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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 5 Ekim

11 Ekim

●TAYAD Mektup 
Okuma Eylemleri

Tarih: 1 Ekim 2006, Pazar
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

● Adres Değişikliği
Ege TTemel HHaklar yeni yerinde
ADRES: 863 Sk. No: 21/A
Kat.2 Kemeralt›- Konak/‹ZM‹R
Tel: 0 232 445 04  95

●Antalya 1 Mayıs Davası
Yer: AAntalya, 7. Asl. Cz. Mah.
Tarih:3 Ekim 2006, Saat:09.00

●Yağmurlu Şehitleri Anması

Yer: Küçükarmutlu Cemevi
Tarih: 1 Ekim 2006
Saat: 15.00

Emeklilerden
Mitinge ÇÇa¤r›
'Yeter art›k b›çak
kemi¤e dayand›' 

Tarih:
7 Ekim 2006

Miting AAlan›:
Abdi ‹pekçi Park› -

Ankara

Toplanma YYeri:
Gençlik Park› -

Opera Girifli

Toplanma SSaati:
11.30

Yürüyüfl SSaati: 12.00

Uluslararas› Tecrit ve Tecrite
Karfl› Mücadele Sempozyumu

Yer: Muammer Karaca Tiyatrosu
Tarih: 14-15 Ekim 2006

Saat: 11.00-21.00

1) TECR‹T‹N 6 YIL SONRA TIBB‹ BOYUTU....
a) Dünyadan örneklerle yabanc› doktorlar
b) Tecrite Karfl› Hekimlerin Mücadelesi; Yaklafl›m›
c) Tecritin T›bbi Dayanaklar› ve Karfl› Deneyleri...
d) Zorla Müdahaleler ve Hekimlerin Tavr›

2) TECR‹T‹N S‹YAS‹ BOYUTU
a)Tecrit Bir Sald›r› Politikas›d›r...
b) Neden ‘Tecritte’ Israr...
c) Neden ‘Tecrit’e Karfl› Mücadele?

3) TECR‹T‹N TOPLUMSAL, SOSYAL SONUÇLARI
a) Tecritin Ülkeler Üzerindeki Etkisi; Sonuçlar›
b) Tecritin Halklar Üzerindeki Etkisi: Sonuçlar›
c) Tecritin Örgütler Üzerindeki Etkileri; Sonuçlar›
d) Tecritin Birey Üzerindeki Etkileri; Sonuçlar›

4) TECR‹T‹N HUKUK‹ BOYUTU
a) Terör Yasalar› Ve ‘Kara Listeler’
b) Ülkemizdeki C‹K, TCK, TMY...
c) F Tipi Hapishanelerde Yaflanan Hukuksuzluklar;
d) ‘Direnme Hakk›’n›n Hukuktaki Yeri

5) TECR‹TE KARfiI MÜCADELE VE D‹REN‹fi
a) Ulusal Boyutuyla
b) Uluslararas› Boyutuyla

TAYAD’l›lar, 
TECR‹T’i bir 

kez daha, 
uluslararas› çapta 
bir sempozyumla

ayd›nlar›n, kitle 
örgütlerinin, halk›n

gündemine getiriyorlar. 
Gerçekler, bir kez 

daha tüm 
ç›plakl›¤›yla ve 

biimsel 
boyutlar›yla 

ortaya konulacak. 
Bir kez daha,

insanl›¤›n TECR‹T
karfl›s›nda çaresiz 

ve güçsüz olmad›¤›
gösterilecek.  

2000, 2002 ve 2005
y›l›ndaki

sempozyumlar›n
ard›ndan 4’ncü kez

gerçeklefltirilen  
sempozyuma 

kat›lal›m!

9 Ekim 1994'te, de¤iflik gö-
revlerden dönen 4 müfreze
Ovac›k'›n Emirgan Deresi mev-
kiinde biraraya geldi. Burada
Mazlum Güder Müfrezesi, ‹bra-
him Yalç›n Müfrezesi, Naz›m
Karaca Müfrezesi ve Nurettin
Güler Müfrezelerine mensup 46
gerilla ile oligarflinin askeri güç-
leriyle ç›kan çat›flmada 13 geril-

la flehit düflerken, flehitlerin kahramanl›¤› sonucu di¤er
gerillalar kuflatmay› yarabildiler. 

Müfreze komutan› Halil ‹brahim Ekicibil, 1972 Ada-
na do¤umluydu, Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken mü-
cadeleye kat›ld›. Komutan yard›mc›s› Yücel Çakmak,
lise y›llar›nda devrimci oldu, ‘92’de gerillaya kat›ld›.
1973 Dersim do¤umlu Murat Er, Ankara Liseli DEV-
GENÇ’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yerald›.
1965 Manisa do¤umlu Adnan Berber, DEV-GENÇ
kadrolar›ndand›. ‘90 bafllar›nda SDB’lerde yeralm›flt›. 

Adalet Yer Pertek'in Orcan Köyü’nden, 1970 do¤um-
lu Ali Çelik Ovac›k Yaylagünü Köyü’nden, 1976 do-
¤umlu Tuncay Karaman Amasya Gümüflhac›köy’den,
Zeynel K›z›lkaya Malatya’dan, Ayd›n Bulmak Ela-
z›¤ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice
Y›ld›z Çemiflgezek Axtük Köyü'nden, Mehmet Ali
AYDIN Ankara’dan, hemflire Elâ Necla Çavumirza
Diyarbak›r’dan, P›nar Güngör Hozat'›n K›rnik Kö-
yü'nden gerillaya kat›lm›fllard›.

Necla ÇÇAVUM‹RZA
(Eda)

Hatice YYILDIZ
(Behiye)

Adnan BBERBER
(Ak›n)

Zeynel KKIZILKAYA
(Vedat)

Murat EER
(Mustafa)

Adalet YYER
(Hamiyet)

Tuncay KKARAMAN
(Arif)

Ali ÇÇEL‹K
(‹brahim)

Ayd›n BBULMAK
(Cavit)

P›nar GGÜNGÖR
(Hatice)

Mehmet AAli
AYDIN ((U¤ur)

Yalç›n ÇÇAKMAK
(Yücel)

Halil ‹‹brahim
EK‹C‹B‹L ((Vehbi)

10 Ekim 1991’de ‹stan-
bul’da üç iflkencecinin
öldürülmesinden sonra,
Merter’de çat›flmada flehit
düfltü. 1956 do¤umlu
Hayri, 1980'lerin sonunda
çeflitli görevler üstlendi.
At›l›m döneminde SDB
üyesi oldu.

‹bifl DDEM‹R‹smet GGÜVENÇ Erdinç AARSLAN

8 Ekim 1994 gecesi ‹stanbul Sultançiftli¤i’nde
kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. 

Güler; 1974 Dersim, ‹bifl, 1971 Dersim Çemiflge-
zek do¤umluydu. ‹kisi de tekstil iflçisiydi. ‹flçi s›n›-
f› içinde bafllad›klar› mücadelelerini savaflç› ola-
rak sürdürerek ölümsüzlefltiler.

Sultan CCEN‹K Güler CCEYLAN

6 Ekim 1992’de
gözalt›na al›nd› ve
kaybedildi. Y›ld›z
Üniversitesi ö¤-
rencisiydi. ‹YÖ-
DER içinde yerald›.
Gençli¤in mücade-
lesinin yönetici
kadrolar›ndand›.
‹flkenceciler karfl›-
s›nda boyun e¤-
medi.

Ayhan EEFEO⁄LU

5 Ekim 2000’de,
Ulucanlar Katliam›’-
n›n hesab›n› sormak
için bir eylem haz›r-
l›¤›ndayken tafl›d›¤›
bomban›n patlamas›
sonucu ‹stanbul-Har-
biye'de flehit düfltü. 

Hüsamettin, 1975,
Artvin-Hopa do¤um-
lu Laz milliyetinden-
di. 1990’da ‹stanbul
Liseli DEV-GENÇ saf-
lar›nda mücadeleye
at›ld›. Bir dönem An-
kara, Kayseri ve Ko-
caeli’de faaliyet yü-
rüttü. ‹flkenceler,
tutsakl›klar yaflad›.
Bir SPB’li olarak fle-
hit düfltü. 

Hüsamettin CC‹NER

KAYIP

5 Ekim 1994’te
gözalt›na al›nd›,
kaybedildi. Dev-
rimci ‹flçi Hareke-
ti'nin yöneticile-
rindendi. Mücade-
lenin zorluklar›,
bedelleri onu y›l-
d›ramad›. ‹flkence-
ciler en sonunda
onu kaybetmekte
buldular çareyi. 

Lütfiye KKAÇAR

KAYIP

Hayri KKOÇ

5 Ekim 1999’da,
ölüm mangalar› tara-
f›ndan Adana Yüre-
¤ir’de bulundu¤u eve
düzenlenen bask›nda
katledildi. ‹nfazc›lar,
ayn› operasyonda Mu-
rat BEKTAfi adl›, dev-
rimci hareketle hiç bir
ilgisi olmayan bir iflçiyi
de katlettiler.  

1977 Hatay-Samanda¤
do¤umlu Erdinç,
1995’te harekete kat›l-
d›. Bölgesindeki demok-
ratik faaliyet içerisinde
görevler ald›. 1999’da
SPB üyesi oldu.

3 Ekim'de çal›flt›¤›
iflyerinden ‹stanbul
polisi taraf›ndan
gözalt›na al›nd›.
Yo¤un iflkence ya-
p›ld›ktan sonra 6
Ekim 1996’da ba-
fl›na bir kurflun s›-
k›larak katledildi
ve cesedi Esen-
ler'de bir inflaata
b›rak›ld›... 

‹smet, 1966 Der-
sim Pülümür do-
¤umluydu. Çeflitli
alanlarda görevler
ald›, bir savaflç›
olarak flehit düfltü.

10 Ekim
1992’de ‹stanbul
Ac›badem’de bu-
lundu¤u üs kufla-
t›ld›. Devrimci Sol
üyesi olan Sultan
polisle çat›flarak
flehit düfltü. 1969
Sivas Hafik do-
¤umlu Sultan,
1988’de aktif bir
DEMKAD üyesi
olarak mücadele-
de yerald›. 1990
Nisan’›nda yeralt›-
na geçti.

➝ KONSER
Tarih: 13
Ekim 2006
Saat: 20.30
Yer: ‹stanbul 1 No’lu
Dü¤ün Salonu- Uflak

➝ KONSER
Tarih: 14
Ekim 2006
Saat: 20.30

Yer: Aç›k Hava
Tiyatrosu- Antalya

Türkiye SSosyal FForumu
Toplan›yor
TSF Toplant›lar›na HÖC de kat›l›yor.

Tarih: 30.09.2006 - 01.10.2006
Yer: Darphane-i Amire – Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, ‹TO, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
TMMOB MMO
Saat: 09.00 – 20.00



D
evrimcilerin önderli¤inde çeflit-

li flehirlerde yozlaflmaya karfl›

mücadelenin çeflitli biçimlerde gi-

derek yayg›nlaflmas›, düzeni rahat-

s›z ederken, bu mücadelenin “ne ifle

yarayaca¤›?” konusunda kafas› pek

net olmayan kesimler de vard›r.

Geçmiflte devrimcilerin hayat›n çe-

flitli alanlar›ndaki müdahalelerini

“namus bekçili¤i” olarak adland›r›p

küçümseyen, mahkum eden anlay›-

fl› ça¤r›flt›racak flekilde, burjuva ba-

s›nda da, “sol, asayifl bekçili¤ine mi

soyunuyor?” fleklinde sorular sorul-

maktad›r. Bu anlamda, bu mücade-

lenin politik boyutlar› konusunda

net olmak gerekir. 

D
evrimciler, kapitalizmin haki-

miyetini sürdürdü¤ü, soygun-

cular›n iktidar oldu¤u, emperyalist

tekellerin talan›na ve her türlü kül-

türel sald›r›s›na aç›k bir ülkede,

yozlaflman›n tamamen sona erdiri-

lemeyece¤inin fark›nda ve bilincin-

dedirler. Bu noktada hiçbir flüpheye

yer yoktur. Devrimcilerin meselesi,

yozlaflmay› kayna¤› ve sonuçlar›y-

la tümden yokedebilecek bir düzeni

kurma mücadelesidir. 

Y
ozlaflmaya karfl› mücadele, dü-

zene karfl› mücadeledir! Çün-

kü yozlaflma lokal, dönemsel bir ol-

gu de¤il, sisteme iliflkindir. Yozlafl-

ma, sistem taraf›ndan kurumsal ve

ideolojik olarak sahiplenilmekte ve

üretilmektedir. fiu veya bu yetkili-

nin, flu veya bu bakan›n tavr›ndan

ba¤›ms›z olarak sistem, yozlaflma ve

yozlaflt›rma unsurlar›n› üretmeye

devam edecektir. Bazen oligarflinin

çeflitli kesimleri taraf›ndan uyufltu-

rucu, fuhufl gibi yozlaflma unsurlar›-

na karfl› kampanyalar düzenlenir.

Bazen, herhangi bir polis flefi ger-

çekten bunlar› s›n›rlamak isteyebilir.

Ama düzen cephesinden gelecek bu

tür tav›rlar, hiçbir sonuç yaratamaz.

Çünkü savunduklar› sistem bu un-

surlar› üretmeye devam edecektir. 

S
istem, objektif olarak yozlaflma-

n›n kayna¤› oldu¤u gibi, subjek-

tif olarak da zaten yozlaflman›n tefl-

vikçisidir. Daha önceki konuya ilifl-

kin yaz›lar›m›zda da de¤indi¤imiz

gibi, yozlaflmay› yayg›nlaflt›rmak,

düzen aç›s›ndan bir taflla birkaç kufl

vurma ifllevini yerine getirir ve dü-

zen böyle bir “av”dan asla vazgeç-

mez.

D
evrimciler, bu mücadeleyle,

düzen  sürdü¤ü müddetçe, yoz-

laflman›n sona ermeyece¤ini, pisli-

¤in kayna¤›n›n düzen oldu¤unu

göstermektedir. Evet, bu yan›yla

polis do¤ru söylüyor: Bu eylemlerle

devletin gözünün önündeki pislik

yuvalar›n› korudu¤u gösterilmifl

olunuyor. Bu ülkenin iktidar›, polisi

tersini iddia edebilir mi peki?.. 

D
evrimcilerin hayata bu tür mü-

dahaleleri ve eylemleri karfl›-

s›nda bazen reformizm ve “sol kes-

kinlik” içindeki gruplardan “iki ifl-

kenceciyi öldürmekle iflkence soru-

nu mu çözülecek, iki kumarhaneyi

basmakla yozlaflmaya son mu veri-

lecek?” fleklinde naif ve polemikten

baflka bir fleye hizmet etmeyen iti-

razlar gelir. Bu bak›fl aç›s›, iki aç›-

dan zaafl›d›r; birincisi mücadelenin

ve halk›n örgütlenmesinin dinamik-

lerini anlamaktan, ikincisi iktidar

hedefinden uzakt›rlar. Ekonomik-

demokratik mücadelenin nihai an-

lamdaki politik amac›, kitlelerin

ekonomik sorunlar›n›n düzen içinde

çözülmesi midir? Elbette hay›r! Dü-

zen içinde elde edilebileceklerin ka-

zan›lmas› için sonuna kadar müca-

dele edilir bu zeminde; ama sonuçta

bu mücadeleyle kitlelerin görece¤i,

sorunlar›n›n bu düzen içinde çözü-

lemeyece¤idir. Yozlaflmaya karfl›

Yozlaflmaya Karfl› Mücadele
Düzene Karfl› Mücadeledir

Biz batakl›¤›n üretti¤i sivrisineklerle de¤il, 
batakl›¤›n kendisini kurutmakla u¤rafl›yoruz. Batakl›¤›n kendisi 
düzendir. Batakl›¤› kurutacak tek fley ise, devrimdir. Ancak bu 

gerçekler, etraf›m›zda dolaflan, semtlerimizi, kurumlar›m›z› iflgal eden,
bizi sokan sivrisineklere karfl› tav›rs›z kalmay› gerektirmez. 

3 Yozlaflmaya karfl› mücadele düzene karfl›

mücadeledir

5 Yozlaflman›n karfl›s›nda devrimciler var!

8   150. Gün

10  Orucunu ‘zafer sofras›’nda açacak

13  Tecritin son bulmas› için...

16  Ayd›nlar tecriti tart›fl›yor

18  Tecritin yarg› aya¤›

19  ‹stanbul Valisinin 19 Aral›k senaryosu

20  Sadakay› hükümet belirledi

22  Tek tek maddeleri de¤il faflizmi tart›fl›n

24  Adaletsizlik AKP’yle büyüyor!

Soygun ekonomisi sürüyor!

26  Gençli¤in siyasi arenaya ç›k›fl›-1

30  Gençlik: Bir yanda devlet üniversiteleri

Öte yanda özel üniversiteler 

31  Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r katliamlar›

32  ABD’den “müttefiki” Pakistan’a ‘Tafl devrine

döndürme’ tehdidi

34  Nasrallah: ‘Hiçbir ordu bizi silahs›zland›ramaz’

35  Filistin Kazanacak!

36  Hayat›n ‹çindeki Teori: Gençli¤in

örgütlenme ve mücadele sorunlar›-1

40  ‘MLKP Operasyonu’ ad›yla demokratik

kurumlar üzerinde terör estirildi

41  Linç mahkemesinde polis terörü

42  Süpürgeli provokatörler!

43  Az›nl›klara ‘rehine’ bak›fl›

44  Çeltik köylüsü de periflan

45  Tavflantepe Temel Haklar Aç›l›fl Etkinli¤i

46  Hanedan›n dönüflü!

47  Kapitalist batakl›k: Promosyonlu Din

48  Belçika savc›s› Delmulle

49  Tarihte bu ay

50  Arap halk›n›n yi¤it evlad› Bedii an›ld›

ç i n d e k i l e r



mücadelenin sonuç anlam›nda oy-

nayaca¤› rol de budur. 

A
ma bu mücadelenin bugünkü

ifllevi sadece bununla s›n›rl› de-

¤ildir. Hayat›n çeflitli alanlar›ndaki

yozlaflma, bugün devrimcilerin ve

halk›n karfl›s›nda acil, fiili, somut

bir sorundur. Bu sorunun etraf›ndan

dolanarak, bu sorun karfl›s›nda ta-

v›rs›z, politikas›z kal›narak halk›n

en genel anlamda mücadele ve ör-

gütlenmesini sürdürmek zorlaflm›fl-

t›r. Yozlaflma olgusu, fiili ve güncel

bir karfl›-devrimci barikat gibi kar-

fl›m›zdad›r. Bu yan›yla da güncel bir

sorundur. 

Ü
çüncü olarak, düzenin ve düzen

güçlerinin hem her türlü ahlâk-

s›zl›¤›, namussuzlu¤u yap›p, hem

de ahlâk, namus üzerine demagoji-

ler yap›p kitleleri kendilerine çek-

mesine f›rsat vermemek için de bu

konuya pratik müdahale zorunludur.

Bilinir ki, siyaset boflluk tan›maz.

E¤er kitlelerin bu konuda bir rahat-

s›zl›¤› varsa –ki oldu¤u çok aç›k–, o

halde bu talebi düzen güçlerinin is-

tismar etmesine izin vermemeliyiz.

Biliniyor ki, bu ülkede, belli bir si-

yasi boflluk ortam›nda, vatan› satan-

lar “vatanseverlik” istismar›yla kit-

leleri kendi yanlar›na çekebilmifller-

dir. Belirtti¤imiz gibi, bugün de ah-

lâks›zlar›n, namussuzlar›n, ahlâk

namus istismar›na izin vermemek

için, ahlâk›, namusu, onuru kimin

savundu¤unu, kimin bunlar› ayaklar

alt›na ald›¤›n› göstermek durumun-

day›z... ‹flte bu yan›yla da yozlafl-

maya karfl› mücadele, ahlâks›z, na-

mussuz, onursuz bir düzenin karfl›-

s›nda, ahlâk›, namusu, onuru savun-

ma temelinde kitleleri örgütleme

mücadelesidir. 

T
üm devrimci, demokratik güçle-

rin, demokratik kitle örgütleri-

nin bu konuda görmesi gereken flu-

dur: Mücadele, flu veya bu taleple

yap›lan mitinglerden, yürüyüfller-

den ibaret de¤ildir; mücadele, her

alanda ve her an yürütülecek bir

kavgan›n ad›d›r. Bu alanlardan biri

de kültürel, ahlaki aland›r. Faflizme

ve emperyalizme karfl› bir direnifl-

ten sözediyorsak, onlara meydan

okuyorsak, bu direniflin ve meydan

okuman›n bir parças› da kültürel

alanda gerçekleflmek zorundad›r.

Kültürel yozlaflman›n mücadele ve

örgütlenmenin önündeki en önemli

engellerden biri oldu¤u aç›kt›r. Bu

konuda tahliller, yorumlar yap›p

pratikte ise tav›rs›z kalma politikas›

terkedilmelidir. 

S
avaflt›¤›m›z cephede yaln›zca

faflistler ve emperyalistler yok.

Halk› yozlaflt›ranlar da en az faflist-

ler  kadar tehlikeli ve düflmand›rlar.

Onlara karfl› da amans›z bir müca-

dele sürdürmeliyiz. Elbette bu mü-

cadelenin araçlar›, biçimleri birçok

flekle bürünebilir. Devrimciler ola-

rak, insan› insana yabanc›laflt›ran,

kültürsüzlefltiren, ahlâks›zlaflt›ran

her türlü yozlaflt›rma sald›r›s›na ve

sald›rganlara karfl›, uygun üslup ve

araçlarla sürekli bir mücadele için-

de olmal›y›z. Bulundu¤umuz semt-

lerde, okullarda, sendikalarda, oda-

larda, ahlâki çürümeye aç›k tav›r al-

mal›, bunlar›n geliflmesine prim

vermemeli, namus, onur, fleref gibi

kavramlar› yeniden hayat›n içindeki

yerine oturtmal›, bu konularda yay-

g›nlaflan vurdumduymazl›¤› sona

erdirmeliyiz. Böyle bir tavr›n, düze-

ne karfl› mücadeleyi güçlendirece¤i

ortadad›r.

D
evrimcilerin, karfl›lar›na ç›kan

olgulara ve geliflmelere hangi

ölçülerle bakmas› gerekti¤i aç›kt›r:

Her fleye, her olguya "halka karfl›
m›, de¤il mi?", "mücadelenin önü-
nü aç›yor mu açm›yor mu" diye

bak›lmak zorundad›r. Böyle bak›l-

d›¤›nda, yozlaflma ve onun çok çe-

flitli sonuçlar› karfl›s›nda tav›rs›zl›k

kabul edilemez. Prim verici, göz

yuman tav›rlar da kabul edilemez.

Devrimcilerin önderli¤inde hem

pratik eylemlerle, hem de halk›n

do¤rudan kat›l›m›yla sürdürülen bu

mücadeleyi seyretmek yerine, tüm

devrimci, demokrat kesimler, bu

mücadelenin içinde yeralmal›d›rlar.

Devrimci, demokratik kurumlar›n,

sahip olduklar› imkan ve güçlerle

bu mücadelede yeralmalar›, düzenin

apolitiklefltirmeyle, yozlaflt›rmayla

halk›n önüne ördü¤ü barikatlara vu-

rulmufl bir darbe olacakt›r. 

fi
unu da belirtmek gerekir ki, dü-

zenin tüm çabalar›na, yozlaflma-

n›n yeflermesi için yaratt›¤› maddi

ortama ra¤men, halk›n de¤erleri te-

melinde çok önemli bir direnme di-

nami¤i de vard›r. Devrimciler iradi

müdahaleleriyle bu dinami¤i daha

aktif ve örgütlü hale getirebilirler.

Düzenin yaymaya, empoze etmeye

çal›flt›¤› yoz kültürün, mücadele

karfl›s›nda sonuna kadar direnmesi

zordur. Çünkü empoze edilen kültü-

rün kökleri bu topraklarda de¤ildir.

Toplumsal yaflama bir “yama” gibi

yap›flt›r›lm›flt›r; ancak süreç uzad›k-

ça, yama kaynamakta, halk›n yap›-

s›n› dejenere etmektedir. Mücadele-

miz bu bak›mdan “yozlaflman›n iç-

selleflmesini” önleyecek tek araçt›r. 

B
aflta da belirtti¤imiz gibi, bu

uzun süreli bir mücadeledir.

Kurulu düzen kültürü, mutlaka her

yoldan direnecektir. Düzen, yozlafl-

maya polisiyle de sahip ç›kacak,

yozlaflmaya karfl› mücadele edenle-

ri susturmaya, sindirmeye çal›fla-

cakt›r. Ama biz bu noktada ›srarl›,

kararl› oldu¤umuzda, düzenin bu

konuda ataca¤› her ad›m, kendini

vuracakt›r. Çünkü bu konu, di¤er

birçok konudan farkl› olarak düzeni

daha fazla teflhir edecek bir özelli¤e

sahiptir. Devrimciler, uyuflturucu ta-

cirlerine, pezevenklere, kumarhane-

cilere, mafyac›lara sald›racak, oli-

garflinin polisi uyuflturucu tacirleri-

ni, pezevenkleri, kumarhanecileri,

mafyac›lar› koruyacak! Bu tablonun

anlatt›¤› gerçe¤i çok az fley bu ka-

dar aç›k ve etkili gösterebilir. 

H
erkes bu mücadeledeki özü

görmelidir; biz batakl›¤›n üret-

ti¤i sivrisineklerle de¤il, batakl›¤›n

kendisini kurutmakla u¤rafl›yoruz.

Batakl›¤›n kendisi düzendir. Batak-

l›¤› kurutacak tek fley ise, devrim-

dir. Ancak bu gerçekler, etraf›m›zda

dolaflan, semtlerimizi, kurumlar›m›-

z› iflgal eden, bizi sokan sivrisinek-

lere karfl› tav›rs›z kalmay› gerektir-

mez. Onlar›n daha da ço¤almalar›n›

ve zarar vermelerini engellemek,

batakl›¤› tümden kurutma mücade-

lesinden ayr› de¤ildir.
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‹stanbul ‹kitelli’de yozlaflmay›

yayan bir ifllev gören iki müzikhol

ve bir k›raathane, bir grup Cepheli

taraf›ndan bas›larak tahrip edildi. 

22 Eylül’de akflam saat 22.30 s›-

ralar›nda gerçeklefltirilen eylemlere

kalabal›k bir Cepheli grubu kat›ld›.

Ayn› anda gerçeklefltirilen bask›n-

lar s›ras›nda, Ça¤la 3 ve Demdem 3

adl› müzikhol görünümlü fuhufl yu-

valar›n›n önündeki yol trafi¤e ke-

sildi, “iflyerleri” tahrip edilirken ey-

lem yerine "Pislik yuvalar›n› da-

¤›taca¤›z -Cephe" yaz›l› bir pan-

kart as›ld›. Cepheliler eylemin ar-

d›ndan sloganlarla bölgeyi terketti-

ler.  

Devrimcilerin niyeti sakl›, 

gizli de¤ildir

Bask›nlar›n burjuva medyada da

yank›s› büyük oldu. Birçok gazete

eylemi “flaflk›nl›klar›n›” yans›tan

bafll›k ve yorumlarla yans›tt›lar. Öy-

le ya, sürekli bittikleri, art›k olma-

d›klar› söylenen devrimciler, mer-

kezi bir yerde, kalabal›k bir grup

halinde, disiplinli ve örgütlü bir

tarzda, hakl›l›¤›n›, meflrulu¤unu

kimsenin tart›flamayaca¤› bir ey-

lem gerçeklefltiriyordu. 

Eylemin halk üzerinde yaratt›¤›

etki üzerine, ‹stanbul Emniyet Mü-

dürlü¤ü de ertesi gün bir aç›klama

yapmak zorunda kald›. ‹stanbul po-

lisinin aç›klamas›, suçluluklar›n›n

itiraf› oldu¤u gibi, baz› “do¤ru”lar›

da yans›t›yordu. 

‹stanbul polisi, öncelikle eyle-

min yaratt›¤› etkiyi silmek için güya

eylemi “küçültmeye” çal›fl›yor ve

“eylemci say›s›n›n belirtildi¤i gibi

80 de¤il, yaklafl›k 25-30 kifli oldu-

¤unu” belirtiyordu. Sanki, 80 kifli

olmas› veya 30 kifli olmas› eylemin

boyutlar›n› ve muhtevas›n› de¤iflti-

recekmifl gibi!

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü

aç›klamas›n›n devam›nda ise flöyle

deniyor: “Devletin anayasal düze-

nini de¤ifltirerek Marksist bir düzen

kurmay› amaçlayan yasa d›fl› sol

örgüt üyeleri taraf›ndan gerçeklefl-

tirilen eylemin, örgütün içki ve ku-

mar gibi kötü al›flkanl›klara karfl›

oldu¤u imaj› ile halka mesaj vermek

ve bu suretle as›l niyetlerini gizleme

çabas› oldu¤u de¤erlendirilmekte-

dir.”

Klasik bir “klifle”!

Acaba devrimcilerin bu eylemle-

ri yaparken gizledikleri “as›l niyet-

leri” ne?

‹stanbul polisinin bozuk imlal›

aç›klamas›ndan anlafl›labildi¤i ka-

dar›yla herhalde gizlenen “as›l ni-

yet”, ““Devletin anayasal düzenini

de¤ifltirerek Marksist bir düzen kur-

may› amaçlamak” olsa gerek. 

Ama devrimciler bu amaçlar›n›

hiçbir zaman gizlemediler ki! Pislik

yuvalar›na karfl› yapt›klar› bu ey-

lemde de sonuçta ayn› amac› tafl›yor

olmalar›nda da sakl›, gizli bir yan

yok. 

Devrimciler çok aç›k söylüyor-

lar; pisli¤i kapitalizm üretiyor, ba-

takl›¤› kurutmak için sosyalist bir

düzen kurmak gerekir diyorlar. 

Ama ‹stanbul polisi hala “as›l ni-

yetlerini” gizliyorlar nakarat›n› tek-

rarlad›¤›na göre, flu gizli niyeti aç›k-

lasalar da halk bilse... 

Aç›klamadaki di¤er cümle de il-

ginç; “örgütün içki ve kumar gibi

kötü al›flkanl›klara karfl› oldu¤u

imaj› ile halka mesaj vermek”...

Evet, örgüt, içki, kumar gibi kö-

tü al›flkanl›klara karfl›d›r ve bunda

tavizsizdir. Acaba ‹stanbul polisi,

bugüne kadar “örgüt”te tek bir ay-

yafl, kumarc› görmüfl mü?

Ama tabii kendi polis teflkilatla-

r›, ayyafllardan, kumarbazlardan ge-

çilmedi¤i için bu gerçe¤i de kabul

etmez, sanki mesele bir “imaj” me-

selesiymifl gibi sunarlar. 

‹stanbul polisi, 

kendini aklayamaz!

Polis aç›klamas›n›n cevap ver-

medi¤i, hatta hiç de¤inmedi¤i as›l

nokta baflka tabii. 

Siz ‹stanbul polisi olarak Cephe-

liler’in tespit edip da¤›tt›¤› bu pislik

yuvalar›n› niye görmediniz flimdiye

kadar. “Müzikhol” görünümü alt›n-

da fuhufl yapt›rmak, k›raathanelerde

kumar oynatmak, kendi yasalar›na

göre de suç olmas›na ra¤men, neden

suçlular›n yakas›na yap›flmad›n›z?

Hat›rlanaca¤› gibi, Gebze’de de
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Cepheliler taraf›ndan kumar oynat-

t›¤› gerekçesiyle bask›n düzenlenen

“normal görünümlü” bir kahveha-

nede, polisin Cepheliler’in bask›-

n›ndan sonra yapt›¤› “arama”da,

kumarhanelerde kullan›lan pullar

bulunmufltu. 

Gerçek flu ki; gerek ‹stanbul’da,

gerekse de tüm di¤er flehirlerde, ku-

mar oynatan, fuhufl yapt›ran, uyufl-

turucu ticareti yapan kifliler, kurum-

lar, iflyerleri çok yayg›n bir flekilde

bilinmektedir. Bunlar› tespit etmek

için özel “istihbarat” yapmaya bile

gerek yoktur. “Bilmeyen, duyma-
yan, görmeyen” sadece polistir. 

Onlarca flehrin meydanlar›na,

caddelerine as›lan kameralara, poli-

sin s›n›rs›z ve keyfi telefon dinle-

melerine ra¤men, polis nas›l oluyor

da bunlar› “bilmiyor, duymuyor,

görmüyor?” 

Bu sorunun cevab›n› da herkes

biliyor. Polisin gözünü, kula¤›n› ka-

patan “para”d›r; uyuflturucudan, fu-

hufltan, kumardan ald›klar›

“pay”d›r. 

Esnaf de¤il, pislikler

ve halk düflmanlar› 

korku içinde

Burjuva bas›nda baz› gazeteler,

Cepheliler’in bask›nlar›yla ilgili ha-

berlerini flu tür yorumlarla bitirdi-

ler: “‹kitelli esnaf›

korku içinde”

24 Eylül tarihli

Vatan Gazetesi’nde

“Kim bu adam-
lar?” bafll›kl› bir

yaz›da burjuva ba-

s›n›n ruh hali flöyle

yans›yordu:

“Ellerinde so-
palar, tabancalar,
molotof kokteylleri.
Tepeden t›rna¤a si-
yah giyimliler. Her
biri kar maskelerini takm›fl... ‹kitel-
li sokaklar›nda iki akflam önce ya-
flanan bu görüntüler, Hollywood
filmlerini aratmayan türden... Ayn›
anda semtin göbe¤ine inip, üç kol-
dan üç ayr› iflletmeyi bas›yor; etraf›
k›r›p döküp müflterilerin ve mekan
sahiplerinin bafl›na silah day›yor-
lar... 5 dakika içinde harabeye dö-
nen mekanlarda kan ak›t›lm›yor.
Ama geride ak›llar›ndaki ‘kim bu
adamlar’ sorusuna yan›t arayan,
korku ve panik içinde bir semt hal-
k› b›rak›yorlar.

Bir de ‘Pislik yuvalar›n› da¤›ta-
ca¤›z’ yaz›l› pankartlar...”

Asl›nda korku ve panik içinde

olan esnaf veya semt halk› de¤il,

pislik yuvalar›n› iflletenler ve tabii

esas›nda yapt›klar› ifl onlardan pek

farkl› olmayan ‹kitelli’nin medya

patronlar›d›r. 

S›radan, ahlâk›yla, namusuyla

ekme¤ini kazanan esnaf›n devrimci

eylemlerden korkmas› için hiçbir

neden yoktur. Bugüne kadar dev-

rimcilerin onlara hiçbir zarar› olma-

m›flt›r. Keza, son dönemde Cephe

imzas›yla gelifltirilen eylemlerde de

herhangi bir s›radan iflyerinin hedef

al›nd›¤› görülmedi. hedef al›nan,

tahrip edilen yerlerin niteli¤i belli-

dir. 

Burjuva bas›n, anarfl›, terör ede-

biyat›yla her zamanki gibi devrimci

eylemleri karalama peflindedir. 

Gazetenin biri “Kendini sözde

‘namus bekçisi’ ilan eden örgüt bir

süreden bu yana fuhufl yapt›ran, ku-

mar oynatan yerlere bask›nlar dü-

zenliyor.” (Vatan, 23 Eylül) diye ya-

z›yor. Polisiyle, medyas›yla, düze-

nin böylesine namussuzluklar için-

de oldu¤u bir ülkede, devrimciler,

bekçilik de¤il ama onurun, namu-

sun, adaletin savunucusu olacaklar

elbette.  Meydan namussuzlara b›-

rak›lmayacak. 

Kimileri “kara bask›n”, kimisi

“karanl›k bask›n” gibi bafll›klarla,

amac›yla, gerçeklefltireniyle apaç›k

olan bir eyleme dolayl› yoldan kara-

lama yapmaya çal›flt›lar. Bu bafll›k-

lar da, batakl›ktaki pisliklerin bir

“dayan›flmas›” olsa gerek. “Asayifl

bekçili¤ine mi soyunuyorlar?” diye

yazan burjuva medya, asl›nda haya-

Yenibosna'da daha önce devrim-
cilerin bildirilerini y›rt›p küfreden
ve bölgede faflist faaliyet yürüten
bir faflistin minibüsü yak›l›p eylem
yerine “Halk Düflman› Faflist
Naci’ye Uyar›m›zd›r - Cephe”
yaz›l› bir pankart b›rak›ld›. 

Elaz›¤’da Yozlaflmaya Karfl› Mücadele

“Batakl›¤› Birlikte Kurutal›m!" 
Yozlaflmaya karfl› mücadele kampanyalar›na bir halka da Elaz›¤ Temel

Haklar taraf›ndan eklendi. 26 Eylül günü bu konuda bir kampanya bafllatan

Temel Haklar, ilk olarak Y›ld›z Ba¤lar› ve Fevzi Çakmak mahallelerinde

"Uyuflturucu, Fuhufl. Kumar, Çeteleflme Batakl›kt›r! Batakl›¤› Birlikte Kuru-

tal›m!" bafll›kl› bidiriler da¤›tt›lar. "Yozlaflmaya Karfl› Gücümüz Birli¤i-

mizdir" yaz›l› önlükler giyerek bildirileri da¤›tan Temel Haklar üyeleri, hal-

k› bu mücadelede birlikte olmaya ça¤›rd›lar. 

Ayn› gün akflam Y›ld›z Ba¤lar› Cemevi üstünde bir halk toplant›s› yap›ld›.

200 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte ilk olarak Temel Haklar üyesi Mehmet Dolas

kampanyaya iliflkin bir konuflma yaparak, "Uyuflturucu satan›, fuhufl yapan›

yapt›ran›, kumar oynatan› devrimcilere bildirin" ça¤r›s›nda bulundu. Etkin-

likte slayt gösterimi yap›l›rken, Grup Umuda Türkü de bir konser verdi. Gece

"Susma Hayk›r, Yozlaflmaya Hay›r!" sloganlar›yla son buldu.

6

1 Ekim 2006 / 72



t›n hangi alan›nda olursa olsun, dev-

rimci etkinin artmas›ndan rahats›z-

d›r. Çünkü, sözkonusu eylemleri

gerçeklefltiren “adamlar”›n kim ol-

du¤unu gayet iyi biliyorlar. 

“Uzmanlar”›n do¤rular›:

Burjuva bas›nda eylemlerle ilgi-

li gerek ‹stanbul polisinin aç›klama-

lar›ndan, gerekse de “ismi belirsiz

emniyet uzmanlar›”ndan çok say›da

yorum aktar›ld›. Mesela flöyle deni-

yordu birinde:

“Emniyet uzmanlar›, sol örgütün

bu yöntemle, çevrede söz konusu

yerlerden rahats›z olan vatandaflla-

r›n sempatisini kazanmay› hedefle-

di¤ini dile getiriyor.” 

Do¤ru!

Devrimci bir örgüt; bu ülkede

yozlaflmadan, ahlaks›zl›ktan, na-

mussuzluklardan rahats›z olan in-

sanlar› kazanmay› hedefler zaten.. 

Devrimci bir örgüt, halk› yozlafl-

maya karfl› mücadeleye ça¤›r›r. 

Uzmanlar... ayr›ca ‘devletin ya-

pamad›¤›n› biz yapt›k’ izlenimi de

uyand›rmaya çal›fl›yorlar’ aç›kla-

mas›nda bulundu. 

Do¤ru! Devrimciler devletin ya-

pamad›¤›n›, daha da do¤rusu yap-

mad›¤›n› yap›yor. 

“Uzmanlar... Amaçlar› bu flekil-

de yeni yerlerde sempatizan say›s›n›

art›rmak, hem de buralar› kurtar›l-

m›fl bölge statüsünü kavuflturmak’

de¤erlendirmesini yap›yorlar.”

Yanl›fl! “Kurtar›lm›fl bölge”, oli-

garflinin klasik demagojilerinden bi-

ridir. Polis, herhangi bir semte, ku-

ruma, eyleme sald›r› gerekçesi olufl-

turmak  için baflvurur bu demagoji-

ye.  

Ama hiçbir demagoji, bu eylem-

lerdeki hakl›l›¤› ve meflrulu¤u göl-

gelemeye muktedir de¤ildir. Em-

peryalizmin ve iflbirlikçilerinin tüm

kurumlar›n›, araçlar›n› kullanarak

dizginsizce büyüttü¤ü, yayd›¤› yoz-

laflman›n karfl›s›nda art›k devrimci-

ler var. Pislikleri saçanlar, bedelini

ödeyecek. ‹kitelli’deki eylemler

üzerine yap›lmas› gereken en yerin-

de yorum budur. 
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GÜLSUYU’NDA
HALK fiENL‹⁄‹

“Yozlaflmak,
örgütsüzleflmek, 
örgütsüzleflmek güçsüzleflmektir!”

24 Eylül akflam› Gülsuyu-Gü-

lensu Temel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i taraf›ndan “Yozlaflmaya

Karfl› Gülsuyu Mahallesi Halk fien-

li¤i” ad›yla bir flenlik düzenlendi. 

Mahallelerde yozlaflman›n gide-

rek artmas›, dayan›flma duygular›-

n›n körelmesi nedeniyle birlik, be-

raberlik duygular›n› gelifltirmek

amac›yla yap›lan flenli¤e; Grup Ha-

vin, Grup Umut Ya¤muru, Gülsuyu

Mahallesi Halk Oyunu

Ekibi, Pendik’ten bir

müzik grubu ve

Grup Yorum ka-

t›ld›lar. 

fi e n l i ¤ i n

aç›l›fl konufl-

mas›nda, yoz-

laflman›n sade-

ce uyuflturucu

kullan›m›, fuhufl

ve kumardan ibaret

olmad›¤›, insanlar ara-

s›ndaki güven duygular›n›n

zedelenmesi, duyars›zlaflma, daya-

n›flman›n azalmas› fleklinde de yan-

s›d›¤›ndan bahsedilirken, bunun

halk›n örgütsüzlefltirilmesi anla-

m›na geldi¤i ve halk olarak birlik,

beraberlik ve dayan›flma içerisinde

olunmas› gerekti¤ine vurgu yap›ld›. 

Ard›ndan müzik gruplar› ve

halk oyunlar› sahneye ç›karak tür-

külerini, oyunlar›n› sundular. fien-

likte Haklar ve Özgürlükler Cephe-

si Temsilcisi Eyüp Bafl taraf›ndan

yap›lan konuflmada da, bir süre ön-

ce Gülsuyu’nda HÖC ve ESP ara-

s›nda yaflanan soruna iliflkin bir

aç›klama yap›ld›. Bafl, konuflmas›n-

da, HÖC ve ESP’nin dost iki kurum

oldu¤unu, ortak birçok eylem ve et-

kinlik gerçeklefltirdi¤ini, ancak son

yaflananlar›n ESP’nin bir serseriyi

sahiplenmesinden kaynakl› oldu¤u-

nu anlatt›. HÖC’ün uzunca bir süre-

dir yozlaflmaya karfl› mahallelerde

çeflitli çal›flmalar yapt›¤›na de¤inen

Eyüp Bafl, hiç kimsenin serserileri,

mafyac›lar› sahiplenemeyece¤ini,

bunlara karfl› mücadele eden dev-

rimcilerin karfl›s›nda de¤il, yan›nda

olunmas› gerekti¤ini ve yozlaflma-

ya karfl› bafllat›lan bu

kampanyan›n bitme-

yece¤ini belirtti. 

Konuflman›n

ard›ndan Sar›-

gazi Temel

Haklar bünye-

sinde çal›flma

yürüten Grup

Umut Ya¤muru

ç›kt› sahneye.

