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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 12 Ekim

18 EkimBir DEV-GENÇ’imiz var...
Selam olsun, üniversite
bahçesinde, 1 May›s
meydan›nda, fabrika
önünde, gecekonduda 

yürekleriyle savaflan DEV-GENÇ’lilere

Tarih: 10 Ekim 2006 /  Saat: 19.00  
Yer: Gençlik Federasyonu

GRUP YYORUM // SSöylefliler

Tarih: 09.10.2006
Yer: Dokuz Eylül
Üniversitesi  ‹ktisat
Fakültesi
Dekorsan Kafe –
‹ZM‹R
Saat: 12.00 

Tarih: 10.10.2006
Yer: Yakap›nar Köyü - ‹ZM‹R
Saat: 14.00

Tarih: 11.10.2006
Yer: Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi - ‹ZM‹R
Saat: 12.00

Tarih: 11.10.2006
Yer: Bademler Köyü - ‹ZM‹R
Saat: 17.00

Tarih: 12.10.2006
Yer: Özgürlük Çay Bahçesi,

Sivasl›-UfiAK
Saat: 13.00

Tarih: 12.10.2006
Yer: Fidan Can
Kafe, Banaz -
UfiAK
Saat: 16.00

GRUP YYORUM // KKonserler

Tarih: 13.10.2006
Yer: ‹stanbul 1 No'lu Dü¤ün Salonu
- UfiAK
Saat: 20.30

Tarih: 14.10.2006
Yer: Konyaalt› Aç›khava Tiyatrosu -
Antalya 
Saat: 20.30

TAYAD’l› Aileler’in 14 Ekim günü saat 10.00-18.00
aras›nda yapacaklar› açl›k grevlerinin yerleri flöyle:

Yenibosna
Gebze
Alibeyköy

● Tutuklu Aileleri 
Bülteni Adresi 

Merkez Mah. Perihan Sok.
Çiçek Palas No: 114 Kat: 4
Daire: 8 fiiflli / ‹st. 

●Bahçelievler Temel 
Haklar’ın Yeni Adresi 

Zafer Mahallesi, Yahya Kemal
Sk. No:11 D:2 Yenibosna-
Bahçelievler-‹stanbul
Telefon: 0 212 452 70 23 

●Yağmurlu Şehitleri   
Anması

Yer: Küçükarmutlu Cemevi
Tarih: 8 Ekim 2006
Saat: 15.00

37. y›l›nda 
DEV-GENÇ’imizi 

selaml›yoruz

‹dil Kültür Merkezi'nde
Grup YYorum KKorosu
‹dil ÇÇocuk KKorosu

ayr›ca
Ba¤lama -- GGitar -- YYan FFlüt --

Halkoyunlar› -- TTiyatro
kay›tlar› bafllad›

Son BBaflvuru TTarihi:
15 Ekim 2006

Adres:
Mahmut fievket Pafla Mh. 

Mektep Sk. No:4 Okmeydan› - ‹st.
Tel: 0 212 253 78 88

‘80'nin Ekim'inde 12 Eylül Cuntas›’n›n he-
men ard›ndan gelen günlerde ‹stanbul'un
iflkencehanelerinde flehit verdi¤imiz Ahmet
Karlangaç'tan sözediyoruz. O, genç, yeni
insanlar›m›z için belki de yaln›zca birkaç y›l-
d›r flehitler sayfas›nda gördükleri bir foto¤raf ve birkaç sat›rl›k bilgi-
den ibaret. Oysa... O, Devrimci Sol'un daha '80 öncesi oluflturdu¤u
SDB'lerin ilk komutanlar›ndand›r. Yani sürecin en önemli görevlerin-
den birini üstlenmifltir. Ama onu d›fltan gözleyen biri ona pek de böy-
le bir görevi yak›flt›ramaz. Görünürde fazla atak, giriflken falan de¤il-
dir. Hatta sorunlar›, görevleri ele al›fl›na bak›nca “bu çok sa¤lamc› m›-
d›r” diye de düflünebilirsiniz. 

Hep mütevazi ve düflünen bir yap›s› vard›r. Sorular sorar. Soruna ilifl-
kin muhtelif olas›l›klar› dile getirir. Ama düflüncelili¤i tereddütlerin-
den de¤il, planl›, programl› olmas›ndand›r. O ifli tam ve do¤ru yap-
mak iste¤indedir. Pratikte sonuç al›c›d›r. Düflünür, plan›n› yapar ve
gerçekten de sonuç al›r. “Keskin” görünmeyi de¤il, hep “düflünceli”
görünme pahas›na sorumlu davranmay› tercih eder. Evet, anlamaya
çal›flan soru sorar. Sorunun olmad›¤› yerde, her fleye “tamam” denil-
di¤i yerde, bir sa¤l›ks›zl›k, yetersizlik vard›r. Geçifltirmecilik vard›r.
Bu yüzdendir ki, “tamam” denilenlerin asl›nda pek de tamam olmad›-
¤› görülür ço¤unlukla. 

Kimileri daha öndedir. Herkes tan›r. Ve bir anlamda söylenebilir ki,

bu anlam›yla yayg›n özellik popülistliktir.
“Ben nas›l ortada görünmüyorum, niye geri
planda kal›yorum” diye adeta yerinde dura-
maz. Karlangaç ‹TÜ'nün militanlar›ndan biri-
dir; ama içlerinde en az tan›nan›d›r... Bedii

de, Karlangaç da, ya da örne¤in 12 Temmuz'un Bilal'i gibi, yine ya-
k›n dönemde flehit düflen ‹rfan gibi insanlar›m›z ise yukar›da anlatt›-
¤›m›z tiplemenin tamamen d›fl›nda insanlard›r. Yüzüne bakt›¤›nda, s›-
radan davran›fllar›n› izledi¤inde böyle sivrilen bir yanlar› yoktur, tam
tersinedir. Ama ifl yaparken, bir görevi yerine getirirken, yoldafllar›y-
la iliflkilerinde, sahiplenmelerinde, bu cilalanm›fl tiplemelerin tama-
men d›fl›ndaki insanlard›r. 

Gösteriflsizdir Karlangaç, ama bulundu¤u her yerde sayg› uyand›ran
biridir. Denilebilir ki, Karlangaç Devrimci Sol'un ortaya ç›k›fl›nda, va-
roluflunda, Devrimci Sol oluflunda önemli roller üstlenen insanlar›m›z-
dan biridir. 

Mütevazilik dedi¤imiz fley esas›nda kararl›l›¤›n ve kendine güvenin
ifadesidir. Gerçekten de ancak kararl› olanlar, kendilerine güvenenler
mütevazi olabilirler. O, kararl›l›¤›n› ve kendine güvenini iflkencehane-
ye tafl›yarak da göstermifltir. Karlangaç 12 Eylül sürecinin iflkenceha-
nelerinde ilk uzlaflmaz direnifllerin birinin de sahibidir. Her yoldafl›m›z
büyük görevleri aynen Karlangaç yoldafl›m›z gibi mütevazili¤iyle, gös-
teriflsizli¤iyle, görev adam› olufluyla üstlenmesini bilmelidir.

����������	�



Ahmet KKARLANGAÇ

Ali EEkber BBARIfi -- 1971 Dersim-Malazgirt do¤umlu Ali Ek-
ber Bar›fl, halk›n›n özgürlük mücadelesinde yeralma-
n›n bedeli olarak 1997’de KP-‹Ö`ne üyelik suçlama-
s›yla tutukland›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra Kand›-
ra F Tipi hücrelerine at›lan Ali Ekber Bar›fl, 24 May›s’ta
süresiz açl›k grevini ölüm orucuna çevirdi. Durumu
a¤›rlaflt›¤›nda ‹zmit Devlet Hastanesi`ne kald›r›lan Ali

Ekber, tüm müdahaleleri reddederek 18 Ekim 2001’de, direniflinin 170. gününde flehit düfltü.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Av. Fuat Erdo¤an ve ‹smet Erdo-
¤an'la birlikte Befliktafl’ta bir kafede
katledilen Devrimci Memur Hareke-
ti’nin yarat›c›lar›ndan Elmas Yalç›n
mezar› bafl›nda ailesi ve devrimci
memurlar taraf›ndan düzenlenen
bir törenle an›ld›. 28 Eylül’de Feri-
köy Helvac› Dede Mezarl›¤›'nda ya-
p›lan anmada Devrimci Memur Ha-
reketi ad›na Tüm Bel Sen 1 No'lu
fiube yöneticilerinden ‹brahim Sön-
mez flöyle seslendi Elmas Yalç›n’a:
"Sen rahat uyu Elmas... Aradan 12
y›l geçmifl olsa da bugün burada

hayk›ran sesler mücadeleni unutturmaya çal›flanlara karfl› bir cevap ve ayn› za-
manda unutulmad›¤›n›n bir göstergesidir. Sana söz demifltik mücadelen bitme-
yecek sürecek diye... Evet yine alanlarday›z ve mücadeleni hayk›rmak için iflte
buraday›z..." 

Tüm Bel Sen Genel Baflkan› Vicdan Baykara da, anmada yapt›¤› konuflmada El-
mas Yalç›n'›n unutulmayaca¤›n› ve mücadelesinin her zaman sürece¤ini vurgu-
lad›. Anmaya Grup Yorum da kat›larak marfllar›n› seslendirdi. Elmas Yalç›n'›n ai-
lesinin de k›sa konuflmalarda duygular›n› dile getirdi¤i anma, ailenin helva da¤›t-
mas›yla bitirildi. 

Ayhan PPEKTAfiBar›fl BBUDAK
Dersim’de k›r ge-
rilla birli¤inde sa-
vaflç› olan Bar›fl,
12 Ekim
1997’de, zaafla-
r›n› yenme konu-
sunda umutsuzlu-
¤a düfltü¤ü bir an-
da, düzene dön-
mek ya da düflma-
na teslim olup iha-
net etmektense,
nöbet s›ras›nda in-
tihar ederek ara-
m›zdan ayr›ld›. 

Aslan BB‹LG‹N
Tokat Turhal’da dev-
rimci demokratik ça-
l›flmalar›yla biliniyor-
du. Veterinerdi. Dev-
rimci Halk Güçler’in
bölge koordinasyo-
nunda çeflitli görev-
ler alm›flt›. 15 Ekim
1996’da kontrgeril-
lan›n evlerine düzen-
ledi¤i bask›nda an-
nesi Sakine Bilgin
ve babas› Mehmet
Bilgin’le birlikte kat-
ledildi.

Ahmet KKARLANGAÇ

Devrimci hareketin önder kadrolar›ndand›. 1957
y›l›nda Ad›yaman’da do¤du. 12 Mart sonras›
devrimci mücadeleye kat›ld› ve hareketin yeni-
den örgütlenmesinde birçok görevler üstlendi.
1980’de eski Baflbakan Nihat Erim’in cezaland›-
r›lmas› eylemiyle ilgili olarak gözalt›na al›nd›. ‹fl-
kenceciler karfl›s›nda boyun e¤medi. 12 Ekim
1980’de gözalt›ndayken katledildi. 

1962 Malatya do¤um-
luydu. ‹zmir Liseli DEV-
GENÇ’in yönetici kad-
rolar›ndan biriydi. Ç›-
narl› Meslek Lisesi’nde
bafllayan devrimci mü-
cadelesi, 12 Eylül Cun-
tas› koflullar›nda da te-
reddütsüz sürdü. Ekim
1980’de Alsancak’ta
emperyalist bir kuru-
lufla karfl› bir eylem s›-
ras›nda elindeki bom-
ban›n patlamas› sonu-
cu flehit düfltü. 

“Sana ssöz ddemifltik... 
‹flte bburaday›z!”

TAVIR
Dergisi’nin
Ekim 2006
say›s› ç›kt›

Devrimci
Mücadelede
Mimar ve
Mühendislerin
Dergisi
+ ‹VME’nin
2. say›s› ç›kt›

TECR‹TE
KARfiI 
AÇLIK 
GREV‹!

:Çakmak Dura¤›
:Cumhuriyet Meydan›
:Cengiz Topel Caddesi, Trafo önü



G
eneraller, yaln›z ülkenin s›n›rla-

r›n›n de¤il, “demokrasinin s›-

n›rlar›n›n” da kendi denetimlerinde

oldu¤unu bir kez daha hat›rlatt›lar

unutanlara. Generaller, “AB’ye

uyum” yasalar›yla Türkiye’nin yö-

netim biçiminin de¤iflti¤i veya de-

¤iflmekte oldu¤u iddialar›n›n karfl›-

s›na “biz yerimizdeyiz, bu ülke bize

ra¤men yönetilemez” diyerek ç›kt›-

lar... Ve bir kez daha biz devrimcile-

rin söylediklerini do¤rulad›lar.  

A
sl›nda bu ülke gerçeklerine he-

saplardan, demagojilerden

uzak bir flekilde bakanlar, ülkemiz-

de nas›l bir “demokrasi” oldu¤unu,

bu demokrasinin s›n›rlar›n›n kimler

taraf›ndan nas›l, ne zaman çizildi¤i-

ni çok aç›k görürler. Bu ülkeyi yö-

neten “ana” yasan›n yap›c›s› ordu-

dur. Ve 24 y›ld›r hiçbir düzen iktida-

r›, bu anayasay› temelden de¤ifltir-

meye soyunmam›flt›r. 12 Eylül as-

keri yönetiminin yapt›¤› Anayasa-

n›n 24 y›ld›r de¤ifltirilmedi¤i bir ül-

kede, generallerin bugün yapt›¤› bir

yerde malum-u iland›r. Evet, ordu-

nun sistemdeki yeri, yine ordu tara-

f›ndan belirlenmifltir. Bu yer, her

daim sistemin iflleyiflini denetleyen,

yönlendiren ve gerekti¤inde “koru-

ma ve kollama” görevini ifa eden

güç olmas›d›r. Bu anlamda general-

lerin geçen haftaki konuflmalar›yla

yapt›klar› da budur. Yani sistemin

kurulufluna, anayasas›na, yasalar›na

ve fiili gerçeklerine ayk›r› bir du-

rum yoktur. 

H
at›rlanaca¤› gibi, bir süre önce

‹spanya’da benzer uyar›larda

bulunan bir general görevden al›n-

m›flt›. Geçen hafta içinde de ‹sra-

il’de Baflbakan’› elefltiren bir gene-

ral görevden al›nd›. Peki Türkiye’de

böyle bir örnek var m›? Ülkemizde-

ki iktidar olmayan iktidarlar, bu-

nu ak›llar›ndan bile geçirmezler. O

kadar ki, görevdeki baflbakana,

aç›kça “pezevenk” diyen bir gene-

ral karfl›s›nda bile seslerini ç›karta-

mam›fllard›r. O generalle ilgili gös-

termelik bir soruflturma aç›lmas›n›

bile isteyememifllerdir. Peki ne ya-

parlar? Demirel gibi, benim tank›m

topum mu var ki, onlara karfl› ç›ka-

y›m deyip k›v›rt›r, ya da Erbakan gi-

bi önlerine getirilen 28 fiubat karar-

lar›n› “pafla pafla” imzalarlar. Ordu

“git” dedi¤inde giderler... Tablo

buysa, bu sistemin ad›na demokrasi

mi denir peki?  

M
ahir Çayan flöyle demiflti:

“Bizim gibi ülkelerdeki oli-

garflik yönetim, rahatl›kla iflçi ve

emekçi kitlelerin demokratik hak ve

özgürlüklerinin olmad›¤› tam bir

dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebil-

mektedirler. Buna sömürge tipi fa-
flizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya

klasik burjuva demokrasisi ile uzak-

tan yak›ndan iliflkisi olmayan “tem-

sili demokrasi” ile icra edilir (gizli
faflizm) ya da sand›ksal demokrasi-

ye itibar edilmeden aç›kça icra edi-

lir.” 

1
2 Eylül yönetimi, ç›kard›¤› yasa-

lar, oluflturdu¤u kurumlarla, Ma-

hir Çayan’›n aç›k faflizm diye tarif

etti¤i rejimi süreklilefltirmiflti. Biz

bu durumu 12 Eylül sonras› “aç›k

faflizmin muhteva olarak devam

etmesi” olarak adland›rm›flt›k. Fa-

flizm bu ülkenin yönetim biçimiydi.

Emperyalizm taraf›ndan yukar›dan

afla¤›ya kurulan bu sistem, öyle bir

kaç yasal düzenlemeyle de¤iflemez-

di elbette. Biz bu gerçe¤i bildi¤imiz

için, ülkemizde yaflananlar bizim

aç›m›zdan sürpriz olmuyor, biz fla-

fl›rm›yoruz, daha  önemlisi, ülke-

mizdeki siyasi sisteme, demokratik-

leflmeye iliflkin bizim öngörülerimiz

Ordu’nun Faflist
Sistemdeki Yeri

Anti-emperyalizm ve ilericilik, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, generallere b›ra-

k›lamayacak, generallerle birlikte düflünülemeyecek kadar de¤erli ve

onurlu kavramlard›r. Bu mücadele ony›llard›r devrimcilerin önderli¤inde

sürdürülen bir mücadeledir zaten. Ordu, 45’ten bu yana bu mücadelenin

karfl›s›ndad›r. 45’ten bu yana bu ülkede faflizmin uygulay›c›s›d›r. 

3 Ordu’nun faflist sistemdeki yeri

5 Generaller tehdit ya¤d›rd›!

7   Washington’da yeni bir fley yok

9 _ PKK, 5. kez ateflkes ilan etti

11  Uluslararas› tecrit ve tecrite karfl› 

mücadele sempozyumu

12  Ayd›nlar›n ‘Tecrite Son’ ça¤r›lar› yükseliyor

16  AKP’nin kap›lar› ‘Tecrite Son’ diyen

hukukçulara kapal›

18  Röportaj: ‹ki tarih yaz›l›yor! Biri alçakl›¤›n

tarihi di¤eri onurun ve erdemin tarihi 

21  O ‘görmeyi’ tercih etti

23  Türkiye Sosyal Forumu

26  Direnifl ‹srail’i ikinci kez Lübnan’dan kovdu

28  Gençlik Dizi- 2:

FKF’nin DEV-GENÇ’e dönüflümü

31  Hayat›n içindeki teori: Gençli¤in örgütlenme

ve mücadele sorunlar› - 2

35  Gençlik: Böyle bir gençlik olmayaca¤›z!

36  Gençlik okulunda ‘katil bakanlar’ istemedi

38  Köylü: Tohumculuk kanun tasar›s›

40  Emek: KESK’e ba¤l› sendikalar

41  Kapitalist Batakl›k: Sa¤l›¤›n›z “kâr”a emanet

42  Pislik yuvalar›n› da¤›tmaya devam ediyoruz

44  Polise öldürme yetkisi Murat Kasap’a infaz!

45  Sar›gazi HÖC Temsilcili¤i aç›klamas›

47  Haklar ve özgürlükler mücadelesinde

yeni bir mevzi

48  Yurtd›fl›: TAYAD Komite kampanyas›

49  Bas›ndan

50  Ulucanlar flehitleri ölümsüzdür
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hep do¤ru ç›k›yor.  Ancak sistemin

niteli¤i konusunda yan›lg› içinde

olanlar, güncel politik geliflmelere

iliflkin de sürekli yan›l›yorlar. Dur-

madan ve tekrar tekrar yan›l›yor, an-

cak faflizm gerçe¤iyle yüzleflmekten

de kaçmaya devam ediyorlar. 

M
ahir Çayan’›n sözünü etti¤i

“sömürge tipi faflizm”, mesela

Hitler, Mussolini faflizmlerinden

farkl› olarak, afla¤›dan yukar›ya ik-

tidar olmufl bir faflizm de¤ildir. Yu-

kar›dan afla¤›ya kurumlaflt›r›lm›flt›r.

Bu ne anlama gelir? Bu, ülkemizde-

ki faflizmin esas olarak devlet me-

kanizmas›na, onun içinde de en bafl-

ta orduya dayand›¤› anlam›na gelir.

Yani k›sacas›, ordu, ülkemizde fa-

flizmin temel dayana¤›d›r.  

‹
flte böyle oldu¤u içindir ki, biz

“ordu”nun demokratiklefltirilme-

si, “sivil iktidara” ba¤lanmas› gibi

spekülasyonlar› fazla ciddiye alma-

y›z. Çünkü e¤er bu spekülasyonlara

bak›l›rsa, ordu daha 1983 y›l›nda

seçimlerle iktidar› “sivillere” devre-

dip k›fllas›na çekilmiflti. Y›llard›r

"ordu politikan›n d›fl›ndad›r", "ordu

k›fllas›ndad›r" sözleri duymuyor

muyuz? O kadar geriye gitmeyelim

derseniz, MGK Genel Sekreterli-

¤i’ne bir “sivil”in atanmas›yla da

ordu sivillere tabi k›l›n›yordu güya. 

O
rdu, yönetendir. Böyle oldu¤u

içindir ki, ordu ayn› zamanda

“dokunulmaz”d›r. Öte yandan, el-

bette ordunun “iktidar”› da mutlak

de¤ildir. Oligarfli içinde hep bir ikti-

dar kavgas› vard›r. Cumhurbaflkan-

l›¤› seçimi öncesi, oligarfli içi çelifl-

kiler, daha özel olarak da AKP ile

Genelkurmay aras›ndaki çeliflki flid-

detlenmektedir. Genelkurmay, Tay-

yip Erdo¤an gibi “islamc›” kökenli

bir liderin Çankaya’ya ç›kmas›n› bir

mevzi kayb› olarak görmektedir ve

bu noktada bir mevzi savafl›n› bafl-

latm›flt›r. 

G
eneraller, oligarfli içi iktidar

kavgas›nda kendi saflar›n› ge-

niflletmek için bu kavgay› kah “ge-

ricili¤e” karfl› bir kavga gibi, kah

“AB’nin emperyalist tahakkümüne”

karfl› bir kavga gibi sunmaktad›r.

Büyükan›t, “en büyük iki tehdit irti-

ca ve bölücülüktür” derken, bu poli-

tikay› formüle etmektedir. “‹rtica”

üzerinden AKP’yle, “bölücülük”

üzerinden ise AB ile iktidar savafl›

yürütmektedir. Genelkurmay’›n

AB’yle verdi¤i iktidar savafl›, daha

önceki pek çok yaz›m›zda da vurgu-

lad›¤›m›z gibi, anti-emperyalist bir

karakter tafl›mamaktad›r. TSK, Av-

rupa emperyalist tekellerinin bir nu-

maral› orta¤› oldu¤u gibi, NATO

üyesi olarak da o merkeze ba¤›ml›-

d›r; Ordu’nun AB’yle iktidar kav-

gas›, AB üyeli¤i koflullar›nda

TSK’nin düzen içindeki konumunu

en üst düzeyde muhafaza etme kav-

gas›d›r. Yani daha aç›k ifade eder-

sek TSK, AB’ye karfl› hep flunu de-

mifltir; “Tamam istedi¤iniz her fleyi

yapal›m, ama içte TSK yönetmeye

ve istedi¤i bask› politikalar›n› sür-

dürmeye devam etsin!”

T
SK’n›n AKP’yle kavgas› ise, ta-

mamen bir “iç iktidar kavga-

s›”d›r. Ordu her dönem -halk›n mü-

cadelesine, devrime karfl›- dincili¤i

gelifltirmifl, zaman zaman da bu ge-

liflmeyi belli bir noktada durdurma

tavr› içinde olmufltur. Bu anlamda,

ordunun AB karfl›tl›¤› anti-emper-

yalist bir muhtevaya sahip olmad›¤›

gibi, “irtica” karfl›tl›¤› da ilerici bir

muhtevaya sahip de¤ildir. 

G
enelkurmay’›n flu anda “irti-

ca”y› hedef gösteriyor olmas›,

kimseyi, özellikle de küçük-burjuva

ilerici, demokrat kesimleri yan›lt-

mamal›d›r. Bu ülkede Genelkurmay

veya hükümetler, kimi hedef göste-

rirlerse göstersinler, sonuçta düze-

nin yönelece¤i yer, soldur. Unutul-

mas›n ki, mafyay›, fleriatç›lar› he-

def göstererek ç›kar›lan yasalar bile,

hep sola karfl› uygulanm›flt›r. Ordu-

nun etkinli¤inin ve müdahalesinin

art›r›lmas›yla oluflacak bask› ve te-

rör ortam›n›n en büyük zarar›n› sol

ve halk görecektir. Sol ve halk, laik-

lik-irtica sunni saflaflmas›na düflme-

den, AKP ve Genelkurmay’a kar-

fl› haklar ve özgürlükler mücadele-

sini yükseltmelidir. 

M
esela, Milliyet yazarlar›ndan

Melih Afl›k generallerin aç›k-

lamalar›n› flöyle de¤erlendiriyor:

“Türkiye’de saflar netlefliyor, renk-

ler ayr›l›yor... Bir yanda rejimi ABD

ve AB deste¤inde ‘fleriat devleti’ yö-

nünde de¤ifltirmek isteyenler; bir

yanda laik demokratik cumhuriyet

ilkelerine dayal› Anayasay› savun-

makta kararl› olanlar...” (3 Ekim

2006) Bu tahlil, büyük bir yan›lg›-

d›r. Böyle bir saflaflma yoktur. Ge-

nelkurmay’› ABD ve AB’nin karfl›-

s›na yerlefltirmek, siyasi körlüktür.

Generallerin b›rak›n emperyalizme

karfl› olmas›n›, “irtica karfl›tl›klar›”

bile riyakarcad›r. Gerçek anlamda

karfl› de¤illerdir. Bunun kan›tlar›

son 26 y›lda yeterince vard›r. ‹rtica

da, tarikatlar da, Susurluklar da,

kontrgerilla da, Hizbullah da, hep

ordunun bafl›n›n alt›ndan ç›km›flt›r. 

G
eneraller, Cumhurbaflkan› Se-

zer “irticai tehdit art›yor, irti-

cai taban geniflletiliyor” diye bas

bas ba¤›r›yorlar güya konuflmalar›n-

da. Bir kere flunu herkes görmelidir;

solu yoketmek için vargücüyle çal›-

flan hiç kimse, gericili¤in güçlenme-

sinden flikayet edemez. Ony›llard›r

cuntalarla, infazlarla, kaybetmelerle,

iflkencelerle, F Tipleri’yle solu ve

devrimcileri yoketmeye çal›flanlar,

elbetteki siyasi arenada aç›lacak

bofllu¤un dinci, faflist gericilik tara-

f›ndan doldurulaca¤›n› bilmekteydi-

ler ve bunu istiyorlard› da.

