliyorsun?

Sana bu “il baflkanl›¤›” payesini
verenlere de yaz›klar olsun! 

*

Ayn› gazetede Sosyalist De-
mokrasi Partisi Trabzon ‹l Baflka-
n› Musa Yavuzy›lmaz’›n da “aç›kla-
mas›” var. 

“Yavuzy›lmaz... gazetemize
yapt›¤› aç›klamada ‹HD’de yap›-
lan... bas›n aç›klamas› sonras› bir
TAYAD taraftar› ile tart›flt›¤›n› söy-
ledi ve “benim bu kifliyle tart›flmam,
sivil polis olarak ifade edilen flahsa
yap›lan sald›r›ya destek vermesi idi.
Sonuçta gelen kim olursa olsun fizi-
ki bir sald›r›y› onaylamak ve polis-
tir sald›r›ls›n diye düflünmek çok
yanl›flt›r. fiunu belirteyim ben orada
‹HD yöneticileri ile tart›flmad›m,
ben orada bir TAYAD taraftar› ile
tart›flt›m” dedi. 

Onun derdi, ‹HD’liyle de¤il, TA-
YAD’l›yla tart›flt›¤›n› kan›tlamak
önce. Küpürden okuyabilece¤iniz
gibi, tekrar tekrar vurguluyor bunu;
“Sak›n bir yanl›fl anlama olmas›n”.

Peki anlad›k, TAYAD’l›yla tar-
t›flm›fls›n, peki ne için? 

Bir sivil polisin bas›n toplant›s›-
n› izlemesi yasal m›? Hay›r. O za-
man sen niye bu yasad›fl›l›¤› savu-
nuyorsun? Polisi savunmak sana m›
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Bak›n bunlara! Okuyun dediklerini!

Ve söyleyin:
Bunlar›n sosyalist,
devrimci, ilerici 
partilerde yeri 
olabilir mi?



kalm›fl? Yavuzy›lmaz’›n aç›klama-
s›n› okuyan da sanacak ki, orada
polise karfl› “cezaland›rma” eylemi
yap›l›yor sanki... Polis d›flar›ya ç›-
kart›lmaya çal›fl›lm›fl o kadar... Ma-
dem o kadar her türlü “fiziki sald›-
r›ya” karfl›yd›n da 6 Nisan’da, 10
Nisan’da niye TAYAD’l›lara sald›-
ran linç güruhuyla da tart›flma cesa-
reti göstermedin?.. 

Polis, bu aç›klaman›z› “not et-
mifltir” bir tarafa. Kendilerini nas›l
cansiperane savundu¤unuzu hat›r-
layacakt›r gerekti¤inde. Ama bunun
d›fl›nda, demokratl›k, demokratik
mücadele aç›s›ndan bu aç›klaman›n
amac› nedir?  

*

Sözkonusu kiflilerin sol ad›na
sergiledikleri bu tablo vahimdir.
Sonuçta bu iki kifli, Türkiye solun-
da uzun bir tarihi geçmifli olan iki
siyasi hareketin, ülkemizin büyük
illerinden birindeki parti teflkilatla-
r›n›n baflkanlar›d›r. 

Önceki say›m›zda Trabzon ÖDP
ve SDP bu sorulara cevap vermeli-
dirler demifltik. Ama bu aç›klama-
lar›n ard›ndan, sorumuzu ÖDP ve
SDP Genel Merkezi’ne yöneltiyo-
ruz do¤rudan. 

Kim bunlar? Bunlar›n “Genel
Merkezleri” var m›? Bunlar›n
ba¤l› olduklar› partilerin yönetimle-
ri, il yöneticilerinin bu sözlerine, ta-
v›rlar›na ne diyorlar? Bu kifliler ve
bu kiflilerin sözleri ve tav›rlar›, bu
partileri ba¤lamakta m›d›r? 

Ama kan›m›zca daha da önemli-
si fludur: Bunlar, “biz sosyalistiz,
ilericiyiz, devrimciyiz” diyen par-
tilerde nas›l yeralabiliyorlar? Böyle
tav›rlar, ilerici, sosyalist partilerde
nas›l meflru görülebiliyor?

*

Kuflku yok ki, bu sorunun ce-
vaplar›ndan biri, düzeniçileflme si-
yasetinde ve “halk›n legal partiye
ihtiyac› var” teorisiyle, y›lg›nl›¤›n
partilefltirilmesindedir. ‹deolojiler,
ilkeler esnedikçe, her konuda oldu-
¤u gibi örgütlenme de pragmatiz-
min hakim olmas›ndad›r.  

ÖDP bünyesinde bu tür örnekler

ilk de¤ildir. Biz bu partilerin çeflitli
illerdeki yöneticilerinin devrimcile-
ri “karanl›k güçler” diye nitelendi-
ren sözlerini de duyduk. Bu partinin
yöneticilerinin, binalar›nda açl›k
grevi yapan tutsak yak›nlar›na karfl›
polis ça¤›rmaya niyetlendiklerini
biliyoruz. ‹lginçtir yine Karadeniz
Bölgesi’nde, ÖDP Ordu il yöneci-
lerinin “terörün sa¤› solu olmaz”
deyip devrimci örgütlere “terörist”
diyen aç›klamalar›n› hat›rl›yoruz.
(Ki o zaman bugünkü SDP de ÖDP
içindeydi.)

Buna benzer tav›rlar›n ço¤alma-
s› üzerine, “Hangi Politikalar ve
Kimler ÖDP'yi ba¤lar?” diye bir
yaz›yla yine ÖDP yöneticilerine
seslenmifltik. (Halk ‹çin Kurtulufl,
13 Aral›k 1997, say›: 59)

O zaman cevap alamam›flt›k. 

Devrimcilikle asla ba¤daflt›r›la-
mayacak, demokratl›k içine s›¤d›r›-
lamayacak söz ve tav›rlar, ÖDP ta-
raf›ndan ne tekzip edilmifl, ne elefl-
tirilmiflti. 

Bu kez de ayn›s› m› olacak, bek-
leyip görece¤iz...Ve bafltan söyle-
yelim ki, yukar›da aktard›¤›m›z
sözlere, tav›rlara iliflkin ÖDP ve
SDP’nin hiçbir aç›klama yapmama-
s›, bu söz ve tav›rlar›n sahiplenil-
di¤i anlam›na gelecektir.  

Çünkü art›k burada tart›fl›lan, ne
Trabzon’daki sorun, ne de linç kar-
fl›s›nda nas›l bir mücadele yürütül-
mesi gerekti¤i sorunudur. Sorun
do¤rudan devrimcili¤in, demokrat-
l›¤›n tan›m›na, siyasal ahlak›na ve
de¤erlerine iliflkin bir sorundur.

Trabzon somutunda, faflist sald›-
r›lar karfl›s›nda neden devrimcilerle
birlikte de¤ilsiniz, hak ve özgürlük-
lerin savunulmas›nda neden kendi-
nizi ortaya koymuyorsunuz tart›fl-
mas›n› yapam›yoruz bile. S›ra ona
gelemiyor. Faflist terör karfl›s›nda
asgari demokratl›k görevlerini yap-
mayanlar, sosyalistlik ad›na, dev-
rimcileri faflistlerle ayn› kefeye
koymaya kalk›fl›yor. Bu, TA-
YAD’l›lardan önce, “sosyalist” s›-
fat›n› tafl›yan partilerin kendisine
hakarettir. Ve umar›z gereken ciddi-
yetle ele al›n›r.  

41

16 Temmuz 2006 / 61

‹mam suçlad›, 
cemaat linç etti!

TAYAD’l›lara yönelik 25 Hazi-
ran’daki linç sald›r›s›yla ayn› gün,
Antalya’n›n Manavgat ‹lçesi’nde de
bir restorandaki patlama olay›n› gö-
rüntülemek isteyen gazetecilere yö-
nelik bir linç sald›r›s› yaflanm›flt›.  

Antalya ÇGD ve çeflitli demok-
ratik kurumlar, geçti¤imiz günlerde
yapt›klar› aç›klamalar ve baflvuru-
larla, linç sald›r›s›n›n çeflitli boyut-
lar›n› ortaya koydular. 

Gazeteciler, bir grup taraf›ndan
dakikalarca dövüldü. Foto¤raf ma-
kineleri ve aksesuarlar› parçalanan
muhabirler hastaneye kald›r›ld›.

“Manavgatl› ülkücüler” olarak
tan›mlanan sald›rganlar, gazetecile-
rin kald›r›ld›¤› hastaneyi de bast›. O
s›rada görüntü almak isteyen bir ka-
meraman ve iki gazeteciyi daha
darp ettiler. Ve bütün bunlar olur-
ken, polis ve jandarma seyretmiflti. 

Sald›rganlar›n birkaç›, -ki içlerin-
de Manavgat Ülkü Ocaklar› Bafl-
kan› da vard›- gözalt›na al›nd›lar.
Ama ayn› gün serbest b›rak›ld›lar.

Antalya ÇGD Yönetim Kurulu
imzal› “‹mam suçlad›, cemaat linç
etti!” bafll›¤›n› tafl›yan aç›klamada
flunlar belirtildi:

“Sald›r›n›n arkas›ndaki zihniyeti
iki ayr› bafll›k alt›nda de¤erlendir-
mek gerekiyor. Birincisi, turizme za-
rar gelmesin mant›¤›yla y›llard›r
gazeteler ve gazeteciler üzerinde
sürdürülen gizli sansür, di¤eri ise
toplumsal histeri haline gelen ve ce-
haletle büyüyen 'linç kültürü'.