Grup ad›na yap›lan

konuflmada tecrite ve

tecrite karfl› 6 senedir büyük

bir irade ve inançla sürdürülen

ölüm orucu direnifline de¤inilirken,

“türkülerimiz tecrite karfl› dire-
nenler içindir” denildi. Grup Umut

Ya¤muru da yerini Grup Yorum’a

b›rak›rken, grup üyelerinden Cihan

Keflkek “Umut Ya¤muru’na bakt›k-

lar›nda Grup Yorum’un hiç bitme-

yece¤ini gördüklerini, bunun guru-

ru ve onurunu yaflad›klar›n›” vur-

gulayarak k›sa bir konuflma yapt›.

Ard›ndan Grup Yorum’un marfl ve

halaylar›yla büyük bir coflku yaflan-

d›. 

Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤›

flenlik, yozlaflmaya iliflkin slogan-

larla bitirildi. 



Beyrut'ta bir bebe yap›flm›fl anne-

sinin memesine. Annesi düflünürken

onu do¤urdu¤u günün dayan›lmaz

sanc›lar›n›, bir taraftan da yar›nlar›n›

düflünüyor. Gelece¤i düflünürken tu-

haf bir ses, kula¤›n› zorlayan bir ç›n-

lama onu bugüne getiriyor. Bu ses

üzerinde “Made in USA” yazan bir

bomban›n sesi... Ve birkaç saniye

sonra... Beyrutlu annenin cans›z be-

deni ve dudaklar› hâlâ annesinin me-

mesinde o bebek. Birkaç saniye önce

bir ›rma¤›n hayat vermesi gibi akan

ana sütü, flimdi ölü bir anne ve bebe-

¤inin üzerine yay›l›yor... 

Beyrut'taki bebe¤in ve annesinin

bedenleri ölü kat›l›¤›n› al›rken, ayn›

saatlerde, Kars'›n bir da¤ köyünde

baflka bir bebenin a¤lama sesi geli-

yor. Onlar da al›fl›k asl›nda bombala-

ra ve sabah uykular›nda kurduklar›

düfllerin böyle bölünmesine. Ama bu

kez a¤lamas›n›n nedeni farkl›. O be-

be flu anda aç. Y›llard›r tütün ekerek

süt alan babas›, süt alam›yor kaç za-

mand›r o bebeye.

Kars'›n o köyündeki bebek a¤l›-

yor flimdi açl›ktan. Çünkü babas› ar-

t›k tütün ekemiyor. Çünkü kota de-

nen bir engel var babas›n›n önünde.

Art›k istese de sabah›n köründe kal-

k›p uykulu gözlerle gidemiyor tütün

tarlas›na. Çünkü birileri “flunu eke-

mezsin, flu kadardan fazla ekemez-

sin” demifl. Ve bunu kal›n kitaplara

yasa olarak koymufl. Birileri bu ül-

kenin insan›na kotalar ve yasaklar

getirirken; di¤er yandan Toniler, Co-

niler üzerinde “Made in USA” yazan

tütün balyalar›n› tafl›maktad›r ülke-

mize.

‹flte bunun için o bebe¤e süt al›-

namad›. ‹flte bunun için a¤l›yor

Kars’daki bebe. 

Adana'n›n fiakirpafla's›nda iki k›z

çocu¤u. A¤lamaktan

fliflmifl gözlerini sili-

yorlar. Biraz sonra

gidecekleri yerde

a¤lad›klar›n›n belli

olmamas› gerekiyor.

A¤lad›klar›n›n belli

olmamas› için sili-

yorlar gözlerini.

Güçlü görünmeleri

gerekiyor çünkü. Gittikleri yer anne-

lerinin yan›. ‹yi ama insan annesinin

yan›na giderken a¤lar m›? Veya a¤-

lam›flsa dahi annesinden gözyafllar›-

n› neden saklar? Nedeni var elbet.

Hakl› bir nedenleri var. Onlar›n an-

neleri ölüm orucunda çünkü. Anne-

lerinin 143 gündür aç olmas›ndan

dolay› her geçen gün artan ac›lar›na,

gözyafllar›yla yeni bir ac› ekleme-

mek için siliyorlar gözyafllar›n›. Söz

vermifller çünkü annelerine. 

Anneleri, Beyrut'ta küçük kalbi

art›k atmayan bebenin katillerinden

hesap sormak, Kars'›n o köyündeki

bebenin açl›ktan a¤lamamas› için ve

F Tipi hapishanelerde 6 y›ld›r uygu-

lanan tecritin ald›¤› 122 ölüme yeni-

lerinin eklenmemesi, tecritin kald›-

r›lmas› için ölüm orucunda tam 143

gündür.

‹stanbul'da Behiç Aflc›, Adana'da

Gülcan Görüro¤lu ve Uflak'ta Sevgi

Saymaz hapishanelerde tecritin kal-

d›r›lmas› için ölüm orucundayken ve

bu ülkeyi yönetenler de bundan ha-

berdarken, koyu renkli tak›m elbise-

li adamlar kalabal›k flekilde yürüyor-

lar bu ülkeyi yönetenlerin oldu¤u bi-

nalara do¤ru. “Tecriti kald›r›n” diye-

rek yürüyen kara cüppeli avukatlar›n

önünü kesip izin vermeyen polis, ko-

yu tak›m elbiselilerin de çevresini

sarm›fl. Ama bu kez engellemek için

de¤il, önlerini açmak ve yol vermek

için. Koyu tak›m elbiselilerin önle-

rinde k›rm›z› hal›lar. Çantalar› dolu,

içlerinde çok “mühim” fleylerin ol-

du¤u, çantalar› tutufllar›ndan belli.

IMF heyeti bu gelenler. Beyrut'taki

bebenin canl› bedeninin nas›l cans›z-

laflt›¤›n› en iyi bilenler onlar ama bil-

mezden geliyorlar. Kars'›n bir kö-

yündeki bebenin ta buralara ulaflan

sesini duymazdan geliyorlar. F Tipi

hapishanelerde tecritin ald›¤› 122 in-
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Açl›¤›n Koynundaki 

Yürüyüflte

150. Gün!

1 Ekim’de, o, açl›¤›n koynun-

daki yürüyüflünde tam 5 ay› ta-

mamlam›fl olacak. O, bir ana. O,

Adana Direnifl Evi’ndeki ölüm

orucu direniflçisi. 

145. gün direnifl evinden yapt›-

¤› aç›klamada “Tansiyon: 80/50,

Nab›z: 81, Kilo: 40” diye özetli-

yordu sa¤l›k durumunu. Gün gün,

hücre hücre eriyor; 40 kiloya düfl-

müfltü ve art›k kemikleri bat›yor,

vücudunda morluklar olufluyor,

çeflitli organlar› uyufluyor... 

Ama uyuflmayan ve asla uyufl-

mayacak yüre¤iyle, “ya zafer, ya

ölüm” yürüyüflüne devam ediyor

Gülcan Görüro¤lu.  

‹ki çocu¤unun gözlerinin içine

bak›yor her gün. Her gün “ölüme

ya da zafere” daha da yaklafl›yor.

Ki, ölüm de bir zaferdir zalime

karfl›. 

Ölüm orucu direniflçisi Ana,

26 Eylül’de Buca, Diyarbak›r ve

Ulucanlar Katliamlar›’yla ilgili

yapt›¤› aç›klamada “KATL‹AM-

LARLA ÇÖZEMEZS‹N‹Z!” di-

ye hayk›r›yor katliamc›lara. 

E¤er katliamlarla “çözebilmifl”

olsalard›, flimdi Gülcan, Behiç ve

Sevgi ölüm orucunda olmazlard›

de¤il mi? Bunca katliamdan sonra

Gülcanlar, çoktan sindirilmifl ol-

mal›yd›. Ama iflte sindiremediniz. 

‹flte karfl›n›zdalar yine!



san hiç ak›llar›nda yok. Olsa da yi-

ne bilmezden gelecekler. Behiç'in,

Gülcan'›n ve Sevgi'nin sesini duy-

mazdan gelecekler. 

Ülkeyi yönetenlerin ak›llar›nda

tek fley var. Daha nice bebeleri aç-

l›ktan a¤latmak için gelen bu heyete

nas›l yaran›r›z diye düflünmekteler

sadece. Gelenlerin akl›ndaki tek fley

ise Kars'›n son fabrikas›n› özellefltir-

meyle Rahmi A¤a'ya ve orta¤› May-

k›l'a nas›l devredebilecekleri. Bu-

runlar›n›n dibindeki “ölümleri dur-

durun” sesini 6 y›ld›r duymayanlar,

k›rm›z› hal›n›n bafl›nda tam 2 saattir

el pençe bekliyorlar IMF heyetini.

IMF heyeti ve iflbirlikçileri, gö-

rüflmelerini bitirip lüks bir lokanta-

n›n flehir manzaral› “first class” ye-

rinde z›kk›mlan›rken havyarlar›,

Gülcan'›n evinde aylard›r sofra in-

miyor yere... 

Dünyan›n yar›s› flu an uykuda.

Adana da uykuda. Bizim uykumuzu

ise her gün duydu¤umuz uçak mo-

torlar›n›n sesi bölüyor flu an. ‹ncir-

lik Üssü'nden biraz önce havaland›

birkaç uçak daha. Kulak kabart›yo-

ruz uçaklar›n sesine. Kulaklar›m›zla

gitti¤i yönü bulmaya çal›fl›yoruz.

Bulduk. Biri Afganistan'a, biri

Irak'a, di¤eri de muhtemelen Bey-

rut'a yöneldi. Kanatlar›nda ya da

gizlenmifl olarak gövdelerinde “Ma-

de ‹n Usa” yaz›l› bombalar tafl›yor

olmal›lar. Birkaç saat sonra bebek-

leri, annelerinin memelerinden ko-

par›p alacak o bombalar. 

Irak'ta, Lübnan'da ve daha dün-

yan›n birçok yerinde üzerinde “Ma-

de in USA” yazan bombalarla ana-

s›z kal›rken bebeler, Türkiye'de,

Adana'da üzerinde yine “Made in

USA ve AVRUPA” yazan tecrit ifl-

kencesinden dolay› iki k›z kardefl

daha anas›z kalacak. 

Vicdanlar›m›z da¤lan›rken yan›

bafl›m›zdaki kardefl ölümlerine ve

çocuklar›n yetim kalmas›na, bu kez

burnumuzun dibinde bir volkan pat-

layacak. Betül ve Müge'nin gözyafl-

lar›yla beslenecek olan bu yanar-

da¤dan kopacak atefl, yak›p kül ede-

cek her fleyimizi. Ve en çok da in-

sanl›¤›m›z›...
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“Burada olmak
onur verici”

Ölüm orucu flehitlerinden Yusuf

Arac›’n›n day›s› Ali Bayram, 21-23

Eylül’de Gülcan Görüro¤lu’na des-

tek için Direnifl Evi’nde 3 günlük

açl›k grevi yapt›. Bir yak›n›n›n, Yu-

suf’un ölüm orucundaki son günle-

rine tan›k olmufl biri Ali Bayram.

Ve flimdi yan›nda ayn› süreci yafla-

yan biri var; “Gerçekten çok zor.

Yusuf’un son günlerini yaflayan ve

bilen biri olarak Yusuf gibi direnen

ve ayn› fleyleri yaflayan baflka bir

insan›n, Gülcan Abla’n›n yan›nda-

y›m flimdi. Destek açl›k grevine so-

rumluluk hissetti¤im için geldim.”

diyor duygular›n› anlat›rken. 

Ve flöyle devam ediyor sözlerine:

“Yusuf 107. flehitti... Yusuf’tan bu

yana 15 flehit daha verildi ve flu an

122 flehitle mücadele sürüyor. Bu

mücadelenin ilk günkü inanç ve ka-

rarl›l›kla sürmesi insana ayr› bir

coflku ve moral veriyor. Bu hakl› bir

direnifl ve ben de bundan sonras›nda

da elimden geleni yapaca¤›m. 123.

ölüm haberini almak istemiyorum.”

Adana Direnifl Evi’ne bir destek

de Mersin’den geldi. Cem Tokucu,

22 Eylül’de direniflinin 141. günün-

deki Gülcan Görüro¤lu’nun yan›n-

da 3 günlük destek açl›k grevine

bafllad›. Tokucu duygular›n› flöyle

ifade ediyordu: “3 gün k›sa bir za-

man olsa da, Gülcan ile açl›¤› pay-

laflmak onur verici. Tecrit sald›r›s›-

n›n ülke ve tüm dünya halklar› için

büyük bir tehdit oldu¤u bu dönemde

6 y›ld›r direniliyor. Bu direniflçiler-

den biri olan Gülcan’›n yan›nda ol-

maktan gurur duyuyorum. Biz kaza-

naca¤›z.”

24 Eylül günü daha bir kalaba-

l›kt› Direnifl Evi. Direnifl Evi’nde

Buca, Diyarbak›r ve Ulucanlar Ha-

pishaneleri’nde katledilenler an›ld›

o gün. Ölüm Orucu Direniflçisi Gül-

can Görüro¤lu’nun da kat›ld›¤› an-

mada yap›lan konuflmalarda o gün-

den bu yana süren bir direnifl çizgi-

sinin tam ortas›nda bulunduklar›na

vurgu yap›ld›. Adana Gençlik Der-

ne¤i müzik grubu da türkü ve marfl-

lar›yla  anmaya kat›l›rken Görüro¤-

lu’na desteklerini sundular. 

➟Ben 18 yafl›nda bir ö¤renciyim,

daha genç yaflta olmama ra¤men bir-

çok haks›zl›¤a tan›k oldum, çok üzül-

düm, çok yand›m. 

Sizin gibi insanlar var ol-

dukça, garibanlar›n her za-

man bir umudu olacak.

Munzur Baba yandafl›-

n›z ve yoldafl›n›z olsun...

Sevgi ve Sayg›lar›mla

Selda

*

➟Çok selam ederim. Her

iki gözlerinden doya doya hasretle

öperim. Mücadelene çok sayg› duyu-

yorum. Ben de bir flehit anas›y›m. Sen

mücadelene sevdal›s›n, ben de yavru-

ma sevdal›y›m. O sevdayla o yan›k yü-

rekle misafir olarak yüre¤im geliyor.

Siz tek de¤ilsiniz. Devaml› yüre¤imiz-

le halk olarak yan›n›zday›z. Sizin saye-

nizde bir gün bile bafl›m›z› öne e¤me-

dik. Çünkü sizin yolunuz ayd›n bir yol-

dur. Siz dünyan›n en onurlu, en ak›ll›

insanlar›s›n›z. Sizi çok seviyorum. Yo-

lunuz aç›k olsun...

Kumru Beyaz

*

➟Merhaba Gülcan abla

Önce senin gibi bir

anan›n ölüm orucuna bafl-

lamas›na o kadar çok üzül-

müfltüm annemle oturup

a¤lad›m. Çünkü hiçbir ana-

n›n ölmesini istemiyorum.... O

gözlerindeki gülümsemeni, konufl-

man›, seni ve senin gibi direniflçileri

hiçbir zaman unutmayaca¤›m. Bu

onurlu direnifli senle kazanaca¤›m›za

inan›yorum. Sen yaflayacaks›n 123 ol-

mayacak.                  

Ulafl (Malatya)

Gülcan Görüro¤lu’na mesajlar



A
nadolu’nun birçok yerin-

de güne erken bafllanan

günlerin bafl›nday›z. Ra-

mazan ay›n›n ikinci günü bugün.

Oruç tutanlar sahura kalkacak, flafa-

¤›n sökmeye yüz tuttu¤u zamanda.

‹nançlar› için “niyet” edenler, 30

gün sahur ve iftar saatleri d›fl›nda

sofra kurmayacak evlerinde. 

Öyle bir süreçteyiz ki, Ramazan

Bayram› eski paylafl›m›n›n tad›ndan

eski coflkunlu¤undan uzakta. Hayat

koflullar› zorlaflt›kça, cüzdanlar bü-

züldükçe, bayramlar›m›z›n da tad›

kalmad› ne yaz›k ki. Eskiden heye-

canla özene bezene kurulan sofra-

lar, nefleli geçen dost sohbetleri eflli-

¤inde yenilen yemekler tarihin bir

köflesinde mahsur kald›. Ekonomi

küçüldü, kemerler s›k›ld›, yaflam›-

m›z borç k›skac›nda s›k›flt› kald›.

Her iktidar ekonomi düze ç›kacak

iddialar›yla geldi geçti ama bu iddi-

alar sözden öteye geçemedi. Sokak-

ta karfl›m›za ç›kan her insan›n borç-

lu oldu¤unu, ekonomik s›k›nt›lar

içinde yar›n›n› nas›l güvenceye ala-

ca¤›n›n telafl› içinde bulundu¤unu

iddia etsek hiç abart› olmaz. Kendi-

mizden, komflular›m›zdan, insanla-

r›n güvensiz ve telafll› bak›fllar›ndan

o kadar rahat görüyoruz ki tüm bun-

lar›. Ramazan çad›rlar›yla karfl›lafla-

ca¤›z, sözde hây›r için kurulan ça-

d›rlar. Belki kimileri için bir tas ye-

mek bulman›n umudu olacak. Ki-

milerimiz yoksullu¤umuzun gözle-

rimize yerleflen utanc›yla s›ran›n bi-

ze gelmesini bekleyece¤iz, fakirli-

¤imizi yüzümüze vuran kuyruklar-

da. Siyasi rantlar sa¤lamaya çal›-

flanlar olacak yine, inanc›m›z›n ve

yoksullu¤umuzun üzerinden. 

Yorgun ve yo¤un geçen bir gü-

nün temposundan sonra iftar saatini

bekleyece¤iz sab›rs›zl›kla. Ve geçe-

cek o dakikalar. Oysa ki orucunu

hiç açmayanlar, açmamaya devam

edecekler. Behiç, Gülcan ve Sevgi

sahursuz iftars›z oruçlar›n›n 100’lü

günlerini geçeli çok oldu ama onlar

yollar›na devam ediyor, seslerini

yüreklerimize ulaflt›rmak için hay-

k›r›yorlar var güçleriyle. Bu hayk›-

r›fl› duyanlar›n sesi yükselmeye de-

vam ediyor. Mücadele Birli¤i, SES, 

D‹SK Direnifl Evi’nin

önünden Behiçler’in ta-

lebini hayk›rd›lar bir kez

daha. Mücadele edenle-

rin ›srar› ve kararl›l›¤›

herkesi direnifl mevzisine

çekiyor. SES üyesi sa¤l›k

emekçileri, 25 Eylül’de Di-

renifl Evi’ndeydi. “Devletin 3

maymunu oynad›¤›n› ve bu oyu-

na karfl› sessiz kal›namayaca¤›n›”

dile getiren Behiç Aflc›’ya, “yan›-

n›zday›z” dediler. ‹çerisi oldukça

kalabal›k. SES emekçileri ziyaretle-

rini yar›m saat sonra bitirip gidiyor-

lar ama kap›n›n zili durmadan çal›-

yor. Aileler, gecekondulular, avu-

katlar, gençler, her yafltan her ke-

simden insan geliyor. Bir genç

bir TAYAD’l›ya, “açl›k gre-

vine girmek için ne ya-

pabiliriz, ben de kat›l-

mak istiyorum. ‹stedi-

¤im zaman bafllayabi-

lir miyim” diye soru-

yor. O da destek için

açl›k grevi yapmaya

karar verdi¤ini, buraya

ilk kez geldi¤ini, öncesinde çok

düflünüp karar verdi¤ini anlat›yor. 

Evin yabanc› bir konu¤u var.

Almanya’dan gelen Lorenz Gra-

itl. 22 Eylül’den 27 Eylül’e kadar

Direnifl Evi’nin konu¤u olacak.

Neden Türkiye’ye geldi¤ini sor-

duk, Freie Üniversitesi’nde oku-

du¤unu, ölüm oruçlar›, feda ey-

lemleri üzerine tez haz›rlad›¤›n›

bunun için Türkiye’ye geldi¤ini

söyledi. Çarp›c› bilgiler ö¤rendi-

¤ini kaydederek, Türkiye’de 84, 96

ve bu 6 y›ll›k süreçte ölüm oruçlar›

yap›ld›¤›n›, bunun baflka hiçbir yer-

de yaflanmad›¤›n› ve bunun için hiç

bilimsel araflt›rma yap›lmad›¤›n›,

tüm bunlardan dolay› daha çok ilgi-

sini çekti¤ini, söyledi. TAYAD’l›-

larla, Behiç’le yapt›¤› sohbetler, iz-

ledi¤i görüntüler, resimler karfl›s›n-

da flaflk›nl›k yafl›yor. Zulmün bu ka-

dar›na inanmakta zorland›¤›n› ifade

ediyor. Bunlar› tezinde haz›rlay›p

okulundakilerle paylaflmak için he-

yecanland›¤›n› söylerken, sayg›yla

bahsediyor direniflçilerden. “Bu

yöntemle zafere ulafl›r m›s›n›z, bil-

miyorum. Ama yolunuza sayg› duy-

mamak hayran kalmamak mümkün

de¤il. ‹nsanl›k için, cezaevindekiler

için baflar›ya kavuflman›z› diliyo-

rum” diyor. 

Açl›k grevindekilerle tan›fl›yo-

ruz. Eray Düldül, 16 yafl›nda Ok-

meydan›’ndan gelmifl. Tecriti, Be-

hiç Aflc›’y› ilk duvarlardaki afifller-

den ö¤reniyor. Sonra mahallesinde-

ki devrimcilerle tan›fl›p tecriti soru-

yor, Behiç’in ziyaretine geliyor.

fiimdi de 3 günlük açl›k grevi yap-

mak için burada. Merakl› merakl›

bak›yor etraf›na. Hiç bofl durmuyor,

konuflkan haliyle göze çarp›yor. Lo-
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‹HD Bursa fiubesi’nin organi-

zasyonuyla ÇHD, KESK fiu-

beler Platformu, ESP, DTP,

SDP, Partizan ve Bursa Temel

Haklar’dan oluflan bir heyet, 25 Eylülde Direnifl Evi’ndeydi. Grup ad›-

na konuflan, Abdülaziz Akyol, Behiç Aflc›’ya hitaben flunlar› söyledi:

“Sizinle ayn› duygular› paylaflmak güzel. Siz büyük bir kamuoyu yarat-
t›n›z. Bu dünyadaki tek örneksiniz. Kendi müvekkilleri için kendini feda
eden bir avukat olarak. Biz ‹HD olarak böyle düflünüyoruz.” Ard›ndan,

ziyarete kat›lan kurumlar ad›na ortak aç›klama yap›larak tecritin kald›-

r›lmas› istendi. 

BURSA ‹HD, ÇHD, KESK, ESP, DTP,
SDP, Partizan, Temel Haklar

Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri 24 Eylül gü-

nü Direnifl Evi’ndeydiler. Ziyaret sonras› Dire-

nifl Evi’nin önünde bir aç›klama yaparak, “ölüm

orucu sürüyor” pankart›

açan ve direnifle desteklerini ifade eden platform

üyeleri, “Avukat Behiç Aflc› bu onurlu davran›fl›y-

la, devrimci tutsaklara asla boyun e¤dirilemeyece-

¤ini gösteriyor” dediler. Aç›klama s›ras›nda da

Platform üyelerinin üzerine Direnifl Evi’nden ka-

ranfiller at›ld›. fiair Ruhan Mavruk da, bir grup sa-

natç› olarak destek vermek için, açl›k grevi yapma-

y› düflündüklerini ifade etti. 

Mücadele Birli¤i 
Platformu

Ekim Gençli¤i üyesi bir grup genç, 23 Eylül gü-

nü Direnifl Evi’ndeydi. Gençli¤in sorunlar› ve

tecritin üniversitelerdeki boyutu üzerine sohbetler edilirken, Ekim

Gençli¤i’nden Ceren Uysal, tecritin çok kapsaml› bir flekilde hayat›n

her alan›na yay›ld›¤›na dikkat çekerek, mücadele edilmesi gerekti¤ini

söyledi.

Ekim Gençli¤i

ÖDP ‹stanbul ‹l Teflkilat› yö-

neticileri Özgür Cansu Ata,

Birsen Özsoy ve Ahmet Acar 26 Ey-

lül’de Aflc›’y› zi-

yaret etti. ÖDP-

’liler, “ziyarette

geç kald›klar›n›”

ifade ederken,

tecritin kald›r›l-

mas› gerekti¤ini

kaydettiler. 

ÖDP

26 Eylül’de Direnifl Evi’ni zi-

yaret eden Gazeteci-Yazar

Haluk Gerger ve At›l›m yaza-

r› Necati Abay, Aflc›’ya destek

verirken, At›l›m’da yay›nlan-

mak üzere Aflc›’dan da bir ya-

z› iste¤inde bulundular. Aflc›

da At›l›m üzerinde bask›lar›

k›nayarak, deste¤ini ifade etti.

Haluk Gerger ve At›l›m

SES fiiflli fiubesi, 25 Eylül’de Aflc›’ya desteklerini

sundu. Direnifl Evi önünde aç›klama yapan SES

üyeleri, ‘Tecrit Ölümdür Kald›r›ls›n, F Tipi Uygu-

lamalara Son’ dövizleri açt›. fiube Baflkan› Rabia

Tuncel, “sa¤l›k emekçileri olarak tecritin kald›r›l-

mas›na yönelik gerekli giriflimlerde bulunulmas›-

n›; bu uygulamaya son verilmesi için Avukat Behiç

Aflc›n›n günlük yaflama dönmesinin sa¤lanmas› ve

tecritin kald›r›lmas› için Adalet Bakan› say›n Ce-

mil Çiçek’e ça¤r›da bulunuyoruz” dedi. 

SES Emekçleri
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renz’e Türkçe ö¤retmeye çal›fl›yor. 

Umut Kocaeli, Sar›yer’den geli-

yor. Erzurumlu aslen, 22 yafl›nda. F

Tiplerini ilk ö¤rendi¤inde böyle ol-

du¤unu bilmiyormufl. Tecriti kavra-

d›kça F Tiplerinin amac›n› anlam›fl.

‹lk olarak Canan ve Zehra direnifl-

teyken ö¤reniyor. Kardefl olmalar›n-

dan etkileniyor. Ekmek ve Adalet

Dergisi’nden tesadüfen ö¤renmifl.

Konuflurken utangaç, s›k›lgan bir

hali var Umut’un. “Behiç’in yan›n-

da olmak çok önemli, bir günlük te

olsa, önemli” diyor. Dördüncü geli-

fli bu, “tecrit kalkacak, biz kazana-

ca¤›z. Behiç a¤abeyi Gülcan ablay›,

Sevgi ablay› yaflataca¤›z.” diyor. 

Seyfi Gümüfl 37 yafl›nda, Abdi

‹pekçi Direnifli’nin emektarlar›n-

dan. ‹lk günden beri ilk günkü ka-

rarl›l›¤›yla sabr›n çiçeklerinin aç›l-

d›¤› yerde direniyor. ‹stanbul’a ifl

dolay›s›yla gelmifl. ‹flini bitirip 2

gün açl›k grevi yapacak. Bir direnifl

mevzisinden bir direnifl mevzisine...

1995 y›l›nda tan›fl›yor devrimciler-

le. ‘96 Ölüm Orucu sürecini biliyor.

Ama flimdi yarat›lan ilklerin, de¤er-

lerin önemine tüm bu yaflanm›fll›k-

larla önem veriyor. 

Cemile Temizkalp, Beykozlu

33 yafl›nda, emekçi kimli¤iyle Dire-

nifl Evi’nde. “6 y›ld›r bitmeyen tec-

rit iflkencesinin art›k durmas› gerek-

ti¤ini” söylüyor. “Tecrit kapitalist

sistemin devrimcileri yok etmek için

çal›flt›¤› aland›r” diyerek devrimci-

lerin yok edilemeyece¤ine vurgu

yap›yor ve Behiç’in direniflinin ta-

rihsel önemine de¤iniyor. 

Kimileri duvarlardaki afiflten, ki-

mileri dergi ve gazetelerden ö¤reni-

yor tecriti. 6 y›l boyunca süren dire-

nifli bafl›ndan beri takip edenlerle

Behiç’in direnifliyle beraber 174

günlük bir zamanda direnifli ö¤re-

nenler birarada direnifl saf›ndalar. 

Bu direnifl 6. Ramazan’›n› yafl›-

yor. ‹nananlar›n, ölümüne inanan yü-

reklilerin oruçlar› bu. Sahursuz ve if-

tars›z tutulan bir orucun 174. günün-

de Behiç. Umudu, kararl›l›¤› ve inan-

c› d›fl›nda hiçbir sofraya diz çökme-

di, çökmüyor. Behiçler’in oturaca¤›

tek sofra zafer sofras› olacak.



Hafta boyunca halk›n birçok ke-

siminden ziyaretçileri a¤›rlayan Be-

hiç Aflc›, çok say›da demokratik kit-

le örgütü, sendika ve ayd›n taraf›n-

dan da ziyaret edildi. 

28 Eylül günü Direnifl Evi’ni zi-

yaret edenler aras›nda, D‹SK, TTB,

KESK ve TMMOB merkez yöneti-

cileri de vard›. D‹SK Baflkan› Sü-

leyman Çelebi, KESK Genel Sekre-

teri Hasan Ay›r, TTB Baflkan› Gen-

çay Gürsoy, TMMOB Baflkan Yar-

d›mc›s› Hüseyin Yeflil, D‹SK Bafl-

kan Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu,

D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,

Birleflik Metal ‹fl MYK Üyesi Cela-

lettin Aykanat, Dev-Sa¤l›k ‹fl Bafl-

kan› Arzu Çerkezo¤lu’ndan oluflan

heyet, Aflc›’y› direniflinin 177. gü-

nünde ziyaret ederek, tecritin kald›-

r›lmas›n› istedi.

Heyet ad›na aç›klama yapan Sü-

leyman Çelebi, tecritin a¤›r bir in-

san haklar› ihlali oldu¤unu kayde-

derek, “Daha fazla ölümlerin, sa-

katl›klar›n gerçekleflmemesi, bu in-

sanl›k ay›b›n›n ortadan kalkmas›

için buradan bir kez daha Hüküme-

te ve Adalet Bakanl›¤›’na seslene-

rek; baflta barolar›n sorunun çözü-

mü konusunda Adalet Bakanl›¤›

nezdinde bafllatt›klar› giriflimlerin

acil olarak çözüme ulaflt›r›lmas›n›,

insani sorumluk içinde davran›lma-

s›n›, tecritin kald›r›lmas›n›, en az›n-

dan Av. Behiç Aflc›’n›n sa¤l›kl› gün-

lük yaflam›na dönebilmesi ve çözüm

için diyalog kanallar›n›n aç›lmas›n›

talep ediyoruz” diye konufltu. 

Aç›klaman›n ard›ndan sözalan

TTB Genel Baflkan› Gençay Gürsoy

ise; hekimleri temsil eden bir örgüt

olarak, ölüm oruçlar›n› onaylama-

d›klar›n› kaydederken, “ayn› za-

manda insan›n sonsuz özgürlü¤ü-

nün ve kendi bedeni üzerindeki ta-

sarruf hakk›n›n da önemine ve kut-

sall›¤›na inanan bir örgütüz.” dedi.

Soruna bir çözüm bulunmas› ge-

rekti¤ini hat›rlatan Gürsoy, hükü-

meti göreve davet etti. Gençay Gür-

soy flunlar› kaydetti:

“Bu son aflamada bir ümit do¤-

mufltur. Barolar Birli¤i ve ‹stanbul-

Ankara Barolar› ile birlikte Adalet

Bakan›’n›n atmay› tasarlad›¤› ad›m

bizce bir ümit kayna¤› olabilir. Bu

ad›ma Türk Tabipler Birli¤i olarak

e¤er ihtiyaç duyulursa katk›da bu-

lunmak isteriz. Çünkü bu bizim te-

mel sorunlar›m›zdan biridir.”

Tecrite, tüm bilim kurumlar›n›n,

meslek odalar›n›n ve demokratik

kurulufllar›n karfl› oldu¤unu hat›rla-

tan Av. Aflc› ise, herkesin tecritin in-

sanl›k d›fl› bir uygulama oldu¤u ko-

nusunda hem fikir oldu¤unu kayde-

derek, “Sadece Adalet Bakanl›¤›

tecriti savunuyor. Biz koflullar›n iyi-

lefltirilmesini istiyoruz. Bu konuda

onlarca formül ortaya konulabilir.

‹nsan sadece mezarda yaln›zd›r. F

tiplerinde yaln›z olmamal›" fleklin-

de konufltu.

Özgür-Der: Bu hepimiz ad›na
verilen bir mücadele

Özgür-Der, direniflinin 176. günün-

de bulunan Aflc›'y› ziyaret ederek

destek verdi. Özgür-Der Baflkan›

Hülya fiekerci ile

Burhan Kumcu, Ke-

nan Alpay, Av. Ne-

cip Kibar, Musa

Üzer, Zehra Çomak-

l› Türkmen ve Grup

Yürüyüfl eleman›

M. Ali Aslan’›n ka-

t›ld›¤› ziyarette ko-

nuflan fiekerci, “zalim kim

olursa olsun, zulme u¤raya-

n›n yan›nda yer alacaklar›-

n›” söyledi. Kenan Alpay,

Müslüman cepheden duyar-

s›zl›¤›n daha fazla oldu¤u-

nu kaydederken, “F Tipinin Ebu

Garip’ten, Guantanamo’dan fark›

yoktur. Halklar›n parça parça ezil-

mesi politikas›d›r” dedi. Av. Necip

Kibar, meslek-

tafl›n›n eylemi-

ni, “gerçekten

takdire flayan

bir davran›fl.”

diye nitelerken,

Burhan Kumcu

ise “bu hepimiz

ad›na verilmifl

bir mücadele.

Biz sizlere çok

teflekkür ediyoruz. Biz bu direniflin

kazanaca¤›na inan›yoruz. Kur’an-›

Kerim de do¤ru olan› Allah’›n des-

tekledi¤i söylenir. Allah da sizinle-

dir.” diyerek düflüncelerini belirtti. 
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D‹SK, TTB, KESK ve TMMOB 
Aflc›’ya destek verdi

‘Bar›fl Anneleri’ 27 Eylül’de Direnifl
Evi’ndeydi. Aflc›’n›n onurlu davran›-
fl›na sayg› duyduklar›n› ve direnifli-
nin önünde sayg›yla e¤ildiklerini
ifade eden ‘Bar›fl Anneleri’, “Tecrit
kalkmal›, ac›m›za daha fazla ac› ek-
lenmesin” diye konufltular.

Av. Fuat Erdo¤an an›ld›
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-

tanbul fiubesi üyeleri, Befliktafl Bar-

baros Bulvar›'nda biraraya gelerek,

28 Eylül 1994 tarihinde Befliktafl'ta

bulunan Arzum Kafe önünde polis-

ler taraf›ndan infaz edilen Av. Fuat

Erdo¤an'› and›. Grup ad›na konuflan

Av. Oya Aslan, Av. Erdo¤an'›n yafla-

m› boyunca demokrasi mücadelesi

verdi¤ini ifade etti. ‹nfazc› polisle-

rin beraat etti¤ine dikkat çeken As-

lan, “Sorumlular beraat etmekle ye-

tinilmedi terfi ettirilerek ödüllendi-

rildiler." dedi. Hukukun, siyasal ik-

tidarlar taraf›ndan halka yönelik et-

kin bir silah olarak kullan›ld›¤›n›

kaydeden Aslan, "Meslektafl›m›z›n

önünde sayg› ve sevgi ile e¤ilirken,

hukuk ve adalet mücadelesinde gös-

terdi¤i onurlu yolda yürümeye de-

vam edece¤iz" diye konufltu.

Aç›klaman›n ard›ndan avukatlar,

Behiç Aflc›’n›n feda ruhuyla izinden

yürüdü¤ü Fuat Erdo¤an'›n öldürül-

dü¤ü yere karanfiller b›rakt›lar.



TAYAD’l ›

Aileler, tecrit

p o l i t i k a s › n a

karfl› benzeri

görülmedik bir

sab›r ve karar-

l›l›kla eylemlerine devam ediyorlar.

Gecekondular›n ve kentlerin mey-

danlar›ndan, oturma eylemlerinden,

hücre maketlerinin içinden, durma-

dan bu ses yükseliyor; “tecritin son

bulmas› için...” Ve devam›nda ya

“açl›k grevinde” olundu¤u ya da ka-

rarl›l›kl› mücadelenin sürdürülece¤i

ilan ediliyor herkese.

Geçen hafta Gazi Mahallesi, Ok-

meydan› ve Sar›gazi’de mahallenin

meydanl›k yerlerinde kitlesel olarak

açl›k grevleri yapan TAYAD’l› Ai-

leler, 23 Eylül günü de ‹kitelli, 1

May›s Mahallesi ve Nurtepe’de aç-

l›k grevi yapt›lar.

Gecekondularda açl›k grevleri

Nurtepe... Nurtepe Sokullu

Caddesi üzerinde, yap›lan aç›kla-

man›n ard›ndan 15 kifliyle bafllayan

açl›k grevinde cadde üzerine “F

Tiplerinde Tecrit Var, Tecrite Son”

pankart› as›ld›. Açl›k grevi yap›lan

yere ise, “Tecritin Kalkmas› ‹çin

Açl›k Grevindeyiz” yaz›l› pankart›,

dövizleri ve 122 flehidin resimleri-

nin oldu¤u pankart› asan TA-

YAD’l›lar›n karfl›s›na polis ç›kmak-

ta gecikmedi. 

‘Muhabir” görüntüsü alt›nda, aç-

l›k grevini kamerayla çekmek iste-

yen ve ancak polis oldu¤unu inkâr

eden polislerin mahaleden kovul-

mas›yla birlikte direnifl daha moral-

li ve coflkulu bir flekilde sürdürüldü.

Yo¤un ya¤mura ra¤men, zaman

zaman slogan at›larak zaman zaman

türküler, marfllar söylenerek, halay-

lar çekilerek süren açl›k grevine ka-

t›lanlardan iflçi Ali fiimflek, eyleme

kat›lma nedenini, “tecritin bütün in-

sanlara karfl› yöneltilmifl bir sald›r›

oldu¤unu düflünmesi” olarak aç›k-

larken, ölüm orucunu sürdürenlerin,

devletin ‘bizim istedi¤imiz gibi ya-

flayacaks›n›z ve bizim istedi¤imiz

gibi düflüneceksiniz’ sald›r›s›n› ka-

bul etmeyerek dünyada efli benzeri

az görülebilecek bir direnifle imza

att›klar›n› hat›rlat›yor ve “Onlara

sayg› duyuyor ve direnifllerini des-

tekliyorum” diyor. Mahalle halk›n-

dan Cengiz Kaya ise açl›k grevinde-

ki TAYAD’l›lar› ziyaret ederken, bu

mücadeleye herkesin destek verme-

si gerekti¤inin alt›n› çiziyor. 

Bu s›rada, oy avc›lar› da mahal-

lede boy gösteriyorlar. CHP Millet-

vekili ve yöneticileri esnaflara ya-

lan dolu vaatlerde bulunmalar›n›n

ard›ndan TAYAD’l› Aileler’in çad›-

r›na yöneldiler. Milletvekili Berhan

fiimflek, CHP Kad›n ve Gençlik Ko-

lu Baflkanlar› TAYAD’l›lar›n tecrite

iliflkin sloganlar›yla karfl›land›. Ko-

nuya önem verdiklerin ifade eden

CHP’liler, yeniden u¤rayacaklar›n›

söylemelerine karfl›n, sözlerini tut-

madan mahalleden ayr›ld›lar.

Mahalle halk›n›n ve flehit yak›n-

lar›n›n ziyaret etti¤i eyleme toplam

30 kifli kat›l›rken, sloganlarla akflam

saatlerinde son buldu. 

‹kitelli... ‹kitelli Atatürk Ma-

halles’inde bulunan cemevi alt›nda-

ki parkta düzenlenen açl›k grevi, sa-

at 10.00’da bas›n aç›klamas›yla

bafllad›. 20 kifli ile bafllayan açl›k

grevinin yap›ld›¤› yere “Tecrite

Karfl› Açl›k Grevindeyiz” ve “Tecri-

ti Kald›rmak ‹çin 1 Günlük Destek

Açl›k Grevindeyiz” yaz›l› pankart-

lar ve dövizler as›ld›. Açl›k grevine

kat›lanlar s›-

rayla 15’er da-

kika hücre

maketi içinde

kalarak tecrit

h ü c r e l e r i n i

canland›rd›lar. 

Açl›k Grevi boyunca marfllar

söyleyen ve her yar›m saatte bir

“Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun, Sonuna Sonsu-

za Sonuncumuza kadar Direnece-

¤iz, Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-

miz” sloganlar›n› atan TAYAD’l›lar,

halk›n ilgisi yo¤undu. Çok say›da

insana eylemin nedenleri anlat›l›r-

ken, Açl›k Grevi akflam saatlerinde

yap›lan aç›klaman›n ard›ndan slo-

ganlarla bitirildi.

1 May›s Mahallesi... Ayn›

gün Anadolu Yakas›’nda direnifle

destek sesinin duyuldu¤u yer, 1 Ma-

y›s emekçi mahallesi oldu. 3001.

Cadde Sa¤l›k Oca¤› karfl›s›nda 18

kiflinin kat›l›m›yla bafllayan açl›k

grevinde, “F Tiplerinde Tecrite

Son!'' yaz›l› pankart as›larak “Tecri-

te Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun, F Tiplerindeki Tecritin

Son Bulmas› ‹çin 1 Günlük Açl›k

Grevindeyiz, Tecritte 122 ‹nsan

Öldü” yaz›l› dövizler aç›ld›. 

Direniflçilerin resimleri de açl›k

grevi yap›lan yere as›l›rken, eyle-

min bafllamas›ndan yaklafl›k bir bu-

çuk saat sonra, z›rhl› araçlarla TA-

YAD’l›lar›n etraf›n› kuflatan polis,

“Bas›n aç›klamas›n› yap›n da¤›l›n”

dayatmas›nda bulundu. Bu dayat-

may› kabul etmeyen TAYAD’l›lar,

akflama kadar burada açl›k grevi ya-

pacaklar›n› ifade ederek, polisi tefl-
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Tecritin son bulmas› için...
Gecekondularda açl›k grevleri, oturma eylemleri, bildiriler, gösteriler...

Nurtepe

1 May›s



hir eden konuflmalar yapt›lar.

Eyleme kat›lanlar›n say›s› 50’yi

aflarken, akflam saat 19.00’da dü-

zenlenen aç›klama ve söylenen di-

renifl marfllar› ile açl›k grevi son

buldu.

Anadolu’da açl›k grevleri

‹zmir Forbes giriflinde, Antakya

Büyük Park’ta, Samsun’da bir evde

açl›k grevleri devam ederken, Dersim

Temel Haklar binas›nda 15 gün süren

açl›k grevi, 26 Eylül günü düzenlenen

bas›n toplant›s›yla sona erdi. 

“Bu ‹nsanlar Ölmesin Diye Aç-

l›k Grevindeyiz” diyen Dersim TA-

YAD’l›lar, gruplar halinde gerçek-

lefltirdikleri açl›k grevi ile, tecrite

karfl› mücadeleyi aral›ks›z olarak

sürdüreceklerini hayk›rd›lar. Ey-

lem boyunca afifl as›p, bildiri ve

broflürlerle ev ev dolaflan TA-

YAD’l›lar, halka 7. y›l›na girecek

direniflte 122 insan›n yaflam›n› yi-

tirdi¤ini, ölümlerin 123 olmamas›

için açl›k grevinde olduklar›n› an-

latt›lar. Polisin sürekli tacizlerinin

arkas› kesilmezken, as›lan afifller

geceleri polis taraf›ndan y›rt›ld›,

yenileri as›ld›.

Açl›k grevine; DHP, ESP, DTP,

EMEP, E¤itim-Sen’den temsilci-

leri, duyarl›, demokrat ö¤retmen ve

ö¤renciler, ayr›ca mahallelerden,

halk›n çeflitli kesimlerine kadar bir-

çok kifli destek ziyaretinde bulun-

du.