A
nti-emperyalizm ve ilericilik,

ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, ge-

nerallere b›rak›lamayacak, general-

lerle birlikte düflünülemeyecek ka-

dar de¤erli ve onurlu kavramlard›r.

Demokratlar, ilericiler, elbette geri-

cili¤e, fleriatç›l›¤a karfl› da mücade-

le edecekler, anti-emperyalistler el-

bette ABD ve AB emperyalizminin

karfl›s›nda boyun e¤meyecekler; bu

mücadele ony›llard›r devrimcilerin

önderli¤inde sürdürülen bir müca-

deledir zaten. Ordu, 45’ten bu yana

bu mücadelenin karfl›s›ndad›r.

45’ten bu yana bu ülkede faflizmin

uygulay›c›s›d›r. 45’ten bu yana bu

ülkede hiç demokrasi olmam›flt›r.

Bütün bu gerçekleri bilelim ve ülke-

mizi, ülkemizdeki tüm siyasi, aske-

ri güçleri iyi tan›yal›m; saf›m›z› da

buna göre belirleyelim. 
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“Türkiye demokratikleflti”

“MGK sivilleflti”

“TSK demokratlaflt›”

“Darbeler dönemi kapand›”

Bunlar, ülkemiz siyasetinde s›k

s›k tekrarlanan, s›k s›k hayat tara-

f›ndan yalanlanmas›na ra¤men, yi-

ne de tekrarlanmaya devam edilen

beylik burjuva siyaset sözleridir. 

Kuvvet Komutanlar› ve Genel-

kurmay Baflkan›, geçen hafta bo-

yunca peflpefle yapt›klar› konuflma-

larla, kendilerinin çizdi¤i s›n›rlar›

kabul etmeyen herkese tehditler

ya¤d›rd›lar. 

Generallerin konuflmalar›, “as-

kerin yeniden siyasete dönüflü”,

“askerin, siyasi rolünün k›s›tlanma-

s›na direnci” fleklinde de¤erlendi-

rildi. Kimileri ise “28 fiubat benze-

ri günler” olarak adland›rd› yaflan›-

lan süreci. 

Bu ve buna benzer de¤erlendir-

meler yapanlar, esas›nda en baflta

sözünü etti¤imiz demagojileri fazla-

s›yla ciddiye alanlard›r. Ordunun

“iç siyasetten” gerçekten uzaklaflt›-

¤›n›, ordunun oligarflik yönetim

içindeki a¤›rl›¤›n›n azald›¤›n› düflü-

nenler, bu ç›k›fla, “geri dönüfl” gibi

tan›mlar yapmaktad›r. Oysa oligar-

flik sistem aç›s›ndan ordunun yerin-

de temel bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

“AB’ye uyum” yasalar› da böyle bir

de¤ifliklik gerçeklefltirmemifltir. Bu

anlamda, generallerin ç›k›fl›, “geri

dönüfl”ten çok, oligarfli içi iktidar

kavgas›nda sesini yükseltmedir. Ta-

bii, bu tehditlerin düzenin her kesi-

mi taraf›ndan kuzu kuzu dinlenmesi

de, ordunun yeri konusunda yan›l-

g›lar içinde olanlara, Türkiye gerçe-

¤ini yeniden göstermektedir.  

‘Çankaya kavgas›’, oligarfli 

içi kavgan›n yeni mevzisidir

Generallerin konuflmalar›n› yerli

yerine oturtmak için ilk olarak flunu

hat›rlatmal›y›z; “irtican›n tehlike ol-

du¤u”, geçen y›l, yine ayn› günlerde

yine ayn› yerde “Harp Akademile-

ri’nin aç›l›fl töreninde o zamanki

Genelkurmay Baflkan› Hilmi Özkök

taraf›ndan da dile getirilmifltir. 

Hilmi Özkök 20 Nisan 2005’te

yapt›¤› 90 dakikal›k konuflmada

flunlar› demiflti: “‹rtica, devletle ba-

r›fl›k bir görüntü alt›nda sürüyor.

PKK, AB sürecini kullan›yor. Üniter

devlet tart›fl›lmaz. AB, Türkiye'nin

önemini anlamad›.”

Gerek bafll›klar, gerek muhteva

itibar›yla bu konuflma Büyükan›t’›n

yapt›¤› konuflmadan pek farkl› de-

¤ildir. Fakat hiç kuflkusuz Büyüka-

n›t’›n konuflmas›, Özkök’ün konufl-

mas›ndan daha müdahaleci ve da-

ha tehditkar bir muhtevaya sahip-

tir. Baflka bir deyiflle genelkurmay

sesini biraz daha yükseltmifltir. Bu-

nun da bir çok nedeni vard›r. Temel

neden Cumhurbaflkanl›¤›’nda so-

mutlanan “iktidar” kavgas›d›r.

Bunun yan›nda ordu içi ve d›fl›nda

Özkök’ü “yumuflak” bulan kesimle-

rin tepkilerinin nötralize edilmesin-

den, TSK’n›n AKP ya¤c›s› kesimle-

ri kendi yan›na çekmek için gözda-

¤› vermesine kadar çeflitli etkenler

de say›labilir. 

Baflta ordu olmak üzere düzen

kurumlar› üzerindeki AB bask›lan-

mas›n›n azalmas›, “teröre karfl› mü-

cadele” stratejisinin öne ç›kmas›yla

en genelde ordular›n insiyatifinin

artmas› gibi etkenler de TSK’n›n

“sesini yükseltmesi”ni mümkün k›-

lan konjonktürel koflullard›r. 

AKP-Genelkurmay iktidar 

kavgas›

AKP iktidar›n›n bafl›ndan bu ya-

na ekonomide, Kürt sorununda, Irak

ve Lübnan konusunda... AKP ve

Genelkurmay ayn› politikalar› izle-

diler. Bu konularda aralar›nda orta-

ya ç›kan nüans farkl›l›klar ise, ya ifl-

birlikçilikte, sömürüde kendi so-

rumluluklar›n› kitleler gözünde kü-

çültmek, veya iç iktidar kavgas›na

ba¤l› itirazlar olarak flekillenmifltir.  

Bugün ise, Genelkurmay do¤ru-

dan AKP’yi geriletme amaçl› bir ç›-

k›fl yapmaktad›r. S›ralad›¤›m›z tüm

konularda AKP ile ayn› politikalar›

savundu¤u için, ne ekonomi, ne

Irak politikas›, ne Kürt sorunu ne de

haklar ve özgürlükler üzerinden

AKP’yi s›k›flt›rmas› mümkün de¤il-

dir. Geriye yaln›zca “irtica” mesele-

si kalmaktad›r. 

Bu anlamda generallerin “teh-

dit” tan›m›, iç iktidar kavgas›n›n

ürünüdür. Konuflmalar›nda “irtica

tehdidi”nden bol bol söz eden gene-

raller, mesela ›rkç›l›¤›n, flovenizmin

yükselmesinden, linç sald›r›lar›n-

dan hiç rahats›z de¤iller. Onu bir

“tehdit” olarak bile görmüyorlar. 

Esas›nda TSK’n›n “irtica”y› ne

kadar ve nas›l tehdit gördü¤ü de çok

tart›flmal›d›r. TSK, kendi iktidar›n›

zay›flatacak bir kadrolaflmaya kar-

fl›d›r; ama bunun d›fl›nda, toplumun

tarikatlar arac›l›¤›yla etkisizlefltiril-

mesine temelde bir itiraz› yoktur.
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“Rejimle ilgili baz› endifleleri-

mizden rahats›zl›k duyan-

lar varsa bu onlar›

ba¤lar.” 

Genelkurmay Baflkan› Yaflar

Büyükan›t

“TSK baflka ordulara benze-

mez... 'iç mihraklarla'

mücadelesini 'tavizsiz yü-

rütecektir”

Kara Kuvvetleri Komutan› ‹l-

ker Baflbu¤

“Çat› y›k›l›rsa herkes

alt›nda kal›r.”

Hava Kuvvetleri Komutan›

Orgeneral Faruk Cömert

“Bu mihraklar ya ülkeyi terk

edecekler ya da Anadolu

denizinde bo¤ulacaklar!”

Deniz Kuvvetleri Komutan›

Oramiral Yener Karahano¤lu 

Generaller, tehdit ya¤d›rd›!



TSK’n›n bu konudaki politikas›,

dincilik, tarikatç›l›k, tamamen dev-

letin hizmetinde olsun, ama devlet-

te de fazla yetki ve etki sahibi olma-

s›nlar fleklinde özetlenebilir. TSK,

“irtica tehdittir” dedi¤i noktada bu

s›n›rlar›n belli ölçülerde zorlanmas›

sözkonusu demektir. Bugün de so-

run bir yan›yla budur. 

Generallerin tutars›zl›klar› 

cahillikleri ve devrimcilikleri

Asl›nda generallerin konuflmala-

r›nda esas olan, iktidar kavgas›nda

oynad›¤› rol oldu¤u için, pek kimse

konuflmalar›n içeri¤iyle, ayr›nt›la-

r›yla ilgilenmiyor do¤al olarak. An-

cak içeri¤e bak›ld›¤›nda, burjuva

bas›n›n s›k s›k dile getirdi¤i “Türk

ordusunun kendini çok iyi yetifltir-

mifl subaylar›” tezinin koca bir saf-

sata oldu¤u görülüyor. 

Emperyalizm, kapitalizm, küre-

selleflme, AB konusunda hiç bir bil-

limsel içeri¤i, iç tutarl›l›¤› olmayan,

bu kavramlar›n bilimsel tarihsel

karfl›l›klar›ndan bihaber cümleler

cirit at›yor herbirinin konuflma me-

tinlerinde. Deniz Kuvvetleri Komu-

tan› Oramiral Karahano¤lu diyor ki:

“TSK, AB için Anayasa'daki temel

de¤erlerden asla taviz vermez.”

Oysa, art›k en s›radan insan bile bi-

liyor ki, AB üyeli¤i, onun kriterleri-

ni de kabul etmektir. 

Dahas›, küreselleflmeye, evren-

sel kapitalizme güya “veryans›n”

eden generaller, 1945’ten bu yana

ve hali haz›rda kimin emrinde ve

hizmetinde acaba? Irak’a asker gön-

derelim diye ç›rp›n›rken, küresel-

leflmenin ufla¤› ve askeri olduklar›-

n›n fark›nda de¤iller mi? 

Elbette fark›ndalar; bu anlamda

generallerin bu tür sözlerine özel bir

anlam yüklemek, yan›lg›d›r; bunlar

en baya¤› demagojiler olarak, em-

peryalizmin uflakl›¤›n› gizlemenin

araçlar› olarak generallerin konufl-

malar›nda yeralan bofl sözlerdir. 

Generallerin “irticaya” karfl›

kendi saflar›n› geniflletmek için bu

konuflmalarda baflvurduklar› taktik-

lerden biri de bol bol “devrim-

ler”den, “devrimcilik”ten sözetme-

leri oldu. Mesela KKK ‹lker Bafl-

bu¤ konuflmas›nda “Devrimlerin

baz› kesimler taraf›ndan bilinçli,

sab›rl› ve planl› bir flekilde afl›nd›-

r›lmaya çal›fl›ld›¤› ve bu yönde de

kayda de¤er bir mesafe al›nd›¤›

gerçektir" derken, Deniz Kuvvetleri

Komutan› da “devrimcili¤e” övgü

yap›yordu. 

Ülkeyi satm›fls›n›z, emperyaliz-

me ba¤›ml› hale getirmiflsiniz ve üs-

telik emperyalizm ad›na iflgalin

bekçili¤ini yap›yorsunuz, sonra kal-

k›p “devrim”lerden sözediyorsu-

nuz. Riyakarl›¤›n dik alas›!

Sezer: Haklar ve Özgürlükler 

K›s›tlanabilir

Cumhurbaflkan› Necdet Sezer’in

parlamentonun aç›l›fl›nda yapt›¤›

konuflma da hiç kuflkusuz generalle-

rin konuflmas›ndan ayr› düflünülme-

mesi gereken bir konuflmad›r. Ko-

nuflmalar›n›n bir çok bölümü zaten

ayn› kalemden ve kafadan ç›km›fl

gibidir. Ancak Sezer’in konuflmas›-

n›n bir bölümü vard› ki, “hukukçu”

kimli¤i ve “sivil” yönetici olmas›

itibar›yla çok daha çarp›c›yd›. 

Cumhurbaflkan› Sezer, konufl-

mas›nda “gerekirse Laik Cumhuri-

yet'i korumak için temel hak ve öz-

gürlükler s›n›rland›r›labilir.” diyor-

du. Esas›nda bu tüm burjuva yöneti-

cilerin ve tüm generallerin, polis

fleflerinin her zaman kafas›nda bu-

lunan bir düflüncedir. Ama burjuva

politikac›lar “politik kayg›larla” bu-

nu genellikle aç›k ifade etmezler.

Generaller ise zaman zaman “flu in-

san haklar›, demokrasi olmayacakt›

ki, biz iki haftada hallederiz” diye-

rek görüfllerini daha aç›k sergile-

mifllerdir. Sezer, iflte bu görüflü flim-

di düzenin en üst yetkilisi olarak ve

üstelik parlamento çat›s› alt›nda di-

le getirmifltir. Ve ilginç olan, bu dü-

flüncesinden dolay› da o parlamen-

todan hiçbir tepki görmemifltir.  

Sezer’in orada esas olarak

“TSK’ya s›rt›n› dayayarak” ve

“TSK ad›na” konufltu¤u da gözö-

nünde bulundurulursa, Parlamento,

tüm tarihi boyunca oldu¤u gibi, bir

kez daha generaller önünde suspus-

tur. Burjuva medya, öteki düzen

partileri, generallerin tehditleri kar-

fl›s›nda boyun e¤mifltir. ‹tirazlar ve

elefltiriler ise, c›l›z, korkakça ve te-

reddütlüdür. 

AKP’nin “irticai tehdit yok”

aç›klamas›, Generallerin “irtica bü-

yük tehdit” aç›klamas›yla cevaplan-

d›. fiimdi oligarfli içi iktidar kavgas›

“irtica” üzerinden sürecek ve halk›

yine laiklik-irtica üzerinden saflafl-

t›rmaya çal›flacaklar. Generaller,

gerçekte “kendileri gibi düflünme-

yen herkesi” tehdit ediyorlar. Her-

kesin ç›karlar› ise, laiklik-fleriat

kavgas›nda de¤il... 
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Cuntalar› iflte
bu kafalar 
alk›fll›yor!
“Büyükan›t'›n konuflmas› s›ras›n-
da RTE 'nin ‘yüzü as›lm›fl’.
Oysa bizler önceki günden beri
iki konuflman›n içeri¤ine... Orge-
neral Büyükan›t'›n son vurgula-
malar›na içtenlikle kat›l›yor ve...
Oh nihayet ‘Demokrat ama
söyleyince oturtan konuflma-
lar dinledik’ diyebiliyoruz.”

Cüneyt ARCAYÜREK 
Cumhuriyet 27.08.2006

***
“Genelkurmay Baflkan›'n›n konufl-
mas›ndan sonra gazetelere bir
göz at›nca flafl›r›p kal›yorsunuz.
... Ciddi ciddi '‹flte bu kez askerin
ifli bitti' görüflüne kendilerini
inand›rm›fl olacaklar ki, askerin
ç›k›fl›n› hafife al›yorlar. Kime gü-
veniyorlar? Avrupa Birli¤i'ne
mi? Kretschmer 'e mi? Oli Rehn 'e
mi? Bush 'a m›? ‹lerleme raporu-
na m›? ‹ktidara m›? Hepsine mi?
... Askerin siyaset d›fl›nda kalma-
s›yla, askerin rejimin ve ülkenin
y›k›l›fl›n› seyretmesi aras›ndaki
fark› görmemek için ya gerçekten
çok saf olmak ya da gerçekten o
sonucu istiyor olmak gerek.”

Hikmet Bila
Cumhuriyet 04.10.2006



B a fl b a k a n

Tayyip Erdo¤an, ABD Baflkan›

Bush'la alt›nc› kez bulufltu. 

Erdo¤an-Bush görüflmesinde

kim kimin gözlerinin içine nas›l

bakt›, kim hangi renk elbise giydi,

Erdo¤an’a ne kadar önem verildi,

bunlar üzerinde durmayaca¤›z el-

bette. Burjuva medya zaten sadece

bunlar› anlat›yor. 

Görüflmenin as›l önemli yan›,

halklara karfl› ne tür anlaflmalar ya-

p›ld›¤›d›r. Ki bunlar da görüflmele-

rin hep gizli b›rak›lan yan›n› olufltu-

rur; anlaflmalar, ancak pratikte ya-

fland›kça anlafl›l›r. 

Her ne kadar Bush-Erdo¤an gö-

rüflmesinde“tek gündem PKK” gibi

yans›t›lsa da, bu pazarl›klar›n ancak

bir kalemidir. AKP’nin gündemi bu

flekilde yans›tmas›, esas olarak Or-

tado¤u çap›ndaki ABD iflbirlikçili-

¤ini gizleme amaçl›d›r. 

ABD-Türkiye pazarl›klar›nda,

ABD’nin birçok iste¤i ve iflbirlikçi

tekelci burjuvazinin de çok yönlü

ç›karlar› vard›r. ABD, AKP iktidar›-

na aç›kça göstermifltir ki; Ortado-

¤u’da iflbirlikçili¤in gerekleri yerine

getirilmezse, ya¤ma ve talandan

pay da yoktur. Bu anlamda da Bush-

Erdo¤an görüflmesinin gündemi de

bunlarla belirlenmektedir. 

*

Görüflmenin oda¤›nda, Türki-

ye’nin ABD emperyalizminin poli-

tikalar›na ne kadar ve nas›l tabi k›l›-

naca¤› var-

d›r. ABD, hizmetleri karfl›l›¤›nda

Türkiye’ye bir fleyler verecektir el-

bette. Bu anlamda, hiç flüphe yok ki,

görüflmede ald›klar› da, verdikleri

de halk düflmanl›¤›d›r. 

*

Türkiye-ABD iliflkilerinde, ger-

çek pazarl›klar ve iflbirlikleri, örtü-

lü olarak sürdürülürken, bu iliflkinin

Türkiye halk›na yans›yan yüzünde,

egemen s›n›flar her zaman adeta ti-

yatro oynam›fllard›r. 

Konjonktüre, ülke içindeki ha-

vaya göre bazen çok samimi, bazen

çok çat›flmal› bir görünüm yans›t-

m›fllard›r. ABD ve Türkiye oligarfli-

sinin liderlerinin ihtiyaçlar›na göre,

iki taraf birbirine istedi¤i görüntüyü

sunma imkan› sa¤lar. 

Mesela; Demirel, ABD Baflka-

n›’yla çekilmifl resimlerini ço¤alt›p

da¤›tarak bunu kendisinin “dünya-

daki itibar›n›n” göstergesi olarak

kulland›¤› gibi, ayn› Demirel,

“Carter’in masas›na yumru¤unu

vurdu” söylentisini ç›kar›p bunu da

seçim malzemesi olarak kullanabil-

mifltir. Yani anti-ABD hava yüksek-

se baflka bir resim, ABD himayesi

ifle yarayacaksa baflka bir resim çi-

zilir ziyaretlerde. 

Bu yüzden, burjuva medyan›n

Washington’dan yazd›¤› “izle-

nim”lerin de, görüflmeye iliflkin res-

mi aç›klamalar›n da hiçbir k›ymeti

yoktur. 

Zaten resmi aç›klamaya bak›n;

Bush ve Erdo¤an selam, protokol,

prosedür fasl› dahil 1 saat 40

dakika görüflmüfller; ama ele

al›nmad›k hiçbir konu kalma-

m›fl neredeyse. O kadar süre içinde

nas›l konufltunuz bunlar›? Dahas›

konufltu¤unuz konularda hangi an-

laflmalara vard›n›z? Bunlar yoktur. 

*

“D›fl politika” ülkemizde genel-

likle “milli” bir dava olarak kabul

edilir ve iç çeliflkiler bu alana yans›-

t›lmamaya çal›fl›l›r. Ancak bu kez

öyle olmam›flt›r. Oligarfli içi çeliflki,

“milli d›fl politika”n›n önüne geç-

mifltir. 

Tayyip Erdo¤an, önce Cumhur-

baflkan› Sezer’in, ard›ndan Genel-

kurmay Baflkan›’n›n aç›klamas›yla,

kendi ülkesinin yöneticileri taraf›n-

dan “tekzip” edilen, söyledi¤i ya-

lanlanan bir Baflbakan durumuna

düflürülmüfltür.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, “irti-

ca tehdidi yok” derken, ülkedeki

yöneticiler farkl› aç›klamalar yap-

m›flt›r. Kürt sorunu konusunda da

PKK ateflkesine iliflkin farkl› sözler

sarfedilmifltir. Hat›rlanaca¤› gibi,

2005 A¤ustos’unda Tayyip Erdo¤an

bir grup ayd›na ve ard›ndan da gitti-

¤i Diyarbak›r’da Kürt sorununda

baz› “çözüm” laflar› etmifltir. Ama

arkas›n› getirememifltir. Evvelki ay

ise, bu kez tam tersi yönde, PKK’ya

karfl› sanki s›n›rötesi askeri sald›r›

düzenlenecekmifl imas› yaparak “flu

günü bekleyin, büyük geliflmeler

olacak” demifl, fakat yine sözünün

arkas›n› getirememifltir. K›sacas›,

herkes görmüfltür ki, AKP’nin “Çö-

zece¤iz” demesinin de, “as›p kese-

riz” demesinin de  alt› bofltur. Çün-

kü ‹KT‹DAR ONDA DE⁄‹LD‹R. 

Baflbakan’›n yoklu¤unda yap›-

lan son aç›klamalarla adeta bunun

alt› bir kez daha çizilmifltir. 

Peki Cumhurbaflkan› Sezer ve

Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t

“h›rslar›na hakim olamayarak” m›

Baflbakanlar’›n› böyle bir duruma

düflürdüler? 

Elbette hay›r! Tayyip Erdo-

7

8 Ekim 2006 / 73

Washington’da yeni bir fley yok;
‹flbirlikçilik, Uflakl›k, Ortado¤u Halklar›na Düflmanl›k!

Tayyip
Erdo¤an

George WW.
Bush’la... 

Dünya halklar›n›n kan›n›

döken ve dünya halklar›

taraf›ndan lanetlenen bir

adam›n “dostu” olmak,

insana o lanetten baflka ne

kazand›r›r?

“Dostum 
ve Bar›fl adam›

Tayyip”



¤an’›n Çankaya’ya ç›k›fl›n›n önünü

kesmek isteyen Sezer ve Genelkur-

may, “güç bizde” diyerek ABD’ye

Tayyip’i desteklememesi mesaj›

vermifllerdir. 

*

Sonuç olarak Tayyip Erdo¤an,

ABD’den istediklerini alamam›flt›r.

Örne¤in en baflta büyük beklenti ya-

ratt›¤› “PKK konusunda” da

ABD’den istedi¤i sözü alamam›flt›r.

O kadar ki, somut bir fley elde ede-

memesi karfl›s›nda, Bush’la görüfl-

mesinden sonra bas›na aç›klama ya-

parken, “terör örgütü konusundaki

kararl›l›¤›n› gözlerinden anlad›m”

diye çocukça bir aç›klama yapmak

zorunda kalm›flt›r. 

Ayn› çocukça tavr›yla da sözleri-

ni “dikkat ederseniz örgütün ismini

kullanm›yorum, zaten onlar›n ama-

c› isimlerini kulland›r›p propagan-

da yapmakt›r” diye devam ettirmifl-

tir. (ABD ile AKP’nin imzalad›¤›

Ortak Vizyon Belgesi'nde PKK ad›-

n›n geçmesini memnuniyetle karfl›-

layan da Erdo¤an’d›.)

Amatör tiyatro oyuncular› gibi...

Sen ABD’yle görüflmenin “temel

gündemi PKK’dir” diye yans›tt›k-

tan sonra, örgütün ismini kullanm›fl-

s›n, kullanmam›fls›n ne farkeder.

‹kincisi flu ki, bu çocukça ve amatör

söylemler, Kürt sorununda Tayyip

Erdo¤an’›n söyleyece¤i bir fleyi ol-

mad›¤›n› da gösteriyor.  

*

Sonuç olarak, burjuva bas›n›n

yazd›¤› gibi “Aylard›r beklenen kri-

tik Beyaz Saray buluflmas› gerçek-

leflti.”

Fakat bu buluflman›n neden do-

lay› “kritik” oldu¤u, bu buluflmada

Ortado¤u halklar›na karfl› hangi an-

laflmalar›n yap›ld›¤›, Erdo¤an’›n ül-

kemiz ad›na hangi taahhütlerde bu-

lundu¤u, emperyalist tekellere han-

gi yeni imtiyazlar›n tan›nd›¤›, s›rd›r. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri

aras›ndaki “diplomasi” böyle sürü-

yor. Emperyalizmin ve iflbirlikçile-

rinin yaratt›¤› tablonun garipli¤i,

görüflmenin kendisinden daha

önemli belki de. Öyle ki, Bush’la

görüflmek için kuyru¤a giriyor

yeni-sömürge ülkelerin liderleri.

Yanyana bir poz verebilmek, ek

olarak Bush’un bir yemek daveti

vermesini sa¤layabilmek için lobi-

ler, ihale rüflvetleri devreye sokulu-

yor. Bunlar da tiyatronun bir parça-

s› çünkü.

Bu tiyatroda sergilenen oyunla,

Tayyip gibi, dünya siyasetindeki ye-

ri, bir sömürge ülkenin kukla yöne-

ticisi olman›n ötesine geçmeyen ifl-

birlikçi politikac›lar, kendilerini,

kendi halklar›na “dünyay› yöneten,

dünya liderleriyle görüfl al›flveriflin-

de bulunan büyük liderler” olarak

pazarl›yorlar. 