... her kötü gidiflin arkas›nda ga-
zete haberlerini gösteren zihniyet,
dünkü olayda gazetecilerin feci fle-
kilde dövülmesine neden olmufltur.
Yani imam suçlam›fl, cemaat de linç
etmeye kalkm›flt›r. 

Görevi halka haber vermek olan
gazetecileri yapt›klar› haberler ne-
deniyle suçlayan turizmciler, yöneti-
ciler ve baz› medya kuruluflu yetkili-
leri, dün yaflanan bu vahim olay›n
sorumlusudur.”
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Yeni bir “Kürt Partisi” kurulu-
yor. Burjuva bas›n ve baz› sol gaze-
teler bu yeni partiyi “DEP’e rakip
parti geliyor”, “Partileflme yolunda
PKK'ya sert elefltiri”, 'Hür Kürtler'
PKK'ye karfl›” gibi bafll›klarla du-
yurdular. 

Eski bakanlardan fierafettin El-
çi’nin ve Eski Milletvekili Mehmet
Ali Eren’in de içlerinde oldu¤u
grup, Hür Kürtler Grubu olarak
adland›r›yor. 8-9 Temmuz’da Hilton
Oteli’nde yapt›klar› toplant›yla hem
kurulufllar›n›, hem düflüncelerini
aç›klad›lar. 

fierafettin Elçi, eski bir bakan..
Hem de oligarflinin “sa¤” partilerin-
den birinden, Adalet Partisi’nden
bakan olmufl. Yani “oligarflinin için-
de” bulunmufl. Böyle birinin “Kürt
sorununu çözmeye” soyunmas› il-
ginç tabii. Ancak aç›klamalar›ndan
da anlafl›laca¤› gibi flafl›rt›c› de¤il. 

Eylül ay›nda partileflecekleri be-
lirtilen Elçi ve grubu, halka de¤il,
egemen s›n›flara dayanarak Kürt so-
rununu çözmeye talip oluyorlar. 

Bu yüzden de Elçi’nin toplant›-
daki mesajlar› ço¤unlukla egemen
s›n›flarad›r. Mesela diyor ki,
“PKK... terörist örgüt damgas› ye-
mifltir... Bugün büyük devletlerin
'terörist' gördü¤ü bir hareketin ba-
flar›ya ulaflma flans› yok."

“Hür Kürtler” için politikada
esas olan “büyük devletlerin itiraz
etmeyece¤i” bir noktada olmakt›r.
Yani Amerikan ve Avrupa emperya-
lizmine karfl› olursan›z, zaten “ba-
flar› flans›n›z s›f›r”d›r. 

Deniyor ki, PKK terörist, bak›n
biz teröre karfl›y›z, bize destek verin.

Elçi bu mesaj› pekifltirmek için
mesela “PKK, Stalinisittir... pek çok
masum insan› ortadan kald›rm›flt›r”
diyor. PKK’nin “Stalin’i -çoktan-
mahkum etti¤ini” iyi biliyordur El-
çi, ama oras› önemli de¤il, önemli
olan egemen s›n›flara verilecek me-

sajd›r, ayn› dilden konufltuklar›n›
kan›tlamakt›r. 

K›sacas›, “Hür Kürtler”, PKK’yi
sa¤dan, düzen cephesinden eleflti-
rerek siyaset sahnesine ç›kan bir ha-
rekettir. PKK çizgisinin Kürt soru-
nuna çözüm getirecek bir çizgi ol-
mad›¤›n› çok söylemiflizdir; ama bu
çizgiyi, sa¤dan elefltirerek ortaya ç›-
kan bir hareketin “çözüm” olmas›,
hiç mi hiç mümkün de¤ildir. Siyaset
sahnesine daha gerici ve milliyetçi
bir noktadan ç›kan bir Kürt Parti-
si’nin “demokratik” bir yan tafl›y›p
tafl›mayaca¤› bile flüphelidir. 

“Hür”lük ve Hürriyet 
bu çizginin neresinde?
Elçi; “Türkiye'nin tüm sorunla-

r›n›n çözümsüz kalmas›n›n temel
nedeni, Kürt sorununun adil ve
Kürtleri tatmin eden bir çözüme ka-
vuflmamas›d›r” diyor. Esas›nda bu
yan›yla PKK de ayn› fleyi söylüyor.
Demokrasi sorununun kapsam› ko-
nusunda düflünceleri birbirine ya-
k›n. Milliyetçilik, sorunu böyle or-
taya koyar. Ama “çözüm” konusun-
da fark var. 

Elçi “Bize göre Kürt sorununun
en adil ve makul çözüm formülü fe-
deratif sistemdir” diyor. 

Peki hangi mücadelenle elde
edeceksin “federatif” çözümü?

‹flte “Hür Kürtler”in hürlü¤ünün
püf noktas› da burada. 

Elçi’nin örnek ald›¤› model
Irak’t›r: “Irak'taki federasyonun ül-
ke birli¤ini sa¤lamakta önemli bir
araç oldu¤unu... Türkiye için de
benzer bir federasyonun toplumsal
bar›fl› sa¤layaca¤›n›” söylüyor. 

“Hür Kürtler”e göre, böyle bir
çözümün önündeki tek engel de
“askeri kesimin zihniyeti”dir.

Oligarflik iktidar ve onun politi-
kalar›, hiç sorun de¤il onlara göre.
Bu tespitle de, AB’yle bir paralellik
kurulmufl olunmaktad›r. 

Amerikan iflgali
alt›nda, Amerika
sayesinde ve anti-
demokratik bir “fe-
derasyonu” örnek
vermek, daha bafl-

tan ba¤›ms›zl›k, demokrasi diye,
Kürt ve Türk halk›n›n özgürlükleri
diye bir sorunlar›n›n olmad›¤›n›
göstermektedir. 

Bir yan›n› Amerika’ya ve Avru-
pa Birli¤i’ne, bir yan›n› Barzani’ye
dayam›fl, ama ad› “Hür”!.. ‹flbirlik-
çili¤in ve icazetçili¤in tarihi ironisi!
Bafltan elleri ayaklar› böylesine zin-
cirlenmifl, yönü yordam› baflkalar›-
na teslim edilmifl bir harekete veri-
lecek en son isim bile de¤ildir
“Hür”!

Fakat burjuva politikac›l›¤›n si-
yaset sahnesine ç›k›fl›, hep aldatma
üzerine kurulu oldu¤u için, bu poli-
tikay› iyi bilen Elçi de bafltan bu al-
datmacayla ç›k›yor sahneye. 

Peki Elçi siyaset sahnesine kim-
ler ad›na ç›k›yor denilirse, bugün
için k›saca flunlar söylenebilir: Oli-
garfli içinde yeralm›fl Kürt egemen
s›n›flar› ve oligarfliye dahil olama-
m›fl ama ç›karlar› bir halk iktidar›n-
da da olmayan orta kesimler, mev-
cut Ortado¤u konjoktüründe art›k
ülkedeki sömürüden daha fazla pay
almalar›n›n mümkün oldu¤unu dü-
flünerek siyaset sahnesine ç›k›yor-
lar. fiu veya bu nitelikteki farkl› ke-
simlerle çeflitli ittifaklar yapsalar da,
Barzani’ye ve emperyalizme daya-
narak ortaya ç›kan “Hür Kürtler”in
niteli¤ini belirleyen as›l olarak bu-
dur. 

Elbette “Hür” Kürtler ilerici,
halktan yana bir hareket olmasa da
oligarfli aç›s›ndan, “Kürt” meselesi-
ni dile getirmifl olmas› nedeniyle en
az›ndan bugün için istenir bir ç›k›fl
de¤ildir. Bugünden “‹stiklal Marfl›
okumad›lar, flehitler için sayg› duru-
flu yapt›lar” denilerek yaygaraya
bafllanm›flt›r. Fakat böyle de olsa, bu
“hür” Kürtler’in konumunu de¤ifl-
tirmez. Emperyalizme ve iflbirlikçi-
lerine s›rt›n› yaslayanlar›n yeri bel-
lidir ve hiçbir halk›n hiçbir sorunu-
nu çözemezler. 

S›rt›n› AB-ABD’ye ve Barzani’ye Dayam›fl

“Hür” Kürtler!



Bir süredir 78'liler BBirli¤i VVakf›
Giriflimi ad›na bir grup, 12 Eylül dö-
neminde ve daha öncesinde ger-
çekleflmifl bir dizi direnifl ve katliam
olay› ile ilgili dosyalar›n yeniden
aç›lmas› konusunda giriflimlerde
bulunuyor. 6 Haziran 1981'de 12
Eylül Cuntas› taraf›ndan öldürülen
Tamer Arda ve Atilla Ermutlu'nun
dosyalar›n›n yeniden aç›lmas› ve
gerekirse A‹HM'e gidilmesi ayn›
grup taraf›ndan gündeme getirildi.
Bu çaban›n özünde devrim savafl-
ç›lar›n› ‘ma¤dur’ olarak gösterme
ve onlar› son nefeslerine de¤in bir
parças› olduklar› devrimci hareket-
ten ve tarihinden koparma bulun-
maktad›r. 

78'liler Birli¤i Vakf› Giriflimi ad›na
hareket eden bu grubun faaliyetleri
iki noktadan kabul edilmezdir.