Açl›k grevi iki grup halinde; Cö-

mert Geregül, Cemal Duta¤ac›,

ölüm orucu flehidi Fatma Ersoy’un

annesi Hayriye Ersoy, Zeynep Ka-

rademir, Sinan Y›ld›r›m ve Ziya

Kulbay taraf›ndan sürdürüldü. 

Düflüncelerini ald›¤›m›z Ce-

mal Duta¤ac›, direniflin kararl›l›-

¤›na dikkat çekerek, “Ben de aç-

l›klar›na on gün boyunca ortak

olmaya çal›flt›m” diye konufltu.

Cömert Geregül ise, tecriti pro-

testo etmenin yan›s›ra, Ortado¤u

halklar›n› sald›r›lar› da lanetle-

mek için açl›k grevi yapt›¤›n› di-

le getirdi ve her ikisinin de emperya-

listlerin sald›r›s› oldu¤unu kaydetti. 

“Bizler, yeni ölümlerin yaflan-

mamas› için tecrite karfl› direnenle-

rin d›flar›daki sesi olmaya devam

edece¤iz” diyen TAYAD’l›lar›n ey-

lemlerini sona erdirdikleri gün dü-

zenledikleri bas›n toplant›s›na DTP

ve EMEP de destek verirken, ikinci

grupta yeralan Hayriye Ersoy, dev-

lete lanetler ya¤d›r›rken, dergimize

flunlar› söyledi:

“Benim de çocu¤um tecrite kar-

fl› ölüm orucunda flehit düfltü. ‹sti-

yorum ki hiç kimse ölmesin. Hiçbir

anan›n yüre¤i yanmas›n. Devlet ço-

cuklar›m›z› F Tipi Cezaevlerine

koydu. Biz de yanan yüre¤imizin se-

sini duyurabilmek için açl›k grevine

girdik. Behiç, Gülcan, Sevgi bizim

çocuklar›m›zd›r. Biz bu çocuklar›-

m›z›n ölmemesi için elimizden gele-

ni yap›yoruz. Onlar ölmesin diye

kendimizi de yakar›z.”

fiehit anas› Fidan Ayd›n da, hal-

k›n gücünün tecriti yenece¤ine

inand›¤›n› kaydetti¤i konuflmas›n-

da, Adalet Bakan›’na ve AKP’ye

seslenerek flunlar› flöyledi: “Sizin

adaletiniz bu mu? ‹nsanlar› öldüre-

rek mi adaleti sa¤l›yorsunuz? E¤er

adalet anlay›fl›n›z bu ise halk adale-

ti sa¤layacakt›r.”

Birlik olman›n önemine dikkat

çeken Sinan Y›ld›r›m’›n konuflma-

s› ise flu ça¤r› ile bitti: “Son olarak

burdan halk›m›za flunu söylemek is-

tiyorum; bugün sizin evlad›n›z, sizin

kardefliniz de hapishaneye düflebilir.

Bir avukat›n hukuk s›n›rlar› engel-

leniyorsa sizler nas›l hukukun ada-

letin olmad›¤› yerde çocu¤unuzu sa-

vunacaks›n›z?”

Yol kesme eylemleri

Tecritin kald›r›lmas› için gerçek-

lefltirilen eylemlerden biri de, 23

Eylül günü Gazi Mahallesi ‹smetpa-

fla Caddesi'nde dört yolun ve fiiflli-

Pangalt› yolunun yak›lan lastiklerle

trafi¤e kapat›larak gösteriler düzen-

lenmesi oldu. 

Pangalt›'da yol kesen k›z›l fular-

l› HÖC’lüler, tecriti simgeleyen bir

hücre maketi koydular. Tutufltur-

duklar› lastikler ve molotoflarla ey-

leme bafllayan HÖC’lüler, ‘F Tiple-

rinde Tecrite Son’ pankart› ast›lar ve

"Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,

Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-

run" sloganlar› att›lar. 

Gazi Mahallesi'ndeki eylemde

ise, “Hücreler 122 ‹nsan› Öldürdü”

pankart›n› dire¤e asan HÖC'lüler,

k›z›l fularla yüzlerini kapatarak s›k

s›k "Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-

miz, Tecrite Son, Kurtulufl Kavgada

Zafer Cephede" sloganlar›n› att›lar.

Yolu atefle veren eylemciler, üzerin-

de "F Tipi Hapishanelerde 122

Ölüm ve Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun" slogan›n›n yaz›l› oldu¤u

bir hücre maketini de yolun ortas›na

koydular. 15 dakika süren eylem

sloganlarla sona ererken, hücre ma-

keti ve pankart 1.5 saat kald›. 

Protestolar, oturma eylemleri

Her hafta düzenledikleri oturma

eylemlerinde, tecrit hücrelerinin

sansür duvarlar›n› afl›p gelebilen

tutsak mektuplar›n› okuyan TA-

YAD’l›lar, yine meydanlardayd›lar.

24 Eylül günü ‹stanbul Sulta-

nahmet Park›’nda “Sana Tecriti

Anlatmak ‹stiyorum, Tecrit Öldürü-

yor, Tecrite Son” ve ‹ngilizce yaz›-

l› “122 People Had Died Because

Of Isalation In F Type Prions” pan-
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Gazi

Dersim



kartlar›, dövizleri, hücre maketleri

ve direniflçilerin resimleriyle bir

araya gelen TAYAD’l›lar, bir tutsak

anas›n›n ç›¤l›¤›n› duyurdular her-

kese. O¤lu tecrit hücrelerinin tahrip

edici etkilerini yaflayan Melek Ak-

gün, en son gitti¤i görüflte, o¤lu

Hasan Tahsin Akgün’ün 30-40 gar-

diyan taraf›ndan linç edilircesine

dövüldü¤ünü ve her taraf›n›n mor-

luklar içerisinde oldu¤unu anlatt›.

Akgün’ün ç›¤l›¤›na, Kand›ra 1

No’lu F Tipi’nden Gökhan Gün-

düz’ün mektubu efllik etti. Lerzan

Taflçier hücre maketi içinden mek-

tubu okurken, TAYAD Baflkan›

Mehmet Güvel tecritin sürdü¤ünü,

evlatlar›n›n her geçen gün daha da

bask›c› koflullarda tutulmaya çal›-

fl›ld›¤›n› ve evlatlar›n›n sesini tecrit

zulmü kalkana kadar anlatmaya de-

vam edeceklerini ifade etti. “Tecri-

te Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun” sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylem esnas›nda, polisin eylemi iz-

leyen insanlar› uzaklaflt›rmaya ça-

l›flmas› dikkat çekti.

Mersinde TAYAD’l›lar 33. haf-

tas›nda yine Tafl Bina önünde ‘Tec-

rite Son’ diye hayk›rd›lar. 25 Eylül

günü düzenlenen eylemde direniflçi-

lerin resimleri tafl›n›rken, Deniz

Kutlu’nun yapt›¤› konuflman›n ar-

d›ndan, oturma eylemi esnas›nda

Almanya hapishanelerindeki tecriti

anlatan ‹lhan Yelkuvan’›n gönderdi-

¤i mektup okundu. 

Tecrite karfl› direniflin en güçlü

mevzisi olan Abdi ‹pekçi’deki ey-

lemde de yine ‹lhan Yelkuvan’›n

tecriti anlatan mektubu vard›. Her

hafta bir DKÖ, sendika ve parti yö-

neticisinin kat›larak destek verdi¤i

eylemde, bu hafta Pir Sultan Abdal

Kültür Derne¤i Baflkan› Kaz›m

Genç, hücre maketi içine girerek

Yelkovan’›n mektubunu okudu. Ön-

cesinde TAYAD ad›na aç›klamada

bulunan Bayram fiahin, Abdi ‹pekçi

Park›’ndaki oturma eyleminin 4. y›-

l›na girdi¤ini hat›rlatarak, “Tecrit

son buluncaya kadar da ilk günkü

coflku ve kararl›l›¤›m›zla burada bu

elin alt›nda olmaya devam edece-

¤iz” dedi.

Antalya K›fllahan Meydan›’nda

24 Eylül günü tutsak mektuplar›

okuma ve oturma eylemi 27. hafta-

s›nda devam etti. “Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun” pankart› açan

ve direniflçilerin foto¤raflar›n› tafl›-

yan TAYAD’l›lar, “Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz”, “Tecrite Son”

sloganlar› ile meydana yürüdüler ve

burada bir aç›klama yaparak oturma

eylemi gerçeklefltirdiler. Tecrite

karfl› mücadele ça¤r›s› yapan TA-

YAD’l›lar, oturma eylemi esnas›nda

da, Sivas Hapishanesi’nde tek bafl›-

na tutulan Nursel Demirdö¤ücü’nün

tecriti anlatan mektubunu okudular.

Büyük Park’ta açl›k grevlerinin

115. gününü geride b›rakan Hatay

TAYAD’l›lar, 22 Eylül günü yine

Ulus Meydan›’nda Tecriti Kaldr›n

Ölümleri Durdurun diye hayk›rd›-

lar. Okuduklar› tutsak mektubunu

daha sonra halka da¤›tan TA-

YAD’l›lar, “Unutmay›n; Her rakam

bir insand›r. 123. Ölüme izin verme-

yelim” dediler. 

Kocaeli Haklar ve Özgürlükler

Cephesi üyeleri ise, 22 Eylül günü

Belediye ‹fl Han› önünden ‹nsan

Haklar› Park›'na yürüyerek, tecriti

protesto ettiler. 60 kiflinin kat›ld›¤›

yürüyüflte "F Tiplerinde Tecrite

Son" pankart› aç›l›rken, ölüm orucu

direniflçileri de resimleriyle kortej-

deki yerlerini ald›lar. S›k s›k "Behiç

Aflc› Onurumuzdur, Sevgi Saymaz

Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu

Onurumuzdur” sloganlar› at›lan yü-

rüyüflün ard›ndan yap›lan aç›klama-

da, tecrite son verilmesi istendi.

Aç›klamaya, çeflitli DKÖ’ler de

destek verdiler. 
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Ankara TAYAD’l›lar, 21 Eylül günü

Dikmen Pazar›’nda, 22 Eylül günü

Sakarya Caddesi’nde bildiriler da-

¤›tt›lar ve halka tecriti ve tecritin

hayat›m›za yans›mas›n› anlatt›lar

Kocaeli

Antalya Barosu: 'Tecrit Kald›r›lmal›!’

Çeflitli illerin barolar›n›n tecritin kald›r›lmas›na yönelik ça¤r›lar›na,

Antalya Barosu da eklendi. Baronun ‹nsan Haklar› Merkezi Baflkan› Mü-

nip Ermifl taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Avukat Behiç Aflc›'n›n ölüm oru-

cunun 168 gündür sürdü¤üne ve her geçen gün ölüm s›n›r›na yaklaflt›¤›na

dikkat çekildi. Münip Ermifl, tutuklu ve hükümlülerin özel hücrelerde tec-

rit alt›nda tutuldu¤u özel bir infaz modelinin uyguland›¤›n› hat›rlatarak

flunlar› söyledi: 

“7 y›ld›r süren uygulama bir infaz modeli olma niteli¤ini kaybederek

sistematik ve uzun süreli bir iflkenceye dönüflmüfltür. Meslektafl›m›z›n ta-

lepleri insanidir ve cezaevi güvenli¤ini zaafa u¤ratmas› da söz konusu de-

¤ildir. Bir avukat›n son derece hakl› ve meflru taleplerle, ölüm orucuna

bafllamas› herkesi düflündürmelidir. Meslektafl›m›z›n her geçen ölüm s›n›-

r›na yaklaflmas›, avukat camias›n› son derecede üzmekte ve kayg› içerisin-

de b›rakmaktad›r. Say›n Adalet Bakan› Çiçek'ten meslektafl›m›z›n ölme-
sine izin vermemesini istiyoruz. Bu taleplerin hiçbiri hukuk d›fl› olmad›-
¤› gibi tümüyle hakl› ve insani taleplerdir."



9 Eylül 2006 günü ‹zmir Alsan-

cak Kültür Merkezi'nde ‘Hepimiz

Tecritteyiz” oyununa kat›lan ayd›n-

lar›n izlenimlerini aktar›yoruz.

Hüseyin Varol: Tecrit Her 
Gün Ölmek Demek

Gördü¤üm kada-

r›yla bu oyun ger-

çekten amatör tiyat-

rocularla yap›lm›fl

bir oyundu. Ben bir

sanatç› olarak kat›l-

d›m. Ancak geçmifl-

te hem tutsak olarak

hem defalarca gö-

zalt›lar› ve iflkence-

leri yaflad›¤›m için,

bildi¤imi san›yor-

dum. Gerçekten

oyunda oynayan arka-

dafllar tav›r ve davran›fllar› ile a¤›r

cezaevlerinin hücrelerinde iflkence

yapan insanlar› and›r›yorlard›. Ve

beni eski günlere geri götürdüler. 3

saat boyunca hayat›mda dinlemedi-

¤im bir arabesk müzi¤i dinlettiler.

Halk müzi¤i dinleyen ve bunun

araflt›rmas›n› yapan bir kifli olarak

bana çok a¤›r geldi. Oyundan ç›kar-

ken de tav›r ve davran›fllar›mla da

bunu belli etmiflimdir. Etkilenme-

mek mümkün de¤il.

Geçmiflte ikiz kardeflimle birlik-

te al›nd›¤›m›z gözalt›nda karfl›l›kl›

odalarda çeflitli iflkenceleri yaflama-

m›za ra¤men 3 saat boyunca çok

yo¤un duygular olarak yaflad›m.

Halbuki bunu 6 y›la yak›nd›r yafla-

m›na aksettiren o tutsaklar›n düflün-

celerinin nice emperyalist düflünce-

leri dize getirece¤ine yürekten ina-

n›yorum. Marksist biri olarak o ya-

flamdan özgür bir yaflama tafl›yacak-

lar› beyinleri ve yürekleridir. 

‹nsan, sadece insan de¤il, tüm

canl›lar; ortak platformda özgürce

yaflamal›d›r. ‹nsan sosyal bir varl›k-

t›r. Sosyal dayan›flmadan insan›

a y › r d › -

¤›n za-

man, in-

sanlar›n

k o n u fl -

ma du-

yular›, figüratif de¤erleri ve mimik

hareketleri tamamen kaybolur. Bi-

yolojik bir kural vard›, ihtiyaç has›l

olan organlar geliflir, olmayan kütle-

flir, tabi ki zamanla konuflmayacak

da... D›fl dünyadan tamamen irtibat›

kopuk, hemen bir duvar öbür tara-

f›ndaki ayn› suçtan mahkum edil-

mifl o insanlarla diyalog yaflam›yor-

sa o zaman ölümden farks›z yani

tecrit her gün ölmek demektir. Tec-

rit yoketmektir

Oyun s›ras›nda neler empati ya-

pabildim mi? ‹nsanlar empati yapa-

bilse zaten tecritte olmay›z. Yani

tecrit bugün insan›n bir bütün canl›-

lar›n yaflamdan mahrum edilmesi-

dir. Empati yap›yorum tabi ki empa-

tiyi onlar› benim yerime koyarak

yap›yorum. Çünkü ben zaten tecrit-

teyim. Bende onlar›n bulunduklar›

makama geldi¤imi düflünüyorum.

Bir insan olarak ben böyle bir fley

yapabilece¤ime inanm›yorum.

Oyuna kat›lmadan önce ve kat›l-

d›ktan sonraki duygu ve düflüncele-

rimde kesinlikle de¤ifliklik oldu.

Tecritte kald›¤›m 3 saat boyunca

daha önceden yaflad›¤›m› sand›¤›m

fleylerden daha farkl›s›n› yaflad›m.

Bu do¤açlama, ülkenin bütün kent-

lerinde, ilçelerinde halka da oynan-

mal›. Tecrit her yerde yaflan›yor. Ül-

kenin çok büyük yerlerinde yaflan›-

yor. ‹nsan haklar›na olan sald›r›lar,

linç giriflimleri, insanl›k d›fl› fleyler

bunlar. Savafl uzakta de¤il, insanlar

birbirlerini anlayam›yorlar. Tar›m,

hayvanc›l›k, tekstil sektörü, turizm

bitirilmifl, alabildi¤ine bir iflsizlik

ordusu, gençli¤in önü t›kanm›fl, 2

fakülte bitiren bile bugün iflsizse

çok büyük soru iflaretleri vard›r. 

E¤er insan› insan olarak anl›yor-

larsa ekolojik dengede insanl›k kri-

terleri vard›r. Bütün do¤adaki canl›-

lar›n yaflam› ortak koflullarda pay-

laflmakt›r. Beraber üretip paylafl-

makt›r. E¤er o insanlar a¤›r flartlar-

da yaflama mahkum edilmifllerse,

ülkeyi yönetenler, insanlar nas›l

uyuyabiliyorlar. Burada akl›ma

Anadolu'nun yetifltirdi¤i çok büyük

bir filozof olan Mevlana'n›n sözü

geliyor. “En rahat yast›k vicdand›r”

nas›l rahat edip de bafllar›n› vicdan-

lar›na koyabiliyorlar.

Dinçer Sezgin: Bu Olay 
Büyük Bir Alçakl›k
Tecriti ta-

n›mlayabilir

misiniz soru-

sunu düflün-

dü¤ünüzde

çok zor bir

soru gibi gö-

rünüyor, ba-

zen de tecri-

tin, büyük bir ah-

lâks›zl›k oldu¤u,

insan› red etmek,

insana önem vermemek gibi bir çir-

kinlik örne¤i oldu¤unu söyleyebili-

rim. Tecritin tan›m›n› bu flekilde

yapmay› da düflünmüyorum. Bunun

bir çirkinlik oldu¤u, insan haklar›na

tecavüz oldu¤unu ve insanl›ktan ç›-

karmay› amaçlad›¤›n› söyleyerek

bir tan›m yapman›n daha uygun ola-

ca¤›n› san›yorum.

Benim Hepimiz Tecritteyiz oyu-

nuna kat›lmam yani ekibe yard›mc›

olmam, elbetteki tamamen tecrite

karfl› olmamla ilgilidir. Yaflamad›-

¤›m için tam olarak bilmiyorum

ama hayal edebiliyorum. En az›n-

dan 4x2 m olan bir alanda bir insa-

n›n tek bafl›na günler boyu de¤il ay-

lar boyu karanl›k bir mekanda yafla-

t›lmak istenmesi onunla hiçbir fle-

kilde iliflki kurulmamas› ve kurula-

cak iliflki s›ras›nda onu sürekli afla-

¤›laman›n, bu afla¤›laman›n da gi-

derek artan sonuçlar do¤urmas› ola-

y› ben de tecrite karfl› olmay› kendi-

li¤inden yaratt› zaten. Ben tecrite

kat›lmad›m ama tecrite girenleri iz-

ledim. Asl›na bakarsan›z ben empa-

tiye inanm›yorum. Yaflayan bilir an-

cak, istedi¤iniz kadar empatide ken-

dinizi karfl›daki insan›n yerine koy-

maya çal›fl›n bunun mümkün olma-

d›¤›n› düflünüyorum. Ama düflünce

ile duygunuzu birbirinden ay›rd›¤›-

16

1 Ekim 2006 / 72

Ayd›nlar 
tecriti ttart›fl›yor ((‹zmir)

Ressam 
Hüseyin Varol

Gazeteci yazar 
Dinçer Sezgin



n›z anda oyunun insan üzerinde b›-

rakt›¤› beyinsel etkiden sözedebili-

rim size. Karfl›mdaki insanlar›n

oyun oldu¤unu bilmelerine ra¤men

bir an için bile olsa kendilerini ger-

çek tecritteymifl gibi duyumsamala-

r›, bu olay›n ne kadar büyük bir al-

çakl›k oldu¤unu daha çok hissetme-

me sebep oldu. Ben fluna inan›yo-

rum, tecrit insana, kendini, çevreyi,

dünyay› unutturmakt›r. Onu ölüme

mahkum etme yoludur. Ama hem

öldürmeyip, uzun süreli öldürme ifl-

kencesidir. Oyuncu arkadafllar da

oyun oldu¤unu bildikleri halde hak-

lar›n› almak için verdikleri savaflla

tecritin ne kadar insanl›k d›fl› bir

olay oldu¤unu gözler önüne serdi-

ler. Ben yönetim masas›nda otur-

dum, çok fazlada katlanamad›m za-

ten, tecrite girmedi¤im halde eflim

beni gördü ve yüzünün rengi karar-

m›fl dedi ve beni d›flar› ç›kartt›. Ben

evet kat›lmad›m tecrite ama karfl›m-

da insanlar›n etkilendiklerini gör-

dükçe o ç›¤l›klar› duydukça ben et-

kilenmiflim, sars›lm›fl›m ki herhalde

kan dolafl›m›m falan bozulmufl bu

yüzden.

Tecriti tek kelimeyle tan›mla-

mak mümkün olmaz, tan›mlama-

makta gerekir zaten. Tecriti tan›m-

larken onunla ilgili aflag›lalay›c› bü-

tün kelimeleri yan yana getirmek

gerekiyor. O yüzden de tek kelime-

ye s›¤d›ramazs›n›z. Ya da afla¤›lay›-

c› kelimelerin bafl harflerinden ala-

rak yeni bir kelime türetilebilir.

Ama tek bir kelimeye tecritin s›¤d›-

r›labilece¤ini düflünmüyorum. De-

di¤im gibi insan haklar›na sayg›s›z-

l›k, insana sayg›s›zl›k, yaflamaya

karfl› sayg›s›zl›k, çirkinlik, çirkef-

lik, ahlâks›zl›k, kaypakl›k her fleyi

içinde bar›nd›ran bir iflkence flekli.

Bunun tek kelime tarifini kimseye

yapt›rmay›n.

Tecriti kald›rmak mümkün olur

mu? Elbette olur e¤er biz insan hak-

lar›na sayg›l› olmay› ö¤renirsek,

yaln›zca yasalar›m›z› okuyup geçe-

rek de¤il, gerçek hayat›m›za uygu-

layabilirsek, insan› sevebilirsek, in-

san do¤as›na ayk›r› olan her fleyi

yaflam›m›zda ç›karabilirsek tecrit

ortadan kalkar. Bunun için ben, yö-

netim düflüncesinin de¤iflmesinden

yanay›m. ‹nsan›n kendi kendisini

yönetmesinden tutunda, ülkenin, ai-

lenin, mahallenin yönetim düflünce-

sinin de¤iflmesinden yanay›m. Bu-

günkü düflünceye sahip insanlar›n

yönetti¤i bu ülkede tecrit kalkmaz. 

Tecriti, yaln›zca hapishanelerde-

ki tecrit olarak alg›lamamak gereki-

yor. Genifl bir yelpazede ele alacak

olursak, aile içinde, arkadafll›kta,

sevgide, hatta dostluk iliflkilerinde

bile tecritin var olaca¤›n› düflünmek

gerekiyor. Nedir bu? Birtak›m zor-

lamalarla insanlar›n özgürlüklerini

k›s›tlamak ve bunlar› da do¤al bir

fleymifl gibi sergilemek bana göre

bir tecrittir. Bu düflünceden bafllaya-

rak F Tipi hapishanelerdeki uygula-

malara var›ncaya kadar genifl kap-

saml› bir tecriti anlatmak gerekiyor.

Bizim insan›m›z tenine i¤ne batma-

dan harekete geçmiyor.

Onlara bu oyun gibi birçok

oyunlarla onlar› da iflin içine kat-

makla tecriti anlatabiliriz belki. Bü-

tün yöneticilerin, yönetimlerin söy-

ledi¤im çirkinliklerden ar›nm›fl bir

beyine sahip olmalar› halinde tecrit

kalkacakt›r. Bu 1. önerimdi. ‹kinci-

si, illerde tecriti insanlar›n kendisi-

nin sergilemesine hissetmelerini

sa¤layabilmek.

Tecritin kalkmas› büyük bir is-

yanla mümkün olabilir. Bu isyan›

çeflitli flekillerde ele alabilirsiniz, bu

bir beyinsel isyan olabilir, davran›fl

isyan› olabilir, çeflitli biçimlerde

olabilir ve bu isyanla tecrit yokedi-

lebilir.

Hasip Akgül: ‹çeridekileri 
Yok Etme Mant›¤› Var
“D›flar›da zaman zaman bildiri-

lerle, küçük haberlerle F Tipi, tecrit

sorunu diye anlat›l›r. Aç›kças› yak›-

n›m›z olmad›¤› için birkaç dakika

sonra bu s›k›nt›l› sorunu unutur

kendi günlük yaflam›m›za döneriz.

Tiyatrocu arkadafllar ve yazar Bil-

gesu Erenus bunu anlatman›n, içer-

dekiler kadar d›flar›dakilere de bunu

hissettirmenin bir yolunu bulmufl-

lar. Kald›¤›m 2 saat boyunca bir da-

ha unutmayaca¤›m› sand›¤›m izle-

nimlerim oldu. ‹çeridekilere suçlu

olarak bak›lmad›¤›n› bunu aflan bir

yoketme mant›¤›n›n oldu¤unu anla-

d›m.” (Tiyatrocu Hasip Akgül’ün

izlenim defterine yazd›klar›ndan.)

17

1 Ekim 2006 / 72

Karikatürist Mehmet Aslan 

Ald›¤› Ödülü Behiç Aflc›’ya Sundu

Kendisi de bir devrimci ayd›n olan Avukat Behiç Aflc›’n›n direnifli, avukatlar›, hal-

k›n de¤iflik kesimlerini etkiledi¤i gibi, ayd›nlar› da etkiledi ve harekete geçirdi. Bunun

çeflitli örnekleri yafland› ve yaflanmaya devam ediyor. Karikatürist Mehmet Aslan da

duyarl›l›¤›n›, ald›¤› ödülü Aflc›’ya takdim ederek gösterdi. 

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri 20 Eylül günü Diyarbak›r Büyükflehir Belediye-

si tiyatro salonunda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Karikatür dal›nda birinci-

lik ödülünü alan Mehmet Aslan, ödülü 170 gündür tecriti protesto eden Halk›n Hukuk

Bürosu Avukat› Behiç Aflc›’ya vermek istedi¤ini aç›klad›. Aflc›’ya verilmek üzere,

HHB avukatlar›ndan Ebru Timtik’e ödülü takdim etti. Timtik ödülü al›rken yapt›¤›

duygu yüklü konuflmada, hayat›n her alan›ndaki sald›r›lar›n ayn› politikalar›n ürünü

oldu¤unu anlatt› ve Aflc›’n›n müvekkillerini savunmaya devam etti¤inin alt›n› çizdi.

Mehmet AAslan’dan 
ödülü, BBehiç AAflc› aad›na 

Av. EEbru TTimtik aald›
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Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-

pi’nden Kenan Günyel’in

19 Eylül 2006 tarihli mektu-

bundan:

“Ercan Kutlu’ya Tekir-

da¤ Sulh Ceza Mahkeme-

si’nden 2 y›l 3 ayl›k hapis cezas› ve-

rildi. Temmuz ay›nda da benzer bir

davadan 1 y›l 6 ay hapis cezas› ve-

rilmiflti Ercan’a. Her iki davan›n ko-

nusu da ayn›.. Her iki davada da

“kamu görevlilerine karfl› görevle-

rinden dolay› zincirleme flekilde ha-

karet” iddias› ile davalar aç›lm›flt›.

Davaya konu olan olaylar ise tecrit

uygulamalar›. 

‹lki 12 Aral›k 2005 günü yap›lan

aramada, ikincisi ise 19 Ocak 2006

günü yap›lan genel aramada dayat›-

lan faflist uygulamalard›. 

K›saca özetlersem: Her iki ara-

mada da ortal›¤› da¤›t›p, talan etme-

nin yan›s›ra çöpü havaland›rman›n

ortas›na döküp, tekmeleyerek da¤›-

t›yorlar. Buna itiraz edince de arka-

dafllara küfür ve hakarette bulunu-

yorlar. Bunlar›n üstüne de disiplin

soruflturmas› aç›l›p savunmalar› da-

hi almadan hücre cezas›, mektup

yasa¤› veriyorlar. 

Böyle bir durumda bu uygula-

malara ve cezalara iliflkin arkadafl-

lar›n suç duyurular›n› dikkate alma-

yan mahkemeler, tecrit politikas›n›n

yarg› aya¤›n› tam olarak yerine ge-

tiriyor, bizlere cezalar veriyorlar.”

Yasak ve cezalar 
iplerinden bofland›

Tekirda¤ 1 No'lu F Ti-

pi’nde siyasi tutuklulara “2

ay mektup ve 9 ay aç›k-

kapal› görüfl yasa¤›” verildi.

Tutsak aileleri taraf›ndan verilen

bilgiye göre; 14 Temmuz 2006 tari-

hinde “gereksiz yere slogan at›p,
kap›lara vurarak gürültü yapt›kla-
r›” gerekçesiyle tüm siyasi tutsakla-

ra “1 ay mektup ve 1 ay görüfl yasa-

¤›” verildi. Yine 15 A¤ustos’ta slo-

gan at›ld›¤› gerekçesiyle “1 ay mek-

tup cezas›”, bu cezalar› protesto et-

mek amac›yla at›lan sloganlar nede-

niyle de toplam “8 ay aç›k-kapal›

görüfl yasa¤›” verildi¤i bildirildi. 7

ve 8 Eylül günlerinde hücrelerin ha-

valand›rma kap›lar› kapat›l›rken,

22–23–24 A¤ustos günlerinde Filis-

tin ve Lübnan halk›yla dayan›flmak

amac›yla yap›lan açl›k grevi için de

soruflturma bafllat›ld›¤› ö¤renildi.

Belçika: Tecrit öldürdü  

Tecrit sadece ülkemizde

de¤il, anavatan› Avrupa’da

da can al›yor. Belçika’n›n

Vorst Hapishanesi’nde 25

yafl›ndaki Fayçal Chaaban

isimli Fasl› genç, 24 Eylül günü

hücresinde ölü olarak bulundu. 'H›r-

ç›n' oldu¤u gerekçesiyle tecrit hüc-

resine at›lan gence iki kez 'sakinlefl-

tirici'  i¤ne yap›ld› ve birkaç saat

sonra cesedi ç›kar›ld› hücreden 

Chaaban’›n yaflam›n› yitirmesin-

den Belçika devletini sorumlu tutan

Fasl› gençler, Brüksel’in çeflitli ma-

hallelerinde araçlar› yakt›lar, göste-

riler düzenlediler. Chaaban’›n yafla-

d›¤› mahalle baflta olmak üzere dü-

zenlenen gösterilerde büyük öfke

vard›. Komflusu olan bir kad›n›n flu

sözleri ise gerçe¤i tüm ç›plakl›¤›yla

ortaya koyuyordu: “Sistem yaban-

c›lar› yavafl yavafl öldürüyor. Bugün

Fayçal Chaaban, yar›n beni, öteki

gün ise seni öldürecekler.” 

Bilindi¤i gibi, DHKC tutsaklar›

da uzun süredir Belçika hapishane-

lerinde tecritte tutuluyorlar.

Tecritin yarg› aya¤›

TAYAD Komite’nin kampanya-

s›n›n sürdü¤ü Belçika’da, bir hafta-

l›k eylemler sona erdi. 20 kiflinin

açl›k grevlerine kat›ld›¤› kampan-

yada, çeflitli Belçikal› kurumlar zi-

yaret edilerek tecrit anlat›ld›.  

24 Eylül günü ‘Ortado¤u ve Di-

renifl’ konulu bir toplant›n›n da dü-

zenlendi¤i kampanyada, yayg›n fle-

kilde bildiriler da¤›t›ld›. Türkiyeli-

ler’in yaflad›¤› bölgelerde ve Belçi-

ka kamuoyuna yönelik bildiriler,

Belçika’n›n en büyük üniversitele-

rinden olan Liege Üniversitesi’nde

de da¤›t›ld›. Tut-

sak yak›nlar›,

Brüksel’de bulunan Avrupa Parla-

mentosu yan›na, 25 Eylül günü as-

t›klar› pankartla da, Avrupa’n›n

Türkiye faflizmine deste¤ini ve 122

ölümden sorumluklar›n› protesto

ettiler.

TAYAD Komite kampanyas›,

Belçika’n›n ard›ndan 25 Eylül’den

itibaren de ‹sviçre’de bafllat›ld›. ‹s-

viçre TAYAD Komite taraf›ndan

yap›lan aç›klama ile, yap›lacak ey-

lem ve etkinlikler hakk›nda bilgi

verildi. Aç›klamada, “Ölüm Orucu

direniflçilerine destek amac›yla

bafllad›¤›m›z bir haftal›k Açl›k Gre-

vi’ne Basel Kültür Merkezi'nde 4

kifli bir hafta, di¤erleri 2-3’er gün-

lük olmak üzere toplam 20 kifli kat›-

lacakt›r” denildi

Bildiriler, afifller, demokratik

kurumlar› ziyaretlerle tecrite karfl›

mücadelenin

s ü r e c e ¤ i

kaydedilen

aç›klamada,

“Bu zulüm

iktidar› y›-

k › l m a y a

m a h k û m -

dur” denildi.

Yurtd›fl›nda tecrite karfl› mücadele

Liege ÜÜniversitesi

Hapishanelerde TECR‹T Var !!

HABERLERTECR‹TTEN



‹stanbul Valisi Muammer Güler

de, biraz “gecikmifl” de olsa, bir 19

Aral›k senaryosu yazm›fl. 

Bayrampafla Hapishanesi’ndeki

19 Aral›k Katliam›’na kat›lan perso-

nelin yarg›lanmas›yla ilgili ‹stanbul

Valili¤i’ne yap›lan baflvurulara, Vali

Muammer Güler, “soruflturmaya ge-

rek olmad›¤›” karar›n› vermifl. 

Valinin cevab›, geçti¤imiz gün-

lerde tutsaklara ulaflm›fl. Tekirda¤ 2

No’lu F Tipi’nden Serdar Karaçe-

lik’in 18 Eylül 2006 tarihli mektu-

bunda aktard›¤›na göre Vali M. Gü-

ler, “soruflturmaya gerek olmad›¤›”

karar›n› flöyle aç›kl›yor: 

Vali M. Güler’in karar›nda, 19

Aral›k Katliam Operasyonu için

kendisine 24 fiubat 2006 tarihinde

bilgi ulaflt›¤›n›, yaflananlar› bu vakit

ö¤rendi¤ini [biraz erken ö¤renme-

mifl mi?] ve dilekçeler sonucu ince-

leme yapt›¤›n›(!), soruflturmaya ‹st.

‹l JK. Yardc. J. Albay Mustafa Yi¤it

“1982-30) ‘Ön ‹nceleyici’ olarak

görevlendirdi¤ini [zaten sorufltu-

rulan jandarma, ‘ön inceleyici’ de

jandarma olunca, o inceleyici de-

¤il, ‘aklay›c›’ oluyor do¤all›kla.]

belirtiyor. 

Vali M. Güler, devam›nda: ‹nce-

leme yap›ld›¤› ve bunun sonucunda

aramalar›n yap›lamad›¤›, içeriye her

türlü malzemenin girdi¤i, ölüm oru-

cunun bitirilmek istendi¤i vb. klasik

beylik senaryoyu tekrarl›yor. Ama

bundan sonras›, tamamen “özgün”

bir senaryo biçimde devam ediyor

ve flunlar› yaz›yor:

“Tan›k aç›klamalar›n›n ve ifa-

delerinin de¤erlendirilmesi sonucu,

cezaevinin boflalt›lmas› planlan›r-

ken baz› jandarma personelinin

emir almadan C Blok’a girdi¤i, C

Blok içerisinde terör suçlular›n›n

rehin olarak bulundurduklar› gardi-

yanlardan baz›lar›n›n kaç›p kurtul-

ma çabas› içinde oldu¤u, terör suç-

lular› kaçan gardiyanlar›n peflinden

koflup yakalamaya çal›flt›klar› esna-

da aniden geliflen bu durumu gören

jandarma personeli insiyatif kulla-

narak iki Astsubay ve bir Uzman

Çavufl’un durumun aciliyeti nede-

niyle herhangi bir emir almadan

gardiyanlar› hükümlü ve tutuklular-

dan kurtarabilmek için bir grup er-

bafl ve er ile birlikte C Blok’a girip

gardiyanlar› güvenli bölgeye ulafl-

t›rmaya çal›flt›klar› anlafl›lm›flt›r. 

Durumu haber alan birlik komu-

tan› taraf›ndan içeri giren persone-

lin derhal geri ça¤r›ld›¤›, jandarma

personelinin C Blok’a girmesi ile

birlikte terör suçlular›n›n cezaevin-

de isyan hareketlerini bafllatt›klar›,

cezaevinde isyan ç›kartmaktan yar-

g›land›klar›, önceden haz›rlad›klar›

suç eflyalar›n› gardiyan ve güvenlik

güçlerine karfl› kulland›klar› anla-

fl›lm›fl...”t›r. 

Evet, iyi anlam›fl(!) Güler. 

Ama -her fley bir yana- 19 Ara-

l›k’ta ne tutsaklar›n elinde rehin

gardiyanlar vard›, ne rehinlerin ka-

ç›p tutuklular›n kovalamas› gibi bir

olay yaflanm›flt›, ne de hapishaneye

giren üç befl jandarmadan ibaretti. 

Bu karar› okuyunca ilk akla ge-

lecek soru, “‹stanbul Valisi uzayda

m› yafl›yor?” sorusu olsa gerek. 

Bu kadar cahil, bu kadar kaba,

bu kadar tutarl›l›ktan yoksun, bu ka-

dar gerçeklere uzak bir senaryo bafl-

ka türlü nas›l yaz›labilir?.. Bir di¤er

ihtimal, Valinin “üç büyükler”in

maçlar›n›n güvenlik sorunlar›yla il-

gilenmekten bu tür “tali” geliflme-

lerden hiç haberdar olmad›¤›d›r. 

Kendi devletinin resmi kurumla-

r›, Adli T›p ve savc›lar›n atad›¤› bi-

lirkifli heyetleri, alt› kad›n›n diri diri

yak›ld›¤›n›, içeriden d›flar›ya atefl

edilmeyip d›flar›dan içeriye atefl

edildi¤ini, insan bulunan yere at›l-

mas› yasak gaz bombalar›n›n insan-

lar›n üzerine at›ld›¤›n› resmen ra-

porlara geçmifller. Ama Vali için ne

gam!

Vali M. Güler, sözkonusu karar›-

n› flu cümlelerle sonuçland›r›yor:

“Cezaevini tahliye etme amac›n-

da olan jandarma personelinin de

afl›r› ve orant›s›z güç kul-

lanmadan, tahriklere kap›l-

madan, amaç ve verilen

emirler d›fl›na ç›kmadan

hiçbir tutuklu ve hükümlü-

ye suimuamelede bulunma-

dan, kanunlar›n kendisine

verdi¤i yetkiyi kullanarak

görevini ifa etti¤inden ve

jandarma personelinin icra

etti¤i her hangi bir suç fiili

de olmad›¤›ndan sorufltur-

maya izin verilmemesine...

10 Nisan 2006 tarihinde
karar verdim.”

Bak›n, jandarma nas›l da hiçbir

fley yapmam›fl. Nas›l da masum. Ve

asl›nda 19 Aral›k’ta bir katliam da

olmam›fl... Peki Bayrampafla’daki

12 tutsa¤› kim katletti? 6 kad›n› kim

diri diri yakt›?  

Bu basit, kaba, pervas›z ve so-

rumsuz senaryolar, gerçeklerin üs-

tünü örtebilir, katliamc›lar› hesap

vermekten kurtarabilir mi?
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‹stanbul Valisi’nin 
19 Aral›k Senaryosu

Tüm TTürkiye’nin dduydu¤u bbu
ç›¤l›¤›, VVali MM. GGüler dduymam›fl.
O ss›rada mmaçtayd› bbelki!
Böyle ““mülki aamir”ler ttaraf›ndan
yönetilen bbir üülkede, aadalet oola-
bilir mmi? 
Böyle yyöneticilerin ooldu¤u bbir
ülkede, yyasalar›n vvarl›¤› bbir
anlam ttafl›r mm›?
Bir vvali “soruflturmaya iizin vver-
miyorum” diyor, ttüm yyasalar
ka¤›t üüstünde kkal›yor!
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Memur sendikalar› ile hükümet aras›nda süren toplu görüflme “tiyatrosu”

sona erdi. Sendikalar›n taleplerini dikkate almayan hükümet, yap›lacak

zamm› Bakanlar Kurulu’nda belirledi. 

Hükümet, memur maafllar›na 2007 y›l› için yap›lacak art›fl›, alt derece

memurlar için yüzde 4+4 di¤erleri için yüzde 3+3 olarak aç›klad›. Memur

maafllar›n› yoksulluk s›n›r› üzerine ç›karmaktan uzak olan bu zam, sendika-

lar taraf›ndan tepkiyle karfl›land›. 

KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul, kamu emekçileriyle "dalga

geçer" nitelikte bir zam yap›ld›¤›n› ve bunun kabul edilemeyece¤ini ifade

etti. KESK olarak “üretimden gelen güçlerini kullanacaklar›n›” belirten

Tombul, “Di¤er sendikalara ça¤r› yap›yoruz. Kamu çal›flanlar›n›n önemi-

nin hat›rlanaca¤› eylemler yap›lmal›. Gelin hizmet üretiminden gelen gücü-

müzü birlikte gösterelim” dedi. KESK ‹stanbul fiubeler Platformu ad›na ya-

p›lan aç›klamada da, “kamu emekçileri sefalete teslim olmayacak, ‹MF'ye

ve sermayeye boyun e¤meyecektir; haklar› için örgütlü mücadeleye devam

edecektir. KESK üyeleri hak ve talepleri için alanlarda olacakt›r” denildi.

Türkiye Kamu-Sen Baflkan› Bircan Aky›ld›z ise, “Hükümetin inisiyatif

dedi¤i, yar›m puanl›k art›flm›fl. Bütün bu olanlardan sonra hükümetin hükü-

met olmad›¤›n› ö¤rendik" diye konufltu. Kamu-Sen'in sadaka zamm›n› pro-

testo eylemi de polisin sald›r›s›na maruz kald›. Polis, AKP Genel Merkezi’-

ne siyah çelenk b›rakmak isteyen memurlara biber gaz› ile müdahale etti.

fiahin: Sendikalar› ciddiye alm›yorum

Sendikalarla görüflmeleri yürüten Baflbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali fia-

hin, yap›lan zamm› savundu¤u konuflmas›nda, sendikalar›n protestolar›n› da

de¤erlendiriyor ve flöyle diyor: “Sendikalar›m›z politika yap›yorlar, siyasi

parti gibi davran›yorlar, siyasi parti genel baflkan› gibi konufluyorlar. Se-

çimlere kadar hükümetle mücadele edece¤iz ne demek, siz siyaset yapamaz-

s›n›z. 4 y›ld›r sendikalar›, konfederasyonlar› art›k ciddiye almamaya baflla-

d›m. O memurlar› sendikalardan daha çok seviyoruz ve düflünüyoruz.”

fiahin, hükümetin bak›fl›n› çok özlü biçimde ortaya koymufl; ciddiye al-

mama! Yaklafl›k bir ayd›r süren toplu görüflme süreci de bu “ciddiye alma-

ma”n›n bir yans›mas›yd›. Yüzbinlerce üyeli sendikalar› aleni ve bir o kadar

da pervas›z bir flekilde “ciddiye almad›¤›n›” söyleyen iktidar, sadece örgüt-

lü halk kesimlerine düflmanl›¤›n› ve “demokrasi”den ne anlad›¤›n› göster-

miyor. Ayn› zamanda memur sendikalar›na “ciddiye ald›rma” sorumlulukla-

r›n› da hat›rlat›yor.