Ama hangi oval ofislerde a¤›rla-

n›rlarsa a¤›rlans›nlar, hangi rolde

sunulurlarsa sunulsunlar, hiç bir

dekor ve kostüm, ufla¤›n uflak ol-

du¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez.
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Pentagon, Türkiye'ye 30 adet yeni  F-16 tipi savafl uça¤› sat›lmas› için

kongreye “olumlu görüfl” bildirdi.

Pentagon taraf›ndan yap›lan aç›klamada sat›fl bedelinin 2.9 milyar do-

lar tutaca¤› belirtildi. 

F-16'lar, 12 Eylül generallerinin rüflvet ald›¤› (ve bundan bir türlü yar-

g›lanamad›klar›) Lockheed Martin fiirketi taraf›ndan üretiliyor. 30 adet

yeni F-16’n›n al›nmas›nda rüflvet çarklar› yine döndü mü, belki bunu da 20

y›l sonra ö¤renebilece¤iz. 

Pentagon aç›klamas›nda “Türkiye'ye F-16 sat›fl›n›n, bölgedeki askeri

dengeyi ve ABD'nin K›br›s sorununa müzakerelerle çözüm bulunmas›n›

teflvik çabalar›n› olumsuz etkilemeyece¤i” belirtiliyor. Bölgenin huzuru

konusunda ne kadar da hassaslar. 

‹lginçtir, geçen y›l Yunanistan’a da 30 adet yeni F-16 satm›flt› ABD:

fiimdi 30 tane de Türkiye’ye. Türkiye ve Yunanistan birbirine düflürülüyor,

30 uçak ona, 30 uçak ona sat›l›p denge korunuyor ve Amerikan emperya-

lizminin askerilefltirilmifl ekonomisinin çarklar› dönmeye devam ediyor... 

Oligarfli kime ve neye karfl› silahlan›yor, bunu halka aç›klas›nlar da,

halk›n ekme¤inden suyundan sa¤l›¤›ndan kesin emperyalist tekellere bu

kadar para niye ödeniyor, herkes bilsin!

Gül’den Talabani’ye:

“ABD çekilince 

bafl bafla kalaca¤›z”
Kürt sorununda iktidar›n bak›fl aç›s›n› bir de D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül or-

taya koydu. Talabani’ye “ABD çekilince baflbafla kalaca¤›z” diyen Gül, hiç kuflku

yok ki, ony›llard›r Kuzey Irak’taki Kürt milliyetçi güçleri ve Kürt halk›na karfl› ya-

p›lan say›s›z sald›r›y› hat›rlat›yor olmal›yd›. Yine öyle yapar›z diyerek tehdit ediyor.  

Irak’›n iflgalinde ABD’ye tam destek ve onay veren oligarfli, o iflgalin yaratt›¤›

ortamda Kürtler’in öne ç›kmas›n› hazmedemiyor ve yine bafll›yor tehditlere. Kürt-

ler’in her türlü ulusal hakk›n›, kimli¤ini reddeden, asimilasyoncu ve katliamc› bir

ülkenin D›fliflleri Bakan›’na da bu yak›fl›r. 

30 adet 'F-16 daha!
Askerilefltirilmifl 

Ekonominin Çarklar› Dönüyor



Önce ayd›nlar›n ve DTP’nin

ateflkes ça¤r›lar›n›n, Talabani’nin

PKK’yle bu konuda uzlaflmaya var-

d›klar› aç›klamas›n›n ve son olarak

da ‹mral›’dan Öcalan’›n ayn› ça¤r›-

da bulundu¤unun kamuoyuna yan-

s›mas›n›n ard›ndan KKK, 1

Ekim’den itibaren ateflkes ilan etti. 

PKK, bununla birlikte 5. kez

ateflkes ilan etmifl oluyor. 

KKK Yürütme Konseyi Baflkan›

Murat Karay›lan taraf›ndan aç›kla-

nan kararda, askeri güçlerinin

“üzerlerine imha amaçl› gelinme-

dikçe kesinlikle silah kullanmaya-

ca¤›” belirtilirken, bu karar›n

“KKK sistemine ba¤l› olan tüm

güçler için ba¤lay›c›” oldu¤u da

vurguland›. 

PKK için silahl› mücadele çok

uzun süredir “taktik” bir olguya in-

dirgenmifl oldu¤u için ateflkes kara-

r› da ancak bu çizgisi içinde de¤er-

lendirilebilir. Silahl› mücadeleyi ele

al›fltaki bu reformist yaklafl›m,

PKK’nin tüm politika ve taktikleri-

ni belirlemektedir zaten. Bu anlam-

da da PKK’nin 5. ateflkesinde yeni

bir politika, yeni bir yön yoktur. 

Ateflkeslerin çözümsüz-lük

tarihi

‹lk ateflkes 1993'te ilan edildi.

Esas›nda ülkede süregiden mücade-

le aç›s›ndan b›rak›n ateflkesi günde-

me almay›, Kürt halk›na karfl› imha

sald›r›lar›n›n en üst boyutta sürdü¤ü

bir dönemdi. Ancak PKK’nin atefl-

kes karar›, esas olarak baflka bir ter-

cihin sonucuydu. Bu tercih, emper-

yalizmin “Körfez krizi”yle Ortado-

¤u’ya yapt›¤› müdahalenin sonu-

cunda flekillenen bir tercihti. Em-

peryalizmin bu süreçteki durumunu

“hakimdirler, güçlüdürler, kabul et-

mek gerekir” diye ifade eden Kürt

milliyetçi hareketin önderli¤i, atefl-

kesi de esas olarak bu çizginin bir

parças› olarak görmüfltü. Fakat

PKK emperyalizmi kabul ederken,

emperyalizm ve iflbirlikçileri cephe-

sinden Kürt ulusal hareketini kabul

eden bir yaklafl›m geliflmedi. 

‹kinci ateflkes, 1995 sonunda

ilan edildi. Seçime endeksli bir atefl-

kesti. “Demokrasi ve Bar›fl Bloku”

ad› alt›nda seçimlere girilirken on-

lar›n “elini güçlendirmek” amaçl›y-

d›. Gerek bu ateflkes karar›, gerekse

de 1998’de ilan edilen 3. ateflkes,

oligarflinin sald›r›lar›yla karfl›land›. 

1999'da PKK Önderi Abdullah

Öcalan ‹mral›'dayd› ve ‹mral›’dan

ilan edilen ateflkesin biçimi de ön-

cekilerden farkl› oldu. PKK gerilla-

lar› iradi olarak Türkiye s›n›rlar› d›-

fl›na ç›kar›ld›. 

Ne var ki, bu “taktik” ad›mlar

karfl›l›¤›nda yaflanaca¤› varsay›lan

geliflmelerin hemen hiçbiri gerçek-

leflmedi. Oligarfli b›rak›n bu atefl-

keslere “olumlu” bir karfl›l›k verme-

yi, PKK’yi siyasal olarak sürekli

daha geriye iten bir politika uygula-

d›. PKK bu dayatma karfl›s›nda as-

keri olarak direnebilirdi kuflkusuz,

ama politik olarak direnecek bir çiz-

giye sahip de¤ildi. 

Hemen tüm hedeflerden vazge-

çilmifl, Kürt sorununun çözümü hak

k›r›nt›lar›na indirgenmifl, daha da

önemlisi, burjuva demokrasisinin

zafer kazand›¤› ilan edilip, emper-

yalist sisteme ve oligarflik cumhuri-

yete tabi olma politikas› gelifltiril-

miflti. Bu nedenle, PKK’nin bu sü-

reçten sonraki tüm taktik ve politi-

kalar›, esas olarak düzen içine kabul

edilmeye yönelik olmufltur. Öyle ki,

bu süreç boyunca PKK gerillalar›-

n›n ülke içinde “güvenlik gücü”

olarak istihdam edilmesinden, oli-

garfliyle birlikte Balkanlar, Kafkas-

lar ve Ortado¤u’ya aç›lmaya kadar

pek çok politika dile getirildi. Fakat

sistem bu haliyle de kabul etmiyor-

du Kürt milliyetçi hareketini. Sü-

rekli geriye itiyor ve esas›nda ken-

dini la¤vetmesini dayat›yordu. 

4. ateflkes 1 Haziran 2004'te bo-

zuldu ve süreç bugüne kadar geldi. 

Politik hedef neyse, 

politikalar da ona göre 

belirlenir

Bugünkü ateflkes aç›s›ndan da

elbette as›l tart›fl›lmas› gereken

“Kürt halk›n›n kurtuluflu” sorunu-

nun nas›l görüldü¤üdür. Ateflkesin

veya baflka bir takti¤in do¤rulu¤u-

yanl›fll›¤› ancak bu bütün içinde an-

lam kazan›r. De¤ilse, hiç kuflku yok

ki, egemen s›n›flarla halk güçleri

aras›nda “ateflkes yap›lmaz” diye

bir kural yoktur. Tam tersine, halk›n

hedeflerine ulaflmas›n› yak›nlaflt›ran

ve nihai hedefe giden yolu açan bir

politika olarak ateflkese de, baflka

anlaflmalara da baflvurulabilir. 

Ancak PKK çizgisinin ateflkes

anlay›fl›, bu hedefin d›fl›nda flekil-

lenmifltir. Çünkü zaten ortada “Kürt

halk›n›n kurtuluflu” gibi bütünlüklü

bir hedef, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm

gibi somut politik hedefler yoktur.

PKK, bu hedefleri teorik olarak da

mahkum etmifltir asl›nda. Burada

uzun uzun tekrar etmek gerekmiyor,

ancak UKKTH’nin ömrünü doldur-

du¤undan sosyalizmin iflas etti¤ine,

günümüzde ba¤›ms›zl›k diye bir du-

rumun olamayaca¤›na kadar bu po-

litik hedefleri reddeden teoriler ya-

p›lm›flt›r Öcalan taraf›ndan.   

Nitekim, KKK Yürütme Konse-

yi Baflkan› Murat Karay›lan da son
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PKK, 5. Kez Ateflkes ‹lan Etti

Sonunda herkesin bir

kez daha görece¤ini,

bafltan bir kez daha 

tekrarl›yoruz: Atefl-

kes, Kürt sorununu

çözmez, demokrasinin

önünü açmaz!



ateflkes karar›n› aç›klarken flöyle di-

yordu: 'fiiddetin çözüm olmayaca¤›-

n› geçmifl süreç aç›kça göstermifltir.

Bu mekanizman›n demokratik bir

projeyle sorunu ele alarak köklü çö-

zümünü gündemlefltirmesi en do¤ru

yol olacakt›r.' 

Bu noktada PKK -bugün için-

silahl› bir güç olmas›na ra¤men,

fliddet konusundaki deyifl ve yakla-

fl›mlar›n›n özünde reformizmden bir

fark› yoktur. “Silahl› mücadele”, bir

kurtulufl yolu olarak, mahkum edil-

mektedir. 

Reformizm son ateflkes ça¤r›la-

r›nda da PKK’ye sürekli flunu söy-

lemekteydi: “Demokrasinin önünü

açmak için silahlar› b›rak›n.”

Kürt sorununun çözümünün ve

demokrasi mücadelesinin önünün

“ateflkes”le, hatta “silahlar›n tama-

men b›rak›lmas›”yla aç›laca¤› tezi,

teslimiyetçili¤in kendini “demokrasi

mücadelesi” arkas›na gizlemesidir.

Bu görüfller, temelden çarp›kt›r,

temelden anti-bilimseldir, s›n›flar

mücadelesi gerçe¤iyle hiçbir iliflkisi

yoktur. Tüm tarih, sadece ülkemiz-

den, sadece flu veya bu dönemden

sözetmiyoruz, TÜM TAR‹H, bunun

tersini göstermektedir. 

Emperyalizmin gizli veya aç›k

iflgalinin oldu¤u her ülkede, fafliz-

min, oligarflik diktatörlüklerin yö-

netti¤i her ülkede, halklar›n kurtu-

luflu sadece tek bir yoldan, silahl›

mücadele yolundan gerçekleflmifltir. 

21. yüzy›l›n dünyas›nda da ka-

n›tlanan yine budur. Halklar›n bafl-

ka türlü direnmesi ve emperyalistle-

ri kovmas›n›n imkan› olmad›¤›n›

yafl›yor ve görüyoruz. Bu anlamda,

reformizmin ve bizzat PKK’nin

ateflkese yükledi¤i “taktik” anlam,

bu stratejik gerçeklerin d›fl›nda,

“düzen içi” politikalarla yüklenen

anlamlard›r. Emperyalizmin çizdi¤i

s›n›rlar içinde politika yapmakt›r.

Böyle bir politik çizgi, emperyalist

sistem içinde yeralma anlam›nda

belki kimi “kazan›mlar” elde edebi-

lir; ancak bunlar halklar›n kurtuluflu

hedefi aç›s›ndan tarihe bir kazan›m

de¤il, “kay›p” olarak geçecektir.   
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PKK’nin ateflkes karar›, oligar-

flinin saflar›nda bildik kliflelerle

karfl›land›. 

Genelkurmay, ateflkesi “kaale

almayan” bir havada “tek bir terö-

rist kal›ncaya kadar as›p kesme”

tavr›n› devam ettiriyor. Hamasi de-

meçler birbirini izliyor. 

Hem hükümet, hem generaller,

koro halinde “ateflkes” kavram›na

da itiraz ediyorlar. “Ateflkes iki
devlet aras›nda olur”mufl!

Bu kadar cehalet de herhalde

ancak bakan, general olmakla olur. 

Dünya tarihine baksalar; sa¤da-

ki, soldaki ülkelere baksalar... üyesi

olmaya çal›flt›klar› Avrupa ülkeleri-

ne baksalar.... Hemen hepsinde, ile-

rici, yurtsever, devrimci örgütlerle

devletler aras›nda yap›lm›fl ateflkes

anlaflmalar› görecekler..

Elbette bu demagojiyi yapanlar

da biliyor bu gerçekleri. Ama so-

run Kürt sorunu olunca, kliflelerin

d›fl›na ç›kmalar› ne mümkün! Her-

kesi kör, alemi aptal san›yorlar. 

PKK’nin ateflkes karar› karfl›-

s›nda generaller “tek terörist kal-

may›ncaya kadar” söylemini sür-

dürürken, Baflbakan Tayyip Erdo-

¤an “durup dururken atefl aç›l-

maz... E¤er terör örgütü sözünde

durursa, güvenlik güçleri durup

dururken operasyon yapmaz” di-

yordu. 

Kuflkusuz generallerin aç›kla-

mas›yla Erdo¤an’›n aç›klamas› ara-

s›nda bir vurgu fark› oldu¤u aç›k-

t›r. Ancak bu fark›, Kürt sorununa

iliflkin politika fark›, “Kürt sorunu-

nun çözümüne” dair bak›fl aç›s›

fark› olarak görmek de, bu sözlere

abart›l› bir anlam yüklemektir. 

AKP, bir siyasi parti olarak

Kürt kitle taban›n› kazanmay› he-

deflemektedir. Bu anlamda da dö-

nem dönem “sorunu yoksayarsan›z

yok olur” derken, zaman zaman da

“Kürt gerçe¤ini” kabul eden bir ta-

v›r sergilemektedir. Ateflkese ilifl-

kin yorumlardaki nüans fark da bu-

nun sonucudur.   

AKP, Kürt halk›n›n taleplerini

karfl›layamaz. Çünkü, birinci ola-

rak, AKP, Kürt ulusal haklar›n› ta-

n›yan bir bak›fl aç›s›na ve politika-

ya sahip de¤ildir. Devlet Bakan›

M. Ali fiahin, ateflkes karar›na ilifl-

kin konuflmas›nda “o yörenin ço-

cuklar›” demektedir. Böyle bir di-

lin sahiplerinin, Kürt’e Kürt diye-

meyen bir zihniyetin Kürt sorunu-

na bir çözümü olabilir mi? ‹kinci-

si, AKP zaten tek bafl›na Kürt poli-

tikas›n› belirleyecek güçte bir ikti-

dar da de¤ildir. 

KKK Baflbu¤ ne demiflti geçti-

¤imiz günlerde: “Teröre karfl› si-

lahl› mücadele, bu kanl› terör ör-

gütü yok edilinceye, k›rsalda ve fle-

hirlerde terörist kalmay›ncaya ka-

dar devam edecektir. Bunun d›fl›n-

da düflünülebilecek di¤er bütün ha-

reket tarzlar›, sadece bu terör ör-

gütüne taviz vermek demektir.”

AKP’nin ordu d›fl›nda bir politi-

ka belirleme gücü yoktur. Ordunun

anlay›fl› ise iflte ortadad›r. 

Oligarfli 80 y›ll›k inkar, ilhak ve

asimilasyonda ›srar ediyor. 80 y›l-

l›k zihniyetini de¤ifltirmemekte di-

reniyor. 

PKK’ya karfl› izlenecek politi-

ka, ayn› zamanda ABD ve AB’yle

iliflkilerin de önemli noktalar›ndan

biridir. ABD ve Türkiye taraf›ndan

“PKK Koordinatörü” olarak atanan

emekli general Edip Bafler’le,

ABD'li temsilci Ralston aras›nda

yap›lan görüflmelerde, PKK’ye yö-

nelik kuflatma daralt›lmaya çal›fl›l-

maktad›r.   

Bu kuflatman›n, 80 y›ll›k inkar,

ihlak ve asimilasyonun karfl›s›nda,

Kürt halk›n›n sar›laca¤› güçler,

emperyalist ve iflbirlikçi cepheden

de¤il, halklar cephesinden devrim-

ci ilerici güçler olabilir. 

Oligarflinin saflar›nda 

‘klifleler’in d›fl›nda ses yok



TAYAD’l›lar, bir kez daha tecrit
sorununu uluslararas› bir sempoz-
yumda tart›flmaya aç›yor. Çeflitli
ülkelerden alanlar›nda uzman olan
bilim insanlar›n›n, politik kurumla-
r›n ve insan haklar› örgütleri temsil-
cilerinin kat›l›m› beklenen sempoz-
yumda, halktan gizlenen tecrit ger-
çe¤i bütün boyutlar› ile ele al›na-
cak. 

14-15 Ekim günlerinde Muam-
mer Karaca Tiyatrosu’nda düzenle-
nen sempozyuma, ülke içinden de
genifl kat›l›m bekleniyor. 

Tecritin boyutlar› ve 
direnifl tart›fl›lacak
TAYAD’l› Aileler taraf›ndan veri-

len bilgiye göre, sempozyum befl
bafll›ktan olufluyor. Aradan geçen
alt› y›l›n ard›ndan, tecritin t›bbi bo-
yutunun tart›fl›laca¤› oturumda,
dünyadan örneklerle yabanc› dok-
torlar, tecrite karfl› hekimlerin mü-
cadelesi ve yaklafl›m›, tecritin t›bbi
dayanaklar› ve karfl› deneyleri ile
zorla müdahaleler ve hekimlerin
tavr› bafll›klar› ele al›nacak.

Bir baflka konu ise, “Tecritin si-
yasi boyutu”. Art›k ülkemizde ve
dünyada yaflanan geliflmelerle or-
taya ç›kt›¤› gibi, tecritin bir sald›r›
politikas›n›n ad› oldu¤u gerçe¤inin
alt›n›n çizilmesi beklenen bu bafll›k-
ta, “Neden ‘Tecritte’ Israr” ve “Ne-
den ‘Tecrit’e Karfl› Mücadele?” so-
rular›n›n cevaplar› tart›fl›lacak.

Tecritin ülkemizde gündeme
gelmesinden bu yana, sorunun ve
sald›r›n›n sadece tutsaklar› ilgilen-
dirmedi¤ini ifade etmifltik. Sem-
pozyumda da bu gerçek, “TECR‹-
T‹N TOPLUMSAL, SOSYAL SO-
NUÇLARI” bafll›¤› alt›nda incelene-
cek. Bu kapsamda, “tecritin ülkeler
üzerindeki etkisi ve sonuçlar›”,
“Tecritin halklar üzerindeki etkisi ve
sonuçlar›”, “Tecritin örgütler üzerin-
deki etkileri ve sonuçlar›” ile “tecri-
tin birey üzerindeki etkileri ve so-
nuçlar›” alt bafll›klar› yeral›yor. 

Tecrit sorunun bir baflka boyut
ise, hukuki boyut. Bir hukukçunun,
hukukun yokedildi¤i bir ülkede di-

renme hakk›n› kullanmas› ile daha
da anlaml› hale gelen ‘Hukuk-tec-
rit’ iliflkisi, flu alt bafll›klarda ele al›-
n›cak:

a) Terör Yasalar› Ve ‘Kara Liste-
ler’ b) Ülkemizdeki C‹K, TCK,
TMY... c) F Tipi Hapishanelerde Ya-
flanan Hukuksuzluklar; d) ‘Direnme
Hakk›’n›n Hukuktaki Yeri

Tecrit zulmünün, sunulacak teb-
li¤ler, yap›lacak konuflmalarla, ya-
flayanlar›n anlat›mlar›yla ortaya ko-
nulmas›n›n ard›ndan, tecrite karfl›
mücadelenin ele al›naca¤› son otu-
rumda ise, direniflin ulusal ve ulus-
lararas› boyutu gündeme gelecek.
Tecritin emperyalizmin politikas› ol-
mas› gerçe¤inden hareketle, buna
karfl› direniflin özü itibariyle anti-
emperyalist bir direnifl oldu¤u art›k
birçok kesim taraf›ndan kabul edil-
mektedir. Henüz pratikte kendini
ifade  edememifl olsa da, tecrite
karfl› mücadelenin uluslararas› bo-
yutuna da bu oturumda dikkat çe-
kilmesi beklenirken, bir kez daha,
insanl›¤›n TECR‹T karfl›s›nda çare-
siz ve güçsüz olmad›¤› gösterilecek.

Genifl kat›l›m 
Sempozyuma çok say›da ayd›n,

sendika, demokratik kitle örgütü,
parti destek verirken, ö¤retim üye-
leri, hukukçular, mühendisler gibi,
F Tipleri ile ilgili alanlarda konuya
vak›f kiflilerin kat›l›m›n›n yo¤un ol-
mas› bekleniyor. Halen kurum ve
kiflilerle görüflmelerini sürdüren
TAYAD’l›lar taraf›ndan verilen bilgi-
lere göre, kat›l›mlar› kesinleflen ku-
rum ve kiflilerden baz›lar› flu flekil-
de: Prof.Dr.Hakan Gürvit, Dr.Metin
Bakkalc›, Doç.Dr.Do¤an fiahin,
Prof.Dr.fiebnem Korur Fincanc›,

Prof.Dr.Mehmet Be-
karo¤lu, Mahmut Al›-
nak, Haluk Gerger-
Yazar, Doç.Dr.Fikret
Baflkaya-yazar ve ö¤-
retim görevlisi, Arif
Damar-fiair, Feyyaz
Yaman-ressam, Bil-
gesu Erenus-müzis-
yen ve yazar, Mehmet
Esato¤lu-tiyatro sa-
natç›s›, Avni Sa¤lam-
müzisyen,  Ruhan
Mavruk-fiair-yazar,
Mehmet Özer-fiair-
ressam, Atilla Dor-
say-gazeteci, Necmi-
ye Alpay, Yük.Mimar
Hasan K›v›rc›k,
Av.Bahri Bayram Be-
len, Av.Güray Da¤ -
Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi
ad›na, Av.Selçuk Koza¤açl› -ÇHD
Genel Merkez Ad›na, TMOOB-‹KK,
Hülya fiekerci-Özgür-Der ad›na,
Mazlum-Der, D‹SK Genel-ifl Genel
Merkez, Yap› Yol Sen Genel Merkez,
SES Genel Merkez, ‹HD Genel Mer-
kez, SDP Genel Merkez, ÇGD Genel
Merkez, Tar›m Orkam Sen Genel
Merkez, Ümit Efe-‹HD ad›na, Dur-
sun Y›ld›z-E¤itim Sen 3 No’lu fiube
ad›na, Temel Haklar Federasyonu,
‹stanbul TAYAD, Dr.Bernard Gran-
jon-Dünya Doktorlar› Onursal Bafl-
kan›/Fransa, Mohammed Safa-Khi-
am Rehabilitasyon Center / Lüb-
nan, Ahmed Belal / M›s›r, Dr.His-
ham Bustani  / Ürdün, Meryem Abu
Dakka/ Filistin, Av. Sahar Mahdi../
Irak Ebu grueyb tutuklular›n›n gö-
nüllü avukatlar›ndan, Yunanistan
Tabibler Birli¤i, ‹talyadan gazeteci-
ler, Sandro Targetti-Floransa Eyale-
ti  Milletvekili/ ‹talyan.
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Sevgi Saymaz, 14 Eylül günü, ölüm orucu-

nu sürdürdü¤ü Uflak Hapishanesi’nden

zorla, kendi iste¤i d›fl›nda al›narak, hasta-

neye kaç›r›lm›flt›. Daha önceki direniflçiler

de yafland›¤› gibi, ‘zorla t›bbi müdahale’

tehdidi alt›nda dört gün tutulan Saymaz’›n,

18 Eylül günü yeniden Uflak Hapishane-

si’ne getirildi¤i ö¤renildi. Sevgi Saymaz,

tecrit zulmüne son verilmesi talebiyle ölüm

orucuna devam ediyor. 

Uluslararas› Tecrit ve Tecrite Karfl› 

Mücadele Sempozyumu Düzenleniyor
Geçen y›l, TA-
YAD’l›lar ve

Uluslararas› Tec-
ritle Mücadele

Platformu
(UTMP) taraf›n-
dan düzenlenen
sempozyumda
Türk, Kürt, ‹tal-
yan, Arap, Al-

man, Yunan, Bul-
gar, ‹rlandal› on-
larca dilden, on-
larca halk ad›na,
“tecrite son ve-
rilmesi” talep

edilmiflti. 



Geçen hafta ayd›n ve sanatç›lar,

tecrite karfl› seslerini yükselttiler.

Behiç Aflc›’y› ziyaret eden, açl›k

grevi yapan, tecrit önlüklerini ba-

kanl›klara gönderen, ‘hepimiz tec-

ritteyiz’ diyen ayd›nlar, iktidara ses-

lendiler; tecrit iflkencedir, tecrite

derhal son verilmelidir!

Ayd›nlar›m›z›n tecrite karfl› ey-

lem ve etkinlerine yer veriyoruz.