Birincisi, bilindi¤i gibi Tamer Ar-
da, Atilla Ermutlu, Do¤an Özzümrüt
ve Ercan Yurtbilir devrimci bir ey-
lem öncesi, 6 Haziran 1981’de ‹s-
tanbul'un de¤iflik semtlerinde cunta
taraf›ndan katledilmifllerdir. Son de-
rece aç›k bir biçimde bu devrimcile-
ri imha etme plan› ile davranan cun-
ta güçlerinin sald›r›s›na karfl› dire-
nen dört devrim savaflç›s› 6 Haziran
sabah› aram›zdan ayr›lm›flt›r. 

6 Haziran flavaflç›lar›, bir dev-
rimci hareketin üyesi ve yöneticile-
riydiler ve onlar, en zor koflullarda
dahi olsa devrim mücadelesinin sü-
reklili¤ini savunmufl, son nefesleri-
ne de¤in devrim için savaflma ira-
desiyle hareket etmifllerdir.  

Buna karfl›n, 78'liler ad›na dav-
ranan bu grup, 6 Haziran 1981'de
devrim savaflç›lar› taraf›ndan gelifl-
tirilen direnifli, bir "ma¤duriyet" ve
"hukuk iihlali" sorununa indirgeye-
rek bu devrim savaflç›lar›n› kendile-
rine malzeme yapmaya çal›flmakta-
d›rlar. Savaflarak ölümsüzleflen dü-
flen devrimciler "ma¤dur" de¤il, id-
dia ve hedeflerinin arkas›nda sonu-
na de¤in duran kahramanlard›r. Or-
tada olan fley ise basitçe "hukuk ih-
lali" kavram›n›n içine s›k›flt›r›labile-
cek herhangi bir adli sorun de¤il,

politik mücadelenin ak›fl› içinde
gerçekleflen egemenlerin sald›r›s›na
karfl› direnifltir, politik bir sorundur.

‹kincisi, örgütlü devrimci müca-
dele içinde ölümsüzleflen her dev-
rimci, ayn› zamanda tüm devrim ha-
reketinin ve özelde ise içinde bulun-
du¤u devrimci hareketin iradesinin
ve tarihinin bir parças›d›r. Devrim
mücadelesi tarihsel bir süreklili¤e
sahiptir. Devrim savaflç›lar›na, onla-
r›n direnifllerine dair yap›lan her fley
ayn› zamanda son nefeslerine de¤in
içinde bulunduklar› devrimci hare-
ketin tarihine ve iradesine iliflkin ya-
p›lm›fl bir ifl say›l›r. Devrim savaflç›-
lar›na sayg› ifade etmek, onlar›n kat-
ledilmelerini protesto etmek, an›lar›-
n› ve kurtulufl iradelerini yaflatmak
için etkinlikler yapmak her devrimci-
nin oldu¤u kadar, özgürlük, eflitlik,
demokrasi ve sosyalizm isteyen her
insan›n ve yap›n›n hakk›d›r ve daha
da ötesi görevidir. Ancak, devrim
savaflç›lar›n›n devrimci direnifl ira-
desini, kurtulufl hedefini yans›tma-
yan, bir parças› olduklar› devrimci
hareketin iradesini, o sürece bak›fl
aç›s›n› hiçe sayan hiçbir tutum mefl-
ru de¤ildir, yap›lamaz. Bunu yapan
hangi kurum olursa olsun karfl›s›nda
devrimci hareketin toplam›n› bulur.
78'liler ad›na davranan bu grup,
devrimci hareketlerin örgütlü irade-
sini tan›mama tavr›, örgütsüzlefltir-
me, örgütlü devrimci mücadeleye
yüz çevirme tutumlar›n›n uzant›s›d›r. 

6 Haziran 1981'de ölümsüzleflen
devrim savaflç›lar›na iliflkin 78'liler
Vakf› Giriflimi ad›na bir grup taraf›n-
dan bafllat›lan giriflim bu her iki aç›-
dan da yanl›flt›r vve ssayg›s›zcad›r. 6
Haziran savaflç›lar›n›n bir parças›
oldu¤u siyasal hareket bu giriflime
her iki noktadan da itiraz etmesine
ve bu giriflimin durdurulmas›n› iste-
mesine karfl›n, 78'liler Vakf› Giriflimi
ad›na hareket eden grup oldukça
sayg›s›z bir tutumla tavr›n› sürdür-
müfl, 6 Haziran 2006'da bir bas›n
aç›klamas› ile 6 Haziran'da ölüm-
süzleflenleri "ma¤dur" gösteren ve
ucu A‹HM'e kadar uzanan bir yolu
açm›flt›r. Bu dosya açma sürecinin

sadece 6 Haziran savaflç›lar›yla s›-
n›rl› kalmay›p, baflkaca devrimci
hareketlerden savaflç›lar› da kapsa-
yarak devam edece¤i ise gelen bil-
giler aras›ndad›r. 

Son günlerde 78'liler Vakf› Girifli-
mi ad›na hareket bu grubun mezar›-
n› bulma iddias›yla Veysel Güney'i
de gündemlerine almas› benzer bir
durumdur. Tafl›d›¤› politik kimli¤i,
u¤runa bedeller ödedi¤i de¤erleri
dikkate almadan giriflilmifl bir çaba-
d›r. Mezar›n›n bulunmas› da bu ger-
çe¤i de¤ifltirmez. Veysel Güney sa-
hipsiz de¤ildir. 78'liler Vakf› Giriflimi
ad›na hareket eden bu grup bunu
kendilerine vazife etmekten derhal
vazgeçmelidir.

78'liler Vakf› Giriflimi ad›na hare-
ket eden bu grubun, devrim savafl-
ç›lar›n› ve devrimci de¤erleri bir
ma¤duriyet zemini üzerinden kendi
politikalar›na konu yapmalar› asla
kabul edilemez bir tutumdur. 

78'liler Vakf› Giriflimi ad›na hare-
ket eden bu grup devrim savaflç›la-
r›n›n ve devrimci de¤erlerin üzerin-
den elini çekmelidir. Bu de¤erler
ölümsüzleflenlerimizin kanlar›, can-
lar› pahas›na yarat›lm›fl de¤erlerdir
ve bunlar›n sahipleri ise bir bütün
olarak bu ülkede devrim mücadele-
si veren devrimcilerdir, onlar›n ör-
gütleridir. Bu siyasi yap›lar› yoksa-
yarak böyle bir kampanya düzenle-
nemez; sözünü etti¤imiz kampanya
da iflte tam böyle bir kampanyad›r,
mant›¤› budur. Bu yüzden 78'liler
devrimci hareketlerin tarihlerine,
de¤erlerine ve bu tarih ve de¤erle-
rin en önemli bilefleni olan devrim
mücadelesinde ölümsüzleflenlerin
an›lar›na müdahale anlam›n› tafl›yan
bu kampanyay› derhal durdurmal›
ve devrimci hareketten, bu u¤urda
savaflarak ölümsüzleflenlerin ailele-
rinden özür dilemelidir. 

10 Temmuz 2006

HÖC, HHKM, DDevrimci HHareket,
BDSP, MMücadele BBirli¤i, KKald›raç,
Proleter DDevrimci DDurufl, EEmekli-
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78 lilerin ‘flehit istismar›’na iliflkin aç›klama

BASINA VE KAMUOYUNA
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Esenyurt Temel Haklar’›n y›-
k›mlara karfl› halk toplant›lar› sürü-
yor. Toplant›lar›n ikincisi, 5 Tem-
muz’da Erenler Dü¤ün Salonu’nda
yap›ld›. Yeflilkent Mahallesi’ndeki
y›k›mlara iliflkin yap›lan toplant›ya
220 kifli kat›ld›.

Yeflilkent halk›n›n kurdu¤u ko-
misyonun baflkan› ‹smail Sar›ca, fa-
aliyetlerine iliflkin bilgi verirken,
“Y›k›m›n 90 evle s›n›rl› kalmayaca-
¤›n› bizim evlerimize de s›ra gele-
ce¤ini göreceksiniz. Bugünden bir-
lik olmazsak evlerimiz y›k›ld›¤›nda
hiçbir hak iddia edemeyiz” dedi. 

Eyüp Temel Haklar bünyesinde
y›k›mlara karfl› faaliyet yürütenler-
den biri olan fievket Avc›, sözlerine
Armutlu’da yap›lan yürüyüflü örnek
vererek, birli¤e vurgusuyla bafllad›.
Avc›, “öncelikli biraraya gelmeli,
ne gerekiyorsa, onu yapmal›y›z. Yü-
rüyüfl, miting. Bunlar da yetmez,
tüm ilçelerde biraraya gelmeli ‹s-
tanbul genelinde mitingler çeflitli
eylemlilikler, düzenlemeliyiz” dedi. 

Birleflen halk›n gücüne dikkat
çeken Avc›, Yeflilkent'in art›k ser-
maye için bir rant bölgesine dönüfl-
tü¤ünü belirterek, "Bundan 10 sene
önce bu binalar yap›l›rken belli ki
bir rant bölgesi de¤ildi. fiimdi bir
taraf› göl, bir taraf› Bahçeflehir'in
pahal› bloklar›. Yeflilkent bir rant
bölgesine dönüflmüfltür. Sosyal dev-
let adaletinden bahseden aslan sos-

yal demokratlar›m›z
flimdi nerdeler? Kentsel
Dönüflüm Projesi'ne
karfl› de¤iller” dedi.  Ev-

lerini y›-
kacaklar›
a i l e l e r
için 45

metrekarelik evler teklif edilmesini
elefltiren Avc›, "Bir aile 45 metreka-
relik evde nas›l yaflar? Bize reva gö-
rülen bu mudur?" diye sordu. 