Sa¤l›kta y›k›ma protesto
KESK’e ba¤l› SES üyeleri, baz›
ilaçlar›n ödeme kapsam›ndan ç›-
kar›lmas›n›, 22 Eylül günü Sa¤l›k
Bakanl›¤› önünde protesto etti.
'Grip Olma ‹laç Yok', 'Aile Hekim-
li¤i Ticaretine Hay›r', 'Sa¤l›kta Y›-
k›m› Durdural›m' yaz›l› dövizler
tafl›nan protestoda bir konuflma
yapan SES Genel Baflkan› Köksal
Ayd›n, “Sa¤l›kta Dönüflüm Prog-
ram› tamamland›¤›nda, sa¤l›k
hizmetleri tamamen piyasaya
devredilmifl olacak ve sosyal
devletin sa¤l›k alan›ndaki sorum-
lulu¤u ortadan kalkacakt›r” dedi.
IMF'nin 'sa¤l›k harcamalar›n›z›
azalt›n' talimat› ile paket fiyat uy-
gulamas› bafllat›ld›¤›n› hat›rlatan
Ayd›n, "Birçok ilaç temin edile-
memekte, cepten harcamalar art-
maktad›r" dedi. Tafleron uygula-
malarla sa¤l›k hizmetlerinin par-
çaland›¤›n›, SSK sa¤l›k kuruluflla-
r›n›n devrinin, iddialar›n tam aksi-
ne hizmet kalitesi ve hizmete
ulaflma konusunda büyük olum-
suzluklar yaratt›¤›n› kaydeden
Ayd›n, 81 ilde tam donan›ml› yeni
hastane aç›labilecek bir kayna¤›n
uluslararas› tekellere, özel sektö-
re peflkefl çekildi¤ini dile getirdi.

Ayd›n, önümüzdeki aylarda 1 gün-
lük ifl b›rakma eylemi yapacakla-
r›n› kaydetti.

Bu arada, TTB, KESK, TMMOB ve
D‹SK'in ça¤r›s› ile 24 Eylül’de
Samsun’da düzenlenen bölge
mitinginde aile hekimli¤i uygula-
mas›na karfl› ç›k›ld›. 1000 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde, bu konuda tüm
halka mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

Evita önünde eylem
Tekstil-Sen’e üye olduklar› için ifl-
ten at›lan Evita Tekstil iflçileri, 25
Eylül’de fabrika önündeydi. Yasal
haklar›n›n tan›nmas›n› isteyen ifl-
çiler ad›na konuflan Beycan Tafl-
k›ran, 71 iflçinin iflten at›ld›¤›n›
hat›rlatarak, yasal haklar›n› kul-
lanmak isteyen iflçilere patronun
küfür ve hakaretler eflli¤inde teh-
dit etti¤ini dile getirdi. ‹flçiler her
gün sabahtan akflama kadar fab-
rika önünde olacaklar›n› aç›klad›. 

Sadakay› Hükümet Belirledi

Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren, Alman-‹tal-

yan ortakl›¤› olan Novamed GMBH Fabrikas› iflçileri, 26

Eylül günü greve ç›kt›.

‹ki y›l önce Petrol-‹fl Sendikas›’nda örgütlenmeye bafllayan

iflçilerden 104’ü sendikal› olurken, patron, sendikay› tan›-

m›yor. Grev pankart›n› asan iflçiler, toplu sözleflme haklar›

kabul edilinceye kadar direnifli sürdüreceklerini kaydetti-

ler. Sendikaya üye olan 104 iflçinin greve ç›kt›¤› fabrikada,

213 iflçi çal›flmay› sürdürüyor. Grev pankart›n›n as›lmas›

vesilesiyle aç›klama yapan Petrol-‹fl Genel Baflkan› Musta-

fa Öztaflk›n, patronlar›n uzlaflmaz tutumu nedeniyle alt› ay-

d›r anlaflma yap›lamad›¤›n› ifade ederek, tüm iflçiler, emek-

çiler ve sendikalardan greve destek vermelerini istedi.

Novamed 
iflçisi 
greve 
ç›kt›
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‹fl cinayetleri
Gaziantep’te Alles Temizlik Ürün-
leri Fabrikas›’nda 21 Eylül günü
tiner tankerinin patlamas› sonucu
4 iflçi öldü, 35 kifli de yaraland›.
Öte yandan, a¤ustos ay›nda Ko-
caeli’nde, Y›ld›z Sunta'da yafla-
nan patlamada yaralanan bir iflçi
yaflam›n› yitirdi. Cenazesinde si-
yah bantlar takan iflçiler, patronu
can güvenli¤ini hiçe sayan tavr›
nedeniyle protesto ettiklerini söy-
lediler. A¤aç ‹fl Sendikas› ise, ön-
lem al›nmad›¤›n› aç›klad›.

HYATT’ta grev karar›
TOLEY‹S Sendikas›, HYATT Re-
gency Hotel ve Spazio Resta-
urant iflyerlerinde çal›flan iflçilerin
yasal haklar›n›n verilmesini, aksi
takdirde greve gidecekleri duyur-
du. Genel Baflkan Yard›mc›s› Ne-
cati Aktafl taraf›ndan 21 Eylül gü-
nü HYATT Oteli önünde yap›lan
aç›klamada, patronun iflçileri bir
buçuk y›ld›r zams›z çal›flt›rd›¤›,
yasal haklar›n› tan›mad›¤› ve bu-
nu sürdürmek istedi¤i kaydedildi.
‹flçilerin tafleron arac›l›¤›yla kar›n
toklu¤una çal›flt›rd›¤›n› dile geti-
ren Aktafl, iflçilerin haklar› tan›n-
mazsa grev karar›n› uygulamak-
tan çekinmeyeceklerini söyledi. 

Paras›z e¤itim istiyoruz
“Paras›z, Nitelikli E¤itim” slogan›y-
la bir kampanya bafllatan E¤itim-
Sen Dersim fiubesi, 25 Eylül gü-
nü Sanat Soka¤›'nda aç›klama
yaparak imza stand› açt›. Kam-
panyaya, aralar›nda Dersim Te-
mel Haklar’›n da oldu¤u Der-
sim’deki kurumlar destek verdi.
Toplanan imzalar›n, 5 Ekim Dün-
ya Ö¤retmenler Günü'nde mecli-
se gönderilece¤ini kaydeden fiu-
be Baflkan› Hanefi Pekmezci,
e¤itimin evrensel bir hak oldu¤u-
nu hat›rlatt› ve “e¤itim-ö¤retimin
nitelikli olarak gerçeklefltirilebil-
mesi için bütçeden yeterli kaynak
ve okullara yetecek ödenek ayr›l-
mas›n› talep ediyoruz” dedi. 

AKP Hükümetinin, emekçilere, onlar›n haklar›na ve örgütlenmesine düfl-

manl›¤› birçok örnekle bilinmektedir art›k. Sermayeye hizmette s›n›r tan›-

mayan, onlar›n ç›kar›na olan düzenlemeleri onaylamakta hiçbir çekincesi

olmayan AKP iktidar›, sözkonusu olan emekçilerin haklar› olunca, en do¤al

meflru, yasal haklar›n› tan›maktan dahi korkuyor. 

Bunun son örne¤i, Avrupa Sosyal fiart›’n›n onaylanmas›nda yaflan›yor.

2004’te onaylanan ancak meclis taraf›ndan da onaylanmas› gereken Avrupa

Sosyal fiart›’n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Tasar›, meclisin

gündemine geldi. Ancak, hükümet örgütlenme, toplu pazarl›k, adil ücret ve

grev haklar›n› düzenleyen 4, 5 ve 6. maddelerine koydu¤u çekincelerde, ko-

misyon görüflmeleri s›ras›nda da ›srarc› oldu. ‹ktidar›n korkular› flunlar:

‘Örgütlenme Hakk›’n› düzenleyen 5’inci madde; silahl› kuvvetler d›-

fl›nda tüm alanlarda emekçilere örgütlenme hakk›n›n tan›nmas›n› zorunlu k›-

l›yor. Oysa flu anda polislerin, sözleflmeli ve geçici kamu personeli ile yarg›

mensuplar›n›n örgütlenmesi yasak. 

Yine ‘Toplu Pazarl›k Hakk›’ bafll›kl› 6. maddede ise, toplu sözleflme ve

grev hakk› güvence alt›na al›n›yor. Oysa bugün milyonlarca memura toplu-

sözleflme ve grev hakk› tan›nm›yor, yüzlerce fabrikada çal›flan iflçilerin bu

haklar› ise tümüyle göstermelik durumda. 

‹ktidar›n çekince koydu¤u bir baflka madde ise, ‘Adil ücret hakk›’ bafl-

l›kl› 4. madde. Daha önce birinci f›kras›na konulan çekince komisyon görüfl-

meleri s›ras›nda kald›r›lan, ancak meclis gündemine gelmesinin ard›ndan

yeniden D›fliflleri Komisyonu’na çekilen tasar›, “Çal›flanlar›n kendilerine ve

ailelerine iyi bir yaflam düzeyi sa¤layacak ücret hakk›na sahip olduklar›n›

tan›ma” ile ilgili f›kras›na da yeniden çekince koydu. Ülkemizde asgari üc-

ret çal›flan kifli için belirleniyor ve tüm ailesinin geçinmesi isteniyor. Avru-

pa Sosyal fiart›’n›n ilgili maddesi ise, asgari ücretin belirlenmesinde, çal›flan

kiflinin ailesi ile birlikte ihtiyaçlar› üzerinden belirlenmesini istiyor.

Öncelikle flu gerçe¤i hat›rlatal›m: Avrupa Sosyal fiart›’nda yeralan bu

maddeler iki sürecin ürünü olarak flekillenmifltir. Birincisi, Avrupa emekçi

s›n›flar›n›n mücadeleleri ve sosyalizmin bask›lanmas› alt›nda elde edilmifl-

tir. ‹kincisi, tekelci sermaye ile uzlaflmac› Avrupa sendikal hareketin kapita-

list sistemin bekâs› noktas›ndaki uzlafl›lar›n›n bir ürünü olarak flekillenmifl-

tir. Bugün birçok yönüyle Avrupa’da da fiili olarak delik deflik edilmekte,

örgütlenme hakk›, adil ücret hakk› gibi birçok maddesi sermaye taraf›ndan

uygulanamaz hale getirilmektedir. 

Ülkemizde bu haklar emekçilerin kendi mücadeleleri ile kazan›lm›fl hak-

lar olmad›¤› için, iktidar da kolayca “çekinceler” koyabilmektedir. Öte yan-

dan, bu çekinceler baflta TÜS‹AD, T‹SK olmak üzere sermaye örgütlerinin

ve emperyalist tekellerin temsilcisi IMF’nin istekleridir. Emekçilere tan›nan

her türlü hakk›n önünde engel olan bu kesimlerdir ve AKP Hükümeti, onla-

r›n iktidar› oldu¤unu bir kez daha göstermektedir.

emek

Eme¤in haklar›na ‘çekince’

EP’den Eylem: Haklar›m›z›n önünden çekil! Emek Platformu bileflenle-
ri 25 Eylül günü Meclis önünden hükümete, “Haklar›m›z›n önünden çekil. Avrupa Sosyal fiar-
t›’n› çekincesiz kabul et” ça¤r›s› yapt›. Emekçiler, örgütlenme, toplu pazarl›k ve adil ücret hak-
k›na konulan çekincelerin kald›r›lmas›n› istedi. “Sendikal örgütlenme özgürlü¤ü istiyorum,
Grev hakk› yoksa oy da yok, Mum dibine, ampul memura ›fl›k vermez, Toplu pazarl›k hakk›-
m› özgürce kullanmak istiyorum” yaz›l› dövizler ve sloganlarla düzenlenen eylemde konuflan,
Dönem Sözcüsü ‹smail Hakk› Tombul, AKP’nin IMF talimatlar›n› yerine getirdi¤ini kaydetti. 



Orhan Pamuk, Hrant

Dink, Hasan Cemal, Elif fia-

fak ve daha pek çok gazete-

ci, yazar, ayd›n, hatta çevir-

mene aç›lan davalarda “yar-

g›n›n ifade özgürlü¤üne kar-

fl› sopas›” haline gelen

TCK’n›n 301. maddesi ül-

kenin gündemine oturtuldu. 

301. madde sadece “yar-

g›n›n sopas›” de¤il. Ayn› zamanda,

tarihleri iflbirlikçilikle, Amerikan

emperyalizminin tetikçili¤iyle dolu

olan faflist kesimlerin “ulusalc›l›k”

oyunu oynamalar›na da yar›yor. Fa-

flist Kemal Kerinçsiz ve linççi tay-

fas›, muhalif ayd›nlar› susturmaya,

sindirmeye yönelik suç duyurula-

r›nda bu maddeyi kullan›yorlar ve

mahkeme önlerinde linç giriflimleri

gerçeklefltiriyorlar. 

“Türklü¤e hakaret”i düzenleyen

301. madde, geçen hafta yay›nlanan

Avrupa Parlamentosu Türkiye ‹ler-

leme Raporu’nda da önemli bir yer

tuttu. Konu, AB süreci ile ilintilen-

di¤i için de, burjuva bas›n›n Avrupa

Birlikçi liberalleri “301’in kald›r›l-

mas›” üzerine yaz›lar döflediler.

301’den flu ana kadar ceza alan

sadece Hrant Dink var. Ancak

80’den fazla yazar, sanatç›, araflt›r-

mac›, çevirmen, gazeteci yarg›lan›-

yor ya da yarg›lanmay› bekliyor. 

AKP hükümeti bir yandan flove-

nist milliyetçilik “kozunu” elinde

tutabilmek için, 301’in kald›r›lma-

s›na yanaflmazken, öte yandan AB

kap›s›nda s›k›flt›kça “de¤ifliklik ya-

p›labilece¤i” aç›klamalar› yapmak-

tad›r. CHP ise, adeta “vatan›n ba-

¤›ms›zl›¤›n› koruyor” edas› ile, dört

elle sar›lmaktad›r 301’e.

Ayd›nlar› sindirme arac›

301. madde; temel olarak muha-

lif, Ermeniler, az›nl›klar gibi çeflitli

konularda resmi tezlere uyum sa¤-

lamayan ayd›nlar›, yazarlar› sustur-

mak, sindirmekte kullan›lmaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nin aleni bir flekilde

yarg› üzerinde bask› oluflturarak

Elif fiafak’›n beraat ettirilmesi, bu

gerçe¤i de¤ifltirmiyor. Orhan Pa-

muk davas›ndan bafllayarak yafla-

nanlar ortadad›r. Sadece hapis teh-

didi de¤il, mahkeme önlerinde polis

gözetiminde linç giriflimi tehdidi ile

bütün ayd›n ve yazarlara aç›k bir fle-

kilde gözda¤› verilmifltir.

Maddenin linç giriflimleri eflli-

¤inde gündeme getirilmesi de, sade-

ce Kerinçsizlerin marifeti de¤il, bu

maddeyi sindirme-susturma amaçl›

olarak TCK’ya koyanlar›n onay›yla

gerçekleflmektedir. Kerinçsiz ile

Cemil Çiçek aras›nda özünde bir

fark yoktur.

Aç›lan davalar› elefltirenlere

“301 kap› numaras› de¤il” diye ce-

vap veren ve maddeyi savunan Ce-

mil Çiçek, faflist bir kafan›n özgür-

lükler sorununa nas›l bakt›¤›n› çok

özlü biçimde ortaya koymaktad›r.

301’in yoruma ve keyfi kullan›ma

aç›k tan›mlamalar›n›n yarg› taraf›n-

dan yap›lacak “ince ayar” ile berta-

raf edilece¤ini savunan Çiçek’e gö-

re, bu “belay›” Türkiye’nin bafl›na

Orhan Pamuk açm›fl! 

Düflünce özgürlü¤ünün s›n›rlar›-

n› hakimlerin “ince ayar›na”

havale eden Çiçek, Orhan

Pamuk’a flöyle k›z›yor;

“Önce, o sözü söyledim de-

di, sonra söylemedim dedi.

Önce, söylemedim deseydi

beraat edecekti, bizim bafl›-

m›za da 301 ifli aç›lmaya-

cakt›.”

Yani o maddenin orada

olmas› sorun de¤il, bunun

Orhan Pamuk’ta kullan›lmas› ve

dolay›s›yla Avrupa Birli¤i’nin gün-

demine almas› sorun! AB gündemi-

ne almasayd›, bu davalar “ünlülere”

aç›lmasayd›, hiçbir sorun olmaya-

cakt› yani. Özgürlüklere bak›fl›n

özeti bu mant›ktad›r. Her fley gös-

termeliktir, vitrin süslemek içindir

bu ülkede. AB vitrini elefltirmez ise,

varolmayan özgürlükler üzerine bol

bol nutuklar atar iktidar sahipleri.

Faflizmi gizleme oyunu bu kadar

kaba bir flekilde sürerken, bir yan-

dan demokrasiden, özgürlüklerden

söz edip, öte yandan faflizmin söz-

cülerine, makyaj uzmanlar›na ina-

n›lmas›n› ö¤ütleyenler de var. Öz-

gürlükleri mücadele ile kazanma

yerine mutlaka bir yerlere yaslanma

aczinden kurtulamayan ve bugün-

lerde AB’ye yaslanan liberal de-

mokratlar, “yarg›ya güven” telkin

ediyorlar. Bunlardan biri olan M.

Ali Birand 23 Eylül tarihli Pos-

ta’daki yaz›s›nda, Elif fiafak’›n AB

u¤runa hükümetin devreye girmesi

ile beraat ettirilmesini örnek göste-

rerek, “Cemil Çiçek, galiba hakl›

ç›kacak.. Çiçek ›srarla ‘Sab›rl›

olun, göreceksiniz Adalet ince ayar

yapacak demiflti. Ard›ndan Elif fia-

fak davas› beraatla sonuçland›.

E¤er Yarg›tay da onay verirse,

önemli bir efli¤i atlam›fl olaca¤›z ve

Çiçek hakl› ç›kacak... Beni tek ra-

hats›z eden, ünlü olmayanlar›n da-

valar›...” diyor. Bir Manisa davas›

ile “iflkenceye karfl› önemli bir efli¤i

atlayan”, bir Elif fiafak davas› ile
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Tek tek maddeleri
de¤il, faflizmi tart›fl›n

301
madde

301. maddeye ruhunu veren
faflizmdir. Bu nedenle, tek

tek maddelerin de¤ifltirilme-
sinin, kald›r›lmas›n›n hiçbir
önemi yoktur. Tart›fl›lmas›

gereken, bu yasalara ihtiyaç
duyan sistemin kendisinin

nas›l de¤ifltirilece¤idir



“düflünce özgürlü¤ünde eflik atla-

yan” bu zihniyet, elbette gerçek de-

mokrasi, hak ve özgürlükler için

mücadele edemez. ‹ktidarlar, koro

halinde “eflik atl›yoruz” diye hayk›-

r›p halk› aldatmaya çal›fl›rken, bu li-

beral solcular da hep birlikte alk›fl

tutuyor ve “hurra” çekiyorlar. Fa-

flizm gerçe¤i kendini her hat›rlatt›-

¤›nda da, “hani bunca reform yap-

m›flt›k, ne oldu” diye hayrete düfl-

mekten kurtulam›yorlar. 

Kopenhag Kriterleri’ne 
‘uyum’un parças›yd›!

301. maddenin de içinde yerald›-

¤› TCK, 1 Haziran 2005 tarihinde,

Kopenhag Kriterleri’ne uyum çal›fl-

malar› çerçevesinde ç›kar›lm›flt›. O

günlerde, TCK’n›n 159. maddesi ile

TMK’n›n 8. maddesi “düflünce öz-

gürlü¤ü önünde engel” olarak gös-

teriliyor ve bugün 301. maddenin

kald›r›lmas›n› isteyenler, o gün bu

maddelerin kald›r›lmas›n› istiyor-

lard›. 1 Haziran de¤iflikli¤i de, yine

ayn› kesimler taraf›ndan “büyük de-

mokratikleflme” olarak alk›fllanm›fl-

t›. AKP iktidar›n›n “hak ve özgür-

lüklere önem verdi¤i” havas›n›n

pompalanmas›nda kullan›lm›flt›.

Türkiye’de sistemin yap›s›n›, fa-

flizmi tan›yanlar aç›s›ndan oynanan

bu oyun elbette çok tan›d›kt›r. Tür-

kiye’nin “demokrasicilik oyunu” ta-

rihini aç›p bak›n; durmadan bir ceza

maddesinin kald›r›l›p “demokratik-

leflmede, özgürlüklerde büyük

ad›mlar” at›ld›¤›n› görürsünüz. Hiç

bitmez bu ad›mlar, bitmedi¤i içinde

kendi kendini tekzip eder ve sahte

oldu¤unu ilan eder.

Bugün ayn› oyun 301. madde

nezdinde oynanmaktad›r. Bu madde

de kald›r›labilir, de¤ifltirilebilir.

Ama faflizm varoldukça, 301’ler hiç

bitmeyecektir. Nitekim, bu madde-

nin yerini alabilecek, mevcut TCK

içinde tam 13 tane daha benzeri

maddenin yerald›¤› hukukçular ta-

raf›ndan dile getirilmektedir.

Çünkü faflizm, muhalif düflünce-

den korkar, susturmak, sindirmek,

bast›rmak ister. Terörle Mücadele

Kanunu’nda yap›lan son de¤ifliklik-

ler bunun bir örne¤iydi. 

301. madde “kara leke”dir; ama

düzenin her yan› “kara” ise, bir tek

bu maddeyi “leke” olarak görmek

ve göstermek de, bir o kadar yanl›fl-

t›r. 301’nci maddenin kald›r›lmas›n›

isteyenlere, tart›flanlara buradan bir

kez daha sesleniyoruz; sorun ne

301’de ne de baflka maddededir ve

bunlar›n kald›r›lmas› ile çözülemez.

Sorun sistemin ruhundad›r, kendi-

sindedir. Faflizm tasfiye edilmeden,

yap›lacak hiçbir yasal de¤ifliklik dü-

flünce ve ifade özgürlü¤ünü gerçek

anlamda sa¤layamaz, AB uyumu

makyajlar› ile sadece alçakça bir

oyun oynan›r. Bu oyuna ortak olma-

y›n, gerçek demokrasi için, hak ve

özgürlükler için mücadele edelim!
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Dink'e bir dava daha
Agos Gazetesi Genel Yay›n

Yönetmeni Hrant Dink hakk›nda
"Türklü¤ü afla¤›lamak" suçlama-
s›yla ikinci bir dava daha aç›ld›. 

fiiflli Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›'n›n haz›rlad›¤› iddianame ile 3
y›la kadar hapsi istenen Dink’in,
yabanc› bir haber ajans›na verdi¤i
demeçte, “Elbette bu bir soyk›-
r›md›r diyorum, çünkü sonuç ken-
disini zaten tan›ml›yor ve ad›n›
koyuyor. 4 bin y›ld›r bu topraklar-
da yaflayan halk›n bu olanlarla
birlikte art›k ortadan yok oldu¤u-
nu görüyoruz” dedi¤i kaydedilen
iddianamede, bu sözlerle Türklü-
¤ün aafla¤›land›¤› vurguland›.

Kontrgerilla katliamlar›, cina-
yetleri, iflkenceler hakk›nda e¤er
bir dava aç›lmak zorunda kal›n-
m›flsa, bu davalar ya kamuoyun-
dan kaç›r›larak hemen beraat etti-
rilir, bu mümkün de¤ilse de y›llar-
ca uzat›l›r.

D‹SK Kurucu Baflkan› Kemal
Türkler’in katledilmesine iliflkin da-
va da bunlardan biridir. Tam çey-
rek as›rd›r, yani 25 y›ld›r sürüyor
Türkler davas›. 

Tetikçilerden biri olan faflist
Ünal Osmana¤ao¤lu'nun Yarg›-
tay'›n bozma karar›ndan sonra ye-
niden yarg›land›¤› Bak›rköy 2. A¤›r

Ceza Mahke-
mesi'nde geçen
hafta görülen

duruflmada, bir devlet cinayetini
adaletsiz b›rakman›n trajikomik bir
sahnesi yafland›.

Türkler katledildi¤inde 1.5 ya-
fl›nda olan torunu Burç Akp›nar,
büyüdü ve avukat ç›kt›, hâlâ de-
vam eden dedesinin davas›na mü-
dahil olarak kat›ld›.

Ailenin avukat› olarak Rasim
Öz'le birlikte duruflmaya giren Ak-
p›nar, suçun terör kapsam›nda ol-
du¤unu savunarak, davan›n Be-
fliktafl'taki a¤›r ceza mahkemesine
gönderilmesini istedi. Bozma ka-
rar›na uyan mahkeme, duruflmay›
1 Kas›m'a erteledi.

Buca Cezaevi çocuk ko¤uflunda ya-
flanan iflkencelerin 2003 y›l›nda ortaya ç›-
kar›lmas›nda rol oynayan ve çocuklar için
cezaevi kurulmas›n› sa¤layan Avukat Na-
lan Erkem hakk›nda, “Bilgileri aç›klad›¤›”

için ‹zmir Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan sorufl-
turma aç›ld›. 

‹flkenceyi sahiplenen baflsavc›l›k soruflturma aç›l-

mas› için, Adalet Bakanl›¤›'ndan
gerekli izni almakta da zorlanmad›.

Ne de olsa iflkence ve iflkencenin gizlenmesi bir dev-
let politikas›d›r ve sözkonusu avukat bu politikay› ih-
lal etmifltir!

Kendisine suçlama dahi aç›kça belirtilmeyen ve
dosyay› incelemesine izin verilmeyen Av. Erkem, yar-
g›lanmas›n›n, iflkence iddialar›n›n bilinir k›l›nmas›n›
sa¤laman›n bedeli oldu¤unu kaydetti ve soruflturma-
ya tepki gösterdi.

‹flkenceyi ortaya ç›karma “suçu” iflledi!

Türkler davas›nda üçüncü kuflak



Herhangi bir iktidar›n s›n›fsal ni-

teli¤ini, baflka bir deyiflle kimlerin

hizmetinde oldu¤unu aç›k ve net bir

biçimde tespit etmek için elbette onun

ekonomi politikas›na bakmak gerekir.

Ekonomi politikas› içinde de “vergi

politikas›” özel bir yer tutar. Sömürü-

cü s›n›flar ad›na iktidarda olanlar,

ekonominin farkl› konular›nda yüzle-

rini çeflitli demagojilerle gizleseler

de, vergi konusunda asla yüzlerini

gizleyemezler. Orada maskeler düfler. 

Tüm sömürücü iktidarlar›n “vergi

politikas›”n›n esas›, halktan al›p te-

kellere aktarmakt›r. Bunun için kapi-

talizmin egemen oldu¤u tüm ülkeler-

de, halka ödettirilen vergi pay›, halk›n

“milli gelir”den ald›¤› paydan düflük-

tür. Burjuvaziye say›s›z yöntemle

“vergi muafiyetleri” sa¤lan›rken, üc-

retli, maafll› emekçilerin vergiden ka-

ç›fl› yoktur. Dahas›, iktidarlar, halk›n

üzerindeki vergi yükünü biraz perde-

lemek için “dolayl› vergi” diye bir

fley icat etmifllerdir. Halktan do¤rudan

kesilen verginin d›fl›nda, halk tüketti-

¤i her fleyde, yararland›¤› her hizmet-

te bir de fark›nda olmadan vergi öder.

“Dolayl› vergi”lerin oran›, bir iktida-

r›n kimin hizmetinde oldu¤unu gös-

termenin ötesinde onun “h›rs›z”l›kta-

ki pervas›zl›¤›n› da gösterir. 

2005 y›l›na iliflkin vergi bilanço-

sundaki rakamlar ortadad›r: Toplam

106,9 milyar YTL tutan vergiler için-

de Gelir Vergisi'nin pay› sadece 22,8

milyar YTL’dir. Yani, toplam vergi-

lerin ancak beflte biri Gelir Vergi-

si’dir. Büyük bölümü “dolayl› ver-

gi”dir. Öte yandan, 22,8 milyar

YTL’lik Gelir Vergisi’nin de 20,6

milyar YTL'sini ücretliler ödemifl!

Yani bu ülkenin anl›-flanl› sanayicile-

ri, tüccarlar›, ücretlilerin ödedi¤i gelir

vergisinin onda biri kadar gelir vergi-

si ödemifller. 

‹flte AKP iktidar›nda vergideki

adaletsizlik böyle büyümüfltür. 

AKP’nin son haz›rlad›¤› ‹l Özel

‹daresi ve Belediye Gelirleri Kanunu

Tasar›s›’nda öngörülen yeni vergi ar-

t›fllar› da, AKP’nin maskesini bir kez

daha düflürüyor ve bu iktidar›n “h›r-

s›zl›k”ta nas›l bir pervas›zl›k içinde

oldu¤unu gösteriyor. 

AKP Hükümeti’nin haz›rlad›¤›

yeni “Belediye Gelirleri Kanunu” Ba-

kanlar Kurulu’nda imzaya aç›ld›. Ta-

sar›, önümüzdeki günlerde TBMM

gündemine getirilecek. 

AKP iktidar›n›n aç›klamas›na gö-

re, bu yasa tasar›s›n›n amac› “borç

içinde yüzen, personel maafllar›n› bi-

le ödemekte zorlanan belediyeleri ra-

hatlatmak!”

Ancak AKP iktidar› belediyeleri

“rahatlatmak” için de elini halk›n ce-

bine sokuyor. Tasar›yla belediyelere

ödenen vergilerin hem say›s›, hem de

miktar› art›r›l›yor. Bak›n nas›l?

✔ fiifle ve damacana suyu için be-

lediyelere tüketim vergisi ödenecek.

✔ Do¤algaz ve tüpgaz için de be-

lediyelere tüketim vergisi ödenecek. 

✔ Bina vergisi art›yor: Bina vergi-

sinin oran› konutlarda binde 1'den

binde 1.5'e, di¤er binalarda binde

2'den binde 3'e ç›kar›lacak. Büyükfle-

hir s›n›rlar›nda ise bu oranlar yüzde

100 art›r›ml› uygulanacak. 

✔ Belediyeler otopark ilan ettikle-

ri sokak veya alanlara park eden oto-

mobil sahiplerinden saat bafl›na 2,

günlük 7 YTL alacak. Yasada bir s›n›r-

lama olmad›¤› için belediyeler ister-

lerse, evin önüne konulan araçlar için

bile otopark paras› talep edebilecek. 

✔ Kahvehaneler 5 YTL e¤lence

vergisi ödeyecek. (‹flsizlerin, emekli-

lerin doldurdu¤u kahvehaneleri, AKP

iktidar› “e¤lence yeri” olarak görüyor

anlafl›lan.) ‹nternet salonlar›ndan gün-

lük 5 YTL, kahvehane ve kafelerden

günlük 4 YTL e¤lence vergisi al›na-

cak. 

✔ Biletle girilen hi-

podrom, araba yar›fl›,

sinema, konser, luna-

park, sirk, spor müsa-

Su içmeye vergi... kahvehaneye ‘e¤lence’ vergi-

si... yollara ‘otopark’ vergisi... sinemaya, konsere

vergi... arsa, arazi, bina vergisi yükseltiliyor... be-

lediyeler bu vergileri

iki kat art›rabilecek...

K›sacas›, “geçenden

bir, geçmeyenden iki

akçe”

Halk› kaz sand›lar;

son tüyüne kadar

yolma peflindeler.

Peki, soyulmaya,

yolunmaya ses-

siz mi kalaca¤›z?

Adaletsizlik AKP’yle Büyüyor!
Soygun Ekonomisi Sürüyor!

�Belediye Gelirleri Kanu-

nu Tasar›s›’nda, halk için

yeni soygunlar tasarlan›-

yor!

�F›nd›k üreticisine, mali-

yeti bile karfl›lamayan

bir fiyat verdiler... Me-

murlar›n taleplerini ka-

ale bile almad›lar... Fa-

kat halk›n cebinden

(ç)almaya devam ediyor-

lar

�Toplam vergi gelirlerinin

% 73’ü halktan al›n›r-

ken, hala halka yeni ver-

giler koyman›n ad› ‘SOY-

GUN’ de¤ilse nedir?
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bakalar› ve benzeri e¤lencelerden

yüzde 10 oran›nda vergi al›nacak.

Halk›n genifl kesiminin sosyal yaflam-

da kat›labildi¤i tek e¤lence biçimi

olan sinema, konser de art›k halk için

gidilemez hale getiriliyor. 

✔ Arsa ve arazi vergisi oranlar›

yüzde 50 oran›nda art›r›lacak. Büyük-

flehir belediyelerinde söz konusu oran-

lar iki kat art›r›ml› uygulanacak. 

✔ Evi olanlar, belediyelere yol ya-

p›m›nda ‘yol yap›m›na kat›l›m pay›’

su getirilmesi halinde de ‘su harca-

malar›na kat›l›m pay›’ ad› alt›nda ka-

t›l›m pay› ödeyecekler! Peki bizden

do¤rudan toplanan vergiler, zaten yol,

su, elektirik için de¤il miydi? Bugüne

kadar reklamlarda böyle söylenmi-

yor muydu? 

✔ Vatandafl›n içti¤i suya da ilave

vergi geliyor: Market ve büfelerden

al›nan flifle sular› ile damacanayla sa-

t›lan su için de belediye vergisi öde-

necek. 

✔ Evi olanlar, evde ister kendileri

otursun, ister kirac›, su paras› öder-

ken, su faturas›n›n içinde bir de Çev-

re Temizlik Vergisi (çöp vergisi) öde-

yecekler. 

✔ Belediyelerin ald›¤› ilan ve rek-

lam vergilerinde alt limitler kald›r›la-

rak, verginin üst limitten al›nmas› ön-

görülüyor. Buna göre, ‹stanbul Niflan-

tafl›’ndaki bir iflyeriyle, Gazi’deki bir

iflyeri ayn› ilan ve reklam vergisini

ödeyecek. 

✔ Hayvan kesimi için de har(a)ç

ödenecek. Kurban bayramlar›nda kur-

banl›k sat›fl› için tahsis edilen yerler-

den küçükbafl hayvan için günlük 50

kurufl, büyükbafl hayvan için de 2

YTL al›nacak. Ayr›ca, mezbaha ve

kombinalarda kesilen küçükbafl için 1

YTL, büyükbafl için 5 YTL, kümes

hayvanlar› için de 1 kurufl hayvan ke-

sim harc› al›nacak. 

✔ Evinizin yak›n›ndan yol geç-

mesi, park, metro ya da rayl› sistemi

yap›lmas› halinde, ‘rant vergisi’ öde-

yeceksiniz. 

Deli Dumrullar

‹flbafl›ndayken, Soyguna 

Gerekçe Çok!

Tasar›da daha baflka soygun bi-

çimleri de var; ancak aktard›klar›m›z

tasar›n›n niteli¤ini ve AKP’nin zihni-

yetini göstermeye yeter. Tasar›, hiç

kuflku yok ki, Deli Dumrul’a rahmet

okutacak bir tasar›d›r. Onlarca yeni

vergi biçimi eklendi¤i yetmiyormufl

gibi, vergi almakta alabildi¤ine keyfi-

li¤in önü aç›lm›fl, Belediyelere, Ba-

kanlar Kurulu’na vergileri iki kat,

dört kat art›rma yetkisi tan›nm›flt›r. 

Mesela, bu tasar›ya göre, bina sa-

hiplerinin, ‘Tafl›nmaz Kültür Varl›kla-

r›n›n Korunmas›na Katk› Pay›’ öde-

mesi gerekiyor. Bu maddede bir man-

t›k var m›? Yok ve olmas› da gerekmi-

yor; çünkü burada TEK AMAÇ SOY-

GUN’a bir bahane bulmakt›r; Deli

Dumrulluk iflte budur zaten. Öyle ki

bu kanuna göre “gözünün üstünde ka-

fl›n var” deyip vergi alabilirler ve bu

da kanuna ayk›r› olmaz! 

Maliye Bakan› Unak›tan, bütün bu

maddeler tasar›da yaz›l› dururken,

“yeni vergi yok” diye piflkince yalan

söyleyebilmektedir. Daha ne olacak? 

Haz›rlanan tasar›n›n, asl›nda sade-

ce ekonomik bak›mdan bir soygun ol-

man›n ötesinde de amaç ve niyetleri

var. Tasar›yla büyükflehirler emekçiler

için yaflanamaz hale getirilmektedir.

Y›llard›r iktidarlar›n tart›flt›¤› ama bir

türlü uygulayamad›klar› “flehirlere vi-

ze koymak”, bu tasar›yla ekonomik

olarak yap›lmaktad›r. 

80 il baflkan›ndan 31’i tüccar, 6’s›

da sanayici olan, bakanlar›n›n hepsi

ya tekelci ya iflbirlikçi olan bir parti-

nin baflka türlü bir vergi politikas› ol-

mas› mümkün de¤ildir zaten. Halk

düflman› bir iktidar›n, tekelci burjuva-

zinin, tüccar ve tefecilerin temsilcisi

olan bir partinin vergi politikas› baflta

türlü olabilir mi? 
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“Talana Hay›r!”
Haydarpafla Gar›, k›y› ve liman alan› ile tarihi

Haydarpafla Lisesi ve Selimiye K›fllas›'n› kapsayan

genifl bölgenin, ''Dünya Ticaret Merkezi ve Kru-
vaziye Liman'' haline dönüfltürülmesine karfl›

''Toplum, Kent ve Çevre ‹çin Haydarpafla Dayan›fl-

mas›'' taraf›ndan yap›lan protestolar sürdürülüyor.

Bu çerçevede 23 Eylül’de bafllay›p üç gün süren et-

kinlikler yap›ld›. Etkinlik boyunca toplanan imza-

lar ‹stanbul milletvekillerine teslim edilerek konu-

nun Meclis'e tafl›nmas› istenecek. Etkinlikte Hay-

darpafla Dayan›flmas› Grubu ad›na konuflan ‹stan-

bul Mimarlar Odas› fiube Baflkan› Eyüp Muhcu,

“Haydarpafla'n›n küresel sermaye gruplar›n›n hiz-

metine sunulmak istendi¤ini” vurgulayarak bu ko-

nudaki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Muhcu, emperyalist tekellerin "yerli iflbirlikçilere

ra¤men geldikleri gibi gideceklerini" belirtti. 

Avrupa flampiyonu ve 
dünya üçüncüsü Türkiye!

TMMOB taraf›ndan 26 Eylül’de yap›lan bir aç›kla-

mada, Türkiye'nin, ifl kazalar›nda Avrupa flampiyonu

ve dünya üçüncüsü oldu¤u aç›kland›.

Yap›lan aç›klamada, ifl kazas› riskinin oldu¤u üretim

ve hizmet alanlar›nda “ifl güvenli¤inden sorumlu mü-

hendis” çal›flt›r›lmas›n›n zorunlu hale getirilmesi istenir-

ken, kazalarla ilgili flu bilgiler verildi:

Dünyada her y›l yaklafl›k 270 milyon ifl kazas› mey-

dana gelmekte ve günde 5 bin kifli bu kazalarda yaflam›-

n› yitirmektedir. ‹fl kazalar›nda Türkiye, “Avrupa flampi-

yonu ve dünya üçüncüsü” durumundad›r. 

TMMOB yönetim kurulu üyesi Mehmet So¤anc›,

aç›klamas›nda, bu sorunun da gündeme getirilece¤i 14

Ekim Ankara mitingine kat›l›m ça¤r›s› yapt›.



Ülkemiz s›n›flar mü-

cadelesi içinde gençli-

¤in kitlesel bir güç ola-

rak yeral›fl›, 1950’li y›l-

lar›n sonlar›na rastlar.

Yaz› dizimizde esas ola-

rak da bu dönemden

sonras›n› ele alaca¤›z.

Fakat bu bölümde k›sa-

ca da olsa, önceki dö-

nemlere de de¤inelim. Hiç kuflku

yok ki, gençli¤in mücadele tarihini

1900’lerin bafllar›na kadar uzatabi-

liriz. Çünkü, gerek meflrutiyet talep-

li hareketlerde, gerekse de Kürt ulu-

sal talepli hareketlerde yüksek ö¤re-

nim gençli¤inin belli bir kat›l›m›

vard›r. Ancak bu dönemde kendi ba-

¤›ms›z örgütlenmesi ve çizgisiyle,

gençli¤in özgün talepleriyle varolan

bir gençlik hareketinden sözetmek

pek mümkün de¤ildir. 

Cumhuriyetin kurulufl dönemi

ise, gençli¤e politik anlamda son

derece önem verildi¤i, gençli¤in

öne ç›kar›ld›¤› bir dönemdir. Mus-

tafa Kemal’in “cumhuriyeti gençle-

re emanet etme” söylemi ve politi-

kas›na paralel olarak böyle olmas›

da do¤ald›r elbette. 

Gençli¤in bu dönem örgütlendi-

¤i kurumlar, Türk Oca¤› ve (Türk

Oca¤›’n›n 1930 bafl›nda kapat›lma-

s›ndan sonra da, onun yerine kuru-

lan) Halkevleri olmufltur. Halkevle-

ri bünyesinde gençli¤e yönelik

birçok faaliyet kolu oluflturularak

bu faaliyetler içinde “cumhuriyetin

emanet edilece¤i” bir gençlik yetifl-

tirmek hedeflenmifltir. Dolay›s›yla,

bu örgütlenmeleri, gençli¤in talep-

lerine, ihtiyaçlar›na cevap veren bir

“gençlik örgütlenmesi” olarak ele

almak pek yerinde bir yaklafl›m ol-

maz. Burada daha çok düzenin ve

mevcut resmi politikan›n ihtiyaçla-

r›na cevap vermek üzere gençli¤in

yetifltirilmesinden sözedilebilir. 

Ayn› dönemde gençli¤in içinde

yerald›¤› bir baflka örgütlenme daha

vard›r. 1924’te kurulan Millî Türk

Talebe Birli¤i (MTTB), en eski

gençlik örgütlenmelerinden biridir.

O gün varolan okullar içerisinde

belli bir örgütlenme ve temsil düze-

yine de gelmifltir. 1926-27’lerde çe-

flitli Avrupa ülkelerinde yap›lan

“Uluslararas›” nitelikteki gençlik

toplant›lar›na Türkiye’den MTTB

kat›lm›flt›r. 

MTTB de esas olarak Kemalist

politikalar paralelinde bir gençlik

örgütlenmesidir. Gençlikle ilgili ta-

lepler öne sürmekten ziyade, Kema-

list politikalara güç vermeyi esas

alan bir çizgiye sahiptir. Tabii, me-

sela anti-emperyalist tepkilerle ö¤-

renci taleplerinin çak›flt›¤› noktada

örgütledi¤i baz› do¤rudan ö¤renci-

lerin haklar›yla ilgili eylemleri de

vard›r: 1924’te Belçika emperya-

listleri taraf›ndan iflletilen ‹stanbul

Tramvay fiirketi’nin bilet ücretle-

rinde talebe indirimi yapmamas›na

karfl› yap›lan yürüyüfl bunun bir ör-

ne¤idir. (Polis bu eyleme sald›rm›fl

ve birçok ö¤renci yaralanm›flt›r.) 

MTTB’nin bunun d›fl›ndaki ey-

lemleri ise, yukar›da belirtti¤imiz

gibi, Kemalist politikalara paralel-

dir; mesela “Yerli Mal› Kullana-

l›m” kampanyalar›nda etkin olarak

yeral›rken, emperyalistler taraf›n-

dan iflletilen bir demiryolu flirketi-

nin Türk memurlar›na hakaret et-

mesine karfl› eylemler yapm›fl (Va-

gon-Li Eylemi diye bilinir), üniver-

site reformunu gündeme getirmifltir.