Yaflar Kemal’den 

Behiç Aflc›’ya Destek 

Ölüm orucu eylemini sürdüren

Avukat Behiç Aflc›’y› 30 Eylül günü

ziyaret eden yazar Yaflar Kemal ve

flair Arif Damar, tecritin bir iflkence

oldu¤unu ifade ederek, derhal kal-

d›r›lmas› gerekti¤ini söylediler.

Ziyaret s›ras›nda Yaflar Kemal

1996 Ölüm Orucu sürecinde hapis-

haneye gitti¤ini, tutuklularla görü-

flüp konufltu¤unu anlatt›. Yaflar Ke-

mal 2000’de de görüflmelere kat›l-

d›¤›n› anlatarak, Adalet Bakan› Sa-

mi Türk ile bütün bir gecede üç de-

fa arayarak görüfltü¤ünü dile getire-

rek, “o kadar vicdans›z insanlar ki

Allah belas›n› versin, daha önce de

tan›fl›rd›k, öldürdü insanlar›. Ecevit-

le de konufltuk, olacak ifl de¤il, ço-

cuklar› kad›nlar› öldürdü” diye dü-

flüncelerini ifade etti. 

Avukat Behiç Aflc›, F Tipi hapis-

hanelerde yaflam koflullar› bulun-

mad›¤›n›, tecritin insanlar› öldürdü-

¤ünü anlat›rken, fiair Arif Damar

ise, hapishanelerdeki tecritin kalk-

mas›n›, insanlar›n ölmemesini dile

getirirken, “Ölen insanlar bizim in-

sanlar›m›z bu ülkenin gerçek vatan-

severleri, demokratlar› bu sorunu

çözmeli” diyerek düflüncelerini ak-

tard›.

Gazetecilerin, AKP’lilerin avu-

katlarla görüflmemesi üzerine sor-

du¤u soruyu cevaplayan Behiç Afl-

c›, bu tavr›, “AKP tecrit konusunda-

ki kör sa¤›r› oynamaya devam et-

meye çal›fl›yor” fleklinde de¤erlen-

dirdi. 

Gazetecilerin Yaflar Kemal’e

“122 insan›n yaflam›n› yi-

tirmesini” sormalar› üzeri-

ne, Yaflar Kemal flunlar›

söyledi:

“Ben açl›¤a taraftar

de¤ilim. Ama 122 kifli öl-

müfl, ne zaman 300 kifli

olacak bunu düflünüyorum.

Kim bunlar; demokrasi is-

teyen insanlar, demokrat

insanlar, güzel insanlar,

memleketi seven insanlar,

kapitalizmi de o kadar sev-

meyen insanlar. Ölse ‘terö-

rist’ diyorlar. Ben buna ta-

raftar de¤ilim... Devlet

haks›zl›k yapmaz yapt›¤› zamanda

devlet olarak kalamaz. Haa Türkiye

Devlet olarak kal›yor mu? Hay›r!

Yazar›n› hapsedeni, zulmedeni

iflkence edeni tecrit uygulayan›, her

gün insan öldürülüyor, Do¤u Ana-

dolu’da  öldürüyorlar insanlar›..

çok sakat bir yönetim bu demokrasi

diyor hangi demokrasi ?..”

Aflc›'y›, destek vermek amac›yla

ziyaret etti¤ini belirten Yaflar Ke-

mal, devamla flunlar› kaydetti:

“Dünyan›n hiçbir hapishanesin-

de görülmeyen bu ‘tecrit'in art›k

Türkiye'de de son bulmas›n› istiyo-

rum. Ülkemizde demokrasi için mü-

cadele eden memleketini seven in-

sanlar›n ölümüne art›k bir son ve-

rilmeli. 

Tecrit Türkiye’nin ay›b›d›r. Çar-

l›k Rusyas› insanlar Sibirya’ya sür-

güne gönderiliyordu fakat bu kadar

a¤›r koflullar yoktu.” 

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komi-

tesi üyesi Avukat Nazan Yaman ise,

Yaflar Kemal’in tecrite karfl› misyo-

nunu oynamas› gerekti¤ini söyledi. 

Yaflar Kemal, Aflc›’ya, “Seni ya-
flataca¤›z. Yaflatmak için elimden
geleni yapaca¤›m“ diyerek ayr›ld›. 

‘Sanat Cephesi’nden 

Ziyaret

Emperyalizme ve Yoz Kültüre

Karfl› Sanat Cephesi ad›na Ruhan

Mavruk, ‹smail Hardal, Kemal Kök

ve Nevzat O¤uz 28 Eylül günü fiifl-

li Direnifl Evi’ndeydiler. 

“Sanatç›lar da Tecritte” yaz›l›

12

8 Ekim 2006 / 73

Ayd›nlar›n ‘Tecrite Son’ 

Ça¤r›lar› Yükseliyor

Ayd›nlar ‘tecrite son’ di-
yor, AKP iktidar› susu-
yor; daha ne zamana
kadar bu ça¤r›lar› duy-
mazdan gelecek?

Ayd›nlar ve sanatç›lar
Kocaeli’nde tecrite gir-
diler, Ankara’da ‘hepi-
miz tecritteyiz’ diyorlar. 

Çok say›da ayd›n Behiç
Aflc›’y› ziyaret ederek
destek verdi ve bir gün-
lük açl›k grevi yapt›. 

Yazar Yaflar Kemal ise,
tecrit sisteminin çarl›k
Rusyas›’ndaki zulmü
aratt›¤›n› söyledi

Yaflar KKemal vve AArif DDamar



pankart açarak bir aç›klama yapan

Sanat Cephesi üyesi sanatç›lar,

“‹çeride hapishanede bulunan dev-

rimci-siyasi tutsaklar F Tipi yaflama

karfl› y›llard›r çeflitli yöntemlerle di-

reniyor, yaflam›n› kaybediyor” dedi-

ler. Tecrit politikas›na karfl› ç›kma-

n›n iflçi s›n›f› ve emekçi halklar›,

toplumsal muhalefetin en ileri un-

surlar›ndan izole etmek politikas›na

da karfl› ç›kmak anlam›na geldi¤i

hat›rlat›lan aç›klamada, “Toplumun

en duyarl› kesimi olmas› gereken

tüm sanatç›lar› sorumlu olmaya ve

‘Sanatç›lar da Tecritte’ isimli kam-

panyay› destekleyerek bu konuda

bir bilinç ve birlikte karfl› koyufl

oluflturmaya ça¤›r›yoruz” sözlerine

yer verildi.

Ayd›nlardan Açl›k Grevi:

“Behiç Aflc›’n›n Sesine 
Kulak Veriyoruz”

“Hepimiz Tecritteyiz” slogan›y-

la faaliyetlerini sürdüren Tecrite

Karfl› Sanatç›lar; 3 Ekim Sal› günü

Behiç Aflc›’y› ziyaret ederek, açl›k

grevi ile destek verdiler.

Aralar›nda; müzisyen, tiyatrocu,

yap›mc›, flair, yazar, gazeteci ve

araflt›rmac›lar›n da bulundu¤u yak-

lafl›k elli ayd›n, önce Av. Behiç Afl-

c›’n›n fiiflli’de, ölüm orucu eylemi

yapt›¤› evinin önünde bir aç›klama

yapt›lar.

Tecrite Karfl› Sanatç›lar ad›na

aç›klamay› okuyan Sevim Belli,

"Bizler bu ülkenin iflçisi, iflsizi hu-

kukçusu, sanatç›s›, memuru, esnaf›,

ö¤rencisi olarak, insanla-

r›n F Tipi diye adland›r›-

lan tafl duvarlar aras›nda

tecrit edilmesine karfl› ç›-

k›yoruz” dedi. Behiç Afl-

c›’n›n eylemini hat›rlatan

Belli, “Bizler bu ülkenin

yurttafllar› olarak Behiç

Aflc›'n›n sesine kulak ve-

riyoruz. Tüm ülke yurt-

tafllar›n› da bu sese kulak

vererek, tecrit denen kor-

kunç uygulamaya son

verilmesi için omuz ver-

meye ça¤›r›yoruz" diye

konufltu. 

Aç›klaman›n ard›n-

dan, “Mapusun ‹çinde”

adl› anonim türküyü hep

bir a¤›zdan söyleyen sa-

natç› ve ayd›nlar, bura-

dan fiiflli Postanesi’ne

yürüyerek, bir aç›klama

da postanenin önünde

yapt›lar. Burada yap›lan

aç›klamada da baflta Bafl-

bakan Tayyip Erdo¤an ve

Adalet Bakan› Cemil Çi-

çek olmak üzere, bütün

bakanl›klara, TBMM’de-

ki parti baflkanlar›na ve çok say›da

milletvekiline, “Hepimiz Tecritte-

yiz” oyununda giyilen ve Guantana-

mo iflkencesini sembolize eden ön-

lüklerle birlikte 7 Ekim’de Anka-

ra’da oynanacak oyuna davetiye ni-

teli¤i tafl›yan bir mektup gönderildi.

Tekrar Av. Behiç Aflc›’n›n eylemini

sürdürdü¤ü eve dönen sanatç› ve

ayd›nlar, üzerinde “Hepimiz Tecrit-

teyiz! Tecriti Kald›r›n! Tecrite Karfl›

Sanatç›lar” yaz›s›n›n bulun-

du¤u siyah önlükleri giye-

rek, sembolik açl›k grevi

yapt›lar. Bu destek, dönü-

flümlü olarak devam etti. 

Ayd›nlar›n bu deste¤ini

çok anlaml› buldu¤unu söy-

leyen Aflc›, “siyasi iktidar

istese tecriti kald›rabilir, bu

çok zor de¤il. Müvekkilleri-

miz 3 kap› 3 kilit önerisini

kabul ettiklerinde Adalet

Bakan› buna bile yanaflm›-

yor. Sizin bu tavr›n›z çok

önemli. Müvekkillerim ad›-

na çok teflekür ediyorum. Gördük ki,

bu ülkenin ayd›n› ve sanatç›s› da

tecrit zulmünün kald›r›lmas›n› isti-

yor. Bu önemli bir ad›md›r” dedi. 

Sanatç›lar›n da yaln›z olmad›k-

lar›n›, bunu hissetmelerini isteyen

Behiç Aflc›’n›n ard›ndan söz alan

Sevim Belli, “F tipi yüz karas›” söz-

leriyle düflüncesini belirtti. 

Tecrite Karfl› Sanatç›lar’›n etkin-

li¤ine kat›lan isimler flu flekilde:

Cezmi Ersöz, Ferhat Tunç, Grup

Yorum, Zafer Diper, Nazan Diper,

Mazlum Çimen, Sevim Belli, Bilge-

su Erenus, Mehmet Esato¤lu, ‹nan

Karak›fl, Ercan Ayd›n, Nurettin Gü-

leç, Avni Sa¤lam, Rojin, Güngör

Gençay, Ahmet Tulgar, Necmiye

Alpay, fianar Yurdatapan, Yusuf Çe-

tin, Metin Kahraman, ‹brahim Ka-

raca, Erdal Güney, Mahir Günfl›ray,

Esat Korkmaz, Yaflar Karaosma-

no¤lu, Cafer Solgun, Mehmet Ars-

lan, Ali Ekber Eren, Kaz›m Gündo-

¤an, Nevzat O¤uz, Nezahat Gündo-
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Tiyatro Sanatç›s› Mehmet Esato¤lu, da-
vetiye ve önlükle birlikte Tayyip Erdo¤an’a
gönderdikleri mektubu postane önünde oku-
du. Mektupta özetle flu ifadelere yer verildi:

“Say›n Baflbakan; Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul, ‹zmir ve
‹zmit’te sahneledi¤imiz “Hepimiz Tecritteyiz” adl› deneysel
oyunumuzu, Ankara Barosu E¤itim Merkezi’nde tekrarlayaca-
¤›z. Sizin de bu oyuna, kendi rolünüzü üstlenerek kat›labile-
ce¤inize dair tafl›d›¤›m›z umut, tecrite karfl› ayd›n ve sanatç›-
lar aras›nda flimdiden heyecan yaratm›flt›r. Oyunda kat›l›mc›-
lara giydirilen gömleklerimizden birini de sizin için ay›rd›k.

Gömlek; ad›n›z, soyad›n›z unvan›n›zdan ne yaz›k ki mah-
rum! Üzerinde yaln›zca bir say› bulunmas›n›, kat›lman›z bek-
lenen oyunun kurallar›ndan biri olarak kabul etmenizi dileriz.
Çünkü tecritteki insanlar›m›z da, yedi y›ld›r yaln›zca bir say›
olarak an›l›yor.

Yo¤un mesainizden dolay› oyuna kat›lamayacak olursa-
n›z, bu ülkenin tecrite karfl› ayd›n ve sanatç›lar› olarak, göm-
le¤i, ayn› gün, k›sa bir süre için de olsa herhangi bir saat ve
yerde, üzerinizde sembolik anlamda tafl›man›z› rica edebilir
miyiz? Aksi halde, bir kenara saklaman›z› önerece¤iz. Asla te-
menni etmiyoruz ama insanl›k d›fl› bu uygulama – tecrit –
üzerimizde sürdükçe, bir gün bu gömlek çocuklar›n›z ya da
torunlar›n›za gerekebilir.”

Baflbakan’a ttecrit öönlü¤ü



¤an, Grup Y›rt›k Uçurtma,

Ça¤dafl Ataman, Kibar Aslan,

Ruhan Mavruk, Metin Cofl-

kun, Orhan Ayd›n, Atilla Me-

riç, Cem Y›lmaz, Grup Yürü-

yüfl, Fatma Y›ld›r›m, Halil

‹brahim Özcan, Faik Keste-

ko¤lu, Bilgesu Ataman, Ef-

kan fieflen, Baflka Kültürevi

Çal›flanlar› ve Celil Tokgöz.

‘Hepimiz Tecritteyiz’ 

Oyunu Kocaeli’nde

Ayd›n ve sanatç›lar›n tecriti hal-

ka anlatma, protesto etme faaliyet-

leri çerçevesinde, ilki ‹stanbul’da

oynanan ve büyük bir ilgiyle karfl›-

lanan "Hepimiz Tecritteyiz" oyunu,

ard›ndan ‹zmir’de sahnelenmiflti. 

Bu kez, 1 Ekim Pazar günü Ko-

caeli Tecrite Karfl› Dayan›flma

Komitesi’nin organizasyonu ile,

ayd›n ve sanatç›lar Kocaeli’nde

“tecrite girdiler”. E¤itim-Sen Koca-

eli fiubesi'nde sahnelenen oyun 7

saat sürdü ve 200 kifli taraf›ndan iz-

lenirken, 40 kifli de tecrite girdi. 

Bilgesu Erenus’un yazd›¤›,

Amatör Tiyatrolar Çevresi’nden

Mehmet Esato¤lu'nun yönetti¤i

Hepimiz Tecritteyiz oyunu öncesi

düzenlenen bas›n toplant›s›nda, ay-

d›nlar bir kez daha tecriti kald›r›n

diye seslendiler. 

Behiç Aflc›’ya destek Kocaeli

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi

ad›na Gazeteci Barbaros Tantan,

Bilgesu Erenus, Mehmet Esato¤lu

ile karikatürist Mehmet

Arslan taraf›ndan yap›-

lan aç›klamada, Behiç

Aflc›’ya destek verildi.

Aç›klamay› okuyan

Tantan, “Hayat›n için-

deki tecrit kadar hapis-

hanelerdeki tecrit uygu-

lamalar› da onur k›rma-

ya ve can almaya devam

ediyor. Tecrit ülkemizde

siyasal ve sosyal plat-

formda özellikle muha-

lifleri yaln›zlaflt›rma

alanlar› yaratman›n ko-

flullar›n› oluflturuyor. Buna karfl›

olanlar da karfl› duruflu örgütlemek

ve daha fazla alan yaratmak ad›na

çabalar›ndan vazgeçmedi ve vaz-

geçmeyecek” dedi. 

Daha sonra Kocaeli E¤itim-Sen

fiubesi’nde haz›rlanan 2 tecrit hüc-

resi ve 1 izleyici odas›ndan oluflan

mekanda oyun bafllad›. Ayn› zaman-

da internetten canl› olarak yay›nla-

nan oyun için aralar›nda ayd›n ve

sanatç›lar›n da bulundu¤u kifliler

haz›rlanan tecrit hücrelerine gardi-

yanlar eflli¤inde konuldu. Politik,

belgesel ve do¤açlama olarak kur-

gulanan oyun s›ras›nda tecrite ma-

ruz kalan oyuncularda yo¤un stres

ve sinirlerine hakim olamama gibi

davran›fllar gözlenirken, zaman za-

man gergin dakikalar da yafland›.

‹zleyiciler de sergilenen etkinli¤e

çeflitli flekillerde dahil edilirken, F

Tipi hapishanelerde uygulanan yö-

netmeliklere maruz b›rak›ld›lar. 

Adalet Bakanl›¤›’na gönderile-

cek oyun boyunca, hapishanelerde

tecrit alt›nda tutulanlar›n kendi ka-

leminden mektuplar, d›flar›da, be-

yinlerde tecriti vurgulayan magazin,

paparazzi haberleri s›k s›k Bilgesu

Erenus ve oyuncu Hale Üstün tara-

f›ndan anons edildi. 

Karikatürist Mehmet Ars-

lan’›n karikatürlerinin de sergilen-

di¤i oyun boyunca izleyiciler ve

oyuncular için bir izlenim defteri

aç›l›rken buraya aktar›lan düflünce

ve izlenimlerin Adalet Bakanl›¤›’na

rapor halinde sunulaca¤› bildirildi.  
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fiu tablo art›k net:

Bu ülkenin Barolar› F Tipi
hapishenelerdeki tecritin
kald›r›lmas›n› istemektedir.
Avukatlar aktif biçimde tec-
rite karfl› mücadele ediyor. 

‹flçi ve memur sendikalar› tec-
rite son verilsin, bir ölüm daha
yaflanmas›n demektedirler. 

Demokratik kitle Örgütleri,
meslek odalar›, partiler tec-
rite karfl› olduklar›n› çeflitli
biçimlerde ortaya koydular. 

Soruna iliflkin bilgi sahibi olan
iflçisi, memuru, gecekondulusu
ile emekçi halk›m›z bu zulmün
durmas›n› istemektedir.

Ve ayd›nlar›m›z. Yazar›, fla-
iri, ses sanatç›s›, tiyatrocusu,
ressam›, karikatüristi... ile
tüm ayd›nlar›m›z ‘tecrit zul-
müne son’ diyorlar. Sadece
söylemiyor, eylemleriyle,
ortaya koyduklar› eserleriy-
le hayk›r›yorlar. 

Tecrit sürmeli diyen, F Tip-
lerini savunan sadece Ada-
let Bakanl›¤›’d›r. ‹ktidar tec-
riti sürdürdü¤ü her geçen
gün, kendi ömründen ye-
meye devam edecektir.
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9 Eylül’de ‹zmir Alsancak Kül-

tür Merkezi'nde sergilenen ‘Hepi-

miz Tecritteyiz” oyununa kat›lan

fiair-Yazar Bilsen Baflaran’la tecriti

ve oyunu konufltuk.

Baflaran: TAYAD’l›lara 
Destek Verilmeli

Hepimiz Tecrit-

teyiz isimli oyuna

hangi duygu ve dü-

flüncelerle kat›l-

d›m? Tabi tecrit ko-

nusunda önceden

fikir sahibiyim.

Özellikle de Boran

Yay›nlar›'n›n ç›kar-

d›¤› Tecrit adl› ki-

tab› bir y›l önce fu-

arda edinmifltim.

Ve çok detayl› oku-

mufltum. O dönem

oldukça tecrit hak-

k›nda zaman za-

man medyadan,

bas›ndan, dergiler-

den ya da birebir

TAYAD'l›lar›n toplumsal bir sorun

gibi gösterilerek linçlere kadar gi-

den problemlerinden takip ediyor-

dum ve hakk›nda da detayl› bilgi sa-

hibi oldu¤uma inan›yordum ve dü-

flünüyordum. Oysa ki bizim bakt›¤›-

m›z cep-

he çok

f a r k l › .

Biz tec-

rit olay›-

n› sade-

ce sözcük anlam›nda biliyoruz. Tec-

ritin bir yal›tma anlam› tafl›yan söz-

cük olmaktan öte vurucu, y›k›c›,

çok alçakça anlamda kullan›ld›¤›n›

sadece tahmin edebiliyorduk ama

yaflam tahminlerle ne yaz›k ki yürü-

müyor. Birebir yaflad›¤›n›z zaman,

empatinin çok ötesinde o s›z›y› du-

yumsayabildi¤imiz zaman ancak ne

anlama geldi¤ini anlayabilirsiniz.

Dinçer Sezgin bana 'do¤açlama

oyun sergilenecek k›z›m haberin ol-

sun' diye bilgi verdi. Çok etkilen-

dim. O günü bekliyordum. 9 Eylül

günü Alsancak Kültür Merkezi'ne

geldim. Kat›l›m çok coflkuluydu.

Fakat birebir bu ac›y› yaflayabilen

ancak do¤ruyu yorumlayabilir dü-

flüncesiyle ikilem içindeydim. Be-

nim daha önceden Gazi olaylar›yla

Küçükarmutlu'yla, ölüm oruçlar›yla

ilgili fliirlerim var. Bunlar› ben bi-

limsel düflünceyle duygulanmayla

yazd›m. Fakat tecrite bu tür olaylar-

dan son olarak biliyorsunuz Av. Be-

hiç Aflc›'n›n da ölüm orucuna yat-

mas› katmerli bir ac› benim için de.

Bunlar› ben bireysel duyumlar›mla

yaz›yorum acaba topluluk halinde

tecritin, ölüm oruçlar›n›n, o s›z›n›n

o yal›t›lm›fl insanlar›n neler düflün-

düklerini nas›l duyumsar›m. Onun

için bu oyun benim için büyük bir

kazan›md› bu yüzden kat›ld›m. Tec-

rit korkunç bir olayd› ve ben bunun

bir rol oldu¤unu bile bile büyük bir

s›z› yafl›yordum. 

Tecrit sözcük olarak tek bir anla-

ma gelmiyor binlerce anlama geli-

yor. Tecrit emperyalizmin can bul-

mufl, uygulama alan› bulmufl flekli-

dir. Alçakl›¤›n içine s›¤d›rabilecek

en önemli tan›m› biz bu do¤açlama

oyununda yaflad›k ve tecriti tan›m-

lamak istemiyorum, çünkü ancak

yaflan›r. Benim tecriti tan›mlamam

çok soyut olur, samimi olmaz. Ora-

da yaflanan zalimliklerin s›n›r› yok.

Dolay›s›yla tecritin ne kadar›n› em-

pati yapabilirsiniz ki. Ben empati-

nin ‘e’sini yaflad›m, düflünebildi¤im

olaylar›n çok ötesine geçtim ve so-

nucunda bir a¤lama krizi geçirdim.

Benim için büyük bir y›k›md›. 2 sa-

at kald›¤›m tecritte bunlar› yaflad›y-

sam, oradaki insanlar neler yafl›yor-

lar acaba. Tecrit empatiyle anlat›la-

cak bir olay de¤il. 

Tecrit kitab›n› okudu¤umda a¤-

lad›m. Balkona ç›kt›m, duraktaki

insanlara ba¤›rmak istedim. Siz bu-

rada o kadar duyars›zca ak›p gidi-

yorsunuz. Tecrit diye bir olay var

binlerce insan o olay›n ac›s›yla, içi-

çe, kimsenin bundan haberi yok. Ve

siz, çözüm üretmek ad›na örgütlen-

miyorsunuz ama bu insanlar›, sev-

gililerini, evlatlar›n›, arkadafllar›n›,

efllerini tecrit ortam›ndan kurtarmak

ve duyurmak ad›na biraraya gelen

insanlar› linç etmek için örgütleni-

yorsunuz. Siz hayvans›n›z. Onu ba-

¤›rmak için d›flar› ç›kt›m. 

Ne yapabiliriz tecrit için?

Duyarl› her vatandafl, insan

oldu¤unu iddia eden her ki-

fli, iki aya¤›n›n üzerinde yü-

rüyen ve hayvanl›ktan ç›k-

m›fl herkes, tecrit konusunda

birçok fley yapabilirim bilin-

ciyle aya¤a kalkmal›. TA-

YAD'l›lara destek vermek

birincisi. ‹kincisi, onlar› linç

etmek isteyenlere tükürmek.

Ayd›n, flair, yazar sorumlu-

lu¤unda örgütlenebilmek ve

TAYAD'la bütünleflebilmek.

Bu oyun bütün illerde sergi-

lenmeli. Hatta sokak ortala-

r›nda sergilenmeli.

Ayd›nlar 

tecriti ttart›fl›yor ((‹zmir)

fiair-Yazar 
Bilsen Baflaran

Anadolu il-

lerindeki ayd›n-

lar da tecrite

karfl› seslerini

y ü k s e l t m e y e

devam ediyor-

lar. Antakya Bü-

yük Park'ta 123

gündür açl›k

grevi yapan TA-

YAD'l› Aileler'in eylemine, tiyatro sa-

natç›s› Zeynel Abidin Günel de kat›ld›. 

Tecritin kal-

d›r›lmas› için 1

Haziran’dan bu

yana süren eylemde, 1 Ekim günü üç

günlük açl›k grevini bitiren Canan Ya-

banc›, yerini tiyatro sanatç›s› Zeynel

Abidin Günel'e devretti. Zeynel Abidin

Günel, bir sanatç› ve ayd›n olarak TA-

YAD'l› Aileler'in bafllatt›¤› açl›k grevi-

ne destek vermenin bir görev oldu¤una

inand›¤›n› kaydederek, “Umar›m be-

nim de açl›k grevi yapmam sesinizin

duyulmas›na yard›m eder. Bir katk›m

olur” diye konufltu. Zeynel Abidin Gü-

nel açl›k grevinde iki gün yerald›.

Tiyatrocu Günel’den açl›k greviyle destek



Tecrite Karfl› Dayan›flma Komi-

tesi (TKDK) üyesi avukatlar›n, tec-

ritin kald›r›lmas›na yönelik müca-

deleleri devam ediyor. Her gün bir

üyesi, Behiç Aflc›’n›n yan›nda nöbet

tutan TKDK üyeleri, geçen hafta

AKP’nin ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›’n›n

kap›s›na dayand›lar. Ancak her gi-

difllerinde karfl›lar›na, bu ülkenin

iktidarda olan partisinin yetkilileri

de¤il, polisler ç›kt›, itilip kak›ld›lar,

barikatlar kuruldu önlerine. 