Av. Oya Aslan sözlerine baflla-
madan önce, y›k›lacak 90 ev hak-
k›nda mahalle sakinleri bilgi verdi.
Bunlardan biri, evlerinin elektrik ve
suyunun kesildi¤ini, neden olarak
da yeni yasan›n gösterildi¤ini söy-
ledi. Aslan, yasan›n 2004'ten sonra
yap›lan yerler için oldu¤unu, uygu-
laman›n yasad›fl› oldu¤unu belirtti.
Bu kesintilerin evi y›kma karar›n-
dan kaynakland›¤›n› ifade eden As-
lan, burada bir proje yap›lacaksa,
mahalle halk› ile birlikte yap›lmas›
konusunda halk›n ›srar etmesi ge-
rekti¤ini kaydetti.

Evi y›k›lacak olanlar da sözala-
rak düflüncelerini ifade ettiler. 6 ço-
cuk babas› Mehmet Tosun, geceleri
uyuyamad›¤›n› belirterek, "Bu ka-
rarlardan sonra yaflamak bana ha-
ram oldu. Geceleri han›m›mla uyu-
yam›yoruz. Bir gürültüde f›rl›yo-
rum. Y›k›m ekipleri geldi san›yo-
rum. Benim bütün hayat›m bu ev.
E¤er bunu da y›kacaklarsa benim
yaflamamam›n hiçbir anlam› yok.
Bu iflin sonunda kan dökülür. Ya
ben gidece¤im, ya onlar" fleklinde,
hepsinin ortak ruh halini ifade etti. 

Toplant› sonucunda önümüzdeki
günlerde kitlesel bir bas›n aç›kla-
mas› yapma karar› al›nd›. 

Y›k›ma ddirenen ppazar eesnaf›na ttutuklama
‹ller Bankas›’n›n çok katl› otopark ve çarfl› yap›lmak üzere ihale etti¤i
Ankara'daki Maltepe Pazar›, 10 Temmuz’da Çankaya Belediyesi’nce
y›k›lmak istendi. Pazar esnaf›, çevik kuvvet ve y›k›m ekiplerine molo-
tof kokteyli, tafl ve sopalarla direndi. Polisin gaz bombas›, silah, cop
kulland›¤› direnifl saatlerce sürdü. Esnaflar y›k›m araçlar›n› atefle verir-
ken, ‹ller Bankas› binas›na ve müteahhite ait flantiyeye de sald›rd›lar.
Çok say›da kiflinin yaraland›¤› ve 57 esnaf›n gözalt›na al›nd›¤› olaylar-
da, 8 esnaf tutukland›.

Düzenin halk›
yozlaflt›rmas›na hiz-
met edenlere karfl›
Cepheliler’in ey-
lemleri sürüyor. 9
Temmuz günü saat
10.30 s›ralar›nda, Gazi Mahallesi
Mezarl›k bölgesi yak›n›nda bulu-
nan bir fuhufl evi, Cepheliler tara-
f›ndan bas›ld›. Cepheliler, evde bu-
lunan iki erke¤i döverken, 1 kad›n
da dövülüp saç› kesildi. Fuhufl evi-
ni tahrip eden Cepheliler, mahalle-
de konuflmalar yaparak, "mahalle-
mizde yozlaflmaya, namussuzlu¤a
izin vermeyece¤iz" dediler. Halk
Cepheliler’e deste¤ini alk›fllayarak
ifade etti. 

“Fuhufl” konferans› 
Demokratik Özgür Kad›n Hare-

keti, Kürt halk›n› yozlaflt›rmaya dö-
nük olarak pompalanan fuhufl ko-
nusunda, 8 Temmuz günü, DTP ‹s-
tanbul ‹l binas›nda iki gün süren bir
konferans düzenledi. Genel-‹fl Ko-
nut fib Bflk. Nebil Irmak, genelev-
lerde çal›flt›r›lan kad›nlar›n duru-
munu ele alarak, “Onlar›n etinden
kazan›lan para devlete vergi olarak
gidiyor ve çal›flanlara maafl olarak
veriliyor” dedi. Yap›lan konuflma-
larda, fuhuflun devlet eliyle destek-
lenmesi ve üstelik bunun içine
yurtsever ailelerin çekilip eritilmek
istenmesine karfl› mücadele edil-
mesi gerekti¤i kaydedildi.

‹KM futbol turnuvas› 
Ankara'da yozlaflt›rmaya karfl›

mücadele eden ‹dilcan Kültür Mer-
kezi, bu kapsamda 2. Geleneksel
Futbol Turnuvas› düzenliyor. 16 ta-
k›m›n  kat›ld›¤› turnuvada, maçlar›n
oynand›¤› sahada, "Yoksullu¤a,
Yozlaflt›rmaya, Y›k›mlara Karfl› Bir-
leflelim” yaz›l› pankart yeral›yor. 

Fuhufl Evi’ne 
Cepheliler’den

Bask›n

Y›k›mlara karfl› halk toplant›s›
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TÜB‹TAK ve ODTÜ, misyonlar›na uygun olarak
ülkemizin en öncelikli sorununa el att›lar!!!

Bilim-Polis Projesinden Ne Ç›kar?
8 Temmuz tarihli gazetelerde,

“Emniyet Genel Müdürlü¤ü, TÜ-
B‹TAK ve ODTÜ’nün ortaklafla
bir proje gelifltirdi¤i” haberi vard›. 

Gelifltirilecek projeyle “Polis
duvar›n arkas›n› görecek, flüpheli-
leri binaya girmeden dinleyebile-
cek...”mifl. 

TÜB‹TAK’›n ve ODTÜ’nün
hizmetleri bununla da s›n›rl› kal-
mayacakm›fl. “Uydu telefonu kul-
lanan örgütlerin yerinin tespiti ve
görüflmelerinin dinlenmesi ama-
c›yla da, dinleme cihaz› üretilecek.
Özellikle uyuflturucu kaçakç›lar›-
n›n ve terör örgütü elebafllar›n›n
tercih etti¤i uydu telefonlar› daha
s›k› takip edilecek.” 

Aferin TÜB‹TAK’a. Aferin
ODTÜ’ye. Ne kadar da becerikliy-
mifl bilim adamlar›m›z. Peki bu ka-
dar beceriklisiniz de, üniversitele-
rimiz, bilim adamlar›m›z dünya ça-
p›ndaki bilimsel s›ralamalarda niye
bir türlü üst s›ralarda yeralamaz? 

Acaba öncelikli konu bu mu
TÜB‹TAK ve ODTÜ’nün bilim
adamlar› için? Bu “güzide” araflt›r-
ma kurumumuzun ve “güzide” üni-
versitemizin yönetim kurullar›, bi-

lim adamlar›, halk›n, ülkenin çok
daha öncelikli ihtiyaçlar› var diye
düflünmezler mi?

Gazete haberlerinde “proje”le-
rinin polisin iflini nas›l kolaylaflt›-
raca¤› uzun uzun anlat›ld›ktan son-
ra da, haberin sonuna ne hikmetse
“sistem enkazlarda da kullan›la-
cak” diye bir not düflülmüfl. Yani
demek istiyorlar ki, hep “halka
karfl›” çal›flt›¤›m›z› sanmay›n, ba-
k›n yapt›klar›m›z halk›n da ifline
yarayacak!

Ülkemizin hali iflte bu; iktidar›
da, polisi, ordusu, üniversitesi de
halka karfl›... Ve hepsi halka karfl›
çal›flt›klar›n› gizlemek için böyle
akl› evvel manevralardan, demago-
jilerden medet umuyorlar.  

Ama tabii bunlar›n içinde en
vahim olan›, üniversitelerin, bilim
insanlar›n›n hem siyasal, hem bi-
limsel olarak böylesine faflizmin
hizmetine girmifl olmalar›d›r. Ül-
kemiz ve halk›m›z›n o kadar soru-
nu varken, bilim adamlar›n›n ve
kurumlar›n›n böyle bir projeye har-
cayacaklar› tek kurufl, ay›racaklar›
tek dakika bilime, üniversiteye iha-
nettir. 

2001’den bu yana yap›lan maafl-katsay› düzenleme-
leri sonucunda “Profesör maafl› albay maafl›n›n çok
gerisinde kalm›fl.”

Bu tespit, geçti¤imiz günlerde Cumhurbaflkan› Nec-
det Sezer'le görüflen rektörlerinin sundu¤u "Türkiye'nin
Yüksekö¤retim Stratejisi" raporunda yeral›yor. 

Raporda, profesörlerin maafllar›n›, vali, hakim, ge-
nel müdür ve k›demli albay maafllar› ile k›yaslayan
rektörler, flunu belirttiler: 10 y›l önce üç meslek grubu
da ayn› maafl› al›rken, bugün profesörler bu gruplar
içinde en düflük maafl› al›r duruma geldiler. 

Peki neden böyle olmufltu acaba? Devlet; valisini,
hakimini, albaylar›n›, profesörlerinden daha çok seviyor
demek ki. Tüm memurlar içinde de polisine ikide bir

k›yaklar yapmaz m›?

Çok do¤al. Sistemin mant›-
¤›na çok uygun. Sisteme ayk›-
r› olan eflit maafl almalar›d›r

zaten. Kim düzene daha çok laz›msa, kim daha çok ya-
rarl›ysa, paray› o al›r... 