Bunun d›fl›nda ise 1920 sonu, 30

bafllar›nda gündeme getirilen “Va-

tandafl Türkçe Konufl” slogan›yla

yürütülen flovenist kampanyaya ka-

t›lmas›, Beyo¤lu’ndaki dükkanlar›n

isimlerinin “Türkçelefltirilmesi”

için kampanyalar yürütmesi,

MTTB’nin çizgisini gösteren ör-

neklerdir. 

MTTB’nin 1934 Nisan’›nda
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.....Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in 
MERKEZ‹ 

Örgütlenmeleri
Tam 37 y›l önce do¤du DEV-

GENÇ. Ancak öncesi de vard›; Fi-

kir Kulüpleri Federasyonu içindeki

ideolojik, pratik mücadelelerin bir

aflamas›, nitelik s›çrama yapt›¤› bir

dönüm noktas›yd› DEV-GENÇ.

Baflka bir deyiflle DEV-GENÇ’in

temeli 1965 y›l›nda kurulan Fikir

Kulüpleri Federasyonu ile at›lm›fl-

t›r. 10 Ekim 1969'da yap›lan Fikir

Kulüpleri Federasyonu'nun 4. Ku-

rultay›'nda federasyon "Türkiye

Devrimci Gençlik Federasyonu",

yani k›salt›lm›fl ad›yla "DEV-

GENÇ" ad›n› ald›. 

Bu ad, o gün bugündür kesintisiz

varl›¤›n› sürdüren, gelenekleflen ve

güç veren bir mücadele mevzisinin

ad› oldu. 12 Martlar, 12 Eylüller

geldi geçti.Ama DEV-GENÇ’imiz

hep varoldu. DEV-GENÇ’liler, bü-

tün bu y›llar boyunca mücadele ka-

rarl›l›¤›n›n, dolay›s›yla örgütlenme

kararl›l›¤›n›n öncüsü, temsilcisi ol-

dular.  

Mücadelede kararl› olmak, örgüt-

lenmede kararl› olmakt›; çünkü ör-

gütsüz yürütülemezdi mücadele. 

DEV-GENÇ’liler, 37 y›ld›r gençli¤i

örgütsüz b›rakmad›lar. Gelenekle-

rinden ve tarihlerinden güç ald›lar

ve her seferinde yeni bafltan yaratt›-

lar örgütlülüklerini. 

Bu yaz› dizimizde, iflte örgütlenme-

deki bu ›srar ve kararl›l›¤›, gençli-

¤in 1960’lar›n ortalar›ndan bugüne

uzanan örgütlenmelerini ele alaca-

¤›z. Kuflkusuz, örgütlenmeleri anla-

t›rken, süreçleri de anlatm›fl olaca-

¤›z. Ancak yaz› dizimizin merke-

zinde, gençli¤in merkezi örgütlen-

meleri olacak. 

1. Bölüm:

Gençli¤in 
Siyasi Arenaya 

Ç›k›fl›



Bulgaristan Konsoloslu¤u’na karfl›

gerçeklefltirdi¤i eylem de, hem ayn›

ideolojik çizgiyi göstermesi, hem

de kapanmas›na neden olmas› bak›-

m›ndan önemlidir. Sofya’daki Türk

mezarl›¤›n›n tahrip edilmesi haberi

üzerine MTTB’li gençler, Bulgar

Konsoloslu¤u önünde toplan›p, ar-

d›ndan Taksim’e do¤ru yürüyüfle

geçtiler. Burada polisle çat›flma ç›k-

t› ve 80’i aflk›n ö¤renci tutukland›. 

Bu olay›n ard›ndan da hükümet

MTTB’yi feshetti. MTTB esas ola-

rak mevcut rejim paralelinde bir ör-

gütlenme olmas›na karfl›n, düzen

kendi çizdi¤i s›n›rlar›n afl›lmas›na

karfl› son derece tahammülsüzdür

ve bu örnekte oldu¤u gibi MTTB’yi

kapatmakta tereddüt etmemifltir. 

Dünyadaki geliflmeler 
ülkemiz gençli¤ini etkiliyor 

1940’l› y›llar boyunca ise, sözü

edilebilecek düzeyde etkinli¤e ula-

flan bir gençlik örgütlenmesinden

sözetmek mümkün de¤ildir. Bu dö-

nem, ülkemizde faflist ideolojinin

ve buna paralel olarak faflist yay›n-

lar›n ve örgütlenmelerin geliflti¤i bir

dönemdir. Bu anlamda gençlik için-

de de faflist, “turanc›” görüfllerin

k›smi bir yayg›nlaflmas›ndan söze-

dilebilir. 

Yüksek ö¤renim gençli¤i içinde-

ki örgütlenmelerden biri de

TKP’nin görüflleri do¤rultusunda

örgütlenen ‹lerici Gençler Birli¤i

(‹GB) örgütlenmesidir. ‹GB, o dö-

nem tüm dünyadaki komünist parti-

lerin faflizme karfl› “genifl cephe”

politikas› do¤rultusunda oluflturul-

mufltu ancak ‹GB ‹stanbul Üniversi-

tesi içinde son derece s›n›rl› bir ör-

gütlenmeye sahipti. TKP’nin kimi

yüksek okul ve liselerde sempati-

zanlar› olan “Komsomol” tarz›nda

bir gençlik örgütlenmesi de vard› bu

dönemde. Ancak 1944'te TKP’ye

karfl› yap›lan operasyonda bu örgüt-

lenmeler de da¤›t›ld›.  

1940’l› y›llar›n ilk yar›s›nda, Sa-

bahattin Ali gibi ayd›nlara yönelik

faflist sald›r›larda, Tan Gazetesi ve

matbaas›n›n bas›lmas› gibi sald›r›-

larda a¤›rl›kl› olarak yeralanlar,

yüksek ö¤renim gençli¤i içindeki

faflistlerdir. 1946 ve 47’de, bu ke-

simler taraf›ndan “komünizme kar-

fl›” pek çok miting yap›lm›flt›r. 

1948’de MTTB’nin yerine genç-

lik içinde yeni bir örgütlenme (Tür-

kiye Millî Talebe Federasyonu -

TMTF) oluflturulurken, ›rkç›, turan-

c› gençlik kesimleri de Türk Kültür

Oca¤›, Türk Gençlik Teflkilat›, Mil-

liyetçiler Federasyonu gibi örgüt-

lenmeler içindeydiler. 

Faflizmin dünya çap›nda yenilgi-

ye u¤rat›lmas›, do¤al olarak ülke-

mizdeki faflist harekette de bir geri-

lemeye yolaçarken, ö¤renci hareke-

tinde sol bir damar yavafl yavafl ge-

liflmeye bafll›yordu. Mesela 1950’li

y›llar›n bafl›nda solcu ö¤rencilerin o

dönem hapiste olan Naz›m Hik-

met’in aff› için bir kampanya dü-

zenlemeleri bu geliflmenin göster-

gelerinden biridir. (Tabii bu kam-

panya, ayn› zamanda düzenin sol

bir gençlik hareketi karfl›s›nda nas›l

bir politika izleyece¤ini de gösteri-

yordu. S›rf Naz›m Hikmet’in aff›n›

istedikleri için birçok ö¤renci tutuk-

land› bu kampanyada.)

Gençlik DP’nin bask›lar›na 
karfl› meydanlara ç›k›yor:

1950’lerin ikinci yar›s›, ilerici-

demokrat bir gençlik hareketinin ol-

dukça büyük bir ivme kazand›¤› dö-

nemdir. Demokrat Parti iktidar›n›n

bask›lar›na karfl› geliflen muhalefet

içinde gençlik özel bir yere sahiptir

ve giderek a¤›rl›¤›n› art›rm›flt›r. 

DP’nin politikalar›na karfl›, An-

kara, ‹stanbul ve ‹zmir’de gençlik

kitlesel gösteriler yaparak tepkisini

ortaya koyuyordu. Gençli¤in bu

tepkisi, DP’ye karfl› gerek CHP, ge-

rekse de ordu taraf›ndan yap›lan

muhalefetin de en önemli dayanak

noktalar›ndan biri olmufltu.  

1959-60’ta yo¤unlaflan bu genç-

lik hareketini, gençli¤in ülkemizde-

ki siyasal geliflmelere etkili biçimde

müdahale etmesinin ilk örne¤i ola-
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Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)
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Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ)
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Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DGDF)
Kas›m 1976

Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ)
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Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF) 
6 Nisan 1991

Gençlik Dernekleri Federasyonu 
(Gençlik Federasyonu)

Haziran 2004

Gençli¤in örgütlenme kararl›l›¤› ve
gelene¤i iflte bu çizgide hayat buldu:



rak sayabiliriz. Ki bu geliflmeler

içinde, özellikle 1960’daki 28-29

Nisan olaylar› önemlidir. 

28 Nisand› Yavri Hey; Ham 
Meyveyi Kopard›lar Dal›ndan

DP’nin artan bask›lar› ve ç›kar-

d›¤› yeni bask› yasalar›na karfl›, ö¤-

renci gençli¤in eylemleri de 1960

Nisan’›nda yo¤unlaflt›. 

28 Nisan'da ‹stanbul Üniversite-

si Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen

DP’yi protesto gösterisine polis ta-

raf›ndan aç›lan ateflle Turan Emek-

siz adl› ö¤renci katledildi. Emeksiz

ö¤renci gençli¤in mücadelesinin ilk

flehitlerinden biridir. Enver Gökçe,

Turan Emeksiz adl› fliirinde flöyle

anlat›r bu sald›r›y›:

“Bir yürüyüfl eylediler sabahtan

Ilg›t ›lg›t kan gider loy loy!

Dayan dizlerim dayan!

A¤la gözlerim a¤la!

Namlu puflt olmufl, ataya¤› puflt.

Yine düflman elindeydi vatan

... 28 Nisand› Yavri hey

Ham meyveyi kopard›lar dal›ndan”

Turan Emeksiz’in katledilmesi

üzerine yüksek okullar›n oldu¤u

birçok flehirde gösteriler yap›ld›.

K›z›lay’da büyük bir gösteri yap›l›r-

ken Harbiye ö¤rencileri de yürüdü.

Menderes iktidar› ayn› sald›rganl›k-

la cevap verdi gösterilere. Anka-

ra'da Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fa-

kültesi’nde yap›lan gösterilere polis

ve hükümetin emrindeki askeri bir-

likler atefl açt›lar. ‹stanbul'da da

gösterilere atefl aç›ld› ve burada da

Nedim Özpulat adl› bir ö¤renci da-

ha katledildi. ‹stanbul ve Ankara'da

s›k›yönetim ilan edildi, yüzlerce ö¤-

renci tutukland›. 

Asl›nda DP iktidar› için bu sal-

d›rganl›k, “sonun bafllang›c›”yd›. 28

Nisan’da bafllayan gençlik eylemle-

ri, s›k›yönetim ilan›na, tutuklamala-

ra ra¤men 27 May›s 1960 Darbesi’-

ne yani DP iktidar›n›n y›k›lmas›na

kadar devam etti. 

Bu dönemdeki ö¤renci hareketi

sosyalist bir muhtevada olmasa da

hiç kuflku yok ki, ilerici ve demok-

ratik bir muhtevaya sahipti. Yüksek

ö¤renim gençli¤i, bu ülkeyi yöne-

tenlere, art›k bu ülkede kendilerinin

de söz sahibi oldu¤unu göstermiflti

bu süreçte. Bu dönemde gençlik ha-

reketine damgas›n› vuran Kemalist

çizgidir. Ancak gençli¤in DP’ye

karfl› muhalefet içinde bafllayan si-

yasallaflmas›, 1960’larda daha da

pekiflecek ve tamamen farkl› bir

do¤rultuda, devrimci bir do¤rultuda

geliflecekti. 

Gençli¤in yeni mücadele 
mevzileri: Fikir Kulüpleri

‹lk Fikir Kulübü, Demokrat Par-

ti iktidar›n›n son döneminde,

1956’da Ankara Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi’nde kuruldu. Bu ilk kulüp,

bir küçük burjuva ayd›nlar hareketi

olarak, Cumhuriyet Halk Partisi pa-

ralelinde Demokrat Parti’ye karfl›

yürütülen muhalefetin bir parças›

olmaya çal›flt›.

Fikir Kulüpleri 1960’lardan son-

ra ise giderek yayg›nlaflt›. Tüm

okullarda kurulmaya baflland›. Ön-

celeri CHP’nin sol kesiminin etkin

oldu¤u Fikir Kulüpleri, bu kesimle-

rin etkisinden ç›karak, 13 fiubat

1961’de kurulan Türkiye ‹flçi Parti-

si’ne yönelmeye bafllad›. Bu yöne-

lim elbette ayn› zamanda ö¤renci

gençlik hareketindeki sosyalizme

yönelimle paraleldi. 

Fikir Kulüpleri giderek, hem te-

orik, hem pratik merkezler haline

geldiler. Hemen her üniversitede/fa-

kültede kurulan Fikir Kulüpleri’nde

Türkiye’nin sosyo-ekonomik yap›-

s›ndan devrimin yoluna kadar uza-

nan çeflitli konularda tart›flmalar ya-

p›l›yor, gençli¤in ekonomik-de-

mokratik mücadelesi, anti-emper-

yalist ve anti-faflist mücadele de bir

bak›ma bu kulüplerden örgütleni-

yordu.  

Fikir Kulüpleri’yle bafllayan bu

yeni sürecin hemen her aflamas›nda

yeralan Mahir Çayan ve yoldafllar›,

Fikir Kulüpleri’nin o günkü duru-

munu flöyle de¤erlendiriyorlard›: 

“27 May›s 1961 Anayasas›’n›n

sa¤lad›¤› nisbi özgürlük ortam›

içinde, küçük burjuva sosyalizmi,

‘toplumcu’ fikirler moda olmaya

bafllay›nca, fikir kulübü de bu mo-

daya uydu. Türkiye ‹flçi Partisi için-

de icazetli sosyalizmi tezgahlayan

Aybar, Aren, Boran hainler kli¤inin

varl›¤› da fikir kulübünün ‘sol’

oportünist çizgisini, küçük burjuva

sosyalizmi yolundaki at›l›m›n› tam

anlam›yla etkiledi. Özellikle Aren'in

etkisi alt›nda kulüp, görünüflte sol

özünde sa¤ pasifist bir politika izle-

meye bafllad›. Bu politikas› onu,

uzun süre genifl ö¤renci kitlesinden

soyutlad›; küçük-burjuva sol geve-

zeliklerinin yap›ld›¤› içine kapan›k

ufak bir grup olarak b›rakt›.”

(1965-71 Türkiye’de Devrimci

Mücadele ve DEV-GENÇ broflürü,

Kurtulufl Yay›nlar›)  

Gençlik ayn› zamanda siyasal

anlamda prati¤e geçerken, di¤er

emekçi kesimlerle de dayan›flma

içerisinde oldu. 1965’te Zonguldak

Kozlu kömür ocaklar›ndaki grevde

polisin 2 iflçiyi katletmesi üzerine

ö¤renci gençlik yapt›¤› bir yürüyüfl-

le bu sald›r›y› protesto etti. Bu eyle-

min politik muhtevas› son derece

önemliydi; ö¤renci gençli¤i, halk›n

di¤er kesimleriyle birlefltiren bu ta-

v›r, giderek gençlik hareketi içinde

devrimci bir gelene¤i de olufltura-

cakt›. 

1965-66’lar ayn› zamanda sivil
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GENÇL‹K 

Siz halk›n çiçeklerisiniz

En zorlu günlerde

En önde yürüyen, 

açars›n›z her renk ve güzellikte

Renkleriniz

renkleriniz öyle çok ki

Bizim yüzümüzü gözümüzü ayd›nlat›r

En de¤erlilerisiniz çiçeklerin

Umudun çiçekleri sizler

Her zaman her yerde açarlar

Umudun yediveren çiçeklerisiniz

Bir avuç topra¤› olmadan

Koca bir vatan› savunan sizler

Bu vatan›n solmayan çiçeklerisiniz

Selma Kubat



faflistlerin sald›r›lar›n›n da bafllad›¤›

bir dönemdir. Fikir Kulübü üyesi

ö¤rencilerin eylemlerine, dergi sa-

t›fllar›na sald›ran, okullara bask›nlar

yapan faflistlerin varl›¤›, gençli¤i iki

aç›dan etkiliyordu; Birinci etki

T‹P’in pasifist çizgisinin sorgulan-

mas› biçiminde ortaya ç›karken,

ikinci olarak da tek tek fakültelere

özgü örgütlenmenin afl›larak merke-

zi bir örgütlenmeye yönelinmesi ge-

re¤i gündeme geliyordu. 

Böylesi bir pratik içinde giderek

kendine daha fazla güvenmeye bafl-

layan gençlik, bu güvenle gençlik

içinde de giderek daha fazla çekim

merkezi oluyordu. Faflist sald›r›lar

anti-faflist saflar› geniflletirken, çe-

flitli fakültelerdeki sol e¤ilimli

gençleri de biraraya toplayan bir rol

oynad›. Sonuçta, birçok Fikir Kulü-

bü’nün biraraya gelmesiyle 17 Ara-

l›k 1965’te Fikir Kulüpleri Fede-

rasyonu (FKF) kuruldu. 

FKF’yi, gençli¤in ilk merkezi

örgütlenmesi olarak de¤erlendirebi-

liriz. Yukar›da da belirtildi¤i gibi,

MTTB, TMTF gibi örgütlenmeler,

afla¤›dan yukar›ya bir geliflimden,

gençli¤in özgün örgütlenmeleri ol-

maktan uzak, daha düzene angaje

olmufl kurumlard›r. 

FKF bünyesindeki ideolojik 
mücadele 

Gençlik için bir çekim merkezi

olan FKF, ne yaz›k ki, ilk dönemler-

de yönetimine hakim olan pasifist

zihniyet nedeniyle, ayn› zamanda

olumsuz bir rol de oynuyordu: Fe-

derasyon, T‹P oportünist yönetici

kli¤inin kontrolünde pasifist bir çiz-

gi izledi. Bu pasifist çizginin, henüz

mayalanma halindeki gençlik hare-

keti üzerindeki etkilerini flu de¤er-

lendirmede görmek mümkün:

“Temsili demokrasicili¤in parla-

mentosunu tek eylem alan› seçip,

‘aman faflizm geliyor’ yaygaralar›y-

la Amerikan emperyalizmine karfl›

her türlü aktif mücadeleyi reddeden

T‹P oportünist yönetici kli¤inin elin-

de FKF, h›zla bir yozlaflmaya do¤ru

sürüklendi. FKF merkez binas›,

Aren'in etraf›nda çöreklenmifl kor-

kak, kariyerist, hain yöneticilerin

elinde içkili, kumarl› bir dans salo-

nu haline geldi. Bu yer, hakl› olarak

‘FKF diskotek’ diye an›lmaya bafl-

land›.” (1965-71 Türkiye’de Dev-

rimci Mücadele ve DEV-GENÇ) 

Ama elbette meydan reformist-

lere, pasifistlere b›rak›lm›fl da de¤il-

di. Hayat›n her alan›nda reformiz-

me, revizyonizme karfl› güçlü bir

mücadele yürütülüyordu zaten.

Yepyeni, güçlü devrimci bir damar

gelifliyordu. Öte yandan pratik ola-

rak da gençlik T‹P yönetimini afla-

rak anti-emperyalist, anti-faflist ey-

lemlerini giderek yükseltiyordu. 

T‹P’in FKF’deki etkinli¤i 1968

y›l›ndaki II. Kongre’ye kadar sürdü.

II. Kongrede yönetime MDD’ciler

olarak bilinen Milli Demokratik

Devrim savunucular› geldiler. Ma-

hir Çayanlar’›n da içinde yerald›¤›

MDD’ciler de henüz kendi içlerin-

deki ideolojik ayr›flma ve saflaflma-

y› tamamlam›fl bir grup de¤ildi. An-

cak militanl›¤›yla, anti-emperyalist

mücadeledeki kararl›l›¤›yla T‹P’i

aflan bir konumdayd›lar....

- sürecek-
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“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”
25 Eylül Pazartesi günü yap›lan Ankara Üniversite-

si aç›l›fl etkinliklerinde, ö¤renciler üniversitelerdeki

mevcut düzeni protesto ederek  “F Tipi Üniversite ‹ste-

miyoruz” yaz›l› pankart açt›lar. 

Aç›l›fl töreninde konuflmalar›n yap›ld›¤› s›rada ilk

önce Ö¤renci Kolektifleri üyesi bir ö¤renci protestosu-

nu dile getirdi. Onun yaka paça d›flar› ç›kar›lmas› s›ra-

s›nda Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, hem bu

sald›r›y›, hem ö¤rencileri d›fltalayan aç›l›fl törenini pro-

testo ettiler. Daha sonra ö¤renciler taraf›ndan ortak bir

flekilde “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart

aç›ld›. Ard›ndan okul aç›l›fl›na kat›lan ö¤rencilere ne-

den bu aç›l›fl›n protesto edildi¤ini anlatan konuflmalar

yap›ld›. Yap›lan konuflmada; “Okullar›m›z yüksek de-

mir parmakl›klar ve ÖGB’lerle adeta F Tipi hapishane-

lere dönüfltürülüyor. Arkadafllar›m›z soruflturmalarla

okuldan at›l›yor, uzaklaflt›r›l›yor.

Demokratik, bilimsel e¤itimden bahsediyorlar. Ama

verdikleri e¤itim anti-demokratik, anti-bilimsel ve ez-

berci bir e¤itim. Çünkü bizlerin kafalar›n› buland›ra-

rak, bizi kendi sorunlar›m›zdan uzak tutmaya çal›fl›yor-

lar” denildi. Konuflmalar›n ard›ndan Rektörlü¤e yap›-

lan yürüyüflle eylem sona erdi. 

Okuldan At›lmalara Karfl› Eylem
‹stanbul Üniversitesi'nden at›lan ö¤rencilerin çad›r

eylemleri 21 Eylül’de tiyatro gösterisiyle devam etti.

‹stanbul Üniversitesi’nden at›lan ö¤renciler, okullar›na

geri dönmek için bafllatt›klar› çad›r kurma eyleminin

beflinci gününde rektörü temsili olarak yarg›lad›lar.

Gösteri öncesi, Beyaz›t Kampüsü önünde toplanan

yaklafl›k 20 ö¤renci yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda hak-

s›z yere okuldan at›ld›klar›n› belirterek soruflturmalar›-

n›n geri çekilmesini istediler.

Devrimci Gençli¤in Sesi 
Büyüyecek!
Ülkemizde Gençlik Gelecektir dergisi okuru ö¤ren-

ciler, 24 Eylül'de dergilerinin 10. say›s›n›n da¤›t›m ve

sat›fl›n› yapt›lar. Taksim Tramvay Dura¤›'nda biraraya

gelen ö¤renciler, DEV-GENÇ logolu k›rm›z› yelekle-

riyle gerçeklefltirdikleri sa-

t›flta megafonlarla, dergideki

yaz›lar›n içeri¤ini aktararak,

gençli¤in taleplerini ve em-

peryalizme karfl› mücadele

kararl›l›¤›n› dile getirdiler.
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Yüksek okul veya üniversiteler
dendi¤inde birçok insan›n akl›na bi-
lim üreten, en yüksek nitelikte e¤i-
tim verilen kurum gelir. Fakat ülke-
mizde böyle bir e¤itim verilmiyor.
E¤itimin bilimsellikten uzak olmas›
bilinen bir gerçektir. Ancak teknik,
fiziki olarak da birçok yetersizlikle
karfl› karfl›yad›r gençlik. Özellikle
devlet okullar›nda böyledir. 

Birçok devlet üniversitesinin
amfileri, ders alanlar› çok k›s›tl›.
Özel üniversitelerde ise bu alanlar
sorunsuz ve ö¤retim görevlisi nok-
tas›nda avantajl›d›r. Devlet üniversi-
telerinde ise ö¤retim görevlileri ye-
rine ço¤unlukla asistanlar ders ve-
rir. Çünkü deneyimli ö¤retim görev-
lileri özel üniversitelere transfer
olurlar.

Teknik donan›mlar›n yetersizli¤i
k›smi olarak verilen "bilimsel" ders
iflleme olanaklar›n› da ortadan kal-
d›r›yor. Hiçbir ö¤renci deney yapma,
inceleme, tarihsel kaynaklardan ya-
rarlanma, laboratuarlar› kullanabil-
me hakk›na sahip de¤ildir.

Kitap okuma oran›n çok düflük
oldu¤u ülkemizde, okullar›n kütüp-
haneleri de eksiktir. Tan›t›m broflür-
lerinde tersi yöndeki reklamlar pra-
tikte geçersizdir. Üniversitelerde
araflt›rma yap›labilecek kütüphane
say›s› bir ya da ikiyi geçmez. Hiçbiri-
nin ö¤renci say›s›na yetebilecek bil-
gisayar›, laboratuar› yoktur. Bu kimi
üniversitelerde sadece 26 bilgisa-
yardan oluflan tek bir laboratuard›r.
Örne¤in Türkiye'nin ilk üniversitesi
olan ‹stanbul Üniversitesi'nde tek-
nik donan›m nam›na sadece kütüp-
hane gösterilmektedir. Yani hiç bil-
gisayar laboratuar› yoktur. Sadece
T›p Fakültesi ö¤rencileri için labora-
tuarlar vard›r. Bunlar için ayr› bir üc-
ret al›nmas›na ra¤men, laboratuar-
lar›n olanaklar› çok yetersiz, içlerin-
deki malzemelerse ya eksik ya da
bozuktur. Ayr›ca T›p Fakültelerinin
ödenekleri çok düflüktür. Anadolu-
nun çeflitli yerlerinde Mediko-Sosyal
Birimleri dahi oluflturulmam›flt›r. Ki-

minde ise sadece bir hemflire veya
pratisyen dok-
tor bulunur. Bu-
nun yan›nda
Mediko hizmeti
verebilen üni-
versitelerde ise

sa¤l›k sigortas› olmayan ö¤rencileri
tedavi etmeme gibi, bürokratik ifl-
lemlerle ö¤renciler ma¤dur edil-
mektedir.

Üniversitelerin temiz olmamas›,
sa¤l›ks›z yaflam koflullar› ise bir bafl-
ka sorundur. Örne¤in yemekhane-
ler, küçük, yetersiz ve hijyenik de-
¤ildir, ayr›lan bütçe, zaten baflka fle-
killerde harcan›rken özellefltirilen
yemekhanelerin bütçeleri flu anda
özel flirketlerin ya¤mas›na u¤ra-
maktad›r. Yemekler kalitesiz, yeter-
siz ve üstelik pahal›d›r. Özellefltir-
melerle birlikte, ö¤rencilerin birço-
¤u için okulda yemek yemek art›k
bir lükse dönüflmektedir. Kantinle-
rin durumu da farkl› de¤ildir. Tama-
m› özel flirketlere aittir ve oldukça
pahal›d›r, her yer pislik içinde, ye-
tersizdir. 

Baflka bir yetersizlik ise yurtlar›n
koflullar›d›r. 200 bin civar›nda yatak
kapasiteli 211 devlet yurdunun, bir
milyondan fazla ö¤rencinin ihtiyac›
karfl›lamas› düflünülemez. Bu yurt-
lar›n y›ll›k kontenjan› birkaç yüz ile
s›n›rl› iken, binlerce ö¤renci d›flar›da
beklemektedir. Ö¤renci özel yurt-
larda kalmaya zorlan›yor böylece.
Elbette paras› varsa. Ayr›ca devlet
yurtlar›nda kalmay› baflarabilen ö¤-
renciler de bir dizi sorun yaflamak-
tad›r. Sa¤l›ks›z koflullar, kalabal›k
odalar, küf tutmufl banyolar, çeflme-
leri yosun ba¤lam›fl yerlerdir yurt-
lar.

K›fl›n ise ›s›nma sorunu yüzün-
den ö¤rencilerin birço¤u hasta ol-
makta, hatta grip salg›n› yüzünden
okullar›n tatil edildi¤i bile yaflan-
maktad›r. 

Devlet üniversitelerinde gençler
bu sorunlarla bo¤uflurken, bir dö-
nem için her ö¤renciden bir buçuk,
iki milyar civar›nda ödenek al›nan
özel okullarda elbette bunlar›n hiç-
biri yoktur. Ne laboratuar, ne ö¤re-
tim görevlisi, ne de s›n›f yetersizlik-
leriyle u¤raflmamaktad›rlar. 

Y›ld›z Teknik gibi binlerce ö¤ren-
cinin okudu¤u üniversitelerde ö¤re-
tim üyeleri, final dönemlerinde s›-
n›flar› kap›flmak zorunda kal›rken,
özel üniversitelerde durum böyle
de¤ildir. 

*

Elbette ki tüm bu sorunlar›n ge-
lip dü¤ümlendi¤i yer, sistemin e¤i-
tim anlay›fl›d›r. Teknik yetersizlikler
“ekonomik zorluklardan” ya da
“yokluktan” de¤il, e¤itime bak›fltan
kaynakl› bir durumdur. E¤itimin
halk için, hayat›n her alan›nda ihti-
yaçlar› karfl›layan, toplumsal üreti-
me katk› sunan bir muhtevaya sa-
hip olmamas›, aksine Sabanc›lar,
Koçlar gibi tekellerin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya dönük olmas›ndan do-
lay›, bu sorunlar “çözümsüz” kal-
maktad›r. fiirketler için araflt›rma
fonlar› kurulurken ço¤u üniversite-
nin bilgisayar laboratuarlar›n›n dahi
olmamas›, içinde bulunulan “çeliflki-
li” (asl›nda de¤il) durumu aç›kla-
maktad›r. Anayasa’da, “e¤itimin her
vatandafl için bir hak" olarak yaz›-
yor olmas›, sadece göstermeliktir. 

E¤itim kurumlar›ndaki eksiklik-
ler, e¤itim sisteminin “ö¤retim yafla-
m›na” yans›yan yanlar›d›r. Her fleyin
kapitalistler, sömürücüler için oldu-
¤u bu sistemde, e¤itim de onlar›n is-
tedi¤i gibi veriliyor. Sermayenin
özel üniversitelerine ayr›lan büyük
bütçelerin yar›s›n› dahi halk çocuk-
lar›n›n e¤itimine ay›rm›yorlar. Ki,
bütçenin aslan pay›n›n güvenlik,
TSK, polis örgütlenmelerine ayr›ld›-
¤›, e¤itimin %3’lük bir pay› ancak al-
d›¤› bir ülkedir Türkiye. Bizden al›-
nan harçlar, kay›t paralar› da bu
aç›klar› kapatman›n ad› oluyor. 

E¤itim hakk›m›z›n, imkanlar›m›-
z›n verilmesini oturup beklersek,
alaca¤›m›z hiçbir hak olamaz. Hak-
k›m›z olan› istemeli, sahip ç›kmal›
ve bunlar›n mücadelesini vermeli-
yiz, sorunlar›m›z›n çözümü ve güçlü
bir mücadele için biraraya gelmeli,
örgütlenmeliyiz. 

Gençlik Federasyonu

Bir yanda devlet üniversiteleri
Öte yanda özel üniversiteler

gS ençlikte:öz



26 Eylül 1999;

Ulucanlar Hapishane-

si’nde on devrimci tut-

sak iflkencelerle katle-

dildi. 21 Eylül 1995;

Buca Hapishanesi’nde

üç devrimci tutsak

katledildi. 24 Eylül

1996; Diyarbak›r’da

on yurtsever tutsak

katledildi. Üç katliam-

da da “yarg›”, katilleri

cezaland›rmad›. Dava

dosyalar› tozlu raflar-

da unutulmaya terke-

dildi. Ama biz unut-

mad›k.   

Buca, Ulucanlar ve

Diyarbak›r’da zindan-

da katledilen devrimci

tutsaklar, birçok flehir-

de düzenlenen törenlerle an›ld›lar, katli-

amc›lar bir kez daha lanetlendi ve ada-

let yerini buluncaya kadar katilamc›la-

r›n yakas›n›n b›rak›lmayaca¤› belirtildi. 

*

Ulucanlar flehitleri, Ankara’da 26

Eylül’de bafllayan bir dizi etkinlik ile

an›ld›. 

HÖC, Al›nteri, BDSP, DHP, Dev-

rimci Hareket, EHP, ESP, Kurtulufl Par-

tisi, Kald›raç, Partizan taraftarlar› Ulu-

canlar Hapishanesi önünde “Ulucanlar

fiehitleri Ölümsüzdür. Unutmad›k

Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart aça-

rak katilleri lanetlediler. Hapishane ka-

p›s›na k›z›l karanfiller b›rak›ld›

Ankara’daki ikinci anma Karfl›ya-

ka Mezarl›¤›’nda gerçeklefltirildi. Bura-

da da kortejler oluflturularak yüründü

ve ‹smet Kavakl›o¤lu, Önder Genças-

lan, Mahir Emsalsiz’in mezarlar› bafl›n-

da bir anma yap›ld›.  

*

Buca ve Ulucanlar Hapishanesi’nde

devletin yapt›¤› katliamda direnerek fle-

hit düflenler için Ankara Temel Hak-

lar ve Özgürlükler Derne¤i’nde 26

Eylül günü Ankara HÖC Temsilcili¤i

taraf›ndan bir anma düzenlendi. 

Anmada Buca, Ulucanlar flehitleri

ve Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, Sev-

gi Saymaz’›n resimleri bir zincir halka-

lar› ile birlefltirildi. Ve “Ölece¤iz Ama
Teslim Olmayaca¤›z” slogan› yaz›ld›. 

*

Adana’da ‹nönü Park›’nda 21 Ey-

lül’de HÖC taraf›ndan Buca, Ulucanlar,

Diyarbak›r Hapishaneleri’ndeki katli-

amlarla ilgili bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

Aç›klamada “Buca, Ulucanlar, Di-

yarbak›r Katliamlar›n› Unutmad›k

Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart aç›-

l›rken, 19 Aral›k Katliam› ve tecrit ha-

t›rlat›larak, sald›r› ve direniflin hâlâ sür-

dü¤ü vurguland›. 

*

‹zmir’de Forbes’te tecritin kald›r›l-

mas› için açl›k grevini sürdüren TA-

YAD’l› Aileler, 21 Eylül’de düzenledik-

leri törende, Buca’da katledilen Turan

K›l›ç, U¤ur Sar›aslan, Yusuf Ba¤ ile 20

Eylül 2001’de ölüm orucunda flehit dü-

flen Ege TAYAD’l› Abdülbari Yusufo¤-

lu an›ld›. 40 kiflinin kat›ld›¤› anmada

Grup Gün›fl›¤› da k›sa bir dinleti verdi. 

*

‹zmir HÖC,  21 Eylül günü, Buca

Hapishanesi önünde bir eylem gerçek-

lefltirdi. 

“Buca fiehitleri

Ölümsüzdür, Buca

Katliam›n›n Sorumlu-

lar› Cezaland›r›ls›n”

sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde, bir aç›klama

yap›larak, “zulüm ve

adaletsizlik var ol-

dukça bu topraklarda

ne Sevgiler’i yok ede-

bilirler, ne Gülcanlar

ne Behiçler tükenir”

denildi.

*

‹zmir’de ayn›

gün, Buca Hapishane-

si önünde ortak bir

eylem de gerçekleflti-

rildi. HÖC, Al›nteri,

BDSP, DHP, Devrim-

ci Hareket, ESP, ‹C‹, Kald›raç, Kurtulufl

Partisi, Partizan’›n kat›l›m› ile Buca Ha-

pishanesi önünde yap›lan ortak anmada

katliam›n unutulmayaca¤› belirtildi.

*

‹zmir’de 26 Eylül’de Ulucanlar

Katliam›’yla ilgili olarak Kemeralt› gi-

riflinde HÖC, Al›nteri, BDSP, DHP,

Devrimci Hareket, ESP, ‹C‹, Partizan,

Kald›raç, Kurtulufl Partisi’nin kat›l›-

m›yla bir eylem yap›ld›. Yaklafl›k 70 ki-

flinin kat›ld›¤› eylemde Buca, Diyarba-

k›r, Ulucanlar flehitleri nezdinde tüm

devrim flehitleri an›l›rken, yap›lan aç›k-

lamada flöyle denildi: “Bizlerin özlem

ve düflüncelerimizi F Tipi, L Tipi, D Ti-

pi, E Tipi cezaevlerine hapsetmek iste-

yenlere yan›t›m›z daima özgürlük tür-

külerimiz, halaylar›m›z ve ölenlerimiz-

den devir ald›¤›m›z onurlu miras›m›z

olacakt›r.” 

*

Hatay’da da  26 Eylül’de Ulus

Alan›’nda  HÖC, BDSP, HKM, Al›nteri

ve Partizan düzenledikleri eylemle

Ulucanlar Hapishanesi’nde yaflanan

katliam› lanetlediler ve katledilen 10

devrimciyi and›lar. “Katil Devlet

Hesap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤›

anmaya 40 kifli kat›ld›.       

*

Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli-

¤i taraf›ndan 24 Eylül’de ‹stanbul Kara-

caahmet Mezarl›¤›'nda yap›lan anmada

Ulucanlar ve Diyarbak›r flehitleri an›ld›.

TUYAB ad›na yap›lan aç›klamada

“Ulucanlar katliam›n›n sistem için bir

ön haz›rl›k oldu¤u” belirtildi. Anma, tö-

rene kat›lan 150 kiflinin Bize Ölüm Yok

marfl›n› söylemesiyle bitirildi. 
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Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r Katliamlar›

Katilleri Cezas›z Kald›

Halk UUnutmad›, UUnutmayacak!

ANKARA

HATAY

‹ZM‹R

ADANA



Amerikan CNN’e konuflan,

ABD Baflkan› George W. Bush,

“Usame Bin Ladin'i yakalamak için

askerlerine Pakistan'a girme emri

vermekte tereddüt etmeyece¤ini”

söyleyerek, sözde müttefiki olan bir

ülkeyi iflgal etmekle tehdit etti. Bir

devlet olarak Pakistan’›n “ba¤›m-

s›zl›¤›” ya da iradesini hiçe sayan,

istedi¤i ülkeye askerlerini gönder-

meyi kendinde “do¤al” hak gören

Amerikan emperyalizmi, ABD poli-

tikalar›na ayk›r› hareket etmese da-

hi hiçbir ülkenin iflgallerden muaf

olmad›¤›n› da ortaya koydu. 

Bush’un bu sözlerine utangaçça

ve korkakça “böyle bir fleye izin

vermek istemeyiz” cevab› veren,

Pakistan Devlet Baflkan› Pervez

Müflerref’in bu korkakl›¤›n›n nere-

den kaynakland›¤› da yine Müflerref

taraf›ndan aç›kland›. Müflerref,

CBS'in 60 Dakika program›nda,

ABD yönetiminin 11 Eylül sonras›

Afganistan’›n iflgalinde iflbirli¤i

yapmamalar› halinde Pakistan'›

bombalamakla tehdit etti¤ini söyle-

di. Tehdidin ABD D›fliflleri Bakan

Yard›mc›s› Richard Armitage tara-

f›ndan istihbarat flefine yap›ld›¤›n›

belirten Müflerref, “‹stihbarat flefim

bana Armitage'›n 'Bombalanmaya
haz›r olun. Tafl devrine dönmeye
haz›r olun' dedi¤ini aktard›” dedi. 

‹srailli generalin rahatça, Lüb-

nan’› “20 y›l geriye bombalamak-

tan” ya da bir ‹srailli’ye karfl› 10-20

evi y›kmaktan sözedebilmesinin al-

t›nda, iflte böyle bir dünya düzeni-

nin mimarlar› vard›r. Devletler en

kaba tehditlerle boyun e¤meye, ifl-

birli¤ine zorlanmakta, “ça¤dafll›k-

tan”, “medeniyetten” sözedenler,

ülkeleri tafl devrine döndürmekten

sözetmektedirler. 

Nitekim bu tehdidin de etkisiyle,

Pakistan, komflusu olan Afganis-

tan’›n iflgal edilmesinde Amerikan

emperyalizmiyle iflbirli¤i yapt›. Tafl

devrine döndürülen, yerlebir edilen

Afganistan oldu.

Dünya imparatorlu¤u 

için her yol mübah

Amerikan emperyalizmi nas›l

bir dünya düzeni yaratmak istiyor?

Böyle bir dünya düzenini hangi araç

ve yöntemlerle kurmaya çal›fl›yor?

Bu iki temel sorunun cevaplar›na

örnek olabilecek her gün birçok

olay yaflan›yor ya da meydana ç›k›-

yor. 

Amerikan emperyalizmi, ‘dünya

imparatorlu¤u’ kurmak istiyor. Te-

kellerin rahatça hareket edece¤i,

dünyan›n bütün kara par-

çalar›n›n pazar ve ham-

madde kaynaklar›n›n de-

netim alt›na al›nd›¤›,

dünya üzerinde farkl›

hiçbir sistemin yaflam

flans›n›n bulunmad›¤›,

dünyan›n ezilen emekçi

halklar›n›n tekellerin

önünde diz çöktü¤ü bir

düzendir bu. Böyle bir

dünya düzeni nas›l ya-

rat›labilir? Elbette en

baflta ekonomik, siyasi,

askeri “zor” araçlar›yla.

Yani iflgallerle, bomba-

larla, tehditlerle, am-

bargolar, flantajlar ve

tecrit politikalar›yla. Afganistan,

Irak iflgalleri, Filistin’de dökülen

kan, Lübnan’da bafl› kopar›lm›fl ço-

cuklar, ‹ran’›n tehdit edilmesi, Ve-

nezuella’da darbe ve komplo giri-

flimleri, Küba’ya ambargo... hepsi

bu politikan›n birer parças›. 

Bu savaflta aç›kça çat›flan iki

cephe var; halklar ve emperya-

lizm. ABD Baflkan› Bush 11 Eylül

sonras› aleni flekilde “ya bizden ya-

nas›n›z ya terörden” diyerek, tüm

ülkeleri bu çat›flmada “saf›n› seç-

meye” zorlam›flt›. Elbette emperya-

listlerin böylesine büyük bir proje-

yi, dünya imparatorlu¤unu önüne

hedef olarak koymuflken, bu seçim-

de hiçbir ülkeyi “özgür iradesine”

b›rakmas› düflünülemezdi. 

Emperyalistler sadece “hedef”

ilan ettikleri halklar›n, ülkelerin ira-

delerini yoketmiyorlar. Ayn› zaman-

da “dost, müttefik” olarak adland›r-

d›klar› ülkelerin iradelerini de çok

çeflitli araçlarla kendi tahakkümleri

alt›nda tutuyorlar. ‹deolojik araçlar,

ekonomilerini denetleme yoluyla ya

da NATO gibi kurumlar arac›l›¤›yla

süren denetimin yan›s›ra, Pakistan

örne¤inde oldu¤u gibi, do¤rudan

tehdit, flantaj ya da rüflvet gibi yön-

temler, “medeni dünyan›n” ulusla-

raras› iliflkileri olarak, son y›llarda

çok daha pervas›z ve s›kça kullan›l-

maktad›r. Süleymaniye’de TSK su-

baylar›n›n bafl›na çuval geçirilmesi

olay› da yine bu kapsamdaki örnek-

lerden biriydi. Yeniden flekillendiri-
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Venezuella Devlet Baflkan› Hugo Chavez’in BM kürsüsünden
ABD Baflkan› Bush’u ve emperyalist politikalar› a¤›r bir dille
elefltirmesinin ard›ndan, BM toplant›lar› için ABD’de bulunan
Venezuella D›fliflleri Bakan› Nicolas Maduro, ABD'den ayr›l›r-
ken, New York John F. Kennedy Havaliman›'nda gözalt›na
al›nd› ve kimli¤ini aç›klamas›na karfl›n, zorla soyulmak isten-
di. Olay›, ‘Bay fieytan’ olarak niteledi¤i Bush’un bir provokas-
yonu olarak de¤erlendiren Chavez, Bush’un kendisini öldürt-
meye çal›flabilece¤ini de söyledi. 