AKP’liler hem randevu 

verdi, hem de polis 

barikat›yla karfl›lad›

Ülkemizin yarg› mekanizmas›-

n›n bir organ› olan avukatlar 3 gün

boyunca tecritle ilgili haz›rlad›klar›

dosyay› vermek için AKP’nin Ça¤-

layan’daki ‹l binas›na gittiler. 30

Eylül günü AKP yöneticileriyle gö-

rüflemeyen avukatlara, Pazartesi gü-

nü için randevu verildi. Av. Bark›n

Timtik burada yapt›¤› aç›klamada,

meslektafllar›n›n 179. gününe da-

yand›¤›n› ve art›k ciddi sa¤l›k so-

runlar›yla karfl› karfl›ya kald›¤›n›

kaydederek “AKP iktidar› soru-

nun çözümü ve ölümlerin durma-

s› için derhal somut ad›m atmal›-

d›r” dedi.

Hukukçular, randevu günü

AKP’ye gittiklerinde, iktidar›n an-

lay›fl›n› en aç›k flekilde gözler önü-

ne seren bir tabloyla karfl›laflt›lar.

AKP’liler randevu verdiklerini po-

lis barikat›yla karfl›lad›. 2.5 saat bi-

nalar›n›n önünde beklemelerine

ra¤men ne önlerindeki barikat kal-

d›r›ld› ne de herhangi bir AKP’li

avukatlarla görüfltü. 15 avukatt›lar,

ancak AKP’liler görüflmeme neden-

lerini, “avukatlar›n say›lar›n›n fazla

olmas›”, ve “güvenliklerini tehdit

edici unsur tafl›d›klar›” olarak aç›k-

l›yorlard›. En büyük korkusunun

hukuk ve adalet aray›fl› oldu¤unu

bir kez daha gösteren iktidar partisi-

nin yöneticileri, bu kayg›lar›n›

kendileri dahi dile getirmediler,

polisle haber gönderdiler. 

Bu geliflmeler üzerine, “Behiç

Aflc› Onurumuzdur, Tecriti Kald›-

r›n Ölümleri Durdurun, Behiç Aflc›

Savunman›n Sesi” sloganlar›yla

barikat› zorlayan avukatlar, polis-

lerle tar-

t › fl t › l a r

ve bir

a v u k a t

bayg›n-

l›k ge-

çirdi. Is-

r a r l a r

karfl›s›n-

da bu

kez sal› günü için randevu verildi. 

Hukukçular, meslektafllar›n›  ya-

flatmakta kararl›yd›lar, sal› günü ye-

niden AKP önüne gittiler. 6 temsilci

avukat, görüflmek ve haz›rlad›klar›

dosyay› vermek istedi. AKP’liler

(her nedense ve ne demekse) en çok

4 avukat gelebilir diyerek, bir kez

daha polis barikat›n› dikti hukukçu-

lar›n önüne. Elbette ki, mesele avu-

katlar›n say›s› de¤ildi. Bütün mese-

le, tecrit gerçe¤iyle yüzleflmemekti.

Barikat tecrit gerçe¤inden kaç›fl›n

ifadesiydi. 

Üçüncü kez say› tart›flmas› ya-

pan AKP’lileri samimi bulmayan

avukatlar, bu tav›rlar›n› protesto

ederek, görüflmeyeceklerini dile ge-

tirdiler. Avukatlar yapt›klar› aç›kla-

mada, “biz bu noktadan sonra

AKP’nin samimiyetine hiçbir flekil-

de inanm›yoruz. Biz çözüm olur

ümidiyle geldik ancak bu barikat bi-

ze çözümü de¤il çözümsüzlü¤ü ya-

paca¤›n› gösterdi. Binay› iflgal et-

memizden korktuklari için bizi alm›-

yorlar, asl›nda bir anlamda do¤ru.

Çünkü biz düflüncelerini iflgal ede-

cektik. Onlara tecriti anlatacakt›k,

onlar da tecriti savunamayacaklar-

d› karfl›m›zda” dediler. 

122 insan›n katilleri, bu

gerçekten kaçabileceklerini

zannediyorlarsa yan›l›yorlar;

nereye gitseler bu zulüm kar-

fl›lar›na ç›kmaya devam ede-

cek. Her yerde adalet ve hu-

kukun sesini duyacaklar, tecrite son

diyenlerin kavgas›na tan›k olacak-

lar. 

TAYAD’l›lar eylemlerine 

devam ediyor

Tecrite karfl› mücadelenin yorul-

mayan öncüleri, TAYAD’l› Aileler,

geçen hafta da eylemlerine devam

ettiler. Hatay, ‹zmir ve Samsun’da

açl›k grevleri sürerken, Hatay Bele-

diye Park›’ndaki eyleme 2 günlük

AG ile destek veren tiyatro sanatç›-

s› Zeynel Abidin Güner, yerini 3

Ekim’de Serkan Özçelik’e b›rakt›. 

‹stanbul’un gecekondular›nda

aç›k alanlarda bafllat›lan bir günlük

açl›k grevleri de geçen haftada da

devam etti. 30 Eylül günü Alibey-

köy Cengiz Topel Caddesi Dörtyol

A¤z› Trafo önünde toplanan TA-

YADl›lar, sabah saatlerinden itiba-

ren “F Tiplerinde Tecrit Var” ve

“Tecriti Kald›rmak ‹çin Açl›k Gre-

vindeyiz” yaz›l› pankartlar› asarak

açl›k grevi yapt›lar. Bir süre sonra

eylem TSF alan›na tafl›nd›. TA-

YAD'l› Aileler 30 Eylül günü Esen-

yurt Köyiçi Meydan›'nda yapt›klar›

aç›klama ile, Türkiye Sosyal Foru-

mu'nda yap›lacak olan açl›k grevine
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AKP’nin kap›lar› ‘Tecrite Son’ 

diyen hukukçulara kapal› 



kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular. "Tec-

riti Kald›rmak ‹çin Açl›k Grevinde-

yiz" pankart› aç›lan eylemde, dire-

niflçilerin resimleri de tafl›nd›. 

TAYAD’l›lar›n 14 Ekim günü

Yenibosna’da Çakmak Dura¤›’nda,

Gebze’de Cumhuriyet Meydan›’nda

ve yine Alibeyköy’de ayn› yerde aç-

l›k grevi yapaca¤› duyuruldu. 

Tecriti kald›r›n!

Tecritten gelen mektuplar› Abdi

‹pekçi Park›’nda her hafta düzenle-

nen oturma eylemlerinde okuyan

TAYAD’l›lara, bu hafta da SES’den

destek geldi. Tecrit hücrelerinden

gönderilen tutsak mektubu, SES

MYK üyesi Meryem Özsö¤üt tara-

f›ndan okundu. 

Özsö¤üt’ün ard›ndan ise, flair

Adnan Sat›c› k›sa bir konuflma yap-

t›. Sat›c›, “Ölümlerin durmas› için

tüm kesimleri duyarl› olmaya ça¤›-

r›yorum”. diye konufltu.

TAYAD’l› Aileler ad›na yap›lan

aç›klamada da, “tecritin siyasi so-

rumlular›na ‘Çözün Tecriti Kald›-

r›n’ demeye devam edece¤iz.” de-

nildi. 

Samsun’da ise, 29 Eylül günü

Süleymaniye Geçidi'nde toplanan

TAYAD’l›lar, her hafta oldu¤u gibi

“Tecrite Son” pankart›n› açarak, bir

aç›klama yapt›lar ve “Tecriti Kald›-

r›n Ölümleri Durdurun, Yaflas›n

Ölüm Orucu Direniflimiz” sloganla-

r›n› hayk›rd›lar. 

Bir baflka oturma eylemi de

Mersin’deydi. TAYAD’l›lar 34. kez

geldikleri Tafl Bina önünde, tutsak

mektubu okudular ve tecrit zulmüne

son verilmesini istediler. 2 Ekim gü-

nü düzenlenen eylemde, Gülbeyaz

Karaer’in ard›ndan söz alan fiair

Hasan Biber, “Tecrit son buluncaya

kadar da ilk günkü coflku ve kararl›-

l›¤›m›zla burada olmaya devam

edece¤iz.” dedi. Oturma eyleminin

ard›ndan, Atatürk Caddesi üzerinde

tecritle ilgili bildiriler da¤›t›ld›. 

Ayn› gün Adana TAYAD’l›lar da

‹nönü Park›nda 32. kez oturma ey-

lemi yapt›lar. ‘Tecrite Son’ pankar-

t›n›n yan›s›ra, 122 ölümü temsil

eden ve üzerinde ‘Duydunuz Mu? F

Tipi Hapishanelerden 6 Y›lda 122

Tabut Ç›kt›’ yaz›l› döviz olan bir  ta-

but ve ölüm orucu direniflçilerinin

resimleri tafl›nd›. Yap›lan aç›klama-

da, Ceyhan’da yaflanan infaza da

yer verilirken, hukuksuzlu¤un ülke-

nin her yan›nda oldu¤u ve sorumlu-

lar›n›n ayn› oldu¤u kaydedildi. 

‹kitelli’de Yol Kesme Eylemi

HÖC üyeleri, Tecrite Son hayk›-

r›fl›n› yükseltmeye devam ediyor. 3

Ekim günü saat 18:00'de ‹kitelli

Caddesini  molotof ve lastiklerle

trafi¤e kapatan HÖC’lüler, caddeye

"F Tiplerinde Tecrite Son" pankart›

asarak, sloganlar att›lar. 

TAYAD’dan Suç Duyurusu

TAYAD’l› Aileler,  F Tipi Hapis-

hanelerde yaflanan tecrit uygulama-

lar› ve hak ihlalerine, bask› ve ya-

saklara iliflkin 28 Eylül

günü fiiflli Meydan›nda

bir aç›klama yaparak,

Adalet Bakanl›¤›, Ceza

ve tevkif evleri Genel

müdürlü¤ü ile cezaevi

idareleri hakk›nda savc›-

l›¤a suç duyurusunda bu-

lundular.

Suç duyurusu öncesi

fiiflli Meydan›'nda yap›-

lan aç›klamada konuflan,

TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel, “F

tipi cezaevleri, tutsaklar üzerinde fi-

ziksel ve psikolojik sorunlar ortaya

ç›kararak, uzun vadede imha etmeyi

amaçl›yor" dedi.

"F tipi cezaevlerinde tecrit; bas-

k› ve yasaklarla sürüyor" yaz›l› pan-

kart ile, "F tipi hapisanelerde türkü

söylemek, sohbet etmek, direnmek

yasak" dövizlerinin tafl›nd›¤› ey-

lemde, ayr›ca çeflitli F tipi cezaevle-

rinde yaflanan hak ihlallerinin anla-

t›ld›¤› tutsak mektuplar›ndan bö-

lümler okundu. 

Mektuplar›n okunmas›n›n ard›n-

dan, TAYAD'l› 5 aile, tüm tutsakla-

ra sald›ran Edirne F Tipi Cezaevi

‹daresi hakk›nda, 'Tutuklulara yöne-

lik keyfi uygulamalarda bulunduk-

lar›' iddias›yla fiiflli Cumhuriyet

Baflsavc›l›¤›'na suç duyurusunda

bulundu.
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi

geçen hafta baflta ‹stanbul olmak üze-

re, ast›¤› pankartlarla ‘Tecrite son’

ça¤r›s›n› halka ulaflt›rd›. HÖC tara-

f›ndan hafta boyunca “F tiplerinde

Tecrite Son” yaz›l› pankart as›lan

yerler flu flekilde:

Okmeydan›’nda; Anadolu Kahve-

si, fiark kahvesi, Örnektepe köprüsü,

Hasköy meydan›, Darulaceze ve daha birçok yere...

‹kitelli’de; Safaköy Halkal› Caddesi, Maslakçeflme Caddesi, Mehmet Akif

Mahallesi Hazine ç›k›fl›, Afl›k Veysel Caddesi, Parseller ‹kitelli Caddesi ve 4.

Sokak ç›k›fl›na...

Bahçelievler’de 8 farkl› yere; Ümraniye’de 8 yere; Kartal ve Maltepe’de

13 yere; Esenler'de 7 adet; Esenyurt'ta 10 adet; Ba¤c›lar’da 9 ayr› yere;  Sa-

r›gazi’de 11 ayr› yere, Sultanbeyli’de ise 8 yere, üzerinde “F tiplerinde Tec-

rite Son” yaz›l› pankartlar as›ld›. 

Ayr›ca ‹stanbul’un onlarca mahallesinde yüzlerce yaz›lama yap›ld›. 

‹zmir’de de Karfl›yaka- Serinkuyu yol kavfla¤›na, ‹kiçeflmelik-Varyant yol

ayr›m›na ayn› slogan›n yer ald›¤› pankartlar as›ld›.



◆ Ölüm orucunuzun bafllar›nda

oldu¤unuz Haziran ay›nda sizinle

bir röportaj daha yapm›flt›k. fiimdi

5 ay› geride b›rakt›n›z. Bu 150 gün

sizin aç›n›zdan nas›l geçti? Mesela

Sevgi Saymaz tutsakl›k flartlar›nda

birkaç kifli aras›nda bu süreci ya-

flarken, siz daha farkl› yafl›yorsu-

nuz. Bu sizi nas›l etkiliyor?

Gülcan Görüro¤lu: Ben bu ge-

ri b›rakt›¤›m 150 günümle çok fley

ifade etti¤ime inan›yorum. Fiziki

olarak zay›flasam da irade olarak

çok güçlü oldu¤umu gördüm. De-

mek ki insan istedikten sonra çok

fley baflar›yormufl. Tecrit hepimizin

sorunu. Biz de bu sorunun çözümü

için daha çok çaba sarf etmeliyiz.

Hiçbir zaman unutulmas›n ki, tecri-

te karfl› mücadeleyi yürütenler, tec-

rit duvarlar›n›n zincirlerini k›rm›fl

olanlard›r. Mücadelem, tecritin etki-

ledi¤i insanlar›, etki alan›n› daralt-

mak ve yok etmek içindir. Sözüm

herkese; 5 ay aç kalmak, açl›kla sa-

vaflmak kolay bir fley de¤il. Halk›-

m›z›n oruç oldu¤u bu ayda beni an-

lad›¤›n› düflünüyorum. Bu yüzden

diyorum ki, 123. ölüm olmadan se-

simizi yükseltelim.

Benim aç›mdan flöyle diyebili-

rim. Geride kalan 150 gün sonunda

binlerce insana hapishanelerdeki

tecrit sorununu duyurduk. Ama

özellikle çözüm noktas›nda ciddi

bir bask› oluflturamad›k. Adalet Ba-

kanl›¤› da bu ciddi bask›y› görmedi-

¤i için çözüme yanaflm›yor. Art›k

ciddi anlamda k›z›yorum ben. ‹n-

sanlar›n ölmesini istemiyorum di-

yorsak bunu pratikte göstermemiz

gerekiyor. Bak›n bu bir televizyon

filmi de¤il, olsa dahi insan tepki du-

yar. 6 y›ld›r yaflanan bir gerçek. Bu
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‹ki tarih yaz›l›yor! Biri alçakl›¤›n tarihi

di¤eri onurun ve erdemin tarihi

5 May›s’ta, tecrite son verilmesi ta-

lebiyle ölüm orucuna bafllayan

Gülcan Görüro¤lu, eyleminin 150.

gününü geride b›rakt›. Soluk solu-

¤a, hücreleri eriterek, ac›lar› onur-

la yo¤urarak geçen 150 günlük aç-

l›¤›n ard›ndan konufltuk Gülcan’la

ve 150 günde yaflad›klar›n› sor-

duk... ‹ki çocu¤unun gözleri önün-

de ölüme yürüyen bir anne olan

Gülcan Görüro¤lu, tecritin hayat›n

bütün alanlar›nda uyguland›¤› ger-

çe¤inden hareketle, tecrite karfl›

mücadeleyi yürütenlerin, kafalar›n-

daki tecrit duvarlar›n› y›km›fl olan-

lar oldu¤unu kaydediyor ve “Mü-

cadelem, tecritin etkiledi¤i insanla-

r›, etki alan›n› daraltmak ve yok et-

mek içindir” diyor. Onurlu, namus-

lu bütün insanlara flu ça¤r›y› yap›-

yor Gülcan: “Bizi bekleyen insanla-

r› tecritten kurtaral›m. Sevgi içer-

den biz d›flardan tüm gücümüzle

tecrite karfl› mücadele edelim.”
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sadece benim, Behiç Aflc›’n›n ve

Sevgi Saymaz’›n da sorunu de¤il.

Hepimizin sorunu. Hepimizi ilgi-

lendiren bir sorunda tepki bu kadar

c›l›z olmamal› diye düflünüyorum.

Daha ciddi, güçlü olmas› gerekiyor.

Sevgi ile koflullar›m›z çok farkl›.

Ben tutsakl›¤› da yaflad›m. Zaten bu

sorunu yaflayan ve tecriti yaflayan

tutsaklar› kendimden gördü¤üm-

dendir bu yürüyüflümün sebebi.

Sevgi’yi çok iyi anl›yorum. Kendi-

mi Sevgi’de, Sevgi’yi bende görü-

yorum. Kolay gelsin diyor ve o ko-

caman yüre¤inden öpüyorum.

◆ Sizlerin ölüm orucu yapmas›

ve birinizin anne di¤erinizin bir hu-

kukçu olmas› belli bir etki yaratt›.

Befl ay› direniflin geliflimi, etkisi aç›-

s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Behiç Abi’nin yaratt›¤› etki kufl-

kusuz benimkinden çok farkl›. Sa-

natç›lar, ayd›nlar, hukukçular üze-

rinde çok büyük etkileri oldu. Bu-

gün avukatlar tecrite karfl› mücade-

lede daha önceki zamanlara göre

çok daha ileri bir noktada. Sanatç›-

lar eserleriyle, eylemlilikleriyle çö-

zümün bir parças› olmaya çal›fl›yor.

Behiç Abi direnifliyle ülkemiz ay-

d›nlar›n›n vicdan›n› sarst›. Bir hu-

kukçunun ölüm orucu yapmas› her-

kes gibi beni de çok etkilemiflti. Bu

etkiyi tam ifade edemesem de Behiç

Abi bunu tahmin ediyordur. Sonuç-

ta flöyle bir gerçek var; halk›m›z,

vatan›m›z için do¤ru bir karar ver-

di¤imizden eminiz. Her zaman flunu

söylüyorum. Bu eylem sadece bir

hak arama veya ses duyurma de¤il-

dir. Bir tarih yaz›l›yor. Hatta iki; bi-

ri alçakl›¤›n tarihi di¤eri onurun, er-

demin tarihi. Di¤er bir deyiflle hal-

k›n tarihi yaz›l›yor. Birinin sayfas›

kapkara, di¤erlerinin bembeyaz.

Anneler hep yan›mda

◆ Bir anne olman›z sizi farkl› k›-

lan nedenlerden biri. Annelerin di-

reniflinize tepkileri nas›l?

Annelerin deste¤i nerden ve na-

s›l olursa olsun beni onurland›r›yor.

Bana dokunmaya bile k›yam›yorlar.

Onlarla göz göze geldi¤imde o ka-

dar çok fley hissediyorum ki. Nas›l

ifade etsem diye düflünüyo-

rum. Gözlerinden bana olan

sevgileri hemen belli oluyor.

Çocuklar›n›n kurtar›c›s› ola-

rak görüyorlar. Çocuklar›n

direniflle tan›flt›ktan sonraki

de¤iflimlerini onlar da görü-

yor ve bu kez onlar ›srar edi-

yor çocuklar›n›n gelip git-

meleri noktas›nda. Onlarla

akraba gibi olduk. Hepsi de

ölmemem için dua ediyorlar.

Ama bana bakan o gözleri son

nefesime kadar unutmayaca-

¤›m. Beni bugüne kadar hiç

yaln›z b›rakmad›lar. Senin ya-

n›nday›z, sana güveniyoruz,

baflaracaks›n Gülcan›m de-

meleri benim için en büyük

moral kaynaklar›ndan bir ta-

nesi oldu.

K›zlar›ma bayramda 

yaflam›m› hediye etmek 

isterdim

◆ K›zlar›n›z›n direnifle bafllad›-

¤›n›z ilk zamanlardaki bak›fllar›yla

bugün aras›nda bir fark var m›? 

Elbette farkl›l›klar var. 150. gü-

nü beraber kutlad›k. K›zlar›mla be-

raber büyüdü¤ümüz için aram›zda

ana-k›z iliflkisinden ziyade, kardefl

gibi hissediyoruz. Direnifle bafllad›-

¤›m ilk günlerde üçümüzün beraber

a¤lad›¤› oldu. Kurdu¤umuz hayal-

ler ne olacak, bize verdi¤in sözler,

vaad etti¤in gelecek ne olacak diye-

rek a¤lad› k›zlar›m. Bundan etkilen-

medim desem yalan olur. Onlar be-

nim can›m. Onlar› nas›l ve ne kadar

sevdi¤imi ancak kendileri bilir. Ka-

bullenmekte zorland›lar. Ama za-

manla bu gerçe¤i kabullendiler.

Özellikle Behiç Abi’yi görmeleri ve

tan›malar› da önemli bir etken oldu.

Onlar daha çocuk ve etkilenmeleri

de normal. K›sacas› biz k›zlar›mla

ac›m›z› içimizde yaflamaya baflla-

d›k. Ben de bütün anneler gibi k›z-

lar›m›n üniversiteli olufllar›n› gör-

mek isterim, onlara verdi¤im sözle-

ri tutmak isterim. Hepsini isterim

ama ortada bir tecrit sorunu var. Ve

bu sorunu çözecek olan da Adalet

Bakanl›¤›. Yaklaflan bir bayram var

önümüzde. Ben bayramda çocukla-

r›ma hediye olarak annelerinin ya-

flamas›n› hediye etmek isterdim.

Buras› ‘Umut Evi’ oldu

◆ Adana’da bir ilk yaflan›yor.

Direnifl Evi’nin bu açdan nas›l bir

rol oynad›¤›n› anlatabilir misiniz?

Evet Adana’da bir ilk. Buran›n

halk› s›cakt›r bilirsiniz, çeflitli kül-

türlerdendir. Genel tepki; ne büyük,

ne destans›, ne güzel olan bir direnifl

içerisindesiniz fleklinde. Yukar›da

belirtti¤im gibi beni kurtar›c› olarak

görüyorlar. Bizim evimiz umut evi

olmufl durumda. Herkes taraf›ndan

biliniyor. Halka, yeniden birbiriyle

kaynaflmas›n› hat›rlatt›. Bizi gözleri

gibi koruyorlar. Buraya her gelen

elinde bir fley getiriyor. Kendi arala-

r›ndaki komfluluk iliflkileri geliflti.

Çocuklar›n›n niçin iflsiz güçsüz, ne-

den esrar içtiklerini, k›zlar›n›n ne-

den fuhufl batakl›¤›na sapland›klar›-

n› ö¤rendiler ve buna ne gibi ön-

lemler almalar› gerekti¤i konusunda

çaba sarf etmeye bafllad›klar›n› gö-

rüyorum. Halk›m›z birçok fleyin

fark›nda, kendine öncülük edecek

birilerini bekliyorlar. Biri bize ön-

cülük etsin biz de arkas›ndan gide-

lim misali. Ve her gelen gözyaflla-

r›yla ç›k›yor bu evden. Biz ölüm

orucunu duymufltuk, gerçekten ya-

Ben de bütün anneler gibi k›zlar›-

m›n üniversiteli olufllar›n› görmek,

onlara verdi¤im sözleri tutmak iste-

rim. Hepsini isterim ama ortada bir

tecrit sorunu var. Ve çözecek olan

da Adalet Bakanl›¤›. Yaklaflan bir

bayram var. Ben bayramda çocuk-

lar›ma hediye olarak annelerinin

yaflamas›n› hediye etmek isterdim.
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flanabilece¤ini akl›m›za getirmedik

hiç. Ama flimdi bafl›m›z›n ucunda

yaflan›yor. Bir insan›n hücre hücre

eridi¤ine tan›k oluyoruz diyorlar.

Yani demem o ki, bu 150 günümü

saniye saniye beraber yafl›yoruz.

Maddi manevi her anlamda destek-

lerini sunuyorlar. Halk›n güvenini

kazanmak kolay de¤il ama biz bu

direnifl sayesinde kazand›k diyebili-

rim. Tüm Akdeniz Bölgesi bizi tan›-

yor art›k. Direniflin burada bafllama-

s›n›n en büyük etkisi flu; ölüm oruç-

lar›n›n niçin ve neden yap›ld›¤›n›,

gerçekten öyle bir fley yaflan›yor

mu, bir insan yaflam› pahas›na böy-

le bir fedakârl›kta bulunur mu

v.s...bunu çok çarp›k biliyorlard›.

Ama art›k de¤il, çünkü bendeki fizi-

ki de¤iflikliklere tan›k olduklar› için

direniflle ilgili hiçbir soru iflareti

kalmad› beyinlerinde. Dedim ya

çok güveniyorlar bize, bana...

DKÖ’ler sözlerini tutmad›

◆ ‹lk röportaj›m›zda Adana’da-

ki DKÖleri ve tav›rlar›n› sormufl-

tuk. Henüz gelmedikleri için ne dü-

flündüklerini bilmiyorum demifltiniz.

fiimdi neler söyleyeceksiniz?

Buradaki kurumlardan birkaç›

geldi, ama burada, bu evde verdik-

leri sözleri çok çabuk unuttular. Bi-

zimle yapt›klar› konuflmalar› hat›rl›-

yorum da; kampanyalar, bas›n aç›k-

lamalar›, ziyaretler v.b yo¤un bir

çal›flmadan bahsetmifllerdi. Hiçbiri-

ni yapmad›lar. Neyi bekliyorlar bil-

miyorum? 123. ölümü bekliyorlarsa

o da olacak. Ama yaflamam›z›n on-

lara ba¤l› oldu¤unu unutmas›nlar.