Ve demek ki profesörlerin, 12 Eylül Cuntas›’ndan bu
yana devlete verdikleri hizmet yeterli gelmemifl. Demek
ki hâlâ oligarflinin sevgisini albaylar kadar kazanama-
m›fllar. 

Eeee, o valilerin içinden Kemal Yaz›c›o¤lu gibi, Or-
han Taflanlar gibi, Mehmet A¤arlar gibi niceleri ç›kt›.
Albaylar deseniz, Teoman Komanlar’›, Özkasnak pafla-
lar› ç›kartt›lar içlerinden... Peki profesörlerin nesi var?

Polisin “teröre karfl› mücadelesi” için bilimi ve ö¤re-
tim üyelerini seferber eden TÜB‹TAK ve ODTÜ, bu
aç›¤› m› kapatmaya çal›fl›yorlar yoksa?

Düzen kime, neye göre ücret verir?

Demokratik
Kurumlara Sald›r›lar

Samsun - Karadeniz Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Derne¤i, 30 Ha-
ziran günü sabaha karfl› "kimli¤i meç-
hul" kiflilerce tafllanarak cam› k›r›ld›.

Sald›r›n›n zamanlamas›, amac›n›
da ortaya koyuyordu. 29 Haziran’da
Samsun'da TAYAD'l› Aileler tecrit
zulmüne karfl› süresiz açl›k grevine
bafllam›flt›. Bundan kimlerin rahats›z
oldu¤u bellidir. Demokratik bir kuru-
ma gece yar›s› tafl at›p kaçarak ak›lla-
r› s›ra gözda¤› vermeye çal›fl›yorlar. 

*

Kartal - Umut Yay›mc›l›k bünye-
sinde yay›nlanan ‹flçi Köylü Gazetesi
Partizan Dergisi ve Yeni Demokrat
Gençlik Dergisi’nin Kartal Temsilci-
li¤i’ne 8 Temmuz günü sabah erken
saatlerinde "kimli¤i belirsiz kiflilerce"
sald›r›da bulunuldu. 

Sald›r›da temsilcilikte bulunan ki-
taplar, belgeler, disketler kar›flt›r›l›p
da¤›t›ld›. 2 adet foto¤raf makinesiyle,
1 adet ses kay›t cihaz› gasbedildi. 

*

Kartal - 7 Temmuz’da ESP'li Ekin
Sayg›l› ve bir arkadafl› Kartal’da poli-
sin sald›r› ve iflkencesine maruz kald›.
Sayg›l› ve arkadafl› sokak ortas›nda
dövülerek gözalt›na al›nd›. ‹flkence
götürüldükleri karakolda da devam
etti. 
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12 Temmuz günü duruflmaya ç›-
kan Ercan Kartal, 12 Temmuz flehit-
leri ve ‹srail’in Filistin halk›na sal-
d›r›s› üzerine iki ayr› dilekçe okudu. 

Av. Naciye Demir, Av. Güçlü Se-
vimli ve Av. Taylan Tanay'›n haz›r
bulundu¤u duruflmada, avukatlar,
müvekkilleriyle görüflememelerinin
engellendi¤ini belirterek, savunma
hakk›n›n ihlal edildi¤ini dile getir-
diler. Güçlü Sevimli’nin konuya

iliflkin dilekçesini özetlemesinin ar-
d›ndan sözalan Taylan Tanay ise,
Kartal’›n tutuklulu¤unun 11 y›l›
buldu¤unu hat›rlatarak, tahliyesine
karar verilmesini istedi. 

Avukatlar›n savunmalar›n›n ar-
d›ndan sözalan Ercan Kartal, dilek-
çelerini özetledi. 12 Temmuz’un ta-
rihi dönüm noktalar›ndan biri oldu-
¤unu hat›rlatan Kartal, “12 Temmuz
flehitlerinin bize b›rakt›¤› miras› bü-

yütece¤iz. Onlar› ve tüm devrim fle-
hitlerini selaml›yoruz" dedi. Filistin
halk›na yönelik zulmü protesto
eden di¤er dilekçesini sunan Kartal,
"DHKP-C tutsaklar› olarak ‹srail'in
fliddetini protesto ediyor, direnen
Filistin halk›n›n mücadelesini tüm
yüre¤imizle savunuyoruz” fleklinde
konufltu. Kartal son olarak da mah-
keme heyetine hitaben, “hiçbir ya-
san›z›n halk› teslim almaya gücü
yetmeyecektir" diyerek, TMY'nin
amac›na ulaflamayaca¤›n› söyledi.
Ercan Kartal duruflma salonundan
ç›kar›l›rken, "Avukat›m Behiç'i se-
laml›yorum” dedi. 

Duruflma, 8 Kas›m tarihine erte-
lendi. 

Temel Haklar Federasyonu’na
ba¤l› Temel Haklar Dernekleri çal›-
flanlar› olan Taner Korkmaz, Edip
Tarhan, Aliflan Gül ve Mehmet Sa¤-
l›k polis taraf›ndan 3 Temmuz günü,
dernek ç›k›fl›nda yerlerde sürükle-
nerek ve evlerinden gözalt›na al›n-
d›lar. 4 gün boyunca gözalt›nda tu-
tulan devrimciler, bir süre önce po-
lis otosuna düzenlenen eylemin “fa-
ili” olduklar› gerekçesiyle tutuklan-
d›lar. 

Mahkeme her zaman oldu¤u gi-
bi, polisin komplo senaryolar›n› ye-
terli görmüfltü. Ortada hiçbir ciddi
ve hukuki kan›t bulunmamas›na
karfl›n tutuklanan 4 devrimci, mah-
keme ç›k›fl›nda “Komplolar› Boza-

ca¤›z” slogan› att›lar. 

Üyelerinin tutuklanmas›n› pro-
testo eden Temel Haklar Federasyo-
nu, yapt›¤› aç›klamada, polisin
komplo kurdu¤unu kaydederken,
“Bu ülkede hukuk ve adalet olmad›-
¤› bir kez daha görülmüfltür” dedi.

Komplo sonucu tutuklanan üye-
lerinin serbest b›rak›lmas›n› isteyen
Federasyon, flunlar› belirtti:

“Polis istiyor mahkeme tutuklu-
yor. E¤er haklar ve özgürlükler için
mücadele ediyorsan›z, e¤er ba¤›m-
s›z demokratik bir ülke istiyor ve
bunun için örgütlü mücadele edi-
yorsan›z gözalt›na al›nman›z tutuk-
lanman›z an meselesi. O zaman var
olan yasalar› bile rafa kald›rmakta

hiçbir sak›nca görülmez. Hukuk de-
mokrasi söylemleri bir kenara b›ra-
k›l›p bunlar›n alt›nda gizlenen de-
mokratik hak ve özgürlüklere düfl-
manl›k hemen kendini belli eder.

Polis tutuklatmak için gözalt›na
alm›flt›. Daha mahkemeye henüz
ç›kmadan, ‹stanbul Emniyet Müdü-
rü bas›n›n karfl›s›nda haz›rlad›¤›
komplodan emin bir flekilde üyeleri-
miz için "tutuklad›k" diyordu. 

Demokratik hak ve özgürlükler
mücadelesi yürütenlere yönelik bas-
k›lar tutuklamalar yeni de¤ildir. An-
lafl›l›yor ki yeni TMY ile polisin yar-
g›n›n bu keyfiyeti daha da artacak-
t›r. Üyelerimizin tutuklanmas› buna
iflarettir. 

Herkesi sözkonusu bu tutukla-
malara karfl› tav›r almaya ça¤›r›yo-
ruz.”

Temel Haklar üyelerine komplo

Ercan Kartal: DHKP-C tutsaklar› olarak 
direnen Filistin halk›n›n mücadelesini 
tüm yüre¤imizle savunuyoruz

Sultanahmet Adliyesi önünde yapt›klar›
eylemde polisin vahflice sald›r›s›na maruz
kalan TAYAD'l› Aileler, 3 Temmuz’da Temel
Haklar Federasyonu'nda bas›n toplant›s› dü-
zenledikten sonra, fiiflli Adliyesi'nde de suç
duyurusunda bulundu. 

Eylemin hakl› ve meflru nedenlerini s›ra-
layan TAYAD'l›lar, yasal haklar›n kullan›lma-
s›na bile vahflice sald›r›ld›¤›n› belirttiler. Aç›k-
lamay› yapan Aysu Baykal flunlar› söyledi:
"Aralar›nda yafll›lar›n, ast›m hastalar›n›n bu-

lundu¤u insanlar› copla-
yarak, dayakla otobüse

bindirip, kapal› otobüste biber gaz›n› yo¤un
bir flekilde s›kan polis, azg›nca, ku-
durmuflça, hayvanca sald›rarak el-
liye yak›n kifliyi gözalt›na ald›. Has-
taneye götürüldü¤ümüzde ayn›
olaylarla karfl›laflt›k. Sonra güven-
lik flubeye götürüldük. Resmen ifl-
kence yapmak için haz›rl›k yapm›fl-
lar. Sonra üzerimizi aramak baha-
nesiyle sald›rd›lar."

Kad›nlara, k›zlara cinsel taciz-

lerde bulunuldu¤unu anlatan Baykal, “T›pk›
hayvan gibiydiler" fleklinde konufltu. Melek
Akgün’ün de yaflad›klar›n› anlatt›. 