ABD’den “müttefiki” Pakistan’a
‘Tafl devrine döndürme’ tehdidi

HHuuggoo  CChhaavveezz

Bush'un, Pakistan'› ifl-
galle tehdit etmesinin
ard›ndan ‘içini döken’
Pervez Müflerref, Ameri-
ka’n›n 11 Eylül sonras›
Pakistan'› bombalay›p
tafl devrine döndürmekle
tehdit etti¤ini aç›klad›

Müflerref

Bush



len bu dünya düzenine uygun iflbir-

likçili¤in, yani mutlak bir vasall›¤›n

çerçevesini henüz sindirememifl

olan oligarfliye, bu gerçekler hat›rla-

t›lm›flt›. 

Hukuk Yerine, 

Dolar›n “Gücü”

Askeri ve ekonomik gücü elinde

bulunduran›n, yerleflik bütün hukuk

kurallar›n› alt üst etmekle kalmay›p,

onun yerine “güçlü olan hakl›d›r”

kural›n› dayatt›¤› ve bunu en üst dü-

zeyde uygulad›¤› bir dünya düzeni,

emperyalist kapitalizmin özüne uy-

gun oland›r. Bu sistemde her fley, te-

kellerin ç›karlar›na göre belirle-

nir. Sosyalist sistemin ortadan kalk-

mas› ile dizginlerinden boflalan te-

kellerin ç›karlar› bugün, her türlü

araçla, yol ve yöntemle ülkeleri de-

netim alt›na almaktan geçiyor.

Ahlâki, hukuki kurallar, ülkeler

aras› iliflkiler; her fley bu gerçeklik

›fl›¤›nda yeniden ve ‘zor’ ile belirle-

niyor. 

Yine Pakistan’dan, ayn› günler-

de bas›na yans›yan bir baflka örnek

aktaral›m. Pervez Müflerref, bugün-

lerde piyasaya ç›kacak kitab›nda da,

CIA’n›n, yüzlerce El Kaide zanl›s›-

n› teslim almak için Pakistan’a mil-

yonlarca dolar ödedi¤ini aç›klad›.

(Müflerref’in ‘In The Line of Fire’

adl› otobiyografisinden al›nt›lar ya-

y›nlayan The Times Gazetesi)

Tehdit, flantaj, rüflvet... 

‹flte size, emperyalistlerin dünya

düzeni. 

Böyle bir dünya düzeninde istis-

nas›z bütün ülkelerin, halklar›n

önünde iki seçenek bulunmaktad›r;

ya imparatorlu¤un vasallar› olacak-

lar ve iradelerini ona teslim edecek-

ler. Ya da imparatorlu¤a karfl› saf tu-

tacak, bir biçimde onun politikalar›-

na karfl› direnecek. Halklar ile em-

peryalizm çat›flmas› her cephede

daha da büyüyecektir. “Teröre karfl›

savafl” söylemi bu çat›flmay› art›k

gizleyemiyor. Ve art›k bu çat›flmada

hiçbir ülke, halk için “arada” bir yer

olmad›¤› daha alenileflmektedir.
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Her y›l “en zengin 400 Amerikal›” listesi yay›nlayan, Forbes Dergisi bu

y›l da listeyi aç›klad›. Emperyalist kapitalizmin azg›n sömürü çarklar›n›n

yaratt›¤› sonucun belgesi niteli¤inde her y›l yay›nlanan listede bu y›l bir “re-

kor” da k›r›ld›. 400 Amerikal› sermayedar›n tamam›, tarihte ilk kez dolar

milyarderlerinden olufltu. Listenin en bafl›nda, 53 milyar dolarl›k servetiyle

biliflim tekeli Microsoft’un patronu Bill Gates yeral›yor. 

Daha önce ço¤unlu¤u dolar milyoneri olarak gerçeklefliyor, milyarder

olanlar bir elin parmaklar›n› ancak buluyordu. Örne¤in, Forbes’in 1982 y›-

l›nda yay›nlad›¤› listesinde sadece 13 tane dolar milyarderi bulunuyordu.

Amerikan sermaye çevrelerinin dergisi olan Forbes’in editörü Matthew

Miller, listenin bu y›l milyarderlerden oluflmas›n› “büyük bir olay” olarak

de¤erlendirirken, flöyle diyordu: “Bu durum ekonomik büyümeyi gösteri-
yor. Dergimiz kapitalizm hayran› oldu¤u için, ayn› zamanda ilerlemeyi
gösteriyor”.

“Kapitalizm hayran›” bir bak›flla, “ilerleme”yi gösteren bu durum, ger-

çekte neyi gösteriyor? Elbette, birkaç yüz dolar milyarderinin sa¤lad›¤› bu

korkunç h›zl› birikimin halklar cephesinde (ve elbette Amerikan halk›nda

da) yaratt›¤› yoksullu¤u, sömürünün son 25 y›lda ne denli boyutland›¤›n›.

Bundan 25 y›l önce 13 olan milyarder say›s›n›n 400’e ç›kmas›; Amerikan

emperyalizminin askeri gücünden ve elbette “küreselleflme” dedikleri süre-

cin içte ve d›flta izledi¤i politikalar›ndan ba¤›ms›z bir geliflme de¤ildir. 

Kimilerine övgüler düzdü¤ü küreselleflme, görülmedik h›zda sermaye

birikimi yarat›rken, ayn› h›zda da yoksulluklar, açl›ktan ölümler yaratm›fl-

t›r. Sermayenin azg›n sömürüsü karfl›s›nda emekçilerin her türlü direnme di-

namiklerinin türlü biçimlerde yokedilmek istendi¤i bu sürecin halklar›n ç›-

kar›na olmad›¤› çok aç›kt›r. Küreselleflmenin, iflgaller, savafllar, ülkelerin

bölünüp parçalanmas› fleklinde do¤rudan görünen yüzünün arka cephesinde

de iflte bu dolar milyarderleri vard›r.

Listede 3. s›rada yeralan kumarhane patronu Sheldon Adeson, bir günde

24 milyon dolar kazan›rken, dünyada yılda 11 milyon çocuk açlıktan ölü-

yor, ço¤u zenci ve yerli halklardan olmak üzere 35 milyon Amerikal› açl›k

s›n›r›nda yafl›yor. 

“Küreselleflme”nin Zenginleri 

“Özgür Irak”tan notlar...
◆ Pentagon’un bir araflt›rmas›, direnifle destek veren Irakl› Sünniler’in oran›n›n had safha-
ya ulaflt›¤›n›, yüzde 75’inin ABD iflgaline karfl› yürütülen silahl› mücadeleye “tam destek”
verdi¤ini belirledi. ABC Televizyonu haberinde; 2003 y›l›ndaki bir araflt›rmada, direnifle des-
tek veren Sünniler’in oran›n›n sadece yüzde 14 oldu¤unu hat›rlatarak, “Bu oran flimdi hiç
olmad›¤› kadar yüksek” de¤erlendirmesini yapt›. 
◆ Irak'taki ‹ngiliz iflgal askerlerinin, bu ülkede ele geçirdikleri “yasa d›fl›” silahlar› çal›p,
Irak d›fl›nda para ya da uyuflturucu karfl›l›¤› satt›klar› ortaya ç›kt›. The Sunday Times Gaze-
tesi’nin haberine göre, Irak'ta görev yapan Yorkshire Taburu 3. Bölü¤ü hakk›nda silah h›r-
s›zl›¤› suçlamas›yla ilgili olarak soruflturma aç›ld›. ‹flgalin rant›n› sadece büyük emperyalist
tekeller yiyecek de¤il ya; ülke ya¤ma alt›nda, onlar da bundan paylar›na düfleni al›yorlar.
Kapitalist ahlâk›n, bu ahlâks›z sistemin kurallar›na göre “oynuyorlar”.
◆ Birleflmifl Milletler, Irak'ta son iki ayda 6 bin 599 sivilin öldürüldü¤ünü rapor ederken,
iflkencenin önlenmesinden sorumlu BM Yetkilisi Prof. Manfred Nowak, Bush’un “özgürlefl-
tirdik” dedi¤i Irak’ta iflkencenin, “diktatör” Saddam dönemini geride b›rakt›¤›n› aç›klad›.



‹srail’e karfl› kazan›lan zaferin

kutland›¤› gösteriye kat›lan yüzbin-

lerce Lübnanl›, direnifli selamlad›.

Hizbullah taraf›ndan 22 Eylül günü

Beyrut’ta düzenlenen gösteriye ka-

t›lmak için bir gün önceden kafile-

ler halinde yürüyerek Güney Bey-

rut’a ak›n eden Lübnanl›lar, ‹sra-

il’in gösteri s›ras›nda “meydan›

bombalayaca¤›”, “Hasan Nasral-

lah'› ortadan kald›raca¤›” tehditleri-

ne ald›rmad›. 

500 binden fazla (kimi bas›n ku-

rulufllar›na göre 1 milyon) kiflinin

kat›ld›¤› gösteride konuflan, Hizbul-

lah Lideri Hasan Nasrallah, silah-

s›zland›rma tart›flmalar›na da aç›k-

l›k getirdi ve “Dünyadaki hiçbir or-

du, silahlar›m›z› ellerimizden b›rak-

t›ramaz” dedi. Yeni bir ulusal birlik

hükümeti ça¤r›s› yapan Nasrallah,

‹srail'in 12 Temmuz'da bafllatt›¤›

sald›r›dan bu yana ilk kez halk›n

karfl›s›na ç›kt›¤›

gösteride, “‹sra-

il'e karfl› kutsal,

tarihi ve stratejik

bir zafer kazan-

d›k” diye konufl-

tu. Nasrallah, ha-

yat›na yönelik

tehdide ra¤men mitinge kat›lma ka-

rar› ald›¤›n› ifade ederek, “halk›

korkutmak ve uzaklaflt›rmak için bu

meydan›n bombalanaca¤›n› söyle-

diler. Ama kalbim, akl›m ve ruhum,

size uzaktan hitap etmeme izin ver-

medi. Bu zafer mitingine kat›larak

12 Temmuz ve 14 A¤ustos'tan daha

yürekli oldu¤unuzu kan›tl›yorsu-

nuz” dedi.

Silah b›rakmalar›n›n, ancak ‹sra-

il tehditlerinin sona ermesi ve Lüb-

nan hükümetinin ülkeyi koruyacak

kadar güçlü olmas› durumunda

mümkün oldu¤unu kaydeden Nas-

rallah, BM karar›na at›fta buluna-

rak, militanlar›n silahlar›n› zorla

teslim etmeyece¤ini kaydetti.

Suriye karfl›t› koalisyon hüküme-

tini de elefltiren Nasrallah, savafl›n

ard›ndan ülkenin karfl›laflt›¤› tehdit-

lerin üstesinden gelemedi¤ini ifade

etti. Nasrallah, ‹srail hapishanelerin-

deki tutsaklar b›rak›lmadan, esir al-

d›klar› 2 ‹srail askerini serbest b›rak-

mayacaklar›n› da sözlerine ekledi.

Lübnan halk›n›n neredeyse dört-

te birinin kat›ld›¤› gösteri, “direnifl

tercihi için en büyük referandum”

olarak de¤erlendirildi. 
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Nasrallah: 'Hiçbir ordu 
bizi silahs›zland›ramaz'

Tezkereyi ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan’›n

Türkiye’ye geliflini protesto etmek amac› ile Irak’ta ‹fl-

gale Hay›r Koordinasyonu üyelerinin 6 Eylül’de yapt›-

¤› eyleme polis sald›rm›fl ve gözalt›na al›nan 61 kifliden

18’i tutuklanm›flt›. Koordinasyon üyeleri, düzenledikle-

ri eylemlerle tutuklamay› protesto ettiler ve “Anti Em-

peryalistlerin Yarg›lanamayaca¤›n›” hayk›rd›lar.

Al›nteri, BDSP, Devrimci Hareket, EHP, ESP, HKM,

HÖC, Kald›raç, Partizan, PDD ve Odak üyeleri 23 Ey-

lül günü Galatasaray Lisesi önünde düzenledikleri ey-

l e m d e ,

“ L ü b n a n ' a

Asker Gön-

d e r m e k

H a l k l a r a

‹ h a n e t t i r ,

Anti Emper-

yalistler Yar-

g›lanamaz"

pankart› açt›-

lar. 18 dev-

rimcinin tu-

tuklanmas›n›

p r o t e s t o

eden ortak aç›klamay› okuyan Eyüp

Bafl, “Halklar›m›z›n çocuklar›n› em-

peryalistlerin ve Siyonist ‹srail'in ç›-

karlar› için Lübnan'a gönderme karar›

alan iktidar, bu karara karfl› ç›kan 18 arkadafl›m›z› F

Tiplerine gönderdi. Lübnan'a asker gönderilmesin, ‹sra-

il'le yap›lan tüm anlaflmalar iptal edilsin, ülkemizdeki

emperyalist savafl üsleri kapat›ls›n diyorlard›. Irak, Fi-

listin ve Lübnan halklar›n›n direniflini destekliyorlard›.

18 arkadafl›m›z›n yegane suçu budur” diye konufltu. 

22 Eylül günü ise Emperyalizme ve Siyonizm’e

Karfl› Ankara Platformu üyeleri taraf›ndan, K›z›lay Pos-

tanesi önünde bir

aç›klama yap›la-

rak, tutuklanan

devrimcilere kart

gönderildi. Anti

emperyal i s t le r

Yarg› lanamaz”

yaz›l› pankart›n

aç›ld›¤› aç›klama

esnas›nda s›k s›k

“Emperya l i zm

Yenilecek Dire-

nen Halklar Ka-

zanacak” slogan›

at›ld›. 

Onbinler iflgalleri lanetledi
‹ngiltere’nin Manchester Kenti’nde yüz

bine yak›n kifli, Irak ve Afganistan iflgalleri-
ni protesto etti. ‹ngiltere Baflbakan› Tony
Blair’in istifas›n› isteyen onbinler, “Bush-Bla-
ir, kan kardefller” yaz›l› pankartlar tafl›d›lar.
‹ngiliz hükümetinin Irak, Afganistan ve Lüb-
nan politikalar›n›n lanetlendi¤i konuflmalar-
›n yap›ld›¤› mitingte, Milletvekili George Gal-
loway de, “Blair tek bir nedenden ötürü kol-
tu¤unu kaybedecek: Savafllar ve ABD Baflka-
n› ile girdi¤i Monica Lewinsky iliflkisi” dedi. 

Anti-emperyalistler yarg›lanamaz
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Filistin intifadas› 6. y›l›nda. 

‹srail Eski Devlet Baflkan› Ariel

fiaron’un Savunma Bakan› oldu¤u

s›rada, 28 Eylül 2000’de Mescid-i

Aksa Camii’ne yapt›¤› provokatif

ziyaretiyle bafllayan 2. intifada; Fi-

listin halk›n›n ‹srail zulmüne karfl›

can›yla kan›yla verdi¤i mücadele-

siyle bugün hâlâ devam ediyor. Kat-

liamlar, yokluklar, kuflatmalar, am-

bargolar alt›nda sadece kendi gücü-

ne ve halklar›n deste¤ine dayanarak

direniyor Filistin halk›.

Kuruluflundan bu yana ABD ve

Avrupa emperyalistlerinin bölge ç›-

karlar›n›n kanl› bekçili¤ini yapan ve

onlar taraf›ndan siyasi, askeri, eko-

nomik olarak desteklenen ‹srail sa-

vafl makinas› karfl›s›nda boyun e¤-

meyen bir halk olarak tarihe ad›n›

yazd›ran Filistin halk›, bugün am-

bargo kuflatmas› alt›nda karfl›lad›

‹ntifada’n›n y›ldönümünü. 

Birinci intifada Arafat’›n çocuk

generallerinin tafllar›yla simgelefl-

miflti. Bu ikincisi ise, feda ruhuyla,

feda savaflç›lar›yla simgelendi. Bu-

gün yeni bir s›navdan geçiyor Filis-

tin, belki de yeni bir intifada demek

de mümkün. Hamas’›n seçilmesi

bahanesiyle uygulanan ambargoya

karfl› direnifl ve bu vesileyle Filis-

tin’in birli¤inin parçalanmas›na

karfl› koymak. Aral›ks›z süren ‹sra-

il’in Gazze sald›r›lar›na efllik eden

bu kuflatma, gelecek aç›s›ndan çok

daha belirleyici olarak bugün ön

planda. 

Ve intifadan›n alt›nc› y›l›nda

meydanlara ç›kan Türkiyeli devrim-

ciler, anti-emperyalistler ve Filis-

tin’in dostlar›, bir kez daha Filistin

halk›n›n direniflini selamlarken, bu

kuflatman›n da yar›laca¤› mesaj›n›

verdiler. 

‹stanbul’da HÖC’ün de

aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler ‹nti-

fadan›n y›ldönümünde direnenleri

selamlamak, emperyalizmin iflgal

ve katliamlar›n› lanetlemek için 27

Eylül günü Galatasaray Postanesi

önünde bir aç›klama yapt›.

“Emperyalizm Yenilecek Fi-

listin’de ‹ntifada Irak’ta Lüb-

nan’da Direnifl Kazanacak”

pankart› aç›lan ve Irak’ta, Filis-

tin’de süren direnifl ve katliam-

lar›n resimlerinin tafl›nd›¤› aç›k-

lamada s›k s›k ‘Emperyalizm

Yenilecek Direnen Halklar Ka-

zanacak, Yaflas›n Halklar›n Kar-

deflli¤i, Katil ABD Ortado-

¤u’dan Defol’ sloganlar› at›ld›.

DKÖ’ler ad›na aç›klamay› oku-

yan Suzan Zengin, emperyaliz-

min Büyük Ortado¤u Projesi’ni ve

bu amaçla yo¤unlaflan sald›r› ve ifl-

galleri hat›rlatarak, bunlar›n karfl›-

s›nda halklar›n direnifli, en baflta da

Filistin halk›n›n intifadas›n›n yeral-

d›¤›n› kaydetti.

Zengin, “Bizler Filistin halk›n›n

2. intifadas›n› 6. y›l›nda tüm anti-

emperyalist coflkumuzla selamlar-

ken, bir kez daha hayk›r›yoruz: Em-

peryalistler, Siyonistler ve tüm uflak

– iflbirlikçi rejimler hem bölge halk-

lar› hem de dünya halklar› Filistin

intifadas›n›n bölgede yakt›¤› direnifl

ateflini daha da yükseklere tafl›ya-

caklar” diye konufltu. 

Ankara’da ise, Emperyalizme ve

Siyonizm'e Karfl› Ankara Platformu

bileflenleri, Filistin Büyükelçili-

¤i’ne 28 Eylül günü destek ziyareti

gerçeklefltirdi. “Filistin’de ‹ntifada

Ortado¤u’da Direnifl Kazanacak”

pankart›yla Büyükelçilik önünde

kadar yürüyen platform bileflenleri,

burada bir aç›klama yapt›lar. Eyle-

me Ankara HÖC Tem-

silcili¤i k›z›l bayraklar

ve Filistin bayraklar›

ile kat›l›rken, ‘Her Yer

Filistin Hepimiz Filistinliyiz’ slo-

ganlar› at›ld›. 

Ankara Temel Haklar da, yapt›¤›

yaz›l› aç›klama ile, “baflta Filistin

halk› olmak üzere tüm ezilenlerin

direnifllerini selaml›yor, Anado-

lu’dan bir kez daha biz kazanca¤›z

diyoruz” dedi.
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ETA: BASK Sosyalizmi 
ve Ba¤›ms›zl›¤›na 
Kadar Silahl› 
Mücadeleye Devam

BASK’›n ba¤›ms›zl›¤› için sa-
vaflan ETA, BASK ülkesi ba¤›m-
s›z olana, sosyalizmi kurana ka-
dar silah b›rakmaya¤››n› aç›klad›.

Guipuzcoa Eyaleti’ndeki bir
ormanda bin kadar kiflinin kat›l-
d›¤› bir eylemde konuflan, yüzle-
ri maskeli 3 ETA üyesi taraf›ndan
okunan bildiride, “BASK sosya-
lizmi ve ba¤›ms›zl›k elde edilene
kadar silahl› mücadeleye tavizsiz
bir flekilde devam edilece¤i”
kaydedildi. BASK için yaflam›n›
yitirenler an›s›na düzenlenen tö-
rende yap›lan aç›klamada, “Ka-
n›m›z bunun için. Bunu baflara-
ca¤›z” denildi. ETA, günün öne-
mini de¤erlendirdi¤i aç›klama-
s›nda, “Bugünün mücadeleyi
güçlendirmeye hizmet etmesi
gerekti¤inin” alt›n› çizdi.

Bilindi¤i gibi, ETA, ‹spanyol
hükümeti ile görüflmelere baflla-
m›fl ve ateflkes ilan etmiflti. Bu
karar›n ard›ndan ise, ETA’n›n “si-
lah b›rakaca¤›, IRA’n›n yolunu iz-
leyece¤i” fleklinde haberler yer
alm›flt› emperyalist medyada.
ETA bu bildiri ile, böyle bir karar-
lar›n›n bulunmad›¤›n› ortaya ko-
yarken, bildirinin sonunda da,
“aç›lan yolda, hiç kimse bize bir
fley sunmayacak, BASK Ülke-
si'nin özgürlü¤ünü elde etmek
hepimizin elindedir” ifadeleri ile,
halk›n kendi gücüne güvenmesi
gerekti¤ine dikkat çekildi.

Filistin Kazanacak!
‹ntifada 

6. YY›l›nda
dünya



Merhaba sevgili okurlar›m›z;

özellikle de ö¤renci okurlar›m›z› se-

lamlayarak bafll›yoruz sohbetimize.

Çünkü bugünkü tart›flma konumuz

herkesten fazla onlar› ilgilendiriyor.  

Evet, bugünkü sohbetimizde

gençli¤in örgütlenmesi ve mücade-

lesi konusunu ele alaca¤›z. Tabii ki

sosyolojik, tarihi ve siyasal aç›dan

gençlik çok genifl bir konu. Bu ne-

denle bir çerçeve çizmek gerekirse,

ele alaca¤›m›z bafll›klar› flöyle s›ra-

layabiliriz; Gençli¤e bak›fl aç›s›nda

çeflitli yaklafl›mlar; yani gençli¤in

küçümsenmesi veya abart›lmas›...

Gençli¤in tafl›d›¤› dinamikler ve bu

dinamiklerin devrim mücadelelerin-

deki rolü... Türkiye solunun genç-

likle çeflitli dönemlerdeki ba¤lar›...

Üniversitelerde bugünkü örgütlen-

me ve mücadele sorunlar›... Gençlik

cephesi, gençlik meclisi gibi örgüt-

lenmelerin zemini... üzerinde dura-

ca¤›z. Tabii bu s›ralad›klar›m içinde

de odak noktam›z, gençli¤in örgüt-

lenmesi ve mücadelesi olacak. So-

nuçta bu tart›flmay› da gençli¤in ör-

gütlenmesi ve mücadelesini gelifltir-

mek için yap›yoruz çünkü.. Evet,

gençli¤in mücadeledeki yerinden

bafllayal›m. 

Mazlum: “Gençli¤in rolü, ye-

ri nedir, ne olmal›d›r?” fleklindeki

bir soruya kal›p halinde bir cevap

vermek mümkün olmad›¤› gibi,

do¤ru da de¤ildir. Mücadelenin ge-

liflimi içinde zaman zaman baz› ke-

simler öne ç›karken, baz› kesimler

geriye düfler. Bunlar, uzun devrim

sürecinde do¤ald›r. Mesela, 1969-

70’lerde gençlik muhalif ve devrim-

ci hareketin dinamosu gibidir. Ama

1970 sonlar›nda, önemini korumak-

la birlikte art›k halk›n di¤er kesim-

lerinin kat›l›m› da önem kazanm›fl-

t›r. 1990 bafllar›nda toplumsal mu-

halefetin gelifliminde memurlar ve

gecekondu emekçileri öne ç›km›fl-

t›r. 

fiu tart›flmas›zd›r; gençlik, her

ülkede, kurtulufl savafllar›nda, dev-

rim mücadelelerinde özel bir rol oy-

nam›flt›r. Asl›nda bu suni tart›flma

biraz da ülkemize özgüdür. Özellik-

le “uvriyerist” hareketler, “iflçi s›n›-

f› iflçi s›n›f›” deyip, halk›n mücade-

lesini militanca örgütleyen örgütleri

“gençlik hareketleri” diye küçüm-

semeye kalk›flm›fllard›r. Halbuki

tersinden sormak gerekir: Gençli¤i

örgütleyemeyen bir hareket, müca-

deleyi üst boyutlara tafl›yabilir mi?

Gençlik –ki burada sadece ö¤-

renci gençli¤i de¤il, toplumsal bir

kategori olarak iflçi, köylü, ö¤renci

tüm gençli¤i kastediyorum–, tarihin

birçok döneminde halk›n mücadele-

sinin en önünde yeralan, ayaklanla-

malar›n fiilen bafl›n› çeken, egemen

s›n›flar›n pasifikasyon politikalar›n›

bozma cüretini gösterebilen, y›lg›n-

l›k, sinmifllik ortamlar›na cüreti ve

coflkusuyla son veren dinamiklere

sahiptir. Tabii bu nedenle de faflist

iktidarlarda, emperyalist iflgallerde

dara¤açlar›nda, da¤larda, zindanlar-

da en büyük bedelleri de iflçi genç-

lik, köylü gençlik, ö¤renci gençlik

ödemifltir. 

Gençli¤in böyle bir rolü oynaya-

mamas› için ülkemiz gençli¤i, tüm

araç ve yöntemler kullan›larak tam

bir kuflatmaya al›nm›flt›r. Dolay›s›y-

la, “gençli¤in örgütlenmesi ve mü-
cadelesi” dedi¤imizde asl›nda bafl

sorun bu kuflatman›n k›r›lmas›n-

dan baflka bir fley de¤ildir. 

Son olarak gençli¤in yeri aç›s›n-

dan flunu da belirteyim: Ülkemiz

nüfusunun büyük ço¤unlu¤u genç-

tir. Ve bu dev güç, mevcut düzende-

ki haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin

fark›na var›p adalet, özgürlük tale-

biyle harekete geçerse, egemenler

için tehlikeli bir güç olur. Gençli¤in

“potansiyel suçlu” muamelesine ta-

bi tutulmas›n›n da nesnel temeli bu

korkudur.

Faflist iktidarlar da mücadelenin

seyrine göre, halk›n çeflitli kesimle-

ri üzerine de¤iflik planlar yaparlar.

12 Eylül faflizminin en önemli he-

deflerinden biri gençli¤in halk›n

mücadelesinde oynad›¤› rolü etki-

sizlefltirmekti. 

Kemal: Elbette oligarfli bu ko-

nuda önemli tarihsel tecrübelere sa-

hiptir. Gençli¤in kendi kontrolün-

den ç›kt›¤› noktada, düzen için nas›l

bir “tehlike” yaratt›¤›n›, toplumsal

dinami¤i nas›l ateflledi¤ini tecrübe-

leriyle biliyor. Bu nedenle, gerek

polisiye, gerekse de kültürel, e¤it-

sel tüm araçlar›n› kullanarak gençli-

¤e yüklenmekte, gençli¤in cesaret,

dinamizm ve coflkusunu törpülemek

veya kendine yedeklemeye çal›fl-

maktad›r. Oligarflinin bu çaba ve

politikas›, sadece baz› dönemlerle

s›n›rl› kalmay›p hemen hemen sü-

reklidir. 

Düzenin nas›l bir gençlik istedi-

¤i üzerinde burada uzun uzun dur-

mam›za gerek yok san›r›m. Bu, hem

üzerinde çok durulmufl bir konudur,

hem de asl›nda pratik olarak zaten

ortadad›r. Tektiplefltirme’den tutun

da, hiçbir fley düflünmemesi, sorgu-

lamamas›, duyars›zlaflt›r›lmas›na

kadar bu olgular› peflpefle s›ralaya-

biliriz. Ama bizim konumuz, bunla-

r›n tersinin nas›l baflar›laca¤›d›r.

Evet sözü, gençli¤e en yak›n arka-

dafl›m›z olarak Özlem’e b›rakal›m.

Özlem: Depolitizasyon ve pa-

sifikasyon, 12 Eylül sonras› süreci

anlat›rken uzun süre oldukça s›k

kullan›lan iki kavram olmufltur. Bi-

zim de ilk zamanlar en çok duydu-

¤umuz kelimelerdi. Depolitizasyon

ve pasifikasyon, tüm halk kesimle-

rine yönelik olmakla birlikte, genç-

likte bu çok daha somut görünür

haldeydi. Bunlar›n içinde as›l
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hayat›n
içindeki 
teori

Gençli¤in Örgütlenme ve
Mücadele Sorunlar› - 1

Gençli¤i kazanmak, 
gelece¤i kazanmakt›r
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önemli ve belirleyici olan depoliti-

zasyondur. Gençli¤i gerçekten etki-

sizlefltirmenin, halk›n mücadelesin-

de ateflleyici, ayd›nlat›c› bir rol üst-

lenmesini engellemenin as›l yolu

depolitizasyondur. Çünkü pasifikas-

yon, bir yere kadar mümkündür.

Gençlik, bask›lara, afla¤›lamaya

karfl› kendili¤inden ve kaç›n›lmaz

olarak tepkiler verir. Bask›lanma

tepki yarat›r. Sinme geçici bir haldir

sonuçta. Bu nedenle gençli¤i uzun

vadeli olarak etkisiz k›lman›n yolu

depolitizasyondan geçer. Düzen

böyle düflünmüfl ve program›n› da

esas olarak bunun üzerine oturtmufl-

tur. Düzen partilerinin gençlik kol-

lar›n›n bile yasaklanmas›n›n, büyük

bir kültürel sald›r›yla gençli¤in gi-

yiminden dinledi¤i müzi¤e kadar

“yeni bir kimlik” kazand›r›lmaya

çal›fl›lmas›n›n nedeni budur. 

Gençli¤in “do¤al”, “tarihsel”

kimli¤ini kaybettirerek yeni bir

kimlik kazand›rmak, oligarflinin bu

sald›r›s›nda önemli bir noktad›r. Bu

kimlik çözümlenmeden 12 Eylül

öncesi ve sonras› aras›ndaki fark da

anlafl›lmaz. ‹flte bu yeni kimli¤in

oluflumunda depolitizasyon önemli-

dir. 

Gençli¤in politikleflmesi demek,

en baflta ülke ve dünya gerçekleriy-

le ilgilenmesi, dolay›s›yla bilgilen-

mesi ve beraberinde sorgulama içi-

ne girmesidir. Birkez bilgi ve sorgu-

lama olufltu¤unda, bunun varaca¤›

yer, bu düzenin haks›zl›¤›n›n, ada-

letsizli¤inin görülerek, bunun de-

¤ifltirilmesi gerekti¤i düflüncesidir.

Düzenin engellemek istedi¤i süreç

de budur. Engellemelere ra¤men bu

süreci yaflay›p bu sonuca ulaflan

gençlik karfl›s›nda ise, düzenin,

yöntemi bellidir; bask› ve terör!

Ama belirtti¤imiz gibi, bu zaten

depolitizasyonun baflar›s›z oldu¤u

noktada ortaya ç›kar. Düzen, depo-

litizasyonda baflar›l› oldu¤u sürece,

teröre fazla baflvurmas› da gerek-

mez ve yüzü de teflhir olmaz... 

Mazlum: fiimdi Özlem’in de

anlatt›¤› bu durumdan ç›kan ilk so-

nuç, gençlik içinde politikleflmeyi

sa¤laman›n hâlâ temel sorunlardan

biri olmay› sürdürdü¤üdür. Özlem

de hat›rlar, 1980’lerin ikinci yar›-

s›nda gençlik hareketindeki en

önemli tart›flmalardan biri de bu

noktadayd›. Tart›flma, bu noktadaki

farkl› yaklafl›mlar esas›nda bugün

de sürüyor. Bugün de gençli¤i ör-

gütlemek ad›na, politikadan uzak

duran, ciddi bir örgütlenmeden uzak

duran sivil toplumcu, anarflist, oto-

nomcu anlay›fllar ortaya ç›k›yor...

Ama gençli¤in durumunda bir kanal

açm›yor bu anlay›fllar. Açamaz da. 

Birçok çevre, kitleselleflme aç›-

s›ndan “ö¤rencilerin radikal slo-

ganlarla ve eylemlerle ürkütülme-

mesini”, “ö¤rencilerin sadece ö¤-

renci olmaktan kaynaklanan sorun-

lar temelinde örgütlenmesi gerekti-

¤ini”, “ö¤renci örgütlerinin politik

ilkeleri olamayaca¤›n›, olursa genifl

ö¤renci kesimleri yan›na çekemeye-

ce¤ini”(!) ileri sürüyor. Bu sa¤c›

yaklafl›m› kabul etmeyenleri de he-

men, “iflçi s›n›f›n›n görevlerini ö¤-

rencilere yüklemek” ya da, “ö¤ren-

ci kesiminden politik parti yaratma-

ya çal›flmak''la suçluyorlar. 

Y›llard›r bu gerekçeler tekrarla-

n›p duruyor. Ama çarp›c› olan fludur

ki, bu anlay›fl, 20 y›ld›r kitlesellefl-

me ad›na bir fley yaratabilmifl de¤il.

1985’lerden bu yana sa¤lanan her

kitleselleflme at›l›m›, devrimcilerin

önderli¤inde, gençli¤in politiklefl-

mesine paralel yafland›. 

Çünkü ö¤rencilerin politik du-

yarl›l›¤›n›n artmas›, politik düflüne-

bilmesi, ö¤renci hareketinin kitle-

selleflmesinin koflullar›ndan biri ol-

mufltur hep. Politikleflmeyle kitle-

selleflme aras›nda reformistlerin, si-

vil toplumcular›n kurdu¤unun tersi-

ne bir iliflki vard›r.  Ne zamanki ö¤-

rencilerin ülke sorunlar›na, politika-

ya duyarl›l›¤› artm›flsa, kendi so-

runlar› için mücadeleleri de o ka-

dar geliflmifltir. 

Özlem: Tabii, zaten böyle -

aman kitleyi politikadan ürker tar-

z›nda- bir yaklafl›m, depolitizasyo-

nu zay›flatan de¤il, güçlendiren bir

yaklafl›md›r. Depolitizasyon, ad› üs-

tünde, insanlar› kendine yabanc›lafl-

t›ran, düflünmeyi unutturan, ülke ve

dünyayla ba¤›n› kopartan yöntemle-

ri içerir. Kendini kurtarmay›, baflka-

lar›na dönüp bakmamay› empoze

eder. Bunun etkisi k›r›lmad›¤› süre-

ce, ö¤renci risk almaktan uzak dura-

cakt›r. Salt ö¤renci olmas› temelin-

deki sorunlar›na ilgi duysa da, bu

sorunlar›n çözümü için mücadeleye

girmek, onun bireysel ç›karlar›na,

hayallerine zarar verdi¤i noktada -

ki ülkemizde mutlaka verecektir-

mücadeleden uzak durmay› tercih

eder. Dolay›s›yla politikay› bir öcü

gibi göstermek, gençlik örgütlen-

mesinde, mücadelesinde do¤ru bir

yöntem olamaz. Depolitizasyon k›-

r›lmadan, ö¤renci gençli¤in, okul-

dan at›lma, fifllenme, gözalt›, hapis

vb. engellere ra¤men mücadeleye

kat›lmas› zordur. 

Kemal: fiunu da belirtelim;

gençli¤in mücadelesini politik içeri-

¤inden soyutlamak, asl›nda tam da

egemen s›n›flar›n, 12 Eylül’ün çiz-

di¤i çerçeveye hapsolmakt›r. Bu bir

tür icazet çizgisidir. 

Oligarflinin malum demagojisini

bilirsiniz; “masum ö¤renci hareket-

leri olarak bafllayan hareketler ül-

kemizi ‘anarfli ve terör’ ortam›na

sürüklediler...” 12 Mart ve 12 Eylül

sonras› çok tekrarlanan bu demago-

jiler, sadece halk› de¤il, “sol”u da

etkilemifltir. Yukar›da aktard›¤›n›z

yaklafl›mlar da asl›nda bunun ürü-

nüdür. Oligarfliye göre, “ö¤renci

hareketi emperyalizme ve faflizme

karfl› mücadeleye yönelmifl, güçlü

bir muhalefet oda¤› haline gelmeye

bafllam›flsa ‘masumiyetini’ kaybet-

mifl, ‘anarfli’ye, ‘terör’ hareketine

dönüflmüfl olmaktad›r.”

Bu bask›lanma alt›nda gençli¤e

do¤ru bir yol çizilemez. Burjuvazi-

ugün de gençli¤i örgütlemek
ad›na, politikadan uzak duran, ciddi bir ör-
gütlenmeden uzak duran sivil toplumcu,
anarflist, otonomcu anlay›fllar ortaya ç›k›-
yor... Ama gençli¤in durumunda bir kanal
açm›yor bu anlay›fllar. Açamaz da. 
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nin ideolojik sald›r›lar›yla çak›flan

hiçbir yaklafl›m, gençlik hareketinin

karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlara çö-

züm getiremez. Üniversitelerdeki

mücadeleyi politik içeri¤inden so-

yutlamak istemek, gençli¤in bu ül-

kedeki onurlu mücadelesini mah-

kum etmek demektir. Bugüne kadar

verilen mücadelenin siyasal boyutu-

nu, “olmamas› gereken yan” ola-

rak görmektir. Böyle bir anlay›fl,

gençli¤i 12 Eylülcüler’in çizdi¤i s›-

n›rlar içine hapsetme anlay›fl›d›r.

“Biz masum ö¤rencileriz!” söylemi

ve zihniyetiyle gençlik örgütlene-

mez. Mücadeleye çekilemez. 

Mazlum: Politikleflme soru-

nunda bu birinci yan. Fakat politik-

leflmenin bunun karfl› ucuna da sav-

rulmadan ele al›nmas› gerekir. Bu,

“kendi gündemimizi”, gençli¤in so-

runlar›n›n önüne koymak da de¤il-

dir. Diyelim bir ö¤renci flenli¤i dü-

zenliyoruz, bu flenlik kapsam›nda

yapt›¤›m›z paneller, toplant›lar,

konserler, mesela, güncel örnek ol-

mas› aç›s›ndan söylüyoruz, sadece

tecritle s›n›rlan›rsa, bu politikleflme

meselesini yanl›fl, yüzeysel kavra-

mak demektir. Politikleflme, ülke

sorunlar›na, dünya sorunlar›na ilgi-

dir. Sadece kendini de¤il, tüm ö¤-

renci arkadafllar›n› düflünmesi poli-

tik bir tav›rd›r. Mesele böyle bir dü-

flünceyi hakim k›lmakt›r. Politika

böyle düflünmeye bafllaman›n için-

dedir zaten. Politikleflme, mücade-

lenin akademik-demokratik yanlar›-

n› yads›yan bir ele al›fl de¤ildir. Ter-

sine akademik-demokratik, anti-

emperyalist, anti-faflist tüm yanlar›

içeren ve bunlar› birlefltiren bir yak-

lafl›m olmak durumundad›r. fiu

aç›kt›r; gençli¤in taleplerini es ge-

çen bir “politikleflme”, gençlik ha-

reketini gelifltirip büyütemez.  

Özlem: Mazlum arkadafl›n be-

lirtti¤i bu nokta önemli tabii. Bu ko-

nudaki eksik flekillenmeler, zaman

zaman üniversitelerde önümüze en-

gel olabilmifltir. Ben buna ba¤l› ola-

rak bir di¤er nokta üzerinde durmak

istiyorum. 

“Düflünmeyen bir gençlik yarat-

mak” derken, bu bir soyutlama ola-

rak do¤rudur belki ama olay›n özü,

düflünmemekten çok, “düzenin dü-

flünce sistemati¤ine sahip k›lmak-

t›r”. Sonuçta en apolitik gençlik ke-

simleriyle bile konufluldu¤unda, on-

lar›n da bir fleyler düflündü¤ünü,

kendi konumlar›na iliflkin belli bir

mant›klar›n›n oldu¤u görülür. Me-

sele o mant›¤a, o düflünce sistemati-

¤ine karfl› mücadeledir. Bu anlamda

“düflünmüyor, sorgulam›yor” diye

soyut tespitler yerine bunu tespit et-

mek ve mücadeleyi de buna göre

gelifltirmek önemlidir. 

Mücadelenin, örgütlenmenin d›-

fl›nda, bizlerin “apolitik” dedi¤i ve

kimi arkadafllar›m›z›n bunu bir kü-

çümseme anlam›nda kulland›¤› ke-

simlerle konufltu¤unuzda, sizinle

çat›r çat›r tart›fl›rlar. Sorular da so-

rarlar. Ama sorduklar› sorular fark-

l›d›r. Mesela, “insan böyle bir onur-

suzlukla yaflar m›?” diye sormaz da,

“bir düflünce u¤runda ölünecek ka-

dar de¤erli olabilir mi?” diye sorar. 

O halde küçümser, yoksayar bir

yaklafl›m yerine gençli¤e do¤ru so-

rular› sorduran, düflünce sistemati-

¤ini etkileyecek bir çal›flma, buna

uygun bir progapaganda ve dil ge-

lifltirmek durumunday›z. De¤ilse,

gençli¤in mevcut gerçekli¤ini yan-

s›tmayan her yaklafl›m, orada bir

duvara çarpar gibi çarp›p geri döne-

cek, etkisiz kalacakt›r. 

Oligarflinin yaratt›¤› veya yarat-

maya çal›flt›¤› gençlik tipi, kendisi-

ne empoze edilen düflünce sistema-

ti¤i içinde, kurulu düzeni hakl›, ge-

çerli, meflru bulan, dahas›, bu düze-

nin kaç›n›lmaz ve alternatifsiz oldu-

¤una inanan bir gençliktir. Bugün

gençli¤i tahlil ederken, bu düflünce

sistemati¤i içinde, bunlara inand›-

r›lm›fl oldu¤unu gözönünde bulun-

durmal›y›z.

Mazlum: Özlem iyi bir nokta-

ya geldi. Bugün gençlik aç›s›ndan

örgütlenme ve mücadele sorununu

tart›fl›rken, üzerinden hiç atlanma-

mas› gereken bir noktad›r bu. 

Oligarflinin bask›lar›n›, politika-

lar›n› tespit etmek önemli tabii.

Ama her fleyi bununla aç›klamak da

nesnelli¤e teslim olmakt›r ki, dev-

rimci bir yöntem de¤ildir. Faflistler,

dinciler, devrimcilerin örgütlemesi

gereken gençli¤i nas›l örgütlemifl-

lerdir? Bu kadar aleni adaletsizli¤e,

sömürüye ve zulme ra¤men, bu ka-

dar genifl bir gençlik kitlesi nas›l

devletin yan›nda olmufltur? 

Keza ayn› flekilde, bugünkü

gençli¤i tasvir ve tahlil ederken, on-

larca fley s›ralayabiliriz. Bunu ya-

parken ana halkalar›, gençli¤in dü-

flünce ve davran›fllar›na yön veren

esas olgular› atlarsak, bütün bu tah-

liller bir ifle yaramaz. 

Gençli¤in neden örgütlenemedi-

¤ini, mücadeleye kat›lmad›¤›n› an-

lamak yerine, kolay yoldan gençli¤i

yarg›lay›p mahkum edip iflin için-

den ç›k›l›r. Nitekim örgütlü gençlik

kesimlerinin kendi d›fllar›nda kalan

genifl kesimlere zaman zaman böyle

bakabildi¤i de s›r de¤ildir. 

‹ster yüksek okullardaki gençli-

¤in olsun, ister ortaö¤renim gençli-

¤i, bunlar›n önemli bir kesimi, dü-

zenden ve ailelerinden ald›klar› yü-

zeysel kültürle okul bitirip, kendi-

lerine bir yaflam kurmak isteyen

bir kitleyi oluflturmaktad›rlar. Böyle

olmas›nda flafl›lacak bir fley de yok-

tur. Bizim gibi, sosyal güvence diye

bir fleyin olmad›¤›, iflsizli¤in, yok-

sullu¤un her geçen gün daha genifl

kesimleri pençesine ald›¤› bir ülke-

de insanlar do¤al olarak yaflaman›n

yollar›n› arayacakt›r. Gençlik de

ar›yor. 