Onlara çok tepkiliyim. Onlar›n bu

tepkisizli¤i ve duyars›zl›¤› devletin-

kiyle bütünlefliyor. Bana k›zacaklar

belki ama bir Tabip Odas› sa¤l›k du-

rumumu takip etmekten korkuyor-

sa, oturup o oday› niçin ve kimler

için açt›¤›n› düflünsün, bilmiyorsa

da kapats›n. Hani diyorum ya bu so-

run sadece benim sorunum de¤il, si-

zin de sorununuz. Hem beni hayata

ba¤layacak sizden çok daha önemli

nedenlerim var. Ama bedel ödeme-

den de olmuyor siz de biliyorsunuz.

Sola, DKÖ’lere diyorum ki; ge-

lin hep birlikte bilenlere hat›rlatma,

bilmeyenlere kavratma, görmeyen-

lere gösterme konusunda biraz daha

de¤il, çok daha ›srar edelim. Bu ›s-

rar›m›z ve çabalar›m›z›n baflar›yla

sonuçlanaca¤›na inan›yorum.

Yaflamam›z sizin elinizde

◆ Son olarak Yürüyüfl okurlar›-

na eklemek istedi¤iniz özel bir me-

saj›n›z, dile¤iniz, sözünüz var m›? 

Arkadafllar, istedi¤imiz sonucu

elde etmifl de¤iliz. Bu da bizim çal›fl-

malar›m›za tamam›yla yo¤unlaflma-

mam›zdan kaynaklan›yor. Evet, ça-

l›flmalar›m›z›n sonucunu hemen elde

etmeyebiliriz. Tecriti kald›rmas› için

ciddi bir kamuoyu bask›s› yaratm›fl

de¤iliz henüz. Israrc› olmal›y›z. Na-

s›l ki üçümüzün yaflam› herkese ba¤-

l›ysa bu ayn› flekilde size de ba¤l›d›r.

Bizim yaflamam›z sizin elinizde. fiu

anda yakalad›¤›m›z ç›k›fl› çok daha

yükseltmeliyiz, o hücrelerin kap›lar›-

n› parçalayacak kadar yükseltmeli-

yiz. ‹çerde insanlar›n delirtilmesine

izin vermeyelim. Bizi bekleyen in-

sanlar› tecritten kurtaral›m. Sevgi

içerden biz d›flardan tüm gücümüzle

tecrite karfl› mücadele edelim.

Direniflin bafl›ndan bu yana onlarca in-
san açl›k grevleriyle Gülcan’a destek verdi.
Bir ölüm orucu direniflçisinin açl›¤›n› paylafl-
man›n onuruyla eve gelenler, eylemlerinin
sonunda biraz hüzünlü, biraz huzurlu ayr›l›-
yorlar. Düzenli olarak açl›k grevi ekipleri nö-
beti birbirlerine devrederken, kimi zaman da

bu ekiplerin d›fl›nda tek tek açl›k grevi destekleri yaflan›yor. 

Geçen hafta da nöbet de¤iflimi vard›. 29 Eylül günü 14. destek açl›k
grevi ekibinde Ferdane Zorlu ve Hasan Biber açl›k grevine bafllad›. Nöbe-
ti onlara devreden Özkan Kay›kç›, 10 gün kald›¤› Direnifl Evi’nin birçok fle-
yin ö¤renildi¤i ve yafland›¤› bir okul oldu¤unu kaydederken, Ferdane Zor-
lu, Gülcan’a olan sayg›s›n› ve tecritin mutlaka kald›r›laca¤›na olan inanc›n›
ifade etti. Sendikac› fiair Hasan Biber ise, “Böylesine cesur ve yürekli bu
insanlar›n önünde sayg› ile e¤iliyorum” sözleriyle duygular›n› dile getirdi. 

1 Ekim’de ise, iki anne destek açl›k grevine bafllad›. 10 gün açl›¤› Gül-
can’la paylaflacak olan Sevda Yavuz, O’na destek vermenin bir sorumlu-
luk oldu¤unu kaydederken, Abdi ‹pekçi’den Adana’ya deste¤e gelen Ay-
fle Arapgirli de, Gülcan’›n yan›nda olman›n onur verici oldu¤unu kaydetti. 

3 Ekim’de; Temel Haklar Federasyonu’ndan 6 kiflilik bir heyet Adana’ya
gelerek Gülcan’› ziyaret etti ve bir günlük açl›k grevi yapt›. 

Gülcan’›n eyleminin 150. günü düzenlenen
bir etkinlikle karfl›land›. Hasan Karabey’in direnifl
ve tecrit üzerine yapt›¤› konuflman›n ard›ndan
sözalan Gülcan, “150 günün zorluklar› mutlaka
oldu ama güzel geçti¤ini görüyorum kendi aç›m-
dan. Ama flu da bir gerçek. Herkesin bu sürede
ben ne yapt›m diye sorgulamas› gerekiyor. Tec-
rit hâlâ duruyor. Benim gerçekten ölmemi iste-
meyenler etkinlik ve eylemlere daha fazla ve da-
ha güçlü kat›lmal›. Ben halk›ma güvenerek ç›k-
t›m bu yola. Hepinizin yapabilece¤i bir fleyler
mutlaka vard›r. Herkesi yeniden duyarl› olmaya
ve daha aktif çal›flmaya davet ediyorum” fleklin-
de konufltu. Alk›fl ve z›lg›tlarla karfl›lanan Görü-
ro¤lu’nun konuflmas›n›n ard›ndan, fiair Hasan
Biber konufltu ve ‘S›ra Neferlerimiz’ fliirini oku-
du. Behiç Aflc› baflta olmak üzere gelen mesaj-
lar›n okundu¤u etkinlik, Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu’nun marfllar› ile son buldu. 
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Elinden geldikçe müvekkillerini

yaln›z b›rakmazd›, görüfl günlerini

kaç›rmamaya çal›fl›r, gülüfllerine

gülen gözleriyle cevap verirdi. Kü-

çük, sade bir görüfl odas›nda ne

duygular yaflarlard› karfl›l›kl›. Bir

sigara içimlik zamana s›¤d›r›lanlar

nas›l anlat›labilir? Bazen bir söz, bir

bak›fl bile o kadar çok fley anlat›r ki

cümleler gereksiz kal›verir. fiimdi

böylesine bir duygudur anlatmaya

çal›flt›¤›m›z. O, d›flar›n›n hareketli-

li¤i, gürültüsü ve gürül gürüllü¤ün-

den ak›p gelirken görüfle, müvekki-

li sessiz bir adan›n içinden umudun

sesinin tüm canl›l›¤›yla, bilgeli¤iyle

gelip oturuverirdi karfl›s›nda. 

Böyle anlar az yaflanmam›flt›

Ulucanlar Hapishanesi’nin küçüçük

görüfl odas›nda. Uzun boylu, sar›fl›-

na çalan saçlar›yla ve büyük çerçe-

veli gözlükleriyle ç›k›p gelirdi ‹s-

met Kavakl›o¤lu ko¤uflundan. Göz-

lerindeki umut, dilindeki sami-

miyet Behiç’in de yüre¤ini sar-

m›flt›, sonra Ahmet, Aziz hayal-

lerini paylafl›rlard› onunla, ya-

flad›klar› hukuksuzluklar›, hak

gasplar›n›, u¤rad›klar› iflkence-

leri insan›n paylaflmak istedi¤i

her fleyi...

Ve Buca’n›n efeleri, Yusuf,

Turan, U¤ur herbirinin kendine

özgü güzellikleri olan insanlar,

kaç sohbetleri olmufltur dost ta-

d›nda. K›zm›fllard›r da birbirle-

rine kimbilir, ama ne önemi

var ki, k›zg›nl›klar›n›n alt›nda

bile sevgi, birbirlerine verdik-

leri de¤er varken, hep daha gü-

zeli yaratma u¤runayken...

De¤iflik hapishaneleri gezdi

durdu Behiç avukatl›k mesle¤i

boyunca. Hayat›n renklili¤i

içinde farkl› bir yaflamd› hapis-

haneler. Ama o gitmeyi hep

sevdi oralara hiç gücenmeden,

tüm s›k›nt›lar›na ra¤men hem

de. Çünkü biliyordu o duvar ar-

d›ndakileri. Hayat doluydu her

biri, güzel yar›nlar ad›na esirdiler.

Eylülün son haftas›nda yine gide-

cekti görüfle. D›flar›n›n havas›n›

tafl›yacakt› onlara. Bunun heyeca-

n›n› ve sevincini yafl›yordu. Taa

ki 26 Eylül 1999 tarihine dek. 

26 Eylül’de ans›z›n gelen bir te-

lefonla Ulucanlar’a operasyon ya-

p›ld›¤›n› ö¤rendi Behiç. Hemen

müvekkillerinin yan›na kofltu, O’na

en çok ihtiyaç duyduklar› bir anda.

Ama çok farkl› olmufltu bu gidifl.

Hep heyecanla gitti¤i yere kayg›yla

öfkeyle gitti bu kez. Kayg›s› da öf-

kesi de bofla de¤ildi. Buca’dan bili-

yordu, nelerle karfl›laflabilece¤ini.

Yan›lmam›flt›. ‹smet’i gördü ama ta-

n›yamad›. Kim bu diye bir kez daha

bakt›, sordu. Boylu boyunca uzan›-

yordu ‹smet, morarm›fl bedeniyle.

Bo¤az›n› kesmifllerdi, insan demeye

zorland›¤› yarat›klar. ‹lk tan›flt›¤›

anki tebessümünü arad›, ‹smet’in

iflkence izleriyle dolu yüzünde. Kim

olsa yüre¤i yanard› bu tablo karfl›-

s›nda. Hiçbiriniz görmediniz‹smet’i

onun gibi. Ne gülüflünü, ne gözleri-

nin güven veren parlakl›¤›n›, ne de

katledildi¤inde moraran etini, kesil-

mifl bo¤az›n›... 

Hiçbiriniz görmediniz Turan’›n

çocu¤una sar›l›rkenki özlemini, k›-

vanc›n›. Sonra ölümün hiç yak›flma-

d›¤› cans›z bedenini, babas›z yafla-

mak zorunda b›rak›lan bir evlad›n iç

isyan›n›.

Hiçbiriniz görmediniz onun gibi.

Görenleriniz bile Behiç’in yüre¤iy-

le görmemifltir. Bu yüzden Ulucan-

lar, Buca kanat›r yüre¤inin bir yan›-

n›. Ulucanlar katliam›n›n üzerinden

7 y›l geçti. Ama Behiç asla unutma-

d› o duvarlar ard›nda yaflad›klar›n›,

konuflulan hayalleri, özlemleri. 7 y›l

öncesine gömmedi hiçbirini. fiimdi

o hayallerin direniflinde yürüyüflünü

sürdürüyor. 

En büyük paylafl›mlardan biri,

ayn› umudu paylaflmak, ayn› umu-

du büyütmeye çal›flmakt›r. Behiç

kaç kez umudunu paylaflt›¤› insan-

lar›n, insanl›k ay›b› denilen iflken-

celerle, vahfletle katledildiklerini

gördü. Bir avukat neden ölüm oru-

cuna girer sorusunun cevab›, kendi

yaflam›n›n içinde. Bu yaflam birço-

¤umuzunkinden uzak olmayan ger-

çeklerle dolu. Daha do¤rusu hepi-

mizin yan›bafl›nda yaflanan gerçek-

liklerle. Görüp görmemek tercih

meselesi. Tüm mesele de bu. Behiç

tercihini görmekten yana yapt›.

Adaletin ve hukukun olmad›¤›

bir ülkede adaletin mücadelesini ve-

riyor Behiç. Hukuk mücadelesi en

çok avukatlar› ba¤lar, ba¤lamal›. 

Bunun sorumlulu¤unu duyan

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi

üyesi 15 avukat, 2 Ekim günü, ikti-

dar partisi AKP’yle görüflmek için

Ça¤layan il binas›na gitti. Adaletsiz

bir ülkeye yak›fl›r bir tabloyla karfl›-

laflt›lar o gün. AKP, polis barikat›y-

la karfl›lad› avukatlar›. ‹ktidar olan

bir parti sorunlar›n› anlatmak için

gelen avukatlar› polisle muhatap ol-

mak zorunda b›rakt›. Avukatlar›n

kalabal›k olmas› güvenlikleri için

tehdit ediciydi, bunu gerekçe göste-

rip görüflemeyeceklerini söylediler.

Hukukçular›, sadece 15 avukat›

kendisi için tehdit gören bir anlay›fl

adaletten ne anlar ki! Ve ne traji-ko-

mikki görüflmeme nedenini bile

O ‘Görmeyi’

Tercih Etti



söylemek için d›flar› ç›kmad›lar, po-

lislerle haber yollad›lar utanmadan.

Bir avukat neden ölüm orucuna

girer sorusunu sormakta ›srar edi-

yorsan›z hâlâ, sadece bu tablo bile

anlat›r size, adalet(sizlik) sistemini.

‹flte bu tablo de¤iflsin diyedir, halk-

lara, hakk›n› arayanlara bu bak›fl

kökten de¤iflsin diyedir. 

Bu amaçla avukatlar AKP’nin

önlerine kurdu¤u barikata yüklendi-

ler, tüm meflrululuk bilinciyle zorla-

d›lar. Bu barikat adaletin önüne,

avukatl›k kimli¤ine karfl› düflmanca

kurulmufltu. Tüm avukatlar›, hu-

kukçular› rahats›z etmeli bu durum.

Behiç’in direnifli, avukatl›k önüne

kurulan düflmanca barikat› tama-

men y›kmak içindir. Ki bunu y›k-

mak tüm hukukçular› ba¤lamal›d›r.

Avukatlar›n eyleminden sonra

Direnifl Evi’nin konu¤u oluyoruz.

Eve girerken 3 kiflinin, “iyi olunca

bir daha gelece¤iz” diyerek ç›kt›¤›-

n› gördük. Ve sonra ö¤rendik ki grip

olduklar› için ayr›lmak zorunda kal-

m›fllar. Bunlardan birisi Deniz Kut-

lu, 10 gün için gelmifl, ama grip

olunca, istemese de Behiç’in sa¤l›¤›

ve gribin bulaflmamas› için hiç ses

etmeden ayr›lm›fl. Ayn› nedenle

baflka gidenler de var. Bunlardan bi-

risi de Nadire (Çelik) Ana. Herkes

direniflçiyi korumaya çal›fl›yor bu

insanl›k okulunda. 181. gününde

Behiç, bedeni güçsüz ve hastal›klar

çok çabuk kapabilir. O’nun iyi ol-

mas›n›, zafer halay›n› birlikte çek-

meyi istiyor herkes. 

Direniflçiyi ar›yor gözlerimiz.

Refakatçi hemen aç›klama yap›yor.

Dinleniyor. Yar›n sanatç›lar destek

açl›k grevi yapacak. Yo¤un geçe-

cek. Bu deste¤i olumlu buldu¤u-

muzu dile getirip çok güzel diyoruz

ki, Kezban (Bektafl) Ana biraz öf-

keli bir tonla, “güzel de güzel de,

181 gün oldu k›z›m. Nerdeler, onla-

ra ayd›n diyok, halktan önceler di-

yok, ama onlar benden sonra geli-

yor” diyor, veryans›n ediyor.

Sonra konu Yaflar Kemal ile Arif

Damar’›n ziyaretinden aç›l›yor. Se-

vindiriyor bu ziyaret evdekileri. ‹n-

ce Memedler’i yazan Yaflar Kemal.

Kaç kifli kitab›n› okudu da etkilendi,

‹nce Memedli¤e gönül verdi. ‘96

Ölüm Orucu’nda, bu sürecin bafl›n-

da görüflen heyetteydi. Hapishane-

lere gitti, ordaki insanlar› tan›d›. Bu

ülkenin halk›n›n bir ayd›n olarak

ondan bekledi¤i çok fley var elbette.

Çünkü o ‹nce Memed’i yazan Yaflar

Kemal. Bu sürecin ‹nce Memedler’i

yan›bafl›nda duruyor, halk›m›z da

ondan ‹nce Memed’i yazan Yaflar

Kemal’i görmek istiyor. 

Grip ma¤durlar› Deniz Kutlu ile

Nurettin fiimflek’in d›fl›nda, 2 kifli

açl›k grevinde; Abdullah Karaböcek

ve Eyüp Uzun, ikisi de Nurtepe-

’den. Birlikte karar veriyorlar gel-

meye. Çocukluklar›ndan kalma bir

çekingenlikle oturuyorlar. Bugün

gelmifller, bunun verdi¤i bir utan-

gaçl›kla belki de. Ancak direniflçiyi

henüz görmemeleri heyecanlar›n›

art›rm›fl. K›sa, özlü cevaplarla soh-

bet ediyoruz onlarla. 

Önce Abdullah’› tan›yoruz. As-

len Sivasl›. Cevap verirken hiç yü-

zümüze bakm›yor. Feda eylemi ya-

parak flehit düflen Aflur Korkmaz’›n

akrabas›. Bu nedenle de süreci ba-

fl›ndan beri takip ediyor. Aflur

flehit düfltü¤ünde 12 yafl›nday-

d›, bugün 18 yafl›nda. Direniflin

içinde büyüdü, bu sürecin ac›s›-

n› yaflad›. Bulundu¤u ortamda

Behiç Aflc›’ya destek açl›k gre-

vinden bahsedildi¤ini, onun da

ilgisini çekti¤ini ve arkadafl›yla be-

raber gelip destek vermeye karar

verdi¤ini anlat›rken sesi öylesine

sakindi ki. 3 çocuklu ailenin en bü-

yü¤ü. Tecrite neden karfl›s›n diye

soruyoruz, “‹flkence olmas›n, insan-

lar hapishanede tek kalmas›n, Aflur

abi gibi ölmesin, ailemizin yaflad›k-

lar›n› baflka aileler yaflamas›n diye”

cevab›n› veriyor. 

Eyüp, Abdullah kadar eskiye da-

yal› bilmiyor ölüm orucunu. Hatta 2

ayd›r fark›nda. Nas›l ö¤rendi¤ini

sordu¤umuzda, mahallesinde yoz-

laflmaya karfl› verilen mücadeleyle

birlikte devrimcileri tan›d›¤›n›, bir

parktayken içki içenlerle devrimci-

lerin konufltu¤una tan›k oldu¤unu,

sonra sempati duydu¤unu, onlarla

tan›flt›¤›n› daha sonra da ölüm oru-

cundan haberdar oldu¤unu, söyledi.

Kitaplardan, dergilerden, büyükle-

rinden ö¤renmifl hapishanelerde ya-

flan›lanlar›, tecriti, Behiç’i. 17 ya-

fl›nda anlad›¤› ve kavrad›¤› kadar›y-

la direnenlerin yan›nda olmaya ka-

rar vererek Direnifl Evi’ne gelmifl. 

Genç yafllar›ndan m›d›r bilemi-

yoruz, ama onlar› görünce Filis-

tin’in çocuklar› geliyor gözümüzün

önüne. Birkaç gün önce yine ekran-

larda ellerindeki tafllarla gördük on-

lar›. Filistin’de 2. ‹ntifada 7. y›l›na

girdi 27 Eylül günü. Yani Büyük

Direnifl’le yafl›t. Direnmenin evren-

sel diliyle konufluyor, direniyor

halklar. Ve yine diyoruz ki dünyan›n

her yerinde direnenler kazanacak.

Filistin’den F Tipleri’ne, Lübnan-

’dan Direnifl Evleri’ne kadar direnifl

halka halka yay›lacak dört bir yana.
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Destek aaçl›k ggrevinde bbulunan 115. eekip, 116. eekibe ggörevini
devretti. 116. eekipte; DDeniz KKutlu 110, GGüler AAltun 33, NNurettin
fiimflek 22, HHale DDobruca, YYaflar UUygur, MMevlüt GGür, SSerdar
Özdemir, NNaz›m YYaman, TTalip YYa¤mur, SSabahat YYa¤mur,
Hülya KK›l›ç, AAhmet ÜÜnal AAkkaya vve UUlafl AAkkaya, 11’er ggünlük
destek aaçl›k ggrevi iile yyerlerini aalmaktalar. 



Birinci Türkiye Sosyal Forumu

(TSF), 30 Eylül-1 Ekim tarihleri

aras›nda Darphane-i Amire’de ya-

p›ld›. Onlarca devrimci demokratik

kurum, sendika ve parti taraf›ndan

örgütlenen TSF kapsam›nda, iki

gün boyunca 40 ayr› konuda semi-

nerler gerçeklefltirildi, emperyalist

kapitalist politikalara karfl› alterna-

tifler ortaya konuldu. 

Seminerler Darphane-i Ami-

re’de bulunan küçük ve büyük sa-

lonlar›n d›fl›nda, ‹s-

tanbul Tabip Odas›

ile Türkiye Gazeteci-

ler Cemiyeti salonla-

r›nda gerçeklefltirildi.

Dünyan›n çeflitli ül-

kelerinde ve k›tasal

düzeyde düzenlenen

sosyal forumlarda

genel olarak refor-

mist damga dikkat

çekerken, TSF tam

tersine devrimcilerin

a¤›rl›kta oldu¤u,

devrimci ve sosya-

lizm vurgular›n›n ön

plana ç›kt›¤› bir ha-

vada gerçekleflti. 

Dünyan›n efendileri onlar 

gibi düflünmeyenleri 

‘terörist’ ilan ediyorlar

TSF alan›nda Yürüyüfl, TAYAD,

Temel Haklar Federasyonu, TKDK,

Gençlik Federasyonu, ‹dil Kültür

Merkezi, Adana Direnifl Evi ve çe-

flitli kurumlar standlar›n› açarak ta-

n›t›m faaliyetlerinde bulundular.

ESP’ye yönelik devlet sald›r›s› so-

nucunda ESP’nin hemen tüm pane-

listlerinin tutuklanmas›, yerald›¤›

tüm seminerlerde dile getirilerek

protesto edildi. Polisin gerek yap›-

lan yürüyüfle, gerek sosyal forum

alan›na yo¤un y›¤›nak yapmas›, al-

ternatif politikalar›n tart›fl›lmas›na,

sosyal foruma bile tahammül ede-

memesini gösteriyordu.

TSF aç›l›fl›, büyük salonda yap›-

lan konuflmalarla bafllad›. TSF ad›-

na ilk sözü alan TMMOB 2. Baflka-

n› Hüseyin Yeflil’in, açl›k, yoksul-

luk tecrit ve Kürt sorununun a¤›rl›k-

l› oluflturdu¤u konuflmas›ndan son-

ra, TMMOB Baflkan› Mehmet So-

¤anc› kitleye seslendi. Emperyalist-

lerin G8’lerinin, sermayeyi küresel-

lefltirme programlar›n›n karfl›s›nda

sosyal forumlar›n oldu¤unu kayde-

den So¤anc›, TSF kapsam›nda em-

peryalist politikalar›n teflhirinin ya-

p›laca¤›n› ve alternatiflerinin tart›fl›-

laca¤›n› dile getirdi. KESK Baflkan›

‹smail Hakk› Tombul, TSF’nin ger-

çeklefltirilmesinin “baflka bir Türki-

ye özleminin aray›fl›” oldu¤unu dile

getirerek, “baflka bir dünya, Avrupa

mümkündür diyorum” dedi. Dünya-

n›n efendilerinin kendileri gibi dü-

flünmeyenleri terörist olarak ifade

ettiklerini kaydeden Tombul; “Kürt

sorununda yaflanan geliflmeler, F Ti-

pi cezaevlerinde onlarca insan yafla-

m›n› yitiriyor ama halen kulaklar

duymuyor, gözler görmüyor” diye

konufltu. 

Tombul’un ard›ndan s›ras›yla

D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,

Yeni K›br›s Partisi temsilcisi ile,

aralar›nda Tar›k Ali’nin de bulundu-

¤u yabanc› konuklar sözalarak em-

peryalist politikalara vurgular yapt›-

lar. Tar›k Ali özellikle Amerikan

emperyalizminin Irak ve Ortado¤u

politikalar›n› sert bir dille elefltire-

rek direnifllere de¤indi.

AB, emperyalist birliktir

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan

çeflitli konularda gerçeklefltirilen se-

minerler bafllad›. ‹lk seminerlerden

birisi, HÖC, ESP, EHP, SODAP

temsilcilerinin konuflmac› olarak

kat›ld›¤›, “Tekellerin Birli¤i AB,

Devrimci Alternatif” bafll›kl› se-

minerdi. 

AB’nin si-

yasi ve ekono-

mik niteli¤i

üzerine konufl-

malar›n yap›l-

d›¤› seminer-

de, Avrupa

Birli¤i, emper-

yalist bir birlik

olarak tan›m-

land› ve halk-

lar›n bu birlik-

te ç›karlar›n›n

olmayaca¤›na

vurgu yap›ld›.

Bu çerçevede,

Y u n a n i s -

tan’dan kat›lan

Rudi Aytonopoulos ülkesinin

AB’ye girmesinin ekonomik ve si-

yasi alanda yaratt›¤› halklar›n zara-

r›na olan geliflmeleri anlatt›. 

AB ile birlikte s›k s›k gündeme

gelen ‘demokrasi ve özgürlükler”

konusu da konuflmalar aras›nda

a¤›rl›k bir yer tuttu. HÖC ad›na se-

minere kat›lan Veysel fiahin,

AB’nin emperyalist bir birlik olma-

s›ndan kaynakl› olarak halklar›n ç›-

kar›na bir demokrasi ve özgürlü¤ü

istemeyece¤ini kaydederek, süslü

laflar›n arkas›ndaki emperyalist

projeye de¤indi. Ortado¤u’da ABD

emperyalizminin peflinden giden

Avrupa’n›n ülkemizde de F Tipleri

ile gerçek yüzünü çok aç›k gösterdi-

¤ini belirten fiahin, “AB’nin demok-

rasi anlay›fl›na F Tipleri ile yak›n-
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dan tan›k olduk. 19 Aral›k’ta katli-

am› yaflad›m. 28 yoldafl›m›z flehit

düfltü. F Tipleri AB’nin onay› ve fi-

nansman› ile infla edildi. Her biri 11

trilyon de¤erinde” dedi. Avrupa’n›n

sömürgeci tarihini ve faflizmi yarat-

m›fl olmas›n› hat›rlatan fiahin, de-

mokrasinin ba¤›ms›zl›ktan ayr›la-

mayaca¤›n› dile getirdi.