Polis vahfletine suç duyurusu



Irak yeniden mezhep çat›flmas›
ile gündemde. Bir gün fliilere yöne-
lik onlarca insan›n öldü¤ü sald›r›lar
yaflan›yor, ertesi günü sünniler sahte
kontrol noktalar› kurulup kimlikleri-
ne bak›larak al›konuyor ve ard›ndan
kurfluna diziliyor. Bir olayla, iki
olayla s›n›rl› bir olgu olmaktan ç›k-
m›fl durumda.

Sadece kitle katliamlar› da de¤il;
uzun süredir suikastler, “meçhul” ci-
nayetler, adam kaç›rmalar vb. birçok
olay da bu temelde yaflan›yor.

fiu bir gerçek; Irak’tan sa¤l›kl›
bir bilgi ak›fl›n›n mevcut oldu¤u
söylenemez. Bu durum, direniflin
parçal› yap›s›yla da ilgili olmakla
birlikte, bütünlüklü bir de¤erlendir-
me yap›labilmesini de k›smen en-
gellemektedir. 

Henüz “dizginlerinden boflan-
m›fl” ve sünni, flii mezhepten tüm
halk› içine çekebilmifl bir çat›flma
olmasa da, buraya do¤ru bir gidifl ve
k›smen bir mezhep çat›flmas›n›n ya-
fland›¤› aç›kt›r. Bu çat›flman›n teme-
linde aç›k ki, iktidar çat›flmas› var-
d›r. fiii sünniyi, sünni fliiyi vurmak
için kutsal kitaplardan retorikler de
bulabilirler, ancak bu, ne o sald›r›la-
r› kutsallaflt›r›r, ne de kirli ve küçük
iktidar hesaplar›n›n üzerini örtebilir. 

As›l olarak da hangi grup ger-
çeklefltiriyor sald›r›y›, neden ger-
çeklefltiriyor, tüm bu sorular bir
noktadan sonra tali duruma düfl-
mektedir. 

Dini temelde hareket eden bir
sünni militan›n bedenine bombalar›
ba¤layarak flii camileri havaya
uçurmas›, böyle bir ideolojinin Irak
halk›na ne verebilece¤ini ayr›ca tar-
t›flma konusu haline getirmektedir.
“Benim dinimden olmayan›
yokederim” diyen, -istisnalar› d›fl›n-
da- islamc› hareketler, flimdi de “be-
nim mezhebimden olmayana da ha-
yat hakk› tan›mam” diyebiliyorlar. 

Ancak belirtti¤imiz gibi, iflgalci-
lere s›rt›n› dönerek birbirini vuran
bir mezhepler çat›flmas›, sadece ifl-
galcilerin ifline yarayacakt›r. ABD
Savunma Bakanl›¤›’n›n resmi der-
gisinde yeralan bir yaz›, Amerikan
emperyalizminin Irak’› “üçe böl-
me” planlar›n› da anlat›yordu.
Halklar› birbirine çat›flt›rarak güç-
ten düflürme ve daha kolayca yöne-
tir hale gelme politikas›, emperya-
listlerin tarihsel olarak izledikleri
genel bir politika olmakla birlikte,
bugün Irak somutunda çok daha
önemli hale gelmifltir onlar aç›s›n-
dan.

Zira, karfl›lar›nda dört y›la yak›n
bir zamand›r k›ramad›klar› bir dire-
nifl var. Büyük kaynak aktar›m›na,
Avrupa’s›, BM’si, iflbirlikçi rejimle-
ri ile bütün kapitalist dünyan›n des-
te¤ine karfl›n oturtulamayan bir Irak
hükümeti gerçe¤i var. Öte yandan
her geçen gün iflgalci daha büyük
teflhir olmaktan kurtulam›yor ve gi-
derek bu durum kendi iç kamu-
oyunda da politik bir sorun olma
potansiyeli haline geliyor. 

‹flte bu gerçeklerle somutlanan,
batakl›ktan ç›kmak için, iflgalcilerin
baflvuramayacaklar› yöntem yoktur.
Ve bunlar aras›nda en “verimli” ola-
n› da halk› bölmektir. Bugün için
bütünlüklü bir direnifl hareketinden
sözedilemese de, bu potansiyel her
zaman mevcuttur ve böyle bir du-
rum, iflgalcinin tümden kaybetmesi-
ni de beraberinde getirecektir. fiiisi
sünnisi ve her milliyetten halklar›
ile birleflmifl bir Irak’ta iflgalcinin
yaflam flans› yoktur. Birli¤in üzerine
at›lan her bomba, ekilen her güven-
sizlik tohumu ise iflgalciye adeta
kan olmakta, t›kanm›fl nefes borula-
r›na hava üflemektedir. 

Balkanlar’› hat›rlay›n, Kafkas-
lar’›n daha dün yaflanan tarihine ba-
k›n; bu bölgelerde milliyetçilik te-

melinde gelifltirilen, halklar› birbiri-
ne çat›flt›rman›n sonuçlar› ortadad›r.
Yok olan Yugoslavya, paramparça
olan Sovyetler ve tüm bu alanlar›n
emperyalistlerin görülmedik düzey-
deki sömürü alanlar› haline gelifli. 

‹slamc›l›¤›n “benim iktidar›m
olsun da gerisi tufan” anlay›fl›nda,
Balkanlar deneyimi bir fley ifade et-
meyebilir. Hatta, bu duruma getire-
nin ayn› emperyalistler oldu¤una
bakmadan, onlar›n “Bosna’daki
müslümanlar›n soyk›r›m›n› önle-
me” palavralar›na alk›fl tutup, baflka
bir halk›n tepesine bombalar ya¤d›-
r›lmas›n› alk›fllayabilirler. Nitekim
böyle de yapm›fllard›r. Ama geriye
“özgür Bosna” de¤il, k›zlar› emper-
yalist metropollere fahifle olarak ih-
raç edilen, kendisi Avrupa ve
ABD’nin sömürgesi olan bir Bosna
kalm›flt›r. 

Hiçbir gerekçe, mezhepler teme-
linde bir çat›flma yaratmay›, en
az›ndan emperyalistlerin bu yönde-
ki planlar›na çanak tutmay› hakl› ç›-
karamaz. Bu girdaptan uzak durul-
mal›d›r, iflgalcinin de¤irmenine su
tafl›yan anlay›fl terk edilmelidir. 
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Mezhep çat›flmas› 
iflgalciye hizmettir

fiii direnifl örgütü
fiiiler yer yer direnifl içinde yer alsalar da, kendi
bafl›na bir flii direnifl örgütünün flu ana kadar
varl›¤›ndan sözedilmiyordu. 
Geçen hafta bir Lübnan TV’sinde yay›nlanan vi-
deo kayd›, ilk flii direnifl örgütünün kuruldu¤unu
duyurdu. “Irak’ta ‹slami Direnifl-Abbas Tugayla-
r›” adl› örgüt, aç›klamas›nda, sivilleri ve Irak as-
kerlerini hedef almayacaklar›n› belirtirken, ABD,
‹ngiliz ve di¤er iflgalcilere karfl› savafl ilan etti.
Aç›klamada, iflgalcilerin Saddam’› devirme ad›na
girip, ülkede üsler kurdu¤una, Irak’› ya¤malad›-
¤›na, sünnilerle fliiler ve Araplar ile Kürtler ara-
s›nda çat›flmalar› körükledi¤ine dikkat çekildi.
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Belçika DHKC Enformasyon
Bürosu çal›flan› Bahar Kimyon-
gür'ün Hollanda'da 3 devletin
komplosu sonucu tutuklanmas› üze-
rine Türkiye'ye iadesine karfl› bir-
çok eylem ve etkinlik düzenlenmifl-
ti. 2 ay boyunca Belçika'da
CLEA'n›n (‹fade ve Örgütlenme
Özgürlü¤ü Komitesi) örgütledi¤i
eylemler çeflitli kesimleri harekete
geçirdi ve Belçika’da bir demokra-
tik kamuoyu yaratt›. Oluflturulan
bask› sonucu birçok kurum tav›r al-
d›. Son olarak Af Örgütü Baflkan›
Belçika Adalet Bakan›'na bir mek-
tup yazarak Kimyongür'ün demok-
ratik faaliyetleri nedeniyle iadesinin
kabul edilemez oldu¤unu belirtti.

ULB'den Dev Pankart

CLEA’y› kuran Belçikal› de-
mokratlar›n birço¤u üniversite çev-
resindendi. Ki, özellikle ULB Üni-
versitesi’nin yönetim düzeyinde de
bu konuda tav›rlar› oldu. Kimyon-
gür’ü sahiplenmenin bir ifadesi de,
ö¤renimini gördü¤ü Belçika'n›n en
büyük Üniversitesi ULB'nin yöneti-
mi (Belçika Hür Üniversitesi) tara-
f›ndan bir binas›na dev bir pankar-
t›n as›lmas›yd›. Emperyalizmin ve
faflizmin terörizm demagojilerine
bilimin namusunun bu aç›k tavr›,
günlerce as›l› kald›. Pankartta Ba-
har’›n foto¤raf› ve "Bahar Kimyon-
gür Hollanda'da Tutuklu. ‹adesine

Hay›r" yaz›s› yerald›.
Kimyongür'ün serbest b›rak›l-

mas›  ise, Belçika televizyonlar›nda
genifl yer buldu. Yine Le Soir Gaze-
tesi’nde yeralan haberde Kimyon-
gür'ün Türkiye'deki siyasi tutsakla-
r›n sorunlar›n› duyurmaya devam
edece¤i vurguland›. Çeflitli gazete
ve dergilerin gerçeklefltirdi¤i röpor-
tajlarda da siyasi tutsaklar›n F Tipi
hapishanelerinde sürdürdü¤ü ölüm
orucu direniflinin Kimyongür'ün ça-
l›flmalar›n›n bafl›nda gelece¤i ifade
edildi. 