Bu noktada, ideallerine, düflün-

celerine yön veremedi¤imizde, or-

talama maafll› bir “ifl” onu düzenle

bütünlefltirmeye yetecektir. Veya

tersinden “iflsizlik” onu teslim ala-

üçümser, yoksayar bir yaklafl›m
yerine gençli¤e do¤ru sorular› sorduran,
düflünce sistemati¤ini etkileyecek bir çal›fl-
ma, buna uygun bir progapaganda ve dil
gelifltirmek durumunday›z. De¤ilse, gençli-
¤in mevcut gerçekli¤ini yans›tmayan her
yaklafl›m, orada bir duvara çarpar gibi çar-
p›p geri dönecek, etkisiz kalacakt›r. 
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bilecektir. 

Gençli¤in içinde bulundu¤u psi-

kolojik ve kültürel flekillenifli iyi

bilmek ve kitle çal›flmas›nda bunu

dikkate almak, iflte bu aç›dan çok

önemlidir. Onlar›n bu beklentilerini

bilerek b›kmadan u¤rafl›lmak duru-

mundad›r. Okullardaki bir kaç gös-

teriyle, s›n›rl› da¤›t›lan birkaç bildi-

ri ve dergiyle “kitleler ayd›nlan-

maz.” Böyle bir flekillenmeyi de¤ifl-

tirmek, ona yeni bir yön vermek o

kadar kolay de¤ildir. Yukar›da al›nt›

yapt›¤›m yaz›da denildi¤i gibi “Bir

anda ve yo¤un emek verilmeden,

kitleleri, özveri gerektiren büyük

mücadelelere katacaklar›n› düflü-

nenler, kitlelere yabanc›d›r.” (M.

Ali Baran, Zafer Yolunda Kurtulufl,

say›: 17)

Düflüncelerimizi gençli¤e yete-

rince ulaflt›ramamam›z, yeterince

aç›k bir biçimde anlatamamam›z,

gençli¤in ruh halinin yeterince anla-

fl›lamad›¤›, taleplerinin, sorunlar›-

n›n tam olarak tespit edilemedi¤i gi-

bi çok çeflitli yanlar s›ralanabilir.

Faflistler, gericiler, bu eksiklerden

de yararlanarak gençli¤in çeflitli ke-

simlerinin aray›fllar›n› yönlendire-

bilmekte, onlar› örgütleyebilmekte-

dirler. Keza, kendi ekonomik hakla-

r› ve burjuva demokrat anlamda hak

ve özgürlükler ‹çin mücadele et-

mekten yana olan demokrat kesim-

ler de mücadele zeminine çekileme-

mifltir. Elbette onlar›n düflüncelerini

flekillendiren, “düzen içerisinde

meflru bir konumda kalmak”t›r.

Gençlik örgütlenmesi, bu ihtiyaca

da cevap vermek durumundad›r; bu

kesimleri bu “meflru zeminden” ala-

rak devrimci zemine çekebildi¤i

oranda mücadele genifller. Yukar›da

al›nt› yapt›¤›m yaz›da M. Ali Ba-

ran’›n bir sözünü daha aktaray›m bu

noktada: “Bütün alanlarda oldu¤u

gibi gençlikte de, gençlik cephesi
perspektifiyle düzene karfl› mücade-

le etmek isteyen hak ve özgürlük

aray›fl› içerisinde olan bütün kesim-

leri örgütleyip, düzene karfl› müca-

dele ettirme çabas› içerisinde olma-

l›, düflman cephesini mümkün oldu-

¤u kadar daralt›p, saflar›m›z› ge-

niflletebilme yetene¤ini gösterebil-

meliyiz.”

Özlem: Oligarflinin 26 y›ll›k

politikalar›, gençlik aç›s›ndan

önemli, tahrip edici sonuçlar yarat-

m›flt›r. Bu ortada. Ama elbette mut-

lak bir baflar›s›ndan sözedilemez.

12 Eylül’den ç›k›flta, 1980’lerin

ikinci yar›s›nda gençli¤in oynad›¤›

rol, gençli¤in devrimci hareketler

içinde yeral›fl›, bugün en küçük bir

protestoda okuldan at›lma gibi ce-

zalarla yüzyüze kalmas›na karfl›n,

Türkiye’nin hemen tüm üniversite-

lerinde örgütlenme ve mücadele et-

me kararl›l›¤›n› sergilemesi, oligar-

flinin baflar›s›zl›¤›n›n göstergeleri-

dir.  

Böyle oldu¤u için de gençlik

üzerinde bir çok oyun oynanmaya,

bir çok hesap yap›lmaya devam edi-

liyor. Bu oyunlar, hesaplar, elbette

esas olarak da s›n›f mücadelesi ba-

k›m›ndan oluflan bofllukta gerçek-

leflme flans› buluyor. Bu boflluktan

faydalanarak, gençlik ›rkç›laflt›r›l›-

yor, siyasi, sosyal bir çok konuda

tek yanl› flartland›r›l›yor, gerici din-

cili¤in kuca¤›na itiliyor, devrimcile-

re düflmanlaflt›r›l›yor... Burjuvazi

gençli¤i ne kültürel ne de ekonomik

olarak tatmin edemez. Gençlik için-

de gerici, faflist, ›rkç›, dinci ak›mlar

bunun için gelifltiriliyor. Gençli¤i

bunlar arac›l›¤›yla düzen içinde tut-

maya çal›fl›yor. Devrim mücadelesi-

nin fiili ve politik etkisinin geriledi-

¤i koflullarda, faflist gerici örgütlen-

meler, hak, adalet, vatanseverlik

üzerine demagojilerle, gençli¤in

aray›fllar›na cevap vererek onlar› ör-

gütlemeye çal›fl›yor. 

‹ddial› bir gençlik örgütlenmesi,

bunlardan kendini de sorumlu tut-

mal›d›r. Bir çok konu için misal ver-

di¤imiz gibi, “Bu nas›l oluyor” de-

¤il, “neden engel olam›yoruz, nere-

de eksik kal›yoruz” sorular›n› sor-

mal›y›z. Tesbit etmek yetmez, de-

¤ifltirmeliyiz. 

Kemal: Evet, gençlik örgüt-

lenmesinin görevi budur. Bu konu-

ya devam edece¤iz. Gençlik örgüt-

lenmesinin görevlerini somutlama-

ya çal›flaca¤›z. Ancak ben sohbeti-

mizin bugünkü bölümünü, sorunun

baflka bir boyutuyla tamamlamak

istiyorum. Biliyorsunuz, yozlaflma

ve yozlaflmaya karfl› mücadele son

zamanlarda daha çok gündemimiz-

de bir konu. Ve bu konuyla depoliti-

zasyon aras›nda da do¤rudan bir

ba¤ var.  

Gençli¤i politika d›fl›nda tutma-

n›n en geçerli yöntemleri, kültür-

süzlük, bencillik, kolayc›l›k, hayal-

ler aleminde bir yaflam ve ona fark-

l› bir kimlik vermektir. Gençli¤in

örgütlenmesinden bahsediyorsak,

bir yan›yla da bu dejenerasyonla sa-

vafl›lmas›ndan da bahsetmek duru-

munday›z. Yozlaflma depolitizasyo-

nu pekifltiren en önemli unsurlardan

biridir. 

Kültürel faaliyetler, yozlaflmaya

karfl› tav›r, ço¤u kez tali konular

olarak görülüyor; as›l olan faflizme,

emperyalizme yönelik “eylem”ler-

dir gibi alg›lanabiliyor. Oysa yoz-

laflmaya kaynakl›k eden engellerin

afl›lmas›, etkisizlefltirilmesi, gençli-

¤in örgütlenme ve mücadelesinin

d›fl›nda de¤il, tali de¤il, bu mücade-

lenin kendisidir zaten. Çünkü bu

noktalardaki engeller afl›lamad›¤›n-

da ne örgütlenme, ne mücadele ge-

liflememektedir. Okullardaki polis

iflgali kadar, okullar›n etraf›n› sar-

m›fl ve uyuflturucudan fuhufla kuma-

ra kadar her türlü pis iflin çevrildi¤i

“kafe” türü yerlerin varl›¤› da bü-

yük sorundur. Ve bunlar, belki de

bazen polis iflgalinden daha fazla

mücadelenin önünde barikatt›r.

Gençli¤in bunlara karfl› da bir prog-

ram› olmal›d›r.  

Bu haftaki sohbetimizi burada

noktal›yoruz. Haftaya ayn› konuya

devam edece¤iz. fiimdilik hoflçakal›n.
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2 Eylül’den ç›k›flta, 1980’lerin ikinci
yar›s›nda gençli¤in oynad›¤› rol, gençli¤in
devrimci hareketler içinde yeral›fl›, bugün en
küçük bir protestoda okuldan at›lma gibi ce-
zalarla yüzyüze kalmas›na karfl›n, Türki-
ye’nin hemen tüm üniversitelerinde örgüt-
lenme ve mücadele etme kararl›l›¤›n› sergile-
mesi, oligarflinin baflar›s›zl›¤›n›n göstergele-
ridir.  

1



21 Eylül günü ak-

flam saatlerinde baflta

‹stanbul olmak üzere

Türkiye’nin pek çok

kentinde demokratik

kurumlar polis taraf›n-

dan bas›ld› ve çal›flan-

lar› gözalt›na al›nd›.

Polis, “MLKP Operas-

yonu” ad› alt›nda sür-

dürdü¤ü operasyonlar-

da At›l›m Gazetesi

merkezinin de bulundu-

¤u kurumlar›n araç ge-

rekçelerine el koydu ve

ülke genelinde toplam 115 devrim-

ciyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›-

nanlardan 25’inin tutukland›¤› du-

yuruldu. 

‹stanbul’da; At›l›m merkez bina-

s›, Özgür Radyo, ESP merkez tem-

silcili¤i, 1 May›s Güzellefltirme

Derne¤i, EKD, BEKSAV, Limter-‹fl

Sendikas›, Tekstil-Sen, Dayan›flma

Gazetesi ve SGD bas›l›rken; At›l›m

Gazetesi’ne düzenlenen bask›nda

çok say›da disket ve bilgisayara el

konuldu. Özgür Radyo'ya düzenle-

ne bask›nda radyonun yay›n› saat-

lerce kesik kald›. ESP binas›ndan

gözalt›na al›nanlar, 'ESP Susmad›

Susmayacak', 'Bask›lar Bizi Y›ld›-

ramaz' sloganlar› att›lar. Ayn› saat-

lerde Ankara, Antep, ‹zmir, Adana,

Kayseri, Sivas, Mersin, Antalya,

Mu¤la, Denizli, ‹skenderun, Antak-

ya, Diyarbak›r, Manisa, Rize ve De-

nizli'de de büro ve evlere bask›nlar

gerçeklefltirildi. 

Bask›nlar ertesi günü ‹stanbul

‹HD’de, aralar›nda HÖC'ün de bu-

lundu¤u 40'› aflk›n kurum taraf›ndan

protesto edildi. Aç›klamada konu-

flan At›l›m Yaz›iflleri Müdürü Ah-

met Yaman, 50'yi aflk›n kuruma efl

zamanl› olarak yap›lan bask›nlarda

onlarca kiflinin gözalt›na al›nd›¤›n›,

polisin ‹stanbul 14. ACM'nin karar›

ile bask›n› gerçeklefltirdi¤ini bildir-

di. Yaman, 'Devlet, baflta Kürt poli-

tikas› olmak üzere bütün temel ko-

nulardaki çözümü, yeni bir fliddet

konseptini devreye sokmakta ara-

maktad›r' diye konufltu. 

Ankara’da 22 Eylül günü düzen-

lenen protesto eyleminde ise, “Bize

Gücünüz Yetmez Umut Dimdik

Ayakta” yaz›l› pankart› aç›ld›. Eyle-

me, HÖC’ün de yerald›¤› Emperya-

lizme ve Siyonizm’e Karfl› Ankara

Platformu da destek verdi.

23 Eylül günü Taksim Tramvay

Dura¤›’nda ESP taraf›ndan düzen-

lenen eyleme, HÖC’ün de bulundu-

¤u birçok DKÖ ve devrimci yap›

destek verdi. ‘Gözalt›lar Tutukla-

malar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz Gö-

zalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n’

yaz›l› ESP pankart› aç›lan eylemde

konuflan Ersin Sedefo¤lu, “bizler

devletin gözalt› politikalar› karfl›-

s›nda y›lmayaca¤›z” dedi. 

Ayn› gün, devrimci bas›n emek-

çileri, At›l›m ve Dayan›flma Gazete-

si’ne destek sunmak için Taksim'de

toplu gazete sat›fl› gerçeklefltirdiler.

Dergimizin de aralar›nda bulundu¤u

devrimci bas›n emekçileri 25 Eylül

günü de Ankara Yüksel Caddesi’nde

biraraya gelerek, kalemlerini k›rd›-

lar ve foto¤raf makinalar›n› yere b›-

rakarak At›l›m Gazetesi’ne yap›lan

polis bask›n›n›, çal›flanlar›n›n tutuk-

lanmas›n› protesto ettiler.

Temel Haklar Federasyonu, 24

Eylül günü kendi binas›nda düzen-

ledi¤i bas›n toplant›s› ile, gözalt› ve

bask›nlar› k›nad›. “Faflizme Karfl›

Mücadele Meflrudur” yaz›l› pankar-

t›n alt›nda aç›klama yapan Süley-

man Matur, devrimci kurumlara sal-

d›ranlar›n gayri meflru olduklar›n›

kaydederek, “At›l›m, ESP, Özgür

Radyo ve di¤er kurumlara yönelik

artan sald›r›lar› k›n›yor, bu kurum-

lar›n yan›nda oldu¤umuzu bir kez

daha ilan ediyoruz” dedi. 

Ayn› gün Kad›köy ‹skele

Meydan›’nda toplanan ESP

üyeleri, “Bize Gücünüz Yet-

mez-Gözalt›lar Serbest B›ra-

k›ls›n” pankart› açt›lar. Gök-

han Sofuo¤lu taraf›ndan yap›-

lan aç›klamada, “Bu toprak-

larda sömürü oldukça var

olaca¤›z. Onlar, bitirdik ya-

lanlar›na kendilerini inand›ra

dursunlar. Biz flimdi daha h›z-

l› bir flekilde devrimi örgütle-

meye girifltik bile” denildi.

24 Eylül günü bir baflka

protesto eylemi ise, SGD ve

EKD taraf›ndan Galatasaray Lisesi

önünde gerçeklefltirildi. Ayr›ca;

Adana, Mersin, Hatay ve ‹zmir’de

düzenlenen protesto eylemlerinde

de, gözalt›na al›nanlar›n serbest b›-

rak›lmas› istenirken, bask›lar›n dev-

rimcileri y›ld›ramayaca¤› hayk›r›l-

d›. Eylemlere HÖC de kat›larak,

ESP’ye destek verdi. 

‹stanbul’da düzenlenen bask›n-

larda gözalt›na al›nan devrimciler,

25 Eylül günü Befliktafl ACM’ye ç›-

kar›ld›lar. Destek olmak için gelen-

ler polis taraf›ndan engellenirken,

Befliktafl Meydan›’na kadar, ESP

Susmad› Susmayacak, Bu Abluka

Da¤›t›lacak, Yaflas›n Devrimci Da-

yan›flma” sloganlar›yla yüründü.

“Söz Örgütlenme Bas›n Özgürlü¤ü

ve Adalet ‹stiyoruz Polis Komplosu

‹le Gözalt›na Al›nanlar ve Tutukla-

nanlar Serbest B›rak›ls›n” ve “TMY

Terörüne Son Gözalt›lar Serbest B›-

rak›ls›n-Limter-‹fl” yaz›l› pankartla-

r›n aç›ld›¤› eylemde, bas›lan ku-

rumlar ad›na tek tek konuflmalar ya-

p›ld› ve kararl›l›k ifade edildi. Daha

sonra, aralar›nda HÖC’ün de oldu-

¤u çeflitli DKÖ ve sendikalar tara-

f›ndan destek konuflmalar› yap›ld›.

‹stanbul bask›nlar›nda gözalt›na

al›nanlardan 13’ü tutuklan›rken,

serbest b›rak›lanlar ertesi günü dü-

zenledikleri bas›n toplant›s› ile ya-

flananlar› anlatt›lar. ESP’liler gözal-

t›nda, “örgüt evinde yap›lan ara-

mada ad›n ç›kt›” denilerek bask›

ve komplolara maruz kald›klar›n›,

imza atmayanlar›n imzalar›n›n da

taklit edildi¤ini ifade ederek, “bo-

yun e¤meyece¤iz” dediler.
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6 Nisan 2005 tarihinde Trab-

zon’da bildiri da¤›t›rken linç girifli-

mine maruz kalan TAYAD’l›lara,

tam bir ars›zl›k ve linç eylemine sa-

hip ç›kma örne¤i olarak, bir de dava

aç›lm›flt›. Olay› örtbas etmek, ger-

çek sorumlular› gizlemek için bir

grup sald›rgan›n da dahil edildi¤i

dava, alt›nda devletin imzas› olan

bütün suçlar›n konu oldu¤u mahke-

melerde oldu¤u gibi, kamuoyu ilgi-

sinden uzak bir ile sürülmüfltü. 

Erzurum’da görülen davan›n du-

ruflmas›na 26 Eylül günü devam

edildi. Duruflmada, gerçek suçlula-

r›n yarg›lanmas› talebi dile getirilir-

ken, mahkeme yine bu talebi dikka-

te almad› ve duruflmay› erteledi.

Linç giriflimine maruz kalanlar›n

da haz›r bulundu¤u davay› izlemek

için kente giden TAYAD’l›lar, du-

ruflma sonras› adliye önünde bir

aç›klama yapmak istediler. Önceki

duruflmalarda oldu¤u gibi, pankart-

lar›n› açarak aç›klama yapmaya

bafllayan TAYAD’l›lar, bu kez poli-

sin sald›r›s›na maruz kald›lar.

Demokratik bir hakk›n kullan›-

m›n› bir y›l önce linç giriflimi örgüt-

leyerek engelleyen iktidar, bu kez

de resmi polisleri ile demokratik bir

hakk›n kullan›m›n› engelledi. Poli-

sin sald›r›s› sonucu 20 kadar TA-

YAD’l› yerlerde sürüklenerek gö-

zalt›na al›nd›. 

Linç ve provokasyonlar›n so-

rumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu

belirten TAYAD’l› Aileler, yapt›kla-

r› aç›k-

lamada,

s a l d › r ›

ve gö-

zalt› ne-

deninin

TAYAD’l›lar›n linç sald›r›s›n› ve ar-

d›ndan kendilerine aç›lan bu davay›

protesto etmek için bas›n aç›klamas›

yapmak istemeleri oldu¤unu hat›rla-

tarak, flunlar› söylediler: “TAYAD

yasal bir kurumdur. Bas›n aç›klama-

s› yapmas› yasal olarak tan›nan bir

hakt›r. Ancak yasalar›n kimden yana

oldu¤u, kimlerin eliyle yarg›n›n ve

haklar›n iflletildi¤i ortadad›r. Bu

adaletsizliklere son verilmelidir. Ba-

s›n aç›klamas› yapmak isteyen TA-

YAD’l›lar de¤il, Erzurum Emniyeti

yasalar› çi¤nemifltir.”

Gözalt›na al›nan 20 TAYAD’l›

daha sonra serbest b›rak›larak ‹stan-

bul’a döndüler.

Linç mahkemesinde polis terorü

Dersim’de demokratik mücadeleye ve DKÖ’lerin fa-

aliyetlerine tahammül edemeyen devlet, bir kez daha

Dersim Temel Haklar’a polis bask›n› düzenledi. 15 gün-

dür tecriti protesto amaçl› süren açl›k grevinin bitirildi-

¤i 26 Eylül günü yaflanan bask›n, aç›k ki bu açl›k grevi

ve eyleme verilen destekle ilgiliydi. Komik bir flekilde

“arama karar›nda” flunlar yaz›l›yd›:

“... Açl›k Grevi yap›lan Temel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i’ne yo¤un flekilde ve tan›nmayan kiflilerin elle-

rinde siyah pofletler oldu¤u halde girdikleri ve ç›karken

pofletlerin  ellerinde bulunmad›¤›n› 25.09. 2006 günü

yap›lan tutanakta dernek binas›na yo¤un flekilde tan›n-

mayan kifliler taraf›ndan girifl ç›k›fl yap›ld›¤›, destek

vermek amac› ile açl›k grevine bafllad›klar› Av. Behiç

Aflc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n DHKP-

C’ye üye olduklar›...”

Behiç ve Gülcan’› da keyfince örgüt üyesi ilan eden

hukuksuz zihniyet, aç›kça, açl›k grevine destek verirse-

niz, tecrite karfl› ç›karsan›z böyle yapar›m diyor, halka

“bu derne¤e geleni fifllerim” mesaj› veriyor. 

Derne¤in bulundu¤u Sanat Soka¤›’n› bariyerlerle

kapatan polisin keyfi olarak dernekte bulunanlara üst

aramas› yapmak istemesine karfl› ç›kan dernek üyeleri,

buna izin vermediler. Bir saat süren bu keyfi bask›n›n

ard›ndan polis bariyerleri kald›rarak dernekten ayr›ld›.

Bu esnada dernek penceresinde d›flar›da toplanan halka

seslenen, derne¤in Sekreteri Murat Kaymaz, “Bu arama

haklar ve özgürlükler mücadelesini sindirmek amaçl›-

d›r, sanki içeride silahl› insanlar var. Dersim Temel

Haklar Derne-

¤i yozlaflma-

ya, tecrite ve

birçok soruna

karfl› mücade-

le etmektedir.

Amaç bu mü-

cadeleye dö-

nüktür. Biz

bask›lara ra¤-

men haklar ve özgürlükler mücadelesine devam edece-

¤iz” dedi. Kitle Kaymaz’›n konuflmas›n›n ard›ndan al-

k›fllarla desteklerini sundu.

Polis bask›n› ertesi günü dernek binas›nda düzenle-

nen bas›n toplant›s›yla k›nand›. Suç duyurusunda bulu-

nacaklar›n› kaydeden Dernek Baflkan› Evin Timtik, ara-

ma karar›ndaki “Derne¤e gelebilecekleri de¤erlendiri-

len, aranan ve flüpheli flah›slar için dernek binas› girifli

kontrol alt›nda bulunduruldu¤u...” ifadelerden, derne¤in

ve açl›k grevini ziyaret edenlerin hukuksuz bir biçimde

fifllendiklerinin, derne¤e gelen herkese “suçlu” gözüyle

bak›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›n› hat›rlatarak, arama karar›n›n

hiçbir hukuki dayana¤› olmad›¤›n›, polisin yazd›¤› se-

naryolar üzerinden derne¤in terörize edilmesini hedefle-

di¤ini ifade etti.

Timtik, “hakl›l›¤›m›zdan ve meflrulu¤umuzdan ald›-

¤›m›z güçle her flart alt›nda do¤rular›m›z› hayk›rmaya

devam edece¤iz” dedi. Aç›klamaya ESP, HKM ve Der-

sim Kültür Derne¤i de destek verdiler.

Dersim Temel Haklar’a Bask›n!
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“Bele-

diye Bölü-

c ü l ü k

Y a p m a ,

‹flini Yap”

pankart›-

n›n arka-

s›nda bir

grup “si-

vil” giyimli insan kentin merkezin-

de yürüyor, ‘çöp topluyor’, slogan-

lar at›yor. Çevre gönüllüleri olma-

d›klar›, grubun bafl›ndaki kifliden

belli. Bafllar›nda, Da¤ Komando

Tugay Komutan› Tu¤general Azmi

Utku Cinek. Gazeteler olay›, “siya-

si bir m›nt›ka temizli¤i”, “PKK

yanl›s› belediyeye balans ayar›” gi-

bi bafll›klarla duyurdular. Ordunun

her yapt›¤›n› alk›fllamaya teflne kimi

yazarlar hemen alk›fla durup, biraz

da aptall›¤a vurup, ordunun  yapt›¤›

bu dahiyane eylemin ne anlama gel-

di¤ini anlamazl›ktan geldiler.

Evet, böyle bir “eylem” Türki-

ye’de daha önce yaflanmad›. Kentin

en üst düzey askeri komutan›n›n ön-

cülü¤ünde bir grup asker siviller

giydirilip yanlar›na eflleri de kat›la-

rak yürüyüfl yapt›r›ld› ve DTP’li

Hakkari Belediyesi protesto edildi. 

Bir komutan, askerin “Her za-

man tank yürütmeyece¤ini” söyle-

yerek yorumlam›fl bu eylemi. Yani

yap›lan›n fark›nda, Sincan’da nas›l

tank yürütmek bir gözda¤› idiyse,

toplumun bir kesimi sindirilmek is-

tendiyse, Hakkari’deki olay da Or-

dunun “demokratik” mücadelesi

de¤il, resmen ve alenen provoka-

tif eylemidir.

TSK’n›n ifli, halk›n seçti¤i bele-

diyeleri provoke etmek midir? Tefl-

hir edip halk› ona karfl› k›flk›rtmak

TSK’n›n hangi “milli” görevleri

aras›nda yeral›yor acaba? TSK

“çevre temizli¤ine” bu kadar düfl-

künse, y›llard›r da¤›m›za, tafl›m›za

döfledi¤i ve her gün çocuklar›m›z›

parçalayan may›nlar›n› temizlesin!

TSK’n›n kendini her fley gördü-

¤ünün ve as›l olarak halka karfl› sa-

vafl içinde oldu¤unun bütün emare-

lerini bulabilirsiniz bu provokatif

eylemde.

Her fleyden önce, pankarta da

yazd›klar› gibi, belediyenin bölücü

oldu¤una karar vermifller. Bu konu-

da bir yarg› karar› olup olmamas›-

n›n hükmü yok! Bugüne kadar “te-

röre karfl› savafllar›n›”, kendi deyifl-

leri ile “bölücülükle savafl›” da¤da,

PKK gerillalar›na karfl› verdiklerini

söylerlerdi. Halk›n seçti¤i belediye-

ye karfl› da aç›k bir savaflta oldukla-

r›n› bu eylemle bir kez daha göster-

mifl oldular. 

Hangi “zeki” komutan›n parlak

beyninden ç›kt› böyle bir eylem fik-

ri bilemeyiz ama Belediye Baflkan›

Metin Tekçe'nin de dedi¤i gibi, “ço-

cukça” oldu¤unu da belirtelim. Sin-

dirmek istediklerine karfl› tank yü-

rütenler flimdi “AB sürecine uyum”

gere¤i askerlerine sivilleri giydirip,

efllerini de kirli emellerine alet ede-

rek böyle yürüyüfller yapt›r›yorlar

anlafl›lan. Bravo! Alk›fll›yoruz

TSK’y›. Halk›n seçti¤i belediye

baflkanlar›na karfl› çok ustaca plan-

lanm›fl taktiklerle savafl›yorlar, en

iyi bildi¤i ifli, provokatörlü¤ü, “sü-

pürgeler”in, arkas›na saklanarak

sürdürüyorlar.

TSK’n›n, halk›n seçti¤i belediyeye karfl› ‘temizlik’ eylemi

Süpürgeli Provokatörler!
ROJ TV davas›

DTP'li 56 belediye baflkan›n›n

ROJ TV'nin kapat›lmamas› için

Danimarka Baflbakan›’na yazd›kla-

r› mektuptan dolay› haklar›nda aç›-

lan davan›n görüflülmesine, 26 Ey-

lül günü baflland›.

Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza Mahke-

mesi'ndeki duruflmaya mazeret bil-

diren 11 belediye baflkan› d›fl›ndaki

45 belediye baflkan›n›n tamam› ka-

t›l›rken, belediye baflkanlar› mek-

tupta yazd›klar›n› savunmaya de-

vam ettiklerini ifade ettiler. 

Devletin klasik mant›¤› olan,

“maafl veriyoruz, bizim gibi düflü-

neceksiniz” bak›fl›n›n bir tezahürü

olarak, mahkeme baflkan›, belediye

baflkanlar›na, “maafllar›n› devletin

verdi¤ini, ROJ TV’nin izlemeleri-

nin do¤ru olmad›¤n›” söyledi. 

DTP'li 56 belediye baflkan› ad›-

na ortak savunmay› Yeniflehir Bele-

diye Baflkan› F›rat Anl› yapt›. Anl›,

iddianamenin hukuk metni olmad›-

¤›n› kaydederek, mektup nedeniyle

15'er y›ldan, toplam 840 y›l hapis

cezas› talep edildi¤ine dikkat çekti.

Mektupta toplam 405 kelime oldu-

¤unu ve her kelime bafl›na ortalama

2 y›l hapis cezas› istendi¤ini belir-

ten Anl›, "Meflhur mektubumuzun

405 sözcü¤ünün tümüne sahip ç›k›-

yoruz, içeri¤ini yineliyoruz" dedi.

Anl› flöyle devam etti: 

"Düflüncemiz, Türkiye'nin kültü-

rel haklar konusunda dar ve yasak-

ç› anlay›fl› aflarak demokratik me-

deniyetin evrensel ilkelerine ulafl-

mas›na katk›da bulunmak ve tem-

silcisi oldu¤umuz halk›n talep ve

beklentilerine cevap olmakt›. Bilin-

di¤i üzere, ROJ TV bölgemizde son

derece yayg›n olarak izlenmekte-

dir.”

Emniyet Müdürlü¤ü, Diyarbak›r'da 12 Eylül günü, 8’i çocuk 10 kiflinin ölü-

müne yolaçan katliam›n ard›ndan, olay yerine k›rm›z› karanfil b›rakan DTP Ge-

nel Baflkan› Ahmet Türk, Belediye Baflkan› Osman Baydemir ile 32 sendika

temsilcisi hakk›nda “Toplant› ve gösteri kanununa muhalefet”ten suç duyuru-

sunda bulundu. Emniyetin, olaydan sonra yap›lan eylem s›ras›nda slogan at›ld›-

¤› ve polise karfl› konuldu¤unu iddia etti¤i suç duyurusuna savc›l›¤›n dava aç›p

açmayaca¤› önümüzdeki günlerde belli olacak. 

Katliam 
protestosuna 
suç dduyurusu



Yazarlar›n, ayd›nlar›n susturul-

mas›nda, sindirilmesinde kullan›lan

301. maddeyi canh›rafl savunarak

“büyük sosyal demokratl›k” örne¤i

sunan CHP, az›nl›klar konusunda da

faflizmin resmi politikalar›n›n savu-

nuculu¤unu elden b›rakmad›. 

“AB’ye Uyum Paketi" ad› alt›nda

Meclis'te görüflülen yasa tasar›lar› s›-

ras›nda, CHP ad›na yap›lan

konuflmada “az›nl›k” statüsündeki

Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›na

karfl› ayr›mc›, d›fllay›c› zihniyet

aç›kça ortaya konuldu. Cemaat va-

k›flar›n›n mallar›n›n iadesine dönük

tasar›n›n elefltirildi¤i CHP konufl-

mas›nda; tasar›n›n yasalaflmas›ndan

sonra, ülkemizdeki Ayasofya, Süme-

la Manast›r›, Akdamar Kilisesi, Ani

Harabeleri ve yüzlerce kilise ile kili-

seye ait oldu¤u iddia edilecek arazi-

nin cemaatlerle iliflkilendirilmesinin

önüne geçilemeyece¤i dile getirile-

rek, flöyle denildi: “Böylece atalar›-

m›z›n kan› ile kurtard›¤› vatan top-

raklar› tart›fl›l›r duruma gelecek." 

Bunun üzerine; “gayri milli”

damgas› yememek ve milliyetçi oy-

lar› avlamak için zaten MHP ile yar›fl

halinde olan AKP, tasar›y› geri çekti.

Ki, bu yasay› AB istedi¤i için getir-

mek zorunda kald›klar›n› da aleni fle-

kilde söylemiflti. Yeniden düzenle-

nen maddeye, 'mütekabiliyet' mad-

desi kondu.

Birincisi; tart›fl›lan “az›nl›k mal-

lar›” CHP’nin söyledi¤i gibi, “atala-

r›n kan›yla” de¤il, ak›t›lan az›nl›k

kan›yla el konulan mallard›r. 6-7 Ey-

lüller’i yaratan politika, cumhuriye-

tin ilk y›llar›ndan itibaren, önce tek

parti iktidar› (CHP), sonra da DP ta-

raf›ndan uyguland›. Varl›k Vergisi,

mübadele, 1929’da Ermeniler’in

Anadolu kentlerinden ‹stanbul’a göç

ettirilmesi, 1934’de Çanakkale’deki

Yahudiler’in dükkan ve evlerinin

CHP organizasyonu ile tafllanmas› ve

Yahudiler’in ‹stanbul’a göç ettiril-

mesi; 6-7 Eylülde izlenen politikan›n

önceki örnekleridir. 

‹kincisi ve daha da vahim olan›

ise, CHP’nin 'mütekabiliyet' iste¤i-

dir. Az›nl›klar için mütekabiliyet

(karfl›l›kl›l›k) istemek, onlar› elinde

rehine olarak görmenin bir baflka ifa-

desidir. Mütekabiliyet ile güya, Yu-

nanistan vatandafl› olan Türk az›nl›-

¤›n haklar›n› savunuyormufl havas›

vermek isteyen CHP, gerçekte kop-

koyu bir flovenizmin temsilcisi oldu-

¤unu göstermektedir.

1940’ta haz›rlanan bir CHP rapo-

runda, “‹stanbul’da Rum nüfusu-
nun yo¤un oldu¤u, Yunanistan’la
iflbirli¤i yapabilecekleri” belirtile-

rek, tehdit oluflturduklar›n›n alt› çizi-

liyor ve “‹stanbul’u terk etmeleri

gerekti¤i” söyleniyordu. fiimdi bu

zihniyeti aleni sürgünlerle ve katle-

dip-korkutup sürmelerle yapam›yor-

lar belki ama açt›klar› davalarda,

afla¤›layarak, horlayarak, haklar›n›

yok sayarak yap›yorlar. 

CHP’nin tavr›n› ve hükümetin ta-

sar›y› geri çekmesini yay›nlad›klar›

bir bildiriyle k›nayan, 100'e yak›n

Rum ve Ermeni vatandafl, bu gerçe-

¤e dikkat çekerek, “Bizleri rehine
olarak alg›lad›¤›n› itiraf eden zihni-
yeti k›n›yoruz” dediler.

Bildiride flu ifadelere yer verildi:

"Yurttafll›k haklar›m›z› ve sorun-

lar›m›z›n çözümüne iliflkin talepleri-

mizi bugüne de¤in dikkate almayan

ve bunu ancak AB'ye girifl sürecinin

bir gere¤i olarak ele almak mecburi-

yetinde kald›¤›n› çekinmeden itiraf

eden iktidar anlay›fl› ile, sorunlar›-

m›z›n çözümüne en ufak bir katk›da

bulunmad›¤› gibi bu toplumun do¤al

ve tarihsel bir parças› olan farkl›l›k-

lara bak›flta asimilasyoncu yaklafl›-

m›n en doruk noktas›n› sergileyen

muhalefet anlay›fl›n› ayn› derecede

k›n›yoruz. Görüflmeler vesilesiyle

bizleri rehine olarak alg›lad›¤›n› iti-

raf eden ve 'mütekabiliyet' talep eden

zihniyete hat›rlatmak isteriz ki onla-

r›n tasavvur etti¤i düzen demokratik

bir cumhuriyet de¤ildir."

* Mütekabiliyet esas›n›n anlam›: Bir devletin
baflka bir devletin vatandafllar›na uygulad›¤› hu-
kuki veya fiili bir davran›fl biçimine karfl›l›k, di-
¤er devletin de ayn› flekilde davranmas›.
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Az›nl›klara ‘Rehine’ Bak›fl› Hüseyin Yücel’i 
Kaybettik
Tokat’ta Me-

tin Keskin ile

birlikte çat›flarak

flehit düflen

DHKC gerillas›

‹pek Yücel’in

babas› Hüseyin

Yücel, 21 Eylül

gecesi Bak›rköy

Hastanes i ’nde

yaflam›n yitirdi.

Y›llard›r devrim-

cilerin dostu olan

Yücel, yüksek tansiyona ba¤l›

beyin kanamas›ndan hastanede

tedavi görüyordu. 

Armutlu Cemevi’nde k›l›nan

cenaze namaz›n›n ard›ndan Ce-

beci Mezarl›¤›’nda defnedilen

Hüseyin Yücel’i u¤urlayanlar

aras›nda, TAYAD’l› Aileler ve

Temel Haklar Federasyonu üye-

leri de yerald›lar. TAYAD Bafl-

kan› Mehmet Güvel, Hüseyin

Yücel’i anlatan bir konuflma ya-

parak, O’nun dürüst bir insan ol-

du¤unu kaydetti ve ailesine bafl-

sa¤l›¤›nda bulundu.

Ulucanlar Anmas›
Dergimizin sayfalar›nda yer

verdi¤imiz Ulucanlar Hapisha-

nesi’nde yaflanan katliam› pro-

testo ve flehitleri anma eylemle-

rinden biri de, 26 Eylül günü

Antakya Ulus Alan›’nda gerçek-

lefltirildi. HÖC, BDSP, HKM,

Al›nteri ve Partizan taraf›ndan

düzenlenen anmada ortak aç›k-

lamay› okuyan Gülflen Aslan,

“10 devrimci tutsa¤›n flehit dü-

flerek bayraklaflt›klar› Ulucan-

lar direnifli mücadele tarihimi-

zin en önemli sayfalar›ndan bi-

rini oluflturmaktad›r” dedi. Ulu-

canlar Katliam›’n›n hücre sald›-

r›s›n›n parças› oldu¤u kaydedi-

len aç›klamada, bugün de hücre-

lere karfl› ölüm orucunun sürdü-

¤ü hat›rlat›ld›. 

CHP fifiovenizm 
Yar›fl›nda 
Öne GGeçti!
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F›nd›k üreticisini tüccarlar›n, bir avuç Avrupal› f›nd›k al›c›s› tekelin ç›-

karlar› için periflan eden iktidar, köylü düflman› politikay› pirinçte de sürdü-

rüyor. Üretimde art›fl›n beklendi¤i bu y›l, TMO’nun al›m fiyatlar›n› bilinçli

flekilde aç›klamamas› nedeniyle, üretici fiyat› düflüyor ve büyük kârlar elde

eden tüccarlar stok yapmaya yöneliyor. 

Konuya iliflkin aç›klamada bulunan Uzunköprü Çeltik Üreticileri Birli¤i

Baflkan› Ali Öner, “Yeni hasat sezonu bafllamas›na karfl›n Toprak Mahsulle-

ri Ofisi al›m fiyatlar›n› aç›klamad›. Hem üretimdeki art›fl hem de ithalatta

tarife kontenjan› uygulamas›n›n olmamas› nedeniyle piyasadaki fiyatlar sü-

rekli düflüyor. Üretici, üretti¤i için cezaland›r›l›yor” dedi. Üretimin geçen

y›la göre artmas› beklenirken, tüccar›n piyasaya mal vermeyip  “ürün k›tl›-

¤› varm›fl” izlenimi yaratarak ithalat flartlar›n› kolaylaflt›rma peflinde oldu¤u-

nu ifade eden Öner, TMO'nun al›m fiyatlar›n› aç›klamamas› nedeniyle çel-

tik fiyatlar›n›n 65-63 YKr'ye kadar geriledi¤ini kaydetti.

Küçük üretici periflan edilirken, belirlenen politikalarda büyük toprak sa-

hipleri, tüccarlar esas al›nmaktad›r. En basitinden, TMO’nun çeltik üretici-

sine, ürününü bekleterek fiyat art›fllar›ndan yararlanmas› için emanete al›m

uygulamas› önermesi, bunun örne¤idir. Zira, çok düflük bedellerle kiralanan

bu depolara koyacak kadar ürünü olanlar, elbette küçük üreticiler de¤il, fab-

rikalard›r. Depo kiralama için “en az bin ton çeltik” zorunlulu¤u getirmek,

bu miktarda ürünü olmayan küçük üreticiyle dalga geçmektir, çeltik fabrika-

lar›ndan yana tav›r almakt›r.

Öte yandan; dünyada belli bafll› pirinç üreticilerinden olan ABD, DTÖ ve

IMF’yi kullanarak, bizim gibi birçok ülkenin çeltik üretimine, dünya pazar-

lar›na yönelik sat›fl›na engeller ç›kar›r, iktidarlar› üretici aleyhinde kararlar

almaya zorlar. TMO’nun ne yap›p yapmayaca¤›n› belirleyen AKP iktidar›-

n›n politikalar›nda da, “yerli” tüccarlar›n ç›karlar›n›n yan›s›ra, emperyalist

tar›m tekellerinin ç›karlar› belirleyici olmaktad›r. Gerek pancar üretiminde

ve f›nd›kta, gerekse de tah›lda bunlar çok aç›k olarak görülmüfltür. Çeltik

için de ayn› durum geçerlidir.

Karadeniz’de kurulu bulunan

Temel Haklar Dernekleri’nin f›n-

d›kta sömürüye karfl› bafllatt›klar›

kampanya, iktidar› rahats›z etti. 

Ordu Temel Haklar üyeleri “F›n-

d›kta Sömürüye Son” bafll›kl› kam-

panyas› kapsam›nda 16 Eylül’de

Ünye AKP binas› önünde protesto

eylemi düzenlediler. “F›nd›k Üreti-

cisi Kazanacak, F›nd›kta Sömürüye

Son, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin sona

ermesinin ard›ndan da¤›lan dernek

üyelerine keyfi olarak kimlik soran

ve ard›ndan sald›ran polis, iflkence-

lerine emniyette de devam etti.

Yasal bir derne¤in demokratik

hakk›, üreticinin talebini dile geti-

rilmesi hukuksuzlu¤u malum, polis

taraf›ndan böyle engellenirken, da-

ha çarp›c› olansa, Temel Haklar

üyelerinin ç›kar›ld›¤› Ünye Sulh

Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet

Ali Aykun’un tavr›yd›. 

Dernek üyelerine, yedi gün içe-

risinde birer milyar para ödemezse

tutuklama karar› veren hakim, hu-

kukun keyfiyetinin ve kimin emrin-

de oldu¤unun iyi bir örne¤ini vere-

rek, “bir daha gelirseniz tutukla-

r›m” tehdidinde bulundu. 

Hat›rlanaca¤› gibi, AKP önünde

14 ve 15 Eylül’de düzenlenen ey-

lemlere de polis müdahale etmiflti.

Hakim Aykun, aç›kça Temel Hak-

lar’› bir daha protesto eylemi yap-

mamas›, üreticinin sesini duyurma-

mas›, AKP iktidar›n›n f›nd›k tüccar-

lar›n›n, tekellerin iktidar› oldu¤unu

hayk›rmamas› için tehdit etmifltir.

“fiimdi b›rakaca¤›z, yine ç›k›p ya-

pacaks›n›z” demesi de bunun ürü-

nüdür. Tabii, bas›n aç›klamas›n›n

yasal bir hak olmas› ayr› bir mesele-

dir; yasal hakt›r ama bu hakk› her-

kes kullanamaz! Düzenin iktidar› ve

polisi gibi yarg›s› da böyle bak›yor.

Buna ra¤men, “mücadelemizi

sürdürece¤iz” diyen Ordu Temel

Haklar üyeleri, f›nd›k üreticisinin

sesi olmaya devam ediyorlar. 