Direnen halklar kazanacak

TSF, etkinlikleri çerçevesinde 30

Eylül günü 60 civar›nda kurumun

kat›l›m› ile, Gülhane’den Sultanah-

met Meydan›’na kadar bir yürüyüfl

de düzenlendi. Emperyalizmin pro-

testo edildi¤i ve direnen halklar›n

selamland›¤› yürüyüflte, en önde

sendikac›lar, ayd›nlar “Baflka Bir

Dünya Mümkün” pankart›yla yer

al›rken, onun hemen arkas›nda ise,

Al›nteri, EHP, ESP, HÖC, ‹flçi Mü-

cadelesi, Kald›raç, Odak, SDP, Sos-

yalist Alternatif imzal›, “Emperya-

lizm Yenilecek Direnen Halklar Ka-

zanacak” yaz›l› ortak pankart tafl›n-

d›. HÖC’ün ‘Emperyalizme Karfl›

Ba¤›ms›zl›k Faflizme Karfl› Demok-

rasi Kapitalizme Karfl› Sosyalizm

Mücadelesinde Birleflelim’ yaz›l›

pankart tafl›d›¤› yürüyüflte, emper-

yalizmi protesto eden, Filistin hal-

k›na destek veren sloganlar›n yan›-

s›ra, tecrite karfl› sloganlar hayk›r›l-

d›.

Yürüyüfl sonunda Mehmet So-

¤anc› TSF ad›na bir konuflma yapa-

rak AKP iktidar›n›n Siyonizmin ve

ABD emperyalizminin ç›karlar› için

Lübnan'a asker gönderece¤ini dile

getirirken, Pakistanl› yazar Tar›k

Ali ise, ABD'nin Ortado¤u'da kay-

b›n›n büyük oldu¤unu ifade

etti. Irak’ta ABD’nin ç›k-

mazda oldu¤unu belirten

Ali, Afganistan'da NA-

TO’nun sorunlarla karfl›

karfl›ya oldu¤unu ifade ede-

rek, “ABD ve NATO yapa-

may›nca BM devreye giri-

yor. BM, ABD ve NATO'nun

yapmaya çal›flt›¤›n› yapar-

sa o da yenilecek" dedi.

Kürt sorununun çözümü; 

devrimdedir

Yürüyüflün ard›ndan, “Kürt So-

runu Haklar ve Özgürlükler Müca-

delesi”, “21. yüzy›lda sosyalizm”,

“F Tipi cezaevleri nereden nereye”,

“Toprak insan iliflkileri ve yabanc›-

lara toprak sat›fl›” gibi konularla se-

minerler sürdü.

“Kürt Sorunu Haklar ve Öz-

gürlükler Mücadelesi” bafll›kl› se-

miner, yaklafl›k 600 kifli taraf›ndan

ilgiyle izlendi. Kürt sorunun çeflitli

boyutlar›yla ele al›nd›¤› seminerde

HÖC ad›na konuflan fiadi Özpolat,

Kürt halk›n›n bedeller ödeyerek

mücadele etti¤ini hat›rlatarak, çözü-

mün yanl›fl ittifaklarla ya da AB,

ABD gibi emperyalist ülkelerde

aranmas›n› elefltirdi. Çözüm için

medet umulanlar›n Kürt sorununun

kayna¤› olan güçler oldu¤unu kay-

deden Özpolat, Mahir Çayan’›n

ulusal sorunun çözümüne iliflkin or-

taya koydu¤u perspektifi hat›rlatt›

ve Marksist-Leninistler’in bak›fl›n›n

böyle olmas› gerekti¤ini dile getir-

di. HÖC’lüler çözümün yolunu, sa-

lona ast›klar›, “ÇÖZÜM; ANT‹-

EMPERYAL‹ST, ANT‹-OL‹GAR-

fi‹K DEVR‹MDED‹R” yaz›l› pan-

kart ile de ortaya koydular. 

“Gecekondular, Bar›nma Hak-

k› ve Kentsel Dönüflüm” konulu

panel de ilgiyle izlenirken, Temel

Haklar Federasyonu EHP, ÖMP,

Göç-Der ile Y›k›mlara Karfl› Emek-

çi Halk Komisyonu temsilcileri se-

minerin konuflmac›lar›yd›lar. Temel

Haklar Federasyonu ad›na konuflan

Cengiz Karakafl, gecekondulaflma-

n›n tarihi arka plan›n›, sosyo-eko-

nomik nedenleriyle ortaya koydu¤u

konuflmas›nda, y›k›ma karfl› müca-

delede halk›n ve halk güçlerinin bir-

li¤ine dikkat çekti. 

‹lk günün son paneli ise, “Hu-

kuk ve Adalet” konusundayd›.

Mihri Belli 90 Komitesi (MB90)

ad›na Sevim Belli, HÖC ad›na Halil

‹brahim fiahin, ESP ad›na Ersin Se-

defo¤lu, Limter-‹fl E¤itim Uzman›

Kamber Sayg›l›, HKM ad›na Ümit

Efe’nin konuflmac› olarak yerald›¤›

semineri, Halk›n Hukuk Bürosu

avukatlar›ndan Av. Bark›n Timtik

yönetti. Ersin Sedefo¤lu, hukuku

ESP’ye yap›lan sald›r›lar ve tutuk-

lamalarla de¤erlendirerek, burjuva-

zinin kendi hukukuna uymad›¤›n›

dile getirirken, Halil ‹brahim fiahin

emperyalizmin halklara karfl› bafl-

latt›¤› sald›r› ile dünya çap›nda hu-

kuksuzlu¤un geçerli k›l›nd›¤›n› ifa-

de etti. 

fiahin, emperyalizmin hedef seç-

tiklerini önce terörist ilan edip son-

ra yoketmek için sald›rd›¤›n›, iflgal

etti¤ini hat›rlatarak, dayat›lan huku-

ka örnekler sundu. Bark›n Timtik

de, TMY’yi de¤erlendiren bir ko-

nuflma yapt›. 

Bu direnifl Türkiye halk›n›n 

direniflidir

Türkiye Sosyal Forumu’nun ikin-

ci günü de birçok konuda semirlerle

devam etti. “50 Y›l Yeter! Emper-

yalizm ve Ba¤›ml›l›k veya Ba¤›m-

s›zl›k” konulu seminere, HÖC ve

MB 90 Komitesi ad›na konuflmac›lar

kat›l›rken, fiadi Özpolat, di¤er semi-

nerlerden farkl› olarak konuflmac› sa-

y›s›n›n az olmas›n› hat›rlatarak, bu-

nu, ba¤›ms›zl›k mücadelesinden ka-

24

8 Ekim 2006 / 73

TAYADl› Aileler standlar›n kurul-

du¤u alanda açl›k grevi yaparak,

tecritin kald›rmas›n› istediler

Pakistanl›

yazar Ta-

r›k Ali de

TSF’ye ka-

t›larak bir

konuflma

yapt›
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ç›fl›n bir yans›mas› olarak de¤erlen-

dirdi. Yine HÖC ad›na konuflan Halil

‹brahim fiahin ile MB 90 Komitesi

ad›na konuflan Sevim Belli, emper-

yalizme karfl› mücadelede birli¤in

önemine dikkat çekerken, fiahin, an-

ti-emperyalizmin devrimci mücade-

lenin temel k›stas› oldu¤unu hat›rlat-

t› ve bu konudaki çarp›kl›klar› elefl-

tirdi. 

Yaklafl›k 600 kifli taraf›ndan ilgiy-

le dinlenen seminerlerden biri, “Tec-

rit” konulu seminer oldu. TAYAD’l›

Ahmet Kulaks›z’›n konuflmac› oldu-

¤u seminere, TUAD’dan Av. fiinasi

Tur, MB90’dan Alp Ayan, Eflber

Ya¤murdereli, ESP’den Veli Saç›l›k,

‹stanbul Tabip Odas›’ndan Prof. Dr.

fiebnem Korur Fincanc› kat›ld›lar.

Konu tecrit olunca, fiziki olarak ol-

masalar dahi, orada olmalar› kaç›n›l-

maz olanlar vard›. ‘Tecrite karfl› mü-

cadelede ölümüzlefltiler’ yaz›l› ve

122 flehidin resminin bulundu¤u bü-

yük bir pankart salona as›l›rken, ha-

len ölüm orucunu sürdüren üç di-

reniflçinin resimleri de ayr›ca yerald›.

Yine TAYAD’l› Aileler imzal› ‘Tecri-

te Son’ pankart› da salona as›ld›. 

Ahmet Kulaks›z’›n hapisha-

neden gelen ve ço¤u karalanm›fl

mektuplar› okuyarak bafllatt›¤›

seminerde, konuflmac›lardan ön-

ce Behiç Aflc›’n›n 15 dakikal›k

bir seslenifli sinevizyondan izlet-

tirildi. Sinevizyon boyunca

600’e yak›n insan›n doldurdu¤u

salonda tam bir sessizlik hakim

olurken, konuflman›n sonunda uzun

süre alk›fllar susmad›, ‘Tecrite Son’

slogan› yank›land›. 

Panelistler, tecritin siyasi amaçla-

r›n›, yaratt›¤› t›bbi, sosyolojik sonuç-

lar›n› aktaran konuflmalar yaparken,

iki k›z›n› flehit veren Ahmet Kulak-

s›z, “art›k yeter, daha fazla ölüm ol-

mas›n› istemiyoruz, 3 kiflinin yafla-

mas› bize ba¤l›d›r. Bu direnifl Türki-

ye halklar›n›n direniflidir. Sustu¤u-

muzda tecrit zulmüne ortak olaca¤›z

demektir” diye konufltu ve birlikte

mücadele vermeye ça¤›rd›.

TSF’nin ikinci gününde ayr›ca,

Gençlik Hareketi, yozlaflt›rma politi-

kalar›, sendikal haklar gibi konularda

seminerler yerald›.

‘Gençli¤in Sorunlar› ve Gençlik

Hareketinin Gelece¤i’ seminerinde

konuflan, Gençlik Federasyonu üyesi

Hasan Selim Gönen, YÖK sistemini

elefltirerek, “Apolitikleflmeye yozlafl-

maya ve YÖK’e karfl› öncelikle bizle-

rin militanca bir gençlik hareketi,

militan bir karfl› koyuflu sergileme-

miz gerek” dedi. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

toplant› salonunda yap›lan ‘Yozlafl-

t›rmaya Karfl› Alternatif Kültür

Politikalar› ve Tehdit Alt›ndaki

Kültürler’ seminerine ‹dil Kültür

Merkezi, BEKSAV ve MKM ad›na

konuflmalar yap›l›rken, ‘Sendikal

Haklar’ konulu seminere Temel

Haklar Federasyonu ad›na Kenan

Akbaba kat›ld›. ‘Kay›p Yak›nlar›

Konufluyor-Katilin ‹zini Sürmek’

adl› seminere TAYAD ad›na Ünzile

Aras kat›l›rken, 1998’de kaybedilen

Neslihan Uslu’nun ablas› Nagihan

Kurt da konuflmac›lar aras›ndayd›. 

Günün son semineri ise, “Orta-

do¤uda Emperyalist Sald›rganl›k

ve Direnifl” konulu seminerdi. Sekiz

ayr› kurum ad›na temsilcinin konufl-

mac› oldu¤u seminerde, salona ‘Em-

peryalizm Yenilecek Direnen Halklar

Kazanacak’ pankart› ve Filistin bay-

raklar› as›ld›. HÖC Temsilcisi Eyüp

Bafl, emperyalizmin sald›r›, iflgal,

tehdit, tecrit politikalar›na dikkat çe-

kerek flöyle konufltu: 

“Halklar› Guantanamolarla, F

Tipleriyle teslim almaya, katliamlar-

la sindirmeye çal›flan emperyalistle-

re ve iflbirlikçilere dünya halklar›n›n

da bir sözü vard›r. Bu söz Lübnan’da

aç›k bir flekilde söylendi, bu söz Fi-

listin’de on y›llard›r ifade edilmekte-

dir, bu söz Irak’ta, Afganistan’da

güçlü bir flekilde hayk›r›lmaktad›r,

bu söz dünya halklar›n›n sözüdür;

‘emperyalizm yenilecek direnen

halklar kazanacakt›r’”. 

Bütün eksikliklerine, yetersizlik-

lerine, reformist giriflimlere karfl›n,

ilk kez düzenlenen Türkiye Sosyal

Forumu, devrimci demokratik hare-

ket aç›s›ndan bir deneyim, emper-

yalizme karfl› halklar cephesinde

yeni bir mevzi oldu.

Onlarca seminerde, emperyalist poli-

tikalar›n karfl›s›nda halklar›n alter-

natifleri ortaya konuldu.

Atina'da yap›lan 4. Sos-

yal Forumu’nda Avrupa ça-

p›nda al›nan karar do¤rultu-

sunda, 30 Eylül günü savafl

ve iflgale karfl› yürüyüfller

düzenlendi. Bunlardan biri

de, Avusturya’n›n baflkenti

Viyana’dayd›.

Ortado¤u’da emperyalist sald›rganl›k ve iflgalin pro-

testo edildi¤i eylem, Baflbakanl›k önünde sona erdi.

Avusturya Sosyal Forumu, Bar›flseverler, anti-faflist, an-

ti-emperyalist çevrelerin kat›ld›¤› eylemde, Filistin,

Lübnan ve Türkiyeli devrimciler de yerlerini ald›lar. 

HÖC, “Filistin ve Lübnan Halklar›na Yönelik Siyo-

nist Teröre Son!” pankart› ve “Tecrit, Katliam, ‹flgaller

Halklar›n Direniflini Durduramaz!”, “Emperyalizm, F

Tipi Hapishaneleri, Guantanamo ve Ebu Garib’de Kat-

liamlara Devam Ediyor!” dövizleri ile eyleme kat›ld›lar. 

“Yaflas›n Uluslararas› Dayan›flma!’ slogan› en s›k

at›lan slogan olurken, çeflitli kurumlar ad›na yap›lan ko-

nuflmalarda halklar›n direnifllerine destek ifade edildi.

HÖC Temsilcisi de, Filistin ve Lübnan halk›n›n direni-

flini selamlarken, Türkiye iktidar›n›n iflbirlikçili¤ine

dikkat çekti. 

‹flgale Karfl› Yürüyüfl



1982'de ‹srail yanl›s› Cumhur-

baflkan› Beflir Cemael’in öldürül-

mesini bahane eden ‹srail, Lübnan’›

iflgal etmiflti. K›sa süre sonra Filis-

tinli mültecilerin kald›¤› Sabra ve

fiatilla Kamplar›’nda Falanjistleri

kullanarak büyük bir katliama imza

atan ‹srail, iflgali sürdürdü¤ü süre

içinde hem iç savafl› körükledi, hem

de oluk oluk kan döktü. ‹flte bu iflgal

alt›nda direnifl gücü olarak birçok

örgütlenme ortaya ç›kt›.

fiiiler içinde etkin olan Hizbul-

lah, bunlar›n bafl›nda geliyordu. Y›l-

larca süren direnifl sonucunda, ‹sra-

il 2000 y›l›nda Lübnan’dan kaçar-

cas›na çekilmek zorunda kald›. 

Bugün bir kez daha Lübnan’›

terk etti ‹srail.

Hizbullah’›n esir ald›¤› askerle-

rini bahane ederek giriflti¤i sald›r›

ve iflgalde, ne askeri ne de siyasi

amac›na ulaflamayan ‹srail, 30 Ey-

lül’de resmen tüm askerlerini Lüb-

nan’dan çekti. Çekilme, resmi ola-

rak BM karar› uyar›nca yaflansa da,

Amerikan emperyalizminin Ortado-

¤u politikalar› çerçevesinde gerçek-

leflen sald›r›n›n direnifle çarpmas›-

n›n bir ürünü oldu¤u, art›k tart›fl›l-

maz bir olgu olarak, ‹srail dahil her-

kes taraf›ndan kabul edilmektedir. 

“Tafl atan› katlederiz”

Di¤er yandan ‹srail, Hizbullah’›

etkisizlefltirme amac›ndan vazgeç-

meyece¤ini, hukuk tan›maz tehdit-

leriyle ilan etmeye devam ediyor. 

Son ‹srail askerinin de çekildi¤i

gün bir aç›klama yapan, ‹srail Ba-

y›nd›rl›k Bakan› Binyamin Ben Eli-

ezer, Hizbullah Lideri Hasan Nas-

rallah'›n “ilk f›rsatta yokedilmesi

gerekti¤ini” söyledi. Eliezer, “Nas-

rallah'› ilk f›rsatta yoketmeliyiz.

Çünkü o fleytan›n vücut bulmufl ha-

li. Yaln›zca bizim için de¤il, Müslü-

manlar ve H›ristiyanlar için de” de-

di. ‹srail’in, 34 günlük sald›r›lar›

boyunca Lübnan’a att›¤› patlama-

m›fl haldeki misket bombalar› ise, 1

çocu¤un daha ölümüne neden olur-

ken, ‹srail Genelkurmay Baflkan›

Dan Halutz, ‹sral askerlerinin,

“kendilerini hayati tehlike içinde

hissetmeleri durumunda, tafl atan

Lübnanl› sivillere atefl açabilecek-

lerini” ilan etti. 

Bu arada, ‹srail’e direnerek,

Lübnan halk› içinde deste¤ini daha

da artt›ran Hizbullah’›n Genel Sek-

reter Yard›mc›s› fieyh Naim Kas›m,

‘bat› yanl›s›’ Fuad Sinyora hüküme-

tini elefltirerek, hükümetin “önemli

hiçbir baflar› gösteremedi¤ini” dile

getirdi ve “Bu yüzden yeni birlik

hükümeti kurulmas›n› istiyoruz. Bu

hükümet, zor durumdaki ülkemizin,

iç, d›fl ve bölgesel sorunlar›n› aflma-

s›n› sa¤layacakt›r” dedi. 

“Olay›n içinde olacaks›n!”

Öte yandan ‹srail askerlerinin

yapamad›¤›n› yapma görevi biçilen

BM gücüne asker gönderme karar›

veren AKP hükümeti, halk›n karfl›

ç›kt›¤› bu karar› savunmak için de-

magojilerini sürdürüyor.  

‹man tazelemek için Amerika’ya

giden Baflbakan Recep Tayyip Er-

do¤an, New York’ta bir toplant›da

yapt›¤› konuflmada, Türkiye’nin flu

ana kadar 28 ülkeye asker gönderdi-

¤ini hat›rlatarak, Lübnan’a asker

gönderilmesini flu sözlerle savundu:

“Lübnan yan› bafl›m›zda. Israrla

talep var ve biz en son 1915’te ora-

dan dönmüflüz. O günden bugüne

orayla bir ba¤›m›z kalmam›fl. Ama

flimdi say›n Lübnan Baflbakan› Fu-

ad Sinyora sürekli olarak bize ‘Sizi

burada muhakkak görmek istiyoruz’

diyor. Ve masada olursak etkin ola-

ca¤›m›za inanarak, televizyon ba-

fl›nda Lübnan’da olanlar› izlerken

a¤laman›n hiçbir faydas› olmad›¤›-
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Direnifl ‹srail’i ikinci kez 

Lübnan’dan kovdu

22 A¤ustos’ta ‹stanbul'un birçok
mahallesinde Lübnan ve Filistin hal-
k›yla dayan›flmak için esnaflar ke-
penk kapatma eylemi yapm›fl ve gö-
zalt›na al›nanlardan yedisi, “Lübnan
ve Filistin'de katliamlar son bulsun”
dedikleri için tutuklanm›fllard›. Bu
tutuklamalara 1 Ekim günü bir kifli
daha eklendi. Gazi Temel Haklar
üyesi Cem Özcan da ayn› nedenle
tutukland›. Konuya iliflkin bir aç›kla-
ma yapan Gazi Temel Haklar, bu ülkede Lübnan ve Filistin halklar›yla
dayan›flman›n suç oldu¤unu ancak emperyalist ç›karlar için asker gön-
dermenin suç olmad›¤›n› ifade etti. Aç›klamada, “e¤er ABD ve ‹srail'in
katliamlar›na hay›r demek suçsa biz bu suçu hâlâ iflliyoruz ve ifllemeye
devam edece¤iz. Biliyoruz ki halklar›n gözünde suçlu emperyalistler ve
iflbirlikçileridir” denildi. 

Öte yandan tezkereyi protesto ettikleri için Ankara’da tutuklanan
Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu üyeleriyle dayan›flma eylemleri sürü-
yor. Ortado¤u Halklar›yla Dayan›flma Platformu üyeleri, 29 Eylül günü
Adana Merkez Postane önünde biraraya gelerek dayan›flma kart› gön
derdiler. HÖC’ün de yerald›¤› platform bileflenleri ad›na aç›klama yapan
Hasan Kutlu, “Ne gözalt›lar, ne tutuklamalar ne de yasalar bizlerin ba-
¤›ms›zl›k ve sosyalizm diyen sesini susturamayacak” dedi. 

Ankara HÖC Temsilcili¤i, 30 Eylül günü Sakarya Caddesi’nde da¤›t-
t›¤› bildirilerle, Türkiye halk›n›n karfl› oldu¤u asker gönderilmesi karar›n›
alan iktidar›n iflbirlikçili¤ini teflhir etti ve mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

Filistin ve Lübnan halk›yla dayan›flmak suç! 



Hamas'›n seçimleri kazanmas›n-

dan bu yana çeflitli biçimlerde orta-

ya ç›kan iç iktidar kavgas›, Hamas

ile El-Fetih aras›nda aç›k çat›flmaya

dönüfltü. 

Emperyalizmin kat› ambargosu

sonucu yaflanan ekonomik, siyasi

krizi aflmak için ‘Ulusal Birlik Hü-

kümeti’ kurulmas›na yönelik görüfl-

meler yap›ld›¤›na iliflkin haberlerin

yerald›¤› günlerde bafllayan çat›fl-

malar sonucunda geçen hafta bo-

yunca 12’den fazla Filistinli hayat›-

n› kaybetti, 130’u yaraland›.

Emperyalistler ve siyonist ‹srail

devleti ise bu çat›flmay› elbette elle-

rini ovuflturarak izliyor. ABD D›flifl-

leri Bakan› Condoleezza Rice, “Fi-

listinliler için çözümün Ortado¤u

Dörtlüsü'nün (emperyalistler) ilke-

lerini yerine getirecek bir hükümet

kurmak” oldu¤u aç›klamas› yapar-

ken, ‹srail Altyap› Bakan› Benjamin

Ben-Eliezer, “Umar›m El-Fetih ka-

zan›r, Hamas'› zay›flatacak her fleyi

selamlar›m” diye konufltu. Oysa ay-

n› ‹srail, El-Fetih’i zay›flatmak için

Hamas’›n ilk kuruldu¤u y›llarda

destek vermiflti. Bu ‘birbirine k›r-

d›rma’ siyasetinin, bu denli kaba bir

flekilde oynan›rken, aralar›nda Filis-

tin Halk Kurtuluflu Cephesi, Arap

Kurtulufl Cephesi, Ulusal ‹nisiya-

tif'in de bulundu¤u 7 örgüt, olaylara

ve fliddete son verilmesi ça¤r›s›nda

bulundu.

El-Fetih’in, Hamas liderlerine

ölüm tehdidi düzeyine ç›kard›¤› ça-

t›flman›n görünen gerekçesi, Hamas

hükümetinin kamu çal›flanlar›n›n

maafllar›n› ödeyememesi. As›l ne-

den ise, iktidar mücadelesi. Ha-

mas’›n daha seçildi¤i gün bafllayan

bu kavga, daha önce de küçük çapl›

silahl› çat›flmalara dönüflmüfl, ancak

bu düzeyde büyümemiflti. fiimdi,

onlarca insan›n öldü¤ü, ‘Kahrolsun

Hamas’ sloganlar› ile silahl› gösteri-

lerin düzenlenip, yollara barikatla-

r›n kuruldu¤u, El-Fetih Lideri Mah-

mud Abbas'›n talimat› ile Gazze so-

kaklar›na El-Fetih’e ba¤l› güçlerin

konuflland›¤› bir aflamaya s›çrad›. 

Hamas’›n seçilmesi ile birlikte

bafllayan emperyalist ambargo, Fi-

listin halk›n›

açl›k ve sefa-

lete iterken,

Hamas hükü-

metini vaatle-

rini gerçek-

l e fl t i r e m e z

durumda b›-

rakmaktad›r. El-Fetih, bu durumu

iktidar savafl›nda kullanarak, bir an-

lamda emperyalist kuflatmay› kendi

ç›karlar›na kullanmaktad›r. Grev ve

gösteriler örgütlenmesi bu sürecin

bafllang›c›yd›. Hamas ise, gösterile-

ri zorla bast›rmaya yönelerek krizi

kendi lehine dönüfltürmeye çal›fl›-

yor, El-Fetih militanlar›n› güvenlik

örgütlerinden tasfiye etmeye hem

de iktidar›n› pekifltirmeye çal›fl›yor. 

Bas›na yans›yan kimi haberler,

El Fetih liderli¤inin muhtemel he-

saplar›na da ›fl›k tutmaktad›r. Bu ha-

berlerde, Mahmud Abbas'›n Ha-

mas'› devirmek için 2007 bafl›nda

baflkanl›k ve parlamento seçimine

gidece¤i öne sürüldü. 

na inanarak, grubumuz bu konuda

kararl›l›¤›n› ortaya koydu ve asker

gönderme karar›n› parlamento ver-

mifl oldu.”

“Çocuklar›m›z› ölüme gönderi-

yorlar...” diyenleri de elefltiren Er-

do¤an, bugüne kadar yurtd›fl›na

gönderilen askerlerden sadece befl

kay›p oldu¤unu hat›rlatarak, “Bu

noktada askerimizin tecrübesi, ma-

hareti yerindedir” diye konufltu.

Asker gönderme karar›nda flu

kadar askerin ölüp ölmeyece¤inden

öte, hangi politikaya hizmet edildi-

¤i, hesab›n ne oldu¤u önemlidir.