Kimyongür'ün serbest b›rak›l-
mas›n›n ard›ndan, 5 Temmuz’da ‹n-
san Haklar› Birli¤i binas›nda bir ba-
s›n toplant›s› düzenlendi. Toplant›-
da Birli¤in sözcülerinden Manu
Lambert, CLEA Sözcüsü Mathieu
Bietlot, Yeflil Partili Senatör Josy
Dubie ve Bahar Kimyongür sözal-
d›lar. Konuflmac›lar kampanyan›n
zaferi nedeniyle sevinçlerini dile
getirdiler, ancak ayn› zamanda Bel-
çika'da devam eden, Kimyongür'ün
de yarg›land›¤› ve 11 Eylül'de görü-
lecek DHKC davas› çerçevesinde
çal›flmalar›n sürece¤i vurguland›. 

Kimyongür ise duyarl›l›k göste-
ren herkese teflekkür ederken, bor-
cunu demokrasi mücadelesini sür-
dürerek ödeyece¤ini söyledi. Ayr›-
ca, Brugge Hapishanesi'nde 4 ayd›r
tutuklu bulunan dava arkadafllar›n›n
kat› tecrit koflullar›na karfl› duyarl›

olmaya ça-
¤›rd›. Son
olarak ise,
yarg › lanma
nedeni olan,
F Tipi hapis-
hanelerdeki
siyasi tutsak-
lar›n direnifli-
ne de¤inerek,
a y d › n l a r › n
ça¤r›s› baflta
olmak üzere,
son geliflmelerle ilgili bilgi aktard›. 

Bahar’›n iadesini uça¤›n 
kanad›na yap›fl›r yine engellerim

8 Temmuz günü Brüksel'deki
Josaphat Park›’nda CLEA taraf›n-
dan bir kutlama pikni¤i düzenlendi.
100 kiflinin kat›ld›¤› pikni¤e Senatör
Josy Dubie, Yefliller Milletvekilleri
Celine Delforge ve Zoe Genot, çok
say›da Belçika Emek Partilili ve fii-
lili yerald›. ‹nfo-Türk Baflkanlar›
Do¤an Özgüden ve ‹nci Tu¤savul,
Brüksel Ermeni Cemaati Temsilcile-
ri, fiair Nihat Atefl, Bask Batasuna
Temsilcisi ve Kimyongür'ün okudu-
¤u Arkeoloji Fakültesi’nden ö¤renci
döneminden dostlar› ve tarih profe-
sörü Anne Morelli de kat›ld›lar.

Piknikte ve 2 ay boyunca kam-
panya süresince samimiyetiyle dik-
kat çeken Senatör Josy Dubie'nin
s›k s›k dile getirdi¤i: "Bahar'› Türki-
ye'ye iade için uça¤a bindirirlerse, o
uça¤›n kanad›na yap›fl›r yine engel-
lerim!" sözleri  ak›llarda kalan en
önemli dostluk ifadesi oldu. 

Çeflme Alaçat›'da 5-8 Temmuz tarihlerin-
de Aziz Nesin'in 11. ölüm y›ldönümünde dü-
zenlenen Aziz Nesin Kültür ve Sanat Bulufl-
mas› Festivali’nin iptaline neden olan sansür-
cü tutum, Grup Yorum taraf›ndan yap›lan bir
aç›klama ile k›nand›. 

Aç›klamada, Nesin Vakf› ve Alaçat› Bele-
diyesi iflbirli¤iyle düzenlenmesi planlanan
festival iptal edilmeden önce, belediye tara-
f›ndan 6 Temmuz'daki programlar›n›n iptal

edildi¤i hat›rlat›ld›. Mazlum Çi-
men'in konserinin de iptal edil-
di¤ine dikkat çeken Yorum,

flunlar› söyledi. 
''Biz ›srarla bu telkin ve tehditlerin nere-

den geldi¤ini, kim taraf›ndan nas›l yap›ld›¤›-
n› ö¤renmeye çal›flt›k. Ama belediye yetkili-
leri ne olay hakk›nda baflka bir bilgi, ne de
önerilerimize bir cevap verdiler. Bu sonuca
yol açan belediye yetkililerini k›n›yoruz.'' 

Grup Yorum aç›klamas›nda sansürcü uy-
gulamay› protesto eden Ali Nesin'e de teflek-
kür etti. 

Yorum’dan Sansüre K›nama Hamburg’ta Piknik
ANADOLU-DER’in bu sene 4.’ sünü or-

ganize etti¤i “Geleneksel Kardefllik Sofra-
s›”nda buluflan Türkiyeli devrimci demok-
ratlar, dayan›flmalar›n› gelifltirdiler. 2
Temmuz’da düzenlenen piknikte, ülke ve
dünya gündemine iliflkin sohbetler yap›l›r-
ken, en önemli gündem maddesi ölüm
orucu ve Avrupa’da süren açl›k grevleri ol-
du. Erkan Demirci, Gökhan ve grubu, Eren
CAN da türküleri ile yerald›lar. 

CLEA’n›n çal›flmalar› DHKC davas› 
nezdinde de devam edecek



“... Sevgiyle, özlemle ve direni-
flimizin coflkusuyla kucakl›yor, say-
g›lar›m›z›, sevgilerimizi iletiyorum.
Geçmifl olsun. Gaza bo¤arak, azg›n-
ca sald›r›larla tecrite, zulme karfl›
hayk›r›fl›m›z› engellemeye çal›flt›-
lar; ama duyulmas›n›, görülmesini
engelleyemeyeceklerini biliyoruz.
Yaral›lara acil flifalar diliyor, Be-
hiç’imizin sevgiyle, ba¤l›l›kla al-
n›ndan öpüyoruz.

Bizler iyiyiz. Her zamanki uygu-
lamalar, keyfilikler daha da artt›.
Hukuk zaten hiç kaale al›nmad›¤›
için akl›n s›n›rlar› zorlan›yor demek
daha uygun olur. Örne¤in;

5 Haziran’da tahliye edilmeleri
gereken ‹brahim Ak›n ve fierafettin
Tafl’›n tahliyeleri engellendi, gecik-
tirildi. fierafettin için “disiplin ceza-
s› var” denilerek, ‹brahim için “dos-
yas› Yarg›tay’da” denilerek tahliye
edilmediler. Ayn› gün gözalt›na al›-
n›p tutuklanan, ayn› cezay› alan ‹b-
rahim Ak›n 9 Haziran 2006’da tah-
liye edilirken, fierafettin Tafl halen
b›rak›lmad›, tahliyesi keyfi gerek-
çelerle engellenmektedir.

(…)

Sansür uygulamalar›, süreli ve
süresiz yay›nlar› engelleme öyle bo-
yutlara vard› ki keyfilik demek ye-
tersiz kal›r. Son aylarda yat›r›lan pe-
riyodik dergilerin –Yürüyüfl baflta
olmak üzere-hemen hemen yar›ya
yak›n› “sak›ncal›” ilan edilerek ve-
rilmemektedir. Sak›ncal› ilan etme
iflini önceleri “disiplin kurulu” ile
yap›yorlard›, ard›ndan “yay›n seçici
kurulu” devreye sokuldu. fiimdi de
“e¤itim kurulu” ad›yla oluflturulan
kurulla yap›l›yor bu engelleme. Bu
kurullar›n hepsinin bileflimi de ayn›;
doktor, psikolog, sosyolog, ö¤ret-

men, 1. müdür, baflgardiyan vb…
Ad›m›za yat›r›lan dergiler, kitaplar
hakk›nda yetkili bas›n savc›l›¤› ve
mahkemelerce hiçbir yasaklama,
toplatma karar› olmamas›na ra¤men
bu kurul kararlar›yla verilmemekte-

dir. Yürüyüfl Dergi-
si’nin 44. ve 48. sa-
y›s› yay›n seçici ku-
rulunun verdi¤i “ku-
rumun güvenli¤ini
tehlikeye düflüren”

içerikte oldu¤u denilerek verilmedi.
(…) Dergi yat›r›lan arkadafllar›n;
“yay›n seçici kurulu” mahkemeler-
ce hakk›nda toplatma yasaklama
karar› olmayan bu yay›nlar› yasak-
lama yetkisini nereden almakt›r?
(…) Dergilerin verilmemesine ge-
rekçe olarak gösterilen foto¤raf ve
yaz›lar baflka birçok dergide ve
günlük gazetede yerald›¤› halde
bunlar›n verilirken, Yürüyüfl Dergi-
leri’nin verilmemesinin özel bir an-
lam› olmal›d›r.

(…)

Tedavi konusunda engellemeler
yine ayn›. Yap›lan sevkler aylarca
sürmekte, bazen hiçbir bilgi veril-
meden iptal edilmekte, baz› arka-
dafllar›n verilen randevular›na dahi
götürülmemektedir. Örne¤in Sel-
mani Özcan’›n 6 ayda bir nöroloji
kontrolü var; ama bu süre dolal› 3
ay geçti hâlâ götürülmedi. Sevk ç›k-
t›¤›nda ise ya kameral› ring ya da
muayene süresince kelepçe dayat-
mas›ndan dolay› tedavi ve muaye-
neler engellenmektedir.