Temel Haklar f›nd›¤›n
hakk›n› aramaya 
devam edecek 

F›nd›k üreticisi köy
sat›yor Karadenizin ard›ndan, Düz-
ce’de de f›nd›k üreticileri feryat ediyor. Ak-
çakoca ‹lçesi’ne ba¤l› 170 hanelik Tepeköy
halk›, “f›nd›¤›n para etmedi¤i ve afl›r› borç-
lar› bulundu¤u gerekçesiyle” yaflad›klar›
köyü sat›l›¤a ç›kard›. Üreticiler köyün girifli-
ne ’Devren Satl›k Köy’ pankart› ast›lar. Köy
ihtiyar heyeti üyesi Helim Yaylam›fl, “Köy
halk› olarak birlefltik ve karar ald›k. Köylü
f›nd›¤a güvenerek borçland›. Herkes çocu-
¤unu okutacak, evlendirecek, fakat f›nd›¤›n
para etmemesi nedeniyle bunlar› yapam›-
yor. Herkes tarlas›n› bahçesini ve evini sat-
ma karar› ald›” aç›klamas› yapt›.

Protestocu AKP’li ç›kt› Or-
du'nun Gürgentepe ‹lçesi’ndeki AKP Grup
Baflkanvekili Eyüp Fatsa'y› protesto s›ras›n-
da ''fiziki müdahalede bulunmak'' iddi-
as›yla gözalt›na al›nan eski AKP Kabatafl ‹l-
çe Yönetim Kurulu Üyesi Y.A. tutukland›.
Hat›rlanaca¤› gibi, Eyüp Fatsa kendisini pro-
testo edenleri “terör örgütü üyesi” olarak
nitelendirmiflti. Kendi partililerini bile isyan
ettiren tar›m politikalar›n› iflte bu yalanlar-
la gizlemeye çal›fl›yorlar.

Köylü sendikalar›na ka-
patma Köylülerin, düzene göbekten
ba¤l› kooperatifler ya da ‘birlikler’ yerine
sendikalarda örgütlenmesinden korkan oli-
garflinin mahkemeleri, F›nd›k-Sen'den son-
ra Tütün-Sen için de kapatma karar› verdi. 

Çeltik köylüsü de periflan
köylü
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Geçti¤imiz günlerde kuruluflunu ta-

mamlayan Tavflantepe Temel Haklar, 23

Eylül günü dernek merkezinde aç›l›fl etkin-

li¤i gerçeklefltirdi.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesin-

de flehit düflünler için yap›lan sayg› duru-

fluyla bafllayan etkinlik, Zahide Dalda’n›n

yapt›¤› aç›l›fl konuflmas› ile devam etti.

Dalda, Tavflantepe Temel Haklar’›n bir de-

mokratik kitle örgütü oldu¤unu, halk›n so-

runlar›na çözüm bulmak ad›na kuruldu¤u-

nu, bu çözümleri de yine halkla beraber bulup, uygulayaca¤›n› dile getirdi. 

Daha sonra sözalan dernek baflkan› Caner Ifl›k, mahallenin sorunlar›na

de¤inerek, y›llard›r çözüm için iktidarlardan medet umduklar›n› ama bir so-

nuç alamad›klar›n› dile getirdi. fiimdi ise dernekleri ile mücadele edecekle-

rini dile getirdi. Daha sonra Kocaeli HÖC ad›na sözalan Ekin Günefl Sayg›-

l›, mücadelelerinin ba¤›ms›z, demokratik ve onurlu bir ülke için oldu¤unu

söylerken, Kocaeli Gençlik Derne¤i Baflkan› Ça¤dafl Y›lmazer de, Tavflan-

tepe Temel Haklar’›n mücadelede önemli bir ad›m oldu¤unu kaydetti.

Tavflantepe Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Sertaç Ifl›k’›n

birlik vurgusu yapt¤› konuflmas›n›n ard›ndan imza günü için ‹zmit’te bulu-

nan Grup Yorum, k›sa bir dinleti verdi. Grup üyesi ‹nan Alt›n, Temel Haklar

Dernekleri’nin ülke çap›na yapt›klar› faaliyetlerle birçok sorunu çözdü¤ünü,

bu derne¤in de böyle bir ifllevi görmesini temenni ettiklerini kaydetti. 

‹flçiler, memurlar, köylüler, gecekondu

yoksullar; bu iktidara isyan etmeyen, sorun-

lar›n›n çözümsüzlü¤ünden yak›nmayan hal-

k›n hiçbir kesimi yok neredeyse. Ve bu ikti-

dar onlar›n seslerine, taleplere asla kulak ver-

miyor, sadece IMF’yi, Amerika’y›, TÜS‹-

AD’›, yani efendilerini dinliyor. Emekliler ise en fazla ma¤dur edilenler. Ve

onlar, örgütlenme haklar›n› sokakta kazanmak, örgütlü mücadele sürdürmek

için kurduklar› Emekli-Sen öncül¤ünde 7 Ekim’de Ankara’da mitinge haz›r-

lan›yorlar. 

D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, 27 Eylül günü Galatasaray Lisesi

önünde düzenledikleri eylemle, bu mitinge ça¤r›da bulundular. “Art›k Yeter

‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz” pankart› açarak, “Hükümet Zamm›n› Al Bafl›na

Çal, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP’ slogan-

lar›yla bildiriler da¤›tarak Taksim Tramvay Dura¤›’na kadar yürüdüler. 3

No’lu fiube Baflkan› Hasan Kaflk›r, burada yapt›¤› aç›klamada, açl›k s›n›r›-

n›n alt›nda yaflad›klar›n› hat›rlatarak, tüm emeklileri haklar›n› aramak için

mitinge kat›lmaya ça¤›rd›. TÜFE alacaklar›n›n ödenmesini, ek ödemelerin

emeklilere de yap›lmas›n›, banka ve hastane kuyruklar›n›n ortadan kald›r›l-

mas›n› talep eden emekliler, tecrit, iflkenceler gibi yaflad›klar› ülkenin sorun-

lar›na da duyarl›l›klar›n› göstererek mitingin bu konularda da sözü oldu¤u-

nu kaydettiler. Eylem ABD emperyalizmini protesto eden skeçle son buldu.

Kaymazlar davas›:
Katilleri AKP Koruyor

Mardin'in K›z›ltepe ‹lçesi'nde,
Ahmet Kaymaz ile 12 yafl›ndaki
o¤lu U¤ur Kaymaz'› öldüren 4 po-
lisin yarg›land›¤› davaya 27 Eylül
günü Eskiflehir’de devam edildi. 

Duruflma öncesi kentte yine s›-
k›yönetim ilan edilirken, çeflitli si-
yasi parti ve DKÖ temsilcisi 5 kifli
duruflma öncesinde gözalt›na
al›nd› ve duruflma bitiminde b›ra-
k›ld›.

Meflhur “yarg›laman›n aleniye-
ti” ilkesini ifline geldi¤inde savu-
nan, gelmedi¤inde polis zoruyla
ortadan kald›ran iktidar, Kaymaz-
lar’› infaz eden polislerine her bi-
çimde sahip ç›kmaya devam et-
mektedir.

Duruflmada, Kaymaz ailesinin
avukatlar›n›n, delillerin ayr›nt›l› in-
celenmesi ve polislerin tutuklu
yarg›lanmas› taleplerinin reddedil-
mesi de bu koruma ve sahiplen-
menin bir parças›yd›.

Dergimiz gecekondu 
halk›n›n ellerinde 

Dergimizin 72. say›s›n›n da¤›t›-
m› Ka¤›thane, ‹kitelli Atatürk Ma-
hallesi ve Gazi Mahallesi’nde top-
lu olarak gerçeklefltirildi. Ka¤›tha-
ne’de dergimizin daha önce sat›-
fl›n›n yap›lmad›¤› ‘Siirtliler Mahal-
lesi’ olarak bilinen bölgede yap›lan
da¤›t›mda, 51 dergimiz gecekon-
du emekçilerine ulaflt›r›ld›. ‹kitel-
li’de bir saat süren da¤›t›mda, 60
derginin sat›fl› gerçeklefltirilirken,
Gazi Mahallesi’nde 325 dergi sa-
t›ld›. 

Grup Yorum imza günü

Grup Yorum 23 Eylül’de Koca-
eli’nde dinleyicileriyle bulufltu.
Jasmin Cafe’de düzenlenen imza
gününde dinleyicileriyle söylefli
yapan Yorum üyeleri, k›sa bir din-
leti verdi. Etkinlik, Y›ld›zlar Kuflan-
d›k  kasedini  imzalamalar›yla so-
na erdi. 

Tavflantepe Temel Haklar Aç›l›fl Etkinli¤i Yap›ld›:

Sorunlar›m›z› halkla birlikte çözece¤iz

Art›k Yeter! ‹nsanca
Yaflamak ‹stiyoruz

Emeklilerin isyan›: 
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“9 ülke-

den ge-

len 120

Osmanlı

haneda-

nı üyesi

‘Osmano¤lu'nun Sürgünü’ belge-

selinin tanıtımı için Dolmabahçe

Sarayı'nda bulufltu.”

21 Eylül tarihli gazeteler, bu ha-

beri büyük bafll›klarla, kimisi man-

fletten verdi. 

Faflistlerin ve islamc›lar›n Os-

manl› hayranl›¤›, Osmanl› özlemci-

li¤i yeni de¤ildir. Fakat “hanedan›n

dönüflü”yle ilgili bu övgü ve sevgi,

sadece faflistlerle, islamc›larla da s›-

n›rl› de¤ildi. Baflta Do¤an Medya

olmak üzere, burjuva medyan›n bü-

yük bir k›sm› da Osmanl› hanedan›-

n› övgüler içinde, son derece “se-

vimli” bir görünüm içinde sundular. 

Enteresand›; hanedan üyelerinin

ço¤u Türkçe bilmiyor ve bilenler

Türkçe’yi "Tarzanca" konufluyor-

du. Ama “Türkçülü¤ü” de, “Ata-

türkçülü¤ü” de kimselere b›rakma-

yanlar bunlar› ba¤r›na bas›yorlar. 

Bunlara sorsan›z; peki Kurtulufl

Savafl› m› yanl›flt›, padiflahl›¤›n y›-

k›lmas›, halifeli¤in la¤vedilmesi mi

yanl›flt›? Hanedan›n sürgün edilmesi

miydi yanl›fl olan?.. Böyle bir soruy-

la direk karfl›laflt›klar›nda birkaç is-

lamc› d›fl›nda, kimse bu sorulara

evet cevab› vermez. Çünkü o zaman

düzenin resmi ideolojisiyle çat›flmak

zorunda kald›klar› gibi, ‘Atatürkçü-

lük yar›fl›nda’ da geride kal›rlar. 

Ama islamc›lar, faflistler ve ege-

men s›n›flar›n bir kesimi, özellikle

Menderes’ten bu yana, örtülü bir

Osmanl›c›l›k özlemi içinde olmufl-

lard›r. AKP iktidar›nda TRT Os-

manl› sürgünleri üzerine onlar› sa-

hiplenen bir belgesel yap›yor, Yeni

fiafak “82 y›l sonra gelen buluflma”

diye sevincini belirtiyor. Osmanl›

hanedan›n›n erkek üyelerine dönüfl

izni veren de Turgut Özal’dan bafl-

kas› de¤ildi. 

Haneden üyelerinin bas›n karfl›-

s›na ç›kar›ld›klar› yerin seçimi de

oldukça enteresand›. Vahdettin ha-

ini ülkeden kaçarken aya¤›n›n de¤-

di¤i son topraklar Dolmabahçe Sa-

ray›’n›n r›ht›m›d›r. Hanedan da “ye-

niden dönüflünü” Dolmabahçe’de

yapm›flt›r. Bu seçimin hiç kuflkusuz

Kemalist devrime karfl› bir anlam›

vard›r ama anl› flanl› “Atatürkçüler”

bunu da görmezden gelmifllerdir. 

Peki oligarflinin çeflitli kesimle-

rindeki bu Osmanl› hayranl›¤›n›n

kayna¤› nedir? Gerçekte mesela

“›rkç›” faflistlerin Osmanl› hayran›

olmalar› pek mant›kl›, tutarl› de¤il-

dir. Çünkü Osmanl›’da “Türk”, son

dönemlere kadar öyle yüceltilen bir

unsur durumunda de¤ildir. Tersine,

Osmanl› yönetimi önemli ölçüde

devflirmelerden oluflmaktad›r. Fakat

faflisti, islamc›y› ve burjuvay› “Os-

manl› özlemcili¤i”nde buluflturan,

emperyalizme uflakl›klar›n› unut-

mak ve unutturmak istemeleridir.

Bir tür “sömürge kompleksi” de de-

nilebilir buna. 

Emperyalizme karfl› savaflmay›

hiçbir zaman düflünmeyen bu iflbir-

likçi düzenin savunucular›, alt› bofl

bir “emperyal devlet” hülyas›n› da

hiç b›rakmazlar. fiimdi bak›n, is-

lamc›lar “bat›”ya düflmand›rlar, fa-

flistler s›k s›k emperyalizmden söze-

derler. Fakat bunlar yan›lt›c›d›r;

emperyalizme, halklar›n sömürge-

lefltirilmesine özde karfl› de¤illerdir;

‹tirazlar›, kendilerinin bir emperya-

list olamamas›nad›r. “Osmanl› gibi

güçlü olmak” yani Osmanl› gibi ifl-

galler, talanlar yapmak isterler. 

‹ngiliz emperyalizmine özene-

rek “Osmanl› Milletler Toplulu-

¤u” veya Türk Devletler Toplulu-

¤u!” gibi projelerle, “Osmanl› ege-

menli¤i zaman›nda Ortado¤u’da

bar›fl vard›” türünden tarihi gerçek-

lerle ilgisi olmayan söylemlerle,

Osmanl›c›l›¤› bir biçimde canl› tut-

maya çal›fl›yorlar. 

Kurtulufl Savafl›’n› izleyen yar›m

kalm›fl demokratik devrimin padi-

flahl›¤› y›kmas›, bu kesimler taraf›n-

dan sahiplenilmemifltir esas›nda. Ve

süreç içinde Osmanl›’n›n sömürge-

cili¤i, saltanat›n ülkeyi satmas›

unutturulmufl, okullar padiflah re-

simleriyle doldurulmufltur. 

Tabii o padiflahlar›n “torunlar›”

olan “hanedan›n günümüzdeki üye-

leri”ni de buna paralel olarak sahip-

leniyorlar. 

Son Osmanlı Halifesi Abdülme-

cid Efendi ve Osmanlı hanedan ai-

lesi, 3 Mart 1924'te çıkartılan bir

yasa ile yurtdıflına sürüldü. Çünkü

hanedan üzerinden özellikle ‹ngiliz

emperyalizmi yeni oyunlar peflin-

deydi. Burjuva bas›nda, Osmanl›

hanedan›yla ilgili haberlerin de¤ifl-

mez bir özelli¤i, Osmanl› hanedan›-

n›n ne kadar “dürüst” olduklar›,

yurtd›fl›nda (sürgünde) yoksulluk

içinde yaflad›klar›d›r. Birincisi o

saltanat, ülkeyi satm›fl bir kere. Ve

son padiflah ülkeyi bir ‹ngiliz gemi-

sine s›¤›narak terketmifl. Orada “dü-

rüstlük”ten sözedilebilir mi?.. ‹kin-

cisi, Osmanl› hanedan›n›n Türki-

ye'de kalan gayrı menkullerinin be-

deli, “hızla ve son kurufluna kadar”

ödenmifl... Ama hanedan› sevdire-

cekler ya, yalanlar, senaryolar yaz›-

yor Osmanl›c›lar...  

Dolmabahçe Sarayı'ndaki tören-

de, V. Murat'ın torunu Osman Sela-

hattin Osmano¤lu, "fiu an burada

100'den fazla hanedan mensubu

var, hayatta olan 25 flehzadeden

13'ü aramızda. Hanedanın en büyük

üyesi Osman Nami Osmano¤lu bu-

rada" diye konuflmufl.  

Padiflah haz›r, flehzadeler gani...

Ama kimse heveslenmesin, bu halk,

eski hanedanlar› da, yeni -oligarflik-

hanedanlar› da tarihten silecek... 

HHaa nn eedanın Dönüşü! danın Dönüşü! 

Bu ne sevinç, 
bu ne hayranl›k?
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Kapitalizmde hemen hiçbir fley
reklams›z tüketilmiyor. Reklam›
yap›lmayan ürün, de¤ersiz, önem-
siz kategorisine giriyor. Tüketim
ekonomisinin karakteristi¤i olan
“‹ki tane alana bir tane bedava”,
veya “flunu al›rsan yan›nda flu be-
dava” yöntemi, büyük market-
lerden semt pazarlar›na kadar
yay›lm›fl durumda. Buna k›-
saca promosyon deniyor. 

Promosyon son zamanlarda
düzen islamc›lar› içinde hayli
revaçta. Ama ticarette de¤il,
do¤rudan dinin kendisinde
promosyon uyguluyor bu is-
lamc›lar. 

‹lk örnekleri hat›rlanaca¤› gibi, Ku-
ran kurslar›nda ortaya ç›kt›. 

8 Y›ll›k e¤itim uygulamas› ve üni-
versitelerdeki engeller nedeniyle
“müflterisi” azalan Kuran kurslar›-
na “müflteri” çekmek için pro-
mosyon uygulamaya bafllad›
imamlar. “Kuran kursunu baflar›y-
la bitirenlere bilgisayar, hatim in-
direne bisiklet” diye bafllayan bu
promosyon, hayli yayg›nlaflt›...
(Müflteri, asl›nda bizim tan›m›m›z
de¤il, bizzat islamc›lar›n bak›fl›n›n
do¤urdu¤u bir tan›md›r.)

Geçti¤imiz günlerde bunun yeni iki
örne¤ine tan›k olduk. 

Birincisi, orucun, tam da kapitaliz-
min tüketim de¤erleriyle yap›lan
reklam›yd›: “Oruç ttut zzay›fla!”

‹kinci dini-kapitalist reklam örne¤i
ise, 11. S›n›f Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitab›nda ç›kt› karfl›m›za.
Kitab› yazan “islam ulemas›”, ki-
tapta “abdest suyunun tansiyonu
normallefltirip alyuvarlar› art›rma-
ya kadar pek çok yarar› oldu¤u-
nu...” iddia ediyordu.  

Bu örnekler, islam ad›na bir çürü-
menin, baflka bir deyiflle kapitaliz-
min her fleyi oldu¤u gibi, dini de
nas›l çürüttü¤ünün örnekleridir.
Ve görülece¤i gibi örnekler art›k
“münferit” olmaktan ç›km›flt›r. 

Nedir bunlardaki mant›k:

Oruç, dini bir vecibedir. Ödülü “se-
vap”t›r. 

Ama kapitalistleflen islamc›, orucu,
en revaçtaki tüketim formlar› için-
de kabul ettirmeye çal›fl›yor in-
sanlara. Revaçta olan ne? Kapita-
lizm, say›s›z ürünü, özellikle ka-
d›nlara “zay›flat›c›” diye sunuyor;
uyan›k kapitalist islamc›, bunu al›-
yor ve oruca uyguluyor. 

Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Suat
Cebeci; “ibadetleri biz Allah em-
retti¤i için yapar›z... ‹badet t›bb›

veya sportif gerekçelerle yap›l-
maz.” diyor. Do¤ru diyor tabii. 

Ama anlafl›lan art›k bu anlay›fl, is-
lamc› camiada oldukça “akade-
mik, teorik” kal›yor. Dinde pro-
mosyona, islamc› çevrelerden
pek bir itiraz yükselmedi¤ine gö-
re, bu sonuca varmak kaç›n›lmaz. 

‹slamc›lar, kapitalist yöntemlere
öylesine angaje olmufllard›r ki,
oruçu “zay›flama”yla pazarlayan
bir anlay›fl›n, yar›n çok etkili bir
diyet reklam› karfl›s›nda orucu an-
lams›zlaflt›raca¤›n›n bile fark›nda
de¤iller.

Sadece “tansiyonunu normallefltir-
mek, alyuvarlar› art›rmak” rekla-
m›n›n sonucunda abdest al›p na-
maz k›lmaya bafllayan biri, tansi-
yonu normallefltiren daha etkili bir
“su” piyasaya sürüldü¤ünde, al
abdestini, namaz›n da senin ol-
sun der rahatça, de¤il mi!

Kuran oku, bilgisayar al kazan..
Hatim indir, bisiklet kazan... Oruç
tut zay›fla!.. Abdest al, tansiyonun
dengelensin... 

Taha Akyol, ibadetin bu kadar
“reklam” edilmesine bozulmufl
olacak ki, bu “tehlike”ye de¤inip,
bunun faydac›l›k, baflka deyiflle,
pragmatizm oldu¤unu söylüyor.
Öyledir. Ve pragmatizm öyle bir

fleydir ki, içine s›zd›¤› tüm inanç-
lar›, ideolojileri, örgütleri, kurumla-
r› çürütür. Ve pragmatizm de halis
bir burjuva ideolojisidir.

“Dini bir buyruk” oldu¤u savunulan
türban›, moda dünyas›n›n fahiflele-
rinin bafl›nda pazarlamaya çal›flan
ve bundan hiçbir rahats›zl›k duy-
mayan bir kültür, kapitalist çürü-
müfllü¤ün doruklar›ndad›r art›k.
Gerçek flu ki; tüm bunlar, dinin, ka-
pitalizm karfl›s›ndaki zay›fl›¤›n›n,
ideolojik güçsüzlü¤ünün ürünüdür. 

Mesela, islam yorumcular› “tarikat-
ta davet yoktur” diyorlar. Ama ül-

kemizdeki tüm tarikat-
lar, davet üzerine
örgütleniyor; çünkü
tarikatlar, siyasi ve
ticari bir güç arac›-
d›r art›k. Dolay›s›yla,
ne kadar çok mürit
kazan›rlarsa, o ka-
dar siyasi ve ticari

güç elde edilmifl olacakt›r. 

Y›llar önce U¤ur Mumcu, dinle ti-
caretin içiçe girmesi karfl›s›nda flu
sat›rlar› yazm›flt›:

“Her fleyin bir sahtesi var.  Paran›n
sahtesi var... Tablonun sahtesi
var... Alt›n›n, gümüflün, elmas›n
sahteleri var... Var o¤lu var!.. Di-
nin sahtesi, siyasete kar›flm›fl ola-
n›d›r. 

Siyaset ticarete, ticaret siyasete,
din de her ikisine araç edildi mi,
art›k bu sömürünün sonu gelmez.
din ticaretiyle meflgul olanlara ba-
k›n, hemen hepsi milyarderdir... O
ne kolay... Çek bir besmele, gel-
sin paralar... 

Elhamdülillah müslüman›z!... El-
hamdülillah milyarderiz!... Bir ko-
lumuz siyasette, bir kolumuz tica-
rette, ayaklar›m›z tarikatlarda...
Bir üçgen bu... Ticaret, siyaset,
tarikat üçgeni...”

U¤ur Mumcu, bu sat›rlar› 1993’te
yazm›fl. Bugünleri görseydi, san›-
r›z söyleyecek söz bulamazd›.
Ama söylenecek söz belli.  

Kapitalizm karfl›s›nda bir alternatif
üretemeyen islam, kaç›n›lmaz ola-
rak onun kurallar›na tabi olmakta-
d›r. Örnek verilen ve daha da ve-
rilebilecek olan tüm bu geliflmele-
rin kayna¤›nda bu vard›r.  

Promosyonlu
D‹N
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yurtd›fl›

Emekçiler Meydana Ç›kt› 
‹sviçre’nin en büyük iflçi sendikas› UN‹A

taraf›ndan 23 Ey-
lül günü baflkent
Bern’de, hak
gasplar›na son
verilmesi ve üc-
retlerin yükseltil-
mesi talebiyle bü-
yük bir yürüyüfl
ve miting düzen-
lendi. Türkiyeli örgütlerin de pankartlar›yla
kat›ld›klar› yürüyüfle Basel Kültür Merkezi,
“Yeni Göçmen ve ‹ltica Yasalar›na Hay›r”, TA-
YAD Komite, “Erdo¤an’a Özgürlük”, DHKC ta-
raftarlar› ise, “Emperyalizm Halklar›n Direni-
fliyle Yenilecek, Yaflas›n Sosyalizm” pankart-
lar›yla, Parti-Cephe bayraklar›yla kat›ld›lar. 

Binlerce iflçi ve emekçinin kat›ld›¤› yürü-
yüfl Ulusal Parlamento binas› önünde yap›lan
mitingle son bulurken, ‹sviçre Sendikalar Bir-
li¤i Baflkan› Paul Rechtsteiner, ”‹flverenlerin
kârlar› sürekli artmakta. Biz hakk›m›z› iste-
mezsek bu kârlardan emekçiler yararlana-
mayacak. Bunu kabul edemeyiz. ‹sviçre’de
yeni bir s›n›f savafl› var. Bu s›n›f savafl› zen-
ginlerin, emekçilere karfl› yürüttü¤ü bir sa-
vafl” dedi. Rechtsteiner sözlerine, “Biz Ameri-
ka gibi olmak istemiyoruz. Yukar›dakilerin
utanmazca zenginleflmesine, alt ve orta taba-
kalar›n gelirlerine sürekli bask› yap›lmas›na
tahammül edemeyiz” ifadeleri ile son verdi.

‹ltica Yasas›’na Protesto
Yeni Yabanc›lar ve ‹ltica Yasalar› ile ilgili

referandumun sonuçland›¤› 24 Eylül günü ‹s-
viçre'nin en büyük kenti Zürich'te 1500 kifli-
nin kat›ld›¤› bir yürüyüfl yap›ld›. Yasan›n ka-
bul edilmesini protesto eden yabanc›lar ve sol
gruplar, Interpol taraf›ndan arand›¤› gerek-
çesiyle Türkiye'ye iade edilmesine karar veri-
len Erdo¤an Elmas'›n serbest b›rak›lmas›n› is-
tediler. Aufbau ve di¤er ‹sviçreli anti-faflist,
ilerici gruplar taraf›ndan düzenlenen yürüyü-
fle, Cephe taraftarlar› ve Türkiyeli baz› dev-
rimci örgütler de destek verdi. Yürüyüfl esna-
s›nda polisle yer yer çat›flmalar  yaflan›rken,
yap›lan konuflmalarda Erdo¤an Elmas ve ‹s-
viçreli anarflist tutsak Marco Camenisch’in 11
Eylül'den bu yana açl›k grevi yapt›klar› duyu-
ruldu. 

Emperyalist s›n›f kini ve

Belçika Savc›s› Delmulle
Johan Delmulle, Belçika’da gö-

rülen DHKC davas›n›n savc›s›. Ba-

har Kimyongür’ün Hollanda’da tu-

tuklanarak Türkiye’ye iade edilmesi

için haz›rlanan devlet komplosu

içinde yerald›¤› daha geçen hafta

belgelenen ve Belçika bas›n›nda da

genifl yeralan federal savc›. O’nu

gündeme getirense, hukukçulu¤u

de¤il, hukuk kimli¤ini kullanarak

yürüttü¤ü savafl ve “s›n›f kini”. 

Geçti¤imiz hafta görülen DHKC

temyiz davas›n›n duruflmalar›nda,

“Bu benim kiflisel meselem art›k,

ben 3 gecedir uyuyam›yorum...”

sözleriyle d›flavurdu¤u gibi, bu dava

nezdinde Türkiyeli devrimcilere

ama genel olarak Marksizm’e, Leni-

nizm’e, sola karfl›, tam anlam›yla

kinle, düflmanl›kla dolu. Bu yüzden

de “hukukçu” kimli¤ini kolayca bir

yana b›rak›p, istihbarat örgütleriyle

elbirli¤i içinde komplolar kurmakta

herhangi bir beis görmüyor. Devlet

komplosunun ve DHKC davas›n›n

ayn› savafl›n iki farkl› cephesi oldu-

¤unu en iyi bilenlerin bafl›nda geli-

yor O. Bu nedenle de, DGM savc›-

lar›n› aratan iddianamesi ile kendi

ülkesinin burjuva hukuk kurallar›n›

da sonuna kadar zorlayarak, ço¤u

zaman çi¤neyerek yerald›¤› davay›

“hukuki” bir olay de¤il, s›n›f savafl›-

n›n arenas› olarak görüyor ve bunu

çok kez ortaya koyuyor. 

Belçika’da bir polis devleti kur-

ma hayalleri ile bilinen Delmulle;

kat›ld›¤› programlarda, yeni geliflti-

rilen polis teknikleriyle ilgili uzman

olarak konufluyor, özel takip ve

araflt›rma yöntemlerine iliflkin kon-

feranslar veriyor. Brüksel DHKC

Enformasyon Bürosu’na yerlefltiri-

len dinleme cihaz›n›n ortaya ç›kar›l-

m›fl olmas› da, öfkesini alevlendiren

baflka bir etken olmufltu. 

Delmulle’nin DHKC davas›na

özel olarak atanmas› da, s›radan bir

hukuki prosedür de¤ildi. Görülme-

ye baflland›¤› ilk dönemde sadece

“kriminal” suçlamalardan oluflan

dosyaya “terörist” suçlamalar› da

ekledi. Cezalar› artt›rmak için, ha-

yal gücünü zorlayarak anti-terör ya-

sas›n› kullanmak amac›yla senaryo

yazd›, hayali “eylemler” üretti.

Mahkeme kürsüsünde Kimyon-

gür’ü suçlarken, “bir bas›n toplant›-

s›nda eylem üstlendiler!” derken,

asla buna dair bir kan›t gösterme

kayg›s› gütmedi. Zaten Delmulle’ün

kendi söylemine göre buna “gerek

de yok”tu.

Mahkemede, sözetti¤i toplant›-

n›n görüntüleri savunma avukatlar›

taraf›ndan gösterilir ve bu görüntü-

lerde aç›k bir flekilde ne DHKC ad›-

na konufluldu¤u ne de eylem üstlen-

di¤i ispatlan›r. Yalan› ortaya ç›km›fl-

t›r ama yine de önemi yoktur.

Bir ülkenin kendi vatandafl›n› ia-

de hakk›n›n bulunmad›¤› halde, sav-

c› Delmulle, Kimyongür’ün Türki-

ye’ye iadesi için gizli toplant›lara

kat›l›yor, Hollanda ile iletiflime ge-

çiyor, kiflinin tutuklanmas› için bilgi

aktar›yor. Olay›n bir baflka yönü de

Kimyongür’ün Belçika’da yarg›la-

n›yor olmas›: Üstelik henüz hakk›n-

da kesin bir karar yok, temyiz dava-

s›n› beklemekte oldu¤u dönemde

savc› iadenin, baflka ülkede tutuklat-

man›n yollar›n› ar›yor. Bu flekilde,

vatandafl› oldu¤u ülkeden iade edil-

meme, temyiz hakk›, adil yarg›lama

gibi hukukun en önemli ilkelerini

ihlal ediyor. Legal ve illegal tüm

yöntemlere baflvurarak, tam bir si-

yasi yarg›lama yürütüyor.

Son olarak, Delmulle’ün mari-

fetlerinin ortaya ç›kmas›ndan sonra

aç›klama yapan, ‹fade ve Örgütlen-

me Özgürlük Komitesi (CLEA)

aç›klamas›ndan aktaral›m: “Devle-

tin, vatandafllar›n ç›karlar›n› temsil

etmesi gereken savc› Delmulle ade-

ta kanun d›fl› yöntemlere baflvur-

makta. Delmulle’ün yapm›fl olduk-

lar› bu davada savc› olarak yer al-

mas› için yeterli yetkinli¤e sahip ol-

mad›¤›n› gösteriyor. Bu dava hü-

kümsüzlükle sonuçland›r›lmal›.”



7 Ekim
1967 - 6.
Filo ülke-
m i z d e n
kovuldu...
Amerikan
6. Filo’su
Türkiye’yi

ziyaret edecekti. Gençlik gün-
ler öncesinden haz›rland›. ‹TÜ,
Y›ld›z Teknik ve ODTÜ Talebe
Birlikleri’nin temsilcileri 7 Ekim
1967’de ABD’yi protesto eden
ve ABD askerlerinin karaya ç›-
k›fllar›n› engellemeyi amaçla-
yan bir miting düzenledi. 6.Fi-
lo’dan hiç kimse Dolmabah-
çe’ye ç›kma-
ya cesaret
edemedi.

FKF, 6. Filo
limanda kal-

d›¤› süre boyunca sürdürmek
üzere Dolmabahçe’de açl›k
grevine bafllad›. Polis greve sal-
d›rd›. Eylem yeni kat›l›mlarla
sürdürüldü. Bu arada karaya
ç›kabilen Amerikal›lar pislikle-
rini sergilemekte gecikmezler.
‹stanbul’da 7 Amerikal›, sark›n-
t›l›k yapmak, kavga etmek suç-
lar›yla adliyeye sevkedildi. 15
Ekim’de ‹zmir Cumhuriyet
Meydan›’nda Amerika protesto
edildi. 16 Ekim gecesi Taksim
An›t›’n›n önünde bir gösteriyle
ABD bayra¤› yak›ld›... 6. Filo
17 Ekim’de ülkemizden defo-
lup gitmek üzere demir al›r-

ken; FKF filo
g i t t i k t e n
sonra eylem-
lerini sona
erdirdi.

■■ 1 Ekim 1949- Çin Halk Cum-
huriyeti kuruldu.

■■ 1 Ekim 1995- Dinar’da dep-
rem. Afyon’un Dinar ‹lçesi’nde
meydana gelen depremde
100’den fazla kifli ölürken yüz-
lerce kifli  yaraland›. 

■■ 2 Ekim 1992 - fi›rnak ve Çu-
kurca'dan sonra Kulp'a sald›r›l-
d›. Kulp'un yan›s›ra Silopi ve
Nusaybin'de sald›r›lar›n hedefi
oldu. Binlerce Kürt yoksulu göç
ettirildi.

■■ 4 Ekim 1994 - Diyarbak›r
Hapishanesi’nde özel tim, jan-
darma ve gardiyanlar›n sald›r›s›
sonucunda 2 tutsak katledilirken
20’si a¤›r 120 tutsak yaraland›.

■■ 5 Ekim 1996- Gazi ve Zü-
beyde Han›m mahalleleri Halk
Meclisi aç›ld›.

■■ 5 Ekim 1997 - DLMK flenli¤i-
nin 7’ncisi ‹stanbul’da yap›ld›. 

■■ 6 Ekim 1923- ‹stanbul’da
emperyalistlerin 5 y›l süren iflga-
li sona erdi. 

■■ 8 Ekim 1980 - Kurtulufl örgü-
tünden Necdet Adal› ve MHP’li
Mustafa Pehlivanl› idam edildi.

■ ■ 9 Ekim 1994 - ‹stanbul'un
çeflitli semtlerinde yap›lan flen-
liklerle DHKP-C'nin kuruluflu
kutland›. 

■■ 10 Ekim 1969 - Fikir Kulüp-
leri Federasyonu 4. Kurulta-
y›'nda federasyon “Türkiye Dev-
rimci Gençlik Federasyonu”
(DEV-GENÇ) ad›n› ald›.

■■ 26 Ekim 1991 - ‘90 Temmuz
eylemlerinin doru¤unda kurulan
‹lk memur sendikas› KAM-SEN,
3. kez aç›ld›. 

■■ 31 Ekim 1991- Türkiye Ö¤-
renci Dernekleri Federasyo-
nu (TÖDEF)'in 1. Gençlik Ku-
rultay› 35 ilden ö¤renci
kat›l›m›yla ‹stanbul'da topland›.

■■ 20 Ekim 1978 - ‹TÜ Elekt-
rik Fakültesi Dekan› Prof.
Bedri Karafakio¤lu, faflistler
taraf›ndan katledildi. Bedri
Karafakio¤lu’nun 22 Ekim
1978’de yap›lan cenaze töreni
de devrimcilerin önderli¤inde
onbinlerin kat›l›m›yla “faflist
terörü” protesto gösterilerine
dönüfltürüldü.

■ ■ 8 Ekim 1978 - BAHÇEL‹EVLER
KATL‹AMI - Ankara Bahçeliev-
ler’de T‹P’li gençlerin kald›¤›
bir evi basan ve bafllar›nda Ab-

dullah Çatl› ve Haluk K›r-
c›’n›n oldu¤u faflistler telle bo-
¤arak, kurflunlayarak 7 kifliyi
katlettiler. 

■■ 6 Ekim 1990- Profesör

Bahriye Üçok kendisine gön-
derilen bombal› paketle katle-
dildi.

■ ■ 14 Ekim 1992 - DO⁄AN-

fiEH‹R'DE KATL‹AM - Do¤an-
flehir'in Çavufllu Köyü’nde 23
Kürt yurtseveri jandarmalar ta-
raf›ndan katledildi.

Ekim 1982
“Anayasaya Hay›r”
kampanyas›
12 Eylül faflist cuntas›n›n
aç›k faflizmi kurumsallaflt›r-
mak amac›yla haz›rlad›¤›
anayasaya karfl›, Devrimci
Sol "Anayasaya Hay›r" slo-
gan›yla kampanya yürüttü.
Kampanya çerçevesinde
Türkiye'nin Köln Baflkonso-
loslu¤u Devrimci Sol mili-
tanlar› taraf›ndan bas›larak
iflgal edildi. 
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14 Ekim 1970  
G‹SLAVED D‹REN‹fi‹
15-16 Haziran Direnifli boyun-
ca çal›flmad›klar› gerekçesiyle
patron taraf›ndan cezaland›r›l-
mak istenen Eyüp'teki Gislaved
Lastik Fabrikas› iflçileri fabrikay›
iflgal ettiler. ‹flgalin ikinci gü-
nünde polis fabrikan›n duvar›n›
buldozerlerle y›karak iflçilere
sald›rd›. Ç›kan çat›flmada iflçi
Hüseyin Çapkan polis taraf›n-
dan vurularak öldürüldü. 90 kifli
yaraland›. 



25 Eylül 1994’de

silah›n›n kaza ile atefl

almas› sonucunda ya-

ralanarak kan kayb›n-

dan flehit düflen Bedii

CENG‹Z, Mersin'in Kazanl› Beldesi’nde

mezar› bafl›nda düzenlenen bir törenle an›ld›.

24 Eylül günü ö¤len saatlerinde yap›lan anmada

TAYAD'l› Aileler ve yoldafllar›, karanfillerle bezedik-

leri Bedii’nin mezar› bafl›nda, bir kez daha zafere dair

sözlerini tekrarlad›lar. 

“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” yaz›l› pan-

kart›n alt›nda, "Bedii Cengiz Ölümsüzdür" sloganla-

r›yla, Bedii’nin devrimci yaflam›n› and›lar, anlatt›lar.

Büyük bir miras vard› önlerinde. Bedii Cengiz de bu

miras› b›rakanlardan birisiydi. Bedii’yi yak›ndan tan›-

yan Hasan B‹BER'in ondan ö¤rendiklerini anlatt›¤›

konuflmas› ilgiyle dinlendi. Anma töreni Arap halk›n›n

geleneklerine uygun olarak bahur yak›lmas›yla son

buldu.

Taylan Özgür An›ld›
Taylan Özgür, gençli¤in ilk flehitlerinden biriydi.

Ayn› zamanda oligarflinin “faili meçhul” cinayetleri-

nin de ilklerindendi.  

23 Eylül 1969'da Beyaz›t Kampüsü'nde katledilen

Taylan Özgür, 37. ölüm y›ldönümünde Ankara'da Ce-

beci Mezarl›¤›'ndaki mezar› bafl›nda an›ld›. Anmaya

Taylan Özgür'ün yak›nlar›, çeflitli demokratik kitle ör-

gütleri ve D‹SK’lilerin kat›ld›. 

Devrimci ozan

Ruhi Su, 21. ölüm

y › l d ö n ü m ü n d e

Zincirlikuyu'daki mezar› bafl›nda an›ld›. 19 Eylül gü-

nü düzenlenen anmaya Ruhi Su Dostlar Korosu’nun

eski ve yeni üyeleri, Grup Yorum elemanlar›, çeflitli

DKÖ’lerin temsilcileri ve yak›nlar›, sevenleri kat›ld›. 

Örnek bir sanatç› tavr›yla mücadele içinde yera-

lan, cuntan›n bask› ve engellemeleri sonucu tedavisi-

nin engellenmesi so-

nucu aram›zdan ayr›-

lan Ruhi Su, türküle-

riyle mücadelemizde

yaflamaya devam edi-

yor. 

Arap Halk›n›n Yi¤it 

Evlad› Bedii An›ld›

Ruhi Su An›ld›

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ‹lçesi Çamdal› Köyü yak›n-
lar›nda gerillayla oligarflinin askeri güçleri aras›nda ç›kan
çat›flmada flehit düfltü. 

1976 Tokat do¤umlu Ali R›za, 1993’de, DEV-GENÇ’lilerle
tan›flarak mücadeleye kat›ld›. 1997’de gerilla olarak Ka-
radeniz Recai Dinçel K›r Gerilla Birli¤i’nde yerald›. 

Ali RR›za AAKASLAN

Bir gerilla komutan›, sos-
yalizmin inflas›n›n mimar-
lar›ndan biri, enternasyo-
nalizmi yaflam biçimi hali-
ne getiren bir devrimciydi. 

1956-59’da Küba’n›n Sier-
ra Maestra Da¤lar›’nda
Batista diktatörlü¤üne
karfl› devrim ve sosyalizm
için savaflt›. Devrimden
sonra e¤itimden ekonomi-
ye kadar birçok alanda gö-
rev üstlendi. Küba’daki
görevini tamamlad›¤›n›
düflündü¤ü noktada baflka
ülkelerin devrim mücade-
lesine katk›da bulunmak
için yollara düfltü. Boliv-
ya’da gerilla savafl›n› bafl-
latt›. 9 Ekim 1967’de, Bo-
livya Da¤lar›’nda savafl›r-

ken ABD’nin emriyle katledildi.

Che, 1928'de Arjantin'in Rossario kentinde do¤du. 1947'de t›p fakültesine
girdi. 1949'da bir arkadafl›yla birlikte bütün Latin Amerika'y› içine alan mo-
tosikletli bir tura ç›kt›. Bu tur, onun hayat›n›n dönüm noktas›d›r. Halklar›n
hangi koflullarda yaflad›¤›n› gördü; devrimden baflka çözümün olmad›¤›n› ka-
fas›nda netlefltirdi; bu kendi tercihinin de netleflmesi demekti. 1955’te Küba
gerilla hareketinde yeralmaya karar verdi. 9 Ekim 1967’de Bolivya da¤la-
r›nda flehit düflerken, devrimcilere örnek bir devrim yaflam›n› miras b›rakt›.

Che GGUEVARA

Behice BBORAN

Hikmet KKIVILCIMLI

1910’da Bursa'da do¤du. 1962'de Türkiye ‹flçi Partisi'ne
giriflinden ölümüne kadar T‹P içinde yerald›. 1970’den iti-
baren genel baflkan› oldu¤u T‹P, Türkiye solunda reformiz-
min ana kayna¤› olsa da, kapitalizme karfl› sosyalizmi, fa-
flizme karfl› demokrasiyi savunmakta kendi anlay›fl› içinde
›srarl› oldu. Boran, 12 Eylül cuntas›ndan sonra ç›kt›¤› yurt-
d›fl›ndayken 10 Ekim 1987’de öldü. 

1902’de Makedonya’n›n Prifltine Kasabas›’nda do¤du. ‹s-
tanbul T›p Fakültesi’ndeyken sosyalizme sempati duydu.
Kurtulufl savafl›na kat›ld›. TKP'nin 1925'te yap›lan 2. Kong-
resinde Merkez Komitesine seçildi. Sosyalist faaliyetleri ne-
deniyle onlarca y›l›n› hapishanelerde geçirdi. 12 Mart Dar-
besi’nden sonra yurtd›fl›na ç›kt› ve 11 Ekim 1971'de
Belgrad'da, arkas›nda devrime ve sosyalizme adanm›fl bir
hayat b›rakarak aram›zdan ayr›ld›.