Ethem Zariç böbrek rahats›zl›¤›
nedeniyle hastaneye, 20 Nisan 2006
günü kameral› ring dayatmas›ndan
dolay› gidememifltir. Tekrar sevk
yapt›rm›fl ve tam 40 gün sonra 31
May›s’ta ç›kan sevki yine ayn› da-
yatma nedeniyle engellenmifltir. Ya-
ni b›rakal›m tedaviyi aylard›r böb-
rek rahats›zl›¤› çekmesine ra¤men
daha muayene bile olamam›flt›r.

Erdal Dalg›ç 17 Nisan’da kalp
yetmezli¤i rahats›zl›¤› nedeniyle
Numune Hastanesi kardiyoloji ser-
visine sevk edilmiflti. Muayene s›ra-
s›nda Dr. Candan Mansuro¤lu ke-
lepçelerini açt›rmad›¤› gibi, oraya
giren asker ve sa¤l›kç›lar›n telkiniy-

le “muayene olmak istemiyor” diye
tutanak tutmufl arkadafl›n ›srar›na
ra¤men kelepçelerini açt›rmayarak
tedavi hakk› engellenmiflti. Erdal’›n
Savc›l›¤a yapt›¤› suç duyurusuna
29.05.06 tarih ve 2006/57038 karar
No’lu belge ile “Kamu ad›na kovufl-
turmaya yer olmad›¤›na” karar ve-
rildi. Kalp rahats›zl›¤› gibi ciddi bir
durumda bile bu dayatmalar yap›la-
bilmektedir. Arkadafl›m›z tekrar
sevk yapt›r›p ›srarlar› sonucu ancak
22 May›s 2006 tarihinde muayene
olabilmifltir. Efor testi ve di¤er tet-
kikler için randevu verilmifltir.

Mektuplardan yine Dursun
Kafl’›n postaya verdi¤i ve içinde
U¤ur Eyilik ve Kaan Ünsal’›n da
mektubu olan Mustafa Do¤ru’ya
mektup al›c›s›na verilmemifltir.
Dursun 30 Nisan’da Sincan Cum-
huriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusun-
da bulundu henüz cevap gelmedi.

Yine Kaan Ünsal’›n Ayfle Arap-
girli’ye gönderdi¤i 8 May›s tarihli
APS mektup disiplin kurulunca k›s-
men sak›ncal› bulunup yar›s›ndan
fazlas›n›n karalanarak gönderilme-
sine karar vermifl 12 May›s’ta.
2006/74 No’lu bu karar Kaan’a 23
May›s 2006’da tebli¤ edildi. Yani
APS ile göndermek istedi¤i mektup
bir ay sonra 8 Haziran’da sansürlen-
mifl olarak gönderildi.

Karalayarak, sansürleyerek düfl-
lerimizi karartamayacaklar›n›,
yokedemeyeceklerini, 122 can›m›z›
alan tecriti ne yaparlarsa yaps›nlar
asla kabul ettiremeyeceklerini geç-
mifl iktidarlar gibi bunlar da göre-
cek. Onun için y›ld›zlar kuflan›yo-
ruz içerde d›flar›daki bu kuflatmay›
da parçalayaca¤›z. Bu u¤urda can›-
n› ortaya koyan avukat›m›z Behiç
ve Gülcan’›m›za sevgi ve selamlar›-
m›z› iletirsen çok seviniriz. Yüre¤i-
miz, bilincimiz onlarla, her daim
onlarlay›z ve çok seviyoruz.

Seni, sizleri hepimiz ad›na tekrar
destan›m›z›n coflkusuyla s›ms›k›
kucakl›yor sevgi ve selamlar›m›z›
iletiyorum. Hoflçakal›n.”

Rabbena Hanedar
Sincan 1 No’lu F Tipi
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Bu iktidar da düflüncelerimizi
de¤ifltiremeyece¤ini anlayacak

Hücreden
Mektup

Hücreden
Mektup
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12 Temmuz 1991'de, dönemin
Emniyet Müdürü Mehmet A¤ar'›n
bizzat yönetti¤i bir operasyonla ‹s-
tanbul'da katledilen, Devrimci Ha-
reket’in önder kadro ve savaflç›lar›,
mezarlar› bafl›nda an›ld›. 

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i üyesi
120 kifli, unutmayacaklar›n›, hesap
soracaklar›n› hayk›rmak için Kara-
caahmet Mezarl›¤› giriflinde toplan-
d›. En önde 12 devrimcinin resimle-
rini tafl›yan HÖC'lüler, “12 Tem-
muz'dan Büyük Direniflimize Ba-
¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
Mücadelemiz Sürüyor” pankart› ve
k›z›l bayraklarla kortej oluflturdular.
Yürüyüfl s›ras›nda s›k s›k 'Kahrol-
sun Emperyalizm Yaflas›n Halklar›n
Direnifli, Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-

niflimiz, Bize
Ölüm Yok,
Mahir Hüse-
yin Ulafl Kur-
tulufla Kadar
Savafl, Kur-
tulufl Kavga-
da Zafer
Cephede, 12-
14 Temmuz
fi e h i t l e r i
Ölümsüzdür'
sloganlar› at-
t›lar, marfllar
söylediler.

fiehit me-
zarlar›n›n ba-
fl›na k›z›l
bayraklar di-
ken HÖC’lü-

ler Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an,
‹brahim ‹lçi, Ömer Coflkun›rmak,
Yücel fiimflek, Nazmi Türkcan, Bi-
lal Karakaya, Zeynep Eda Berk, Ca-
vit Özkaya, Hasan Eliuygun, Fintöz
Dikme ve Buluthan Kangalgil nez-
dinde devrim flehitleri için sayg› du-
ruflunda bulundular. 

Ard›ndan HÖC ad›na yap›lan
konuflmada, 12 Temmuz’un siyasi,
ideolojik anlam› ortaya konuldu.
“Onlar ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için
savaflmay› seçen devrimcilerdi” de-
nilen konuflmada, 12 Temmuz'da
kan›yla can›yla direnifl bayra¤›n›
yükseltenlerin, bugün halklar›n di-
reniflinde yaflad›¤› kaydedildi. 

12 Temmuz flehitleri için bir bafl-
ka anma da, Ankara HÖC Temsil-
cili¤i taraf›ndan Ankara Temel Hak-
lar’da düzenlendi. Anmada yap›lan
konuflmada, sosyalizme inançs›zl›k
rüzgarlar›n›n esti¤i günlerde, onla-
r›n sosyalizme inanc›n sesi oldukla-
r› kaydedildi. 

Dersim’deki anmada ise, 12
Temmuz’da düflenlerin ö¤rencileri-
nin ülkenin her taraf›nda oldu¤u,
devrim ve sosyalizm inanc›ndan
vazgeçilmeyecekleri ifade edildi. 

Bir baflka anma ise, 12 Temmuz
flehitlerinin izinden yürüyen gençlik
taraf›ndan gerçeklefltirildi. Uflak
Gençlik Derne¤i üyeleri, dernek bi-
nas›nda düzenledikleri anmada,
“onlar› devrimci coflkumuzla se-
laml›yor, unutmayaca¤›m›za ve
unutturmayaca¤›m›za and içiyo-
ruz” dediler. 

12 TTemmuz flflehitlerinin 
yolunda yyürüyoruz Feda Gelene¤i 

Büyüyecek
1 Temmuz 2005'te Adalet Ba-

kanl›¤› önünde infaz edilen Eyüp
Beyaz, Ankara Temel Haklar'da dü-
zenlenen etkinlikle an›ld›. Eyüp’ü
tan›yanlar›n anlat›mlar›yla süren
anmada, "fiehitler Belgeseli"nin
gösterimi yap›ld›. Gösterim sonra-
s›nda Eyüp BEYAZ'›, mücadelesini
ve flehitli¤ini anlatan bir konuflma
yap›ld›. Eyüp Beyaz’›n fliirlerini
okuyan devrimciler, feda gelene¤i-
nin büyüyece¤ine dikkat çektiler.
Anmada, ‹dilcan Müzik Grubu da
bir dinleti verdi. 

‹pek Yücel An›ld›
14 Haziran 2003'te Tokat Da¤la-

r›’nda flehit düflen DHKC gerillalar›
‹pek Yücel ve Metin Keskin an›ld›.
Yoldafllar› ve ailesi taraf›ndan ‹pek
Yücel'in Cebeci Mezarl›¤›'nda bu-
lunan mezar› bafl›nda yap›lan anma-
da, ‹pek Yücel'i anlatan konuflmalar
yap›ld›. 

Mezar Tafl›na 
Tahammülsüzlük
Oligarflinin devrim flehitlerinin

mezar tafllar›na dahi tahammülsüz
oldu¤unun onlarca örne¤i biliniyor.
Bu aczin son örne¤i, Amasya’n›n
Gümüflhac›köy ‹lçesi’ne ba¤l› Çep-
ni Köyü’nde yafland›. Ölüm orucu
flehidi Özlem Türk'ün mezar tafl›n›n
üzerinde “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” yaz›s›n› gerekçe
yapan oligarflinin mahkemesi, Öz-
lem Türk’ün ailesine “ceza” verdi.
50 gün hapis verilen Ali Türk’ün
cezas› 1000 YTL paraya çevrildi.

Korkuyorlar flehitlerimizden,
korkuyorlar “Kahramanlar ölmez
halk yenilmez” gerçe¤inden. Ama
yine de her gün ülkenin dört bir ya-
n›nda yank›lanmaya devam ediyor
o slogan. 