Lübnan halk›n›n gözyafl›n› dindir-

mek için gidilmedi¤i aç›k. Osman-

l›’ya at›f yap›larak, kendi gücü olsa

Lübnan’›, Ortado¤u’yu yeniden ifl-

gal etme zihniyetine sahip bu kafa

yap›s›, gücü olmad›¤› için de em-

peryalistlerin önüne ataca¤› kemik

hesab›yla, onun ç›karlar›na hizmet

etmektedir. “Masada olma” ya da

Erdo¤an’›n bir halk›n kaderinden

de¤il, s›radan bir olaydan sözeder

gibi, “olay›n içinde olma” yaklafl›-

m› da bunun ifadesidir. Lübnan ve

tüm Ortado¤u’nun paylafl›m›nda

Amerikan emperyalizmi iflbirlikçi

tekellere hangi pay› verecek, halkla-

r›n dökülen kan›ndan AKP iktidar›

ve tekeller ne düzeyde “nemalana-

cak”; bütün mesele budur. 

Erdo¤an bu gerçekleri aç›klaya-

mad›¤› için demagoji yapmaktad›r.

Asker göndermeyi “bölgemizde is-

tikrar ve bar›fl›n egemen olmas› için

yap›yoruz” diye aç›klamak ise, bu

demagojilerin en alçakça olan›d›r.

Ayn› gerekçeyi, Amerikan em-

peryalizmi Irak ve Afganistan iflgal-

leri için kullan›yor, ‹srail ordusu

Lübnan sald›r›s›nda ayn› sözleri

söylüyor. “‹stikrar”, emperyalist ka-

pitalizmin bölgesel denetiminin ad›-

d›r. “Bar›fl”, halklar›n direnmemesi,

emperyalist politikalara beyaz bay-

rak çekmesidir. Bu anlamda, “bar›fl

ve istikrar” ad›na asker gönderildi¤i

do¤rudur.
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Filistin’de iktidar çat›flmas› 

‹çinde HÖC’ün de yerald›¤› ‹zmir Emperyalizme ve
Siyonizme Karfl› Birlik, Filistin ‹ntifadas›’n›, 7. y›l›nda
Kemeralt›'nda düzenledi¤i eylemle, direnifli selamlad›,
Birlik ad›na aç›klamay› yapan Yurdagül Gümüfl, Orta-
do¤u'da büyüyen direniflin en önemli mihenk tafl› olan
Filistin ‹ntifadas›’n›n tüm dünyan›n ezilen halklar›na da
moral ve güç verdi¤ini hat›rlatarak, “‹srail Siyonizmi bu
halk› teslim alam›yor. Alamayacak” dedi. 

‹srail bu halk› teslim alamayacak!



1960’lar›n sonlar›, Türkiye dev-

riminin yoluna iliflkin tart›flmalar›n

alabildi¤ine yo¤unlaflt›¤›, buna pa-

ralel olarak da prati¤in geliflti¤i bir

süreçtir. Hem teoride, hem pratikte

yaflanan bu geliflmeler, en baflta

kendini elbette gençlik örgütlenme-

lerinde gösteriyordu. Çünkü bu ör-

gütlenmeler, mücadelenin o günkü

teorik ve pratik merkezleri gibiydi-

ler adeta. 

FKF’nin 2. kongresine kadar

gelmifltik önceki bölümün sonunda.

2. kongrede, T‹P yönetiminin etkisi-

nin bir ölçüde k›r›ld›¤›ndan sözet-

mifltik. Bafllang›çta FKF merkezi,

T‹P’e  yak›n isimlerden oluflurken,

muhalefette ise gene Mahir Çayan,

Deniz Gezmifl, Mihri Belli, Do¤u

Perinçek’in önderlik etti¤i ama he-

nüz tam flekillenmemifl oluflumlar

vard›. Gezmifl ve arkadafllar› bir dö-

nem FKF’den ayr›l›p sonra tekrar

döndüler. Ama esas olarak ilk dö-

nem FKF içindeki as›l mücadele

T‹P reformizmine karfl›yd›.  

Peki T‹P’e karfl› bu tepki nas›l

ve neden geliflmiflti, k›saca onu aça-

l›m. 1968, gençlik mücadelesi aç›-

s›ndan militan bir dönemdir. Özel-

likle anti-emperyalist eylemler çok

genifl kesimleri etkilemeye baflla-

m›fl, ülkenin siyasi gündemini belir-

lemifltir. 6. Filo’nun ‹stanbul’a geli-

fli nedeniyle bu y›l›n Temmuz’unda

gerçeklefltirilen Dolmabahçe direni-

fli, dönemin en önemli eylemlerin-

den biridir. Gençli¤in bu eylemleri

s›ras›nda Vedat Demircio¤lu ve

Atalay Savafl katledildi. 27 May›s

sonras›nda gençlik Vedat’la ilk fle-

hidini vermiflti.

Bu militan mücadele, gençli¤in

ayn› zamanda T‹P’in re-

formist yönetimine karfl›

tepkilerinin de aç›¤a ç›k-

t›¤› bir zemin oldu. Çün-

kü T‹P yönetimi esas ola-

rak bu militan mücadele

hatt›n›n karfl›s›ndayd›.

Mücadelenin gerektirdi¤i

biçimleri de¤il, pasifist

taktikleri öneriyor ve bu

önerileri de gençlik taraf›ndan red-

dediliyordu. Örne¤in 6. Filo’nun

protestosu s›ras›nda polisle çat›flma-

lar, Amerikan Haber Merkezi’ne ve

Amerikan bankalar›na yönelik sal-

d›r›lar, gençli¤in T‹P yönetimine

ra¤men gerçeklefltirdi¤i eylemlerdi.

O günkü durumu devrimciler flöyle

de¤erlendiriyordu:

“Gençli¤in giriflti¤i her anti-em-

peryalist harekette; iflçilerin ve köy-

lülerin fabrika ve toprak iflgallerin-

de; faflist komando bozuntular›n›n

her sald›r›lar›nda T‹P oportünist

yönetici kli¤inin ve onlara ba¤l›

FKF yönetici kli¤inin ihanetleri,

pasifizmleri iyice aç›¤a ç›kt›. Ken-

dili¤inden geliflen hareket karfl›s›n-

da T‹P'in pasifizmi çökerken, orta-

da tek alternatif olarak kalan Türk

Solu Dergisi’nin küçük burjuva an-

lamda demokratik devrim muhale-

feti güç kazand›.”

Türk Solu da oportünistti; ancak

“s›n›f mücadelesi içinde Marksist-

Leninist kadrolar ortaya ç›k›ncaya

kadar, oportünizmlerden biri batar-

ken di¤eri güç kazan›yordu!”
Gençli¤in iflçi ve köylü eylemle-

rine destek vermesi, ad›m ad›m bu-

nun da ötesine geçip deste¤i bütün-

leflmeye dönüfltürmesi gelene¤i de

pekifliyordu. Elmal›’da toprak iflgali

yapan köylülerin, Derby Lastik

Fabrikas›’nda, Kavel’de iflgale bafl-

vuran iflçilerin yan›nda ö¤renci

gençlik vard›. 

FKF yönetimi, bir süre daha “iki

oportünist fraksiyon aras›ndaki mü-

cadeleye yarafl›r biçimde” T‹P ve

Türk Solu aras›nda el de¤ifltirdi.

Ancak bu arada bir baflka çizgi geli-

fliyordu ve gelecek o çizginin ola-

cakt›. 

1969’un Ocak’›nda FKF’nin 3.

Kurultay› yap›ld›. Kurultayda T‹P

oportünizminin söyleyecek pek bir

fleyi yoktu. Bu kurultay sonucunda

Milli Demokratik Devrimciler

(MDD) ço¤unlu¤u sa¤lad›lar.

T‹P’in etkisi iyice k›r›ld›. Genel

Yönetim Kurulu seçimlerinde, T‹P

oportünizminin aday› Hüseyin Er-

gün kaybetti ve Genel Baflkanl›¤a

Yusuf Küpeli, Merkez Yürütme Ku-

rulu üyeliklerine de yine T‹P opor-

tünizmine karfl› olan delegeler seçil-

diler.

T‹P reformizminin, oportüniz-

min çeflitli kademelerde etkileri ha-

la sürüyor olsa da 3. kurultay sonra-

s› süreç, bir anlamda “FKF'nin

gençli¤in tek kitle örgütü haline

gelmesi” sürecidir. 

Sosyal pratik ayr›flt›r›yor

FKF yönetiminde yeralan Ma-

hir’in önderli¤indeki gruptan ö¤-

renciler mevcut ortamda sadece ide-

olojik mücadelenin yeterli olmad›-

¤›n› bilerek, yo¤un ideolojik müca-

deleyle birlikte h›zla aktif anti-em-

peryalist mücadeleyi gelifltirmek

gerekti¤ini tespit ederek süreci bu

do¤rultuda gelifltirdiler. 

Mücadele gelifltikçe, reformiz-

min ve oportünizmin etkisi safd›fl›

edilecekti. “Vietnam kasab›” CIA

ajan› Kommer’in, Türkiye'ye ABD

Büyükelçisi olarak atanmas› karfl›-

s›ndaki mücadele bu noktada ayr›fl-

t›r›c› bir ifllev yüklendi. 

Kommer, havaalan›nda devrimci

gençli¤in protestolar› ile karfl›land›.

Ard›ndan ODTÜ'ye gelme cüreti

gösteren Büyükelçi’nin arabas› ya-

k›ld›. T‹P’li oportünist yöneticiler,

bütün siyasi partiler ve ö¤renci

gençlik içinde hâlâ belli bir etkisi
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olan Sosyal Demokrasi Dernekleri

Federasyonu’nun CHP kuklas› yö-

neticileri, emperyalizme karfl› uzla-

fl›c› bir tav›rla, Kommer’in arabas›-

n›n yak›lmas›n› k›nad›lar. Kendi ta-

banlar›n›, tarihi önemi sonraki y›l-

larda daha aç›k görülecek olan bu

anti-emperyalist direniflin karfl›s›na

ç›karmaya çal›flt›lar. Buna karfl›n di-

renifli sahiplenen örgütlü güç olarak

sadece FKF vard›. Öte yandan, ö¤-

renci gençlik ve iflçiler, köylüler de

T‹P’lilere, Sosyal-demokratlara ku-

lak asmayarak bu eylemi büyük bir

coflkuyla sahiplendiler. 

Kommer’in arabas›n›n yak›lma-

s› nedeniyle haklar›nda tutuklama

karar› ç›kar›lan devrimci ö¤rencile-

rin hakl›l›k ve meflruluklar›n› sa-

vunmak için “teslim olmas›” s›ra-

s›nda ODTÜ’de büyük bir anti-em-

peryalist miting yap›ld›. O güne ka-

dar reformistlerin, sosyal-demok-

ratlar›n etkisi alt›ndaki kitle, onlar›

terkederek FKF militanlar›n›n ön-

derli¤inde birlefliyordu... 

Kommer olay›, tütün mitingleri,

Kanl› Pazar Olay›’nda toplanan kit-

le ve yine ayn› günlerde Ankara, ‹z-

mir, Adana, Malatya, Trabzon ve

Samsun' da yap›lan büyük anti-em-

peryalist mitingler, ayr›flmay› ve

saflaflmay› h›zland›ran sonuçlar ya-

rat›yordu. Her yeni çat›flma süreci,

gençli¤e T‹P oportünizmini, pasi-

fizmini bütün ç›plakl›¤› ile gösterir-

ken FKF yönetiminin do¤ru çizgisi

sosyal pratikte aç›¤a ç›k›yordu;

“Art›k FKF içindeki T‹P oportüniz-

minin temsilcilerine kesin

darbeyi vurman›n zaman›

gelmiflti.”

Yaln›z bir isim 

de¤iflikli¤i de¤il!

Bilindi¤i gibi, FKF’nin

1969 Ekim ay›nda yap›lan 4.

Kurultay›,  Federasyonun,

“Türkiye Devrimci Gençlik

Federasyonu” (DEV-GENÇ) ad›n›

ald›¤›, dolay›s›yla da DEV-

GENÇ’in kurulufl tarihi olarak ka-

bul edilen kurultay›d›r. 

Fakat elbette, öncesi ve sonras›

olmayan bir “dönüm noktas›” de¤il-

dir bu. Birincisi; DEV-GENÇ’in te-

meli 1965’te Fikir Kulüpleri Fede-

rasyonu ile at›lm›flt›r. Bunu unutma-

mak gerek. ‹kincisi, dördüncü ku-

rultay, devrimci çizginin tam ege-

menli¤i anlam›na da gelmiyor. Bu

ad›m ad›m geliflen bir süreçtir. Yaz›-

m›z›n önceki bölümlerinde görüle-

ce¤i gibi, 2. kurultayda, 3. kurul-

tayda ad›m ad›m artan bir devrimci

etki ve belirleyicilik sözkonusudur.

4. kurultayda bu bir dönüm noktas›-

na ulaflm›flt›r. 

9-10 Ekim günlerinde toplanan

dördüncü FKF Kurultay›, küçük

burjuva kuyrukçular› ile proleter

devrimcileri aras›ndaki çat›flmaya

sahne oldu esas olarak. Gerçekten

bu kurultayda sürdürülen ideolojik

mücadelenin, Türkiye devriminin

ideolojik gelifliminde özel bir yeri

vard›r. Proleter devrimciler flimdiye

kadar hiçbir FKF Kurultay›’nda ol-

mayan bir biçimde, “küçük burjuva

kuyrukçulu¤una ve oportünizmin

her türlüsüne karfl› ideolojik müca-

dele verdiler. Aren, Boran, Do¤u

Perinçek oportünizmlerinin ve ayn›

çizgide olan görüfllerin nas›l bir sa¤

sapmay› temsil ettiklerini gözler

önüne serdiler.”

Bu kurultayda bütün ideolojik

mücadeleye ra¤men proleter dev-

rimcileri kesin zafere ulaflamad›lar.

Yeni FKF yönetimi çeflitli gruplar›n

ittifak›yla oluflturuldu, ama devrim-

ci çizginin belirleyicili¤i art›k tart›-

fl›lmazd› ve esas olan buydu. Hiç

kuflku yok ki bu de¤iflim, kendili-

¤inden veya sadece o kurultayda

sa¤lanan etkinin sonucu de¤ildi. Bu

sonucun nas›l ortaya ç›kt›¤› bir de-

¤erlendirmede flöyle anlat›l›yor:

“... FKF’nin 1969 y›l› boyunca

gösterdi¤i geliflmenin öznesi ‘prole-

ter devrimciler’di. Bütün y›l boyun-

ca FKF Ankara, ‹stanbul ve ‹z-

mir’in hemen hemen tüm üniversite

ve yüksek okullar›n›n her biriminde
örgütlenmekle kalmam›fl, ayn› za-

manda hemen hemen tüm ö¤renci

derneklerinin yönetimine afla¤›dan

kitle mücadelesi içinden gelerek
egemen olmufltu. ‘Proleter devrim-

ciler’, ö¤renci hareketi üzerinde

sosyalistlerin hegemonyas›n› sa¤-

larken, s›rf ‘sosyalist ideolog’lar

olduklar› için de¤il, ö¤renci hareke-

tinin taban›ndan gelen... ö¤rencile-
rin do¤al önderleri olmay› baflara-

bildikleri için üste ç›kabilmifllerdi

ve FKF içindeki nüfuzlar›n› da ö¤-

renci hareketinin dolays›z temsilci-

leri olmalar›na borçluydular.”

(Sosyalizm ve Toplumsal Mücade-

leler Ans. c.7, syf. 2139)

Kuflkusuz, FKF’n›n nas›l örgüt-

lendi¤i, nas›l gençli¤in tek kitle ör-

gütü haline getirildi¤i ve nas›l dev-

rimci çizginin hakim hale getirildi-
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FKF Marfl›

Ha deyip s›rt›m›z› halklara dayam›fl›z

Halklar en önde diye girmifliz bu halaya

Bu günü kuran bilek, yar›na atan nab›z

Kavga özgürlük için, y›¤›nlar için kavga.

Önümüzden kaç›flan köleliktir, zulümdür

Gürleyip kan katar›z tarihin ak›fl›na.

Dostlar›m omuz verin nerdeyse sabah olur

Kavga özgürlük için, çocuklar için kavga.

(FKF’nin Kavga adl› bülteninin 1967 Nisan

tarihli 4. say›s›nda yay›nlanm›flt›r.)  

Amerikan Büyükelçisi Kommer’in

arabas›n›n yak›lmas›, anti-emperya-

list mücadele tarihimizin en görkem-

li eylemlerinden biridir. Bugün bu

eylemi sahiplenmeyen yok. fiimdi,

uzakta kalm›fl, “nostaljik” bir eylem

olarak sahipleniyor görünseler de,

eylemin yap›ld›¤› dönemde savun-

mam›fllard›.

Tersine, devrimci çizgiyle, reformiz-

min, uzlaflmac›l›¤›n ayr›flt›¤› bir

eylemdi Kommer eylemi... O

ayr›flma bugün hâlâ sürmekte olan

bir ayr›flmad›r. Ve çizginin devrimci

taraf›nda hep DEV-GENÇ olmufltur.   



¤ini gösteren bu geliflme süreci, bu-

günkü gençlik örgütlenmelerine ve

gençli¤in önder kadrolar›na da

önemli bir örnek sunuyor.  

Daha 4. kurultay öncesi FKF yö-

netiminde etkin bir yer elde eden

devrimciler, 1969 y›l› boyunca bü-

tün anti-emperyalist kitle hareketle-

rinin önünde ve yan›nda yeralarak,

iflçilerin ve köylülerin mücadelele-

rine destek verip bu hareketlere po-

litik bilinç götürmeye çal›flarak,

FKF'yi proleter devrimcilerin öncü-

lü¤ünde gençli¤in tek kitlevi örgütü

haline getirmeyi baflard›lar. 

FKF üyeleri, o dönem üniversi-

telerde faflist komando bozuntular›-

n› sindirirken, ayn› zamanda tarla-

dan tarlaya, fabrikadan fabrikaya

kofluyordu kelimenin tam anlam›y-

la. Malatya köylülerinin, Yozgat

Kayadibi köylülerinin, Kütahya De-

¤irmenözü köylülerinin ve daha bir-

çok köylü hareketlerinin içindeydi-

ler. Gençli¤e yüklenen rol konusun-

da o dönemde de reformizm ve

oportünizm taraf›ndan birçok spe-

külasyon yap›l›yordu. Devrimciler,

daha o zaman flu cevab› vermifllerdi

bu spekülasyonlara. “Do¤ru çizgide

bir proletarya örgütünün olmad›¤›

dönemde, ellerinden geldi¤ince

onun görevlerini de üslenmeye ça-

l›flt›lar. Bunu yaparken FKF'nin bir

proletarya örgütünün görevlerini

gerçekten yerine getirebildi¤i ha-

yallerine de kap›lmad›lar. ‹flçi ve

köylü kitleleri aras›nda profesyonel

çal›flma yapacak... öncü kadronun

ç›kmas›n› içtenlikle istediler.”

Mahir Çayan ve yoldafllar›, o

günden sonra da hep yapacaklar› gi-

bi, flablonlara de¤il, mücadelenin,

Türkiye devriminin somut ihtiyaç-

lar›na bak›p, politikalar›n› ona göre

belirliyorlard›. FKF içinde yeral›fl-

lar›, FKF’yi devrimcilefltirmeleri,

devrimci hareketin kadro kayna¤›

haline getirmeleri hep bu anlay›flla

gerçeklefltirildi. 

1968’lerin flanl› mücadelesi 

devrimci çizginin eseridir

1969 sonlar› ve 1970 bafllar›nda,

gençli¤in ve iflçi, köylü di¤er halk

kesimlerinin mücadelesi yükselme-

ye devam etti. DEV-GENÇ bu mü-

cadelelerin her aflamas›nda ve her

alan›nda varl›¤› hissedilen bir ör-

güttü art›k. Bir gençlik örgütüydü

ama sadece gençlik de¤il, tüm halk

kesimleri taraf›ndan tart›flmas›z ola-

rak öncü kabul edilen bir örgütlen-

meydi. Öyle ki, toprak iflgaline ka-

rar veren köylülerin, fabrikada gre-

ve ç›kan, iflgal yapan iflçilerin ilk

arad›¤› yer DEV-GENÇ’ti... 

4. kurultay sonras› süreç, pratik

olarak gerçekten son derece yo¤un

bir süreçtir. DEV-GENÇ’in bu sü-

reçte do¤rudan örgütledi¤i, yerald›-

¤› okul, fabrika ve köylü direniflleri-

nin sadece adlar›n› s›ralamak bile

sayfalar sürer. (Bkz: THKP-C Dava

Dosyas›, 315-326. sayfalar aras›)

Bu sürecin en önemli eylemlerine

yaz›m›z›n devam›nda de¤inece¤iz,

ancak buna geçmeden önce, özellik-

le FKF ve DEV-GENÇ’in tarihine

iliflkin s›k s›k içine düflülen bir yan-

l›fl›, bu tarihin geliflimine dair yap›-

lan bir çarp›tmay› da düzeltmek ge-

rek. 

Kimileri, geçmifle 1970 öncesi

DEV-GENÇ’i, –daha tam bir ifa-

deyle 68’lilerin DEV-GENÇ’ini–

övüp sonras›n› elefltirirler. Kimile-

riyse FKF’nin DEV-GENÇ’e dö-

nüflmesiyle “o güzel dönem”in sona

erdi¤ini söyler. Bu de¤erlendirme-

ler esas›nda FKF’nin ve DEV-

GENÇ’in devrimci bir çizgiyle bü-

tünleflmesini bir türlü hazmedeme-

yenlerin de¤erlendirmeleridir.  

Bugün e¤er 1968-71 aras›nda sa-

hip ç›k›lacak bir gençlik miras› var-

sa, bu miras, esas olarak T‹P refor-

mizminin, dönemin di¤er oportü-

nistlerinin miras› de¤ildir. Çünkü

onlara kalsayd›, böyle bir miras hiç

ortaya ç›kmayacakt›. 

FKF, devrimci miras›m›z›n hal-

kalar›ndan biridir. Ama bu halka

içinde devrimci çizginin egemenli¤i

için mücadele yürütüldü¤ü ve bu

mücadelede baflar›lar kazan›ld›¤›

ölçüde, gençli¤in o flanl› tarihi ya-

z›lm›flt›r. De¤ilse, reformizmin,

oportünizmin egemenli¤indeki bir

FKF’ye güzellemeler yapmak, yine

ancak reformistlik ve oportünistlik

olur. FKF’nin ilk bafllardaki duru-

mu nas›ld› tekrar hat›rlatal›m:

“... temsili demokrasicili¤in par-

lamentosunu tek eylem alan› seçip,

‘aman faflizm geliyor’yaygaralar›y-

la Amerikan emperyalizmine karfl›

her türlü aktif mücadeleyi reddeden

T‹P oportünist yönetici kli¤inin

elinde FKF, h›zla bir yozlaflmaya

do¤ru sürüklendi. FKF merkez bi-

nas›, Aren'in etraf›nda çöreklenmifl

korkak, kariyerist, hain yöneticile-

rin elinde içkili, kumarl› bir dans

salonu haline geldi. Bu yer, hakl›

olarak ‘FKF diskotek’ diye an›lma-

ya baflland›.” (Agk. syf. 287)

Böyle bir FKF, e¤er devrimcile-

rin müdahalesi olmasayd›, bugün

gururla sözünü etti¤imiz 1968 mü-

cadelesi ortaya ç›kar m›yd›? 

Devam edelim durumu aç›kl›kla

ortaya koymaya: Devrimciler bak›n

FKF’nin 2. kongresi öncesi durumu

için neler diyorlar:

“T‹P oportünizminin kontro-
lündeki FKF, düzene midesinden

ba¤l› bir sürü yoz küçük burjuva
flarlatan yetifltiren bir örgüt haline
geldi. FKF bünyesindeki bir sürü

saf, iyi niyetli, bilinçsiz militan

umutsuzlu¤a sürüklendi...”

Devrimci çizgi, iflte bu yozlafl-

maya, bu umutsuzlu¤a son vererek,

Fikir Kulüpleri’nden gençli¤in dev-

rimci, militan kitle örgütünü yarat-

m›flt›r. Tarih, bu geliflme diyalekti-

¤iyle kavranmal›d›r.
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Hey DEV-GENÇ’li, Hey DEV-GENÇ’li 

Savafl vakti yaklaflt› 

Al silah› vur beline 

Emperyalizme karfl› 

Deniz Gezmifl, Mahir Çayan 

Devrim için öldüler

Devrimciler ölür ama 

Devrimler durmaz sürer

DEV-GENÇ   

MARfiI
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Merhaba! Gençlik konusunun

ikinci bölümüyle sohbetimize de-

vam edece¤iz. ‹lk bölüm üzerine

ö¤renci arkadafllar›m›zla da sohbet-

lerimiz oldu. Gençlik örgütlenmele-

ri sonuçta bulunduklar› okullarda

çeflitli konularda bir mücadele yürü-

tüyorlar. Ama esas olarak öne ç›kan

flu: Bugün gençli¤in ekonomik de-

mokratik mücadelesini örgütleye-

miyoruz. O halde üzerinde en fazla

durulmas› gereken sorun da bu olsa

gerek. Sorunun üzerinde durman›n

birinci yönü, bu konuda tüm dev-

rimci ö¤rencilerin teorik bir netli¤e

sahip olmas› gerekti¤idir. ‹kinci yö-

nü ise, pratik bir yo¤unlaflma ihtiya-

c›d›r. fiimdi ilk aç›dan yani teorik

aç›dan açal›m biraz konuyu. Buyur

Özlem. 

Özlem: K›sa bir tarif yaparsak;

ekonomik-demokratik mücadele

veya bunun okullardaki ifadesi ola-

rak “akademik” mücadele, gençli-

¤in do¤rudan e¤itim, ö¤retim ve

okuma koflullar›yla ilgili talep ve

sorunlar›n› kapsayan mücadeledir.

Proletaryan›n mücadelesi temel ola-

rak üç cephede yürütülür (politik

mücadele, ekonomik-demokratik

mücadele, ideolojik mücadele) di-

yerek ortaya koydu¤umuz anlay›fl,

esas olarak gençlik alan›nda da bu

iliflkinin nas›l flekillenmesi gerekti-

¤ini gösterir bize. Fakat gençli¤in

üretim sürecinin d›fl›nda ve “geçim”

sorununu do¤rudan üstlenen bir ke-

sim olmamas›, do¤al olarak bir yak-

lafl›m farkl›l›¤› da yarat›yor. 

Gençlik özellikleriyle birleflti-

¤inde bu zaman zaman akademik

mücadeleye karfl› bir küçümsemeye

veya yads›maya dönüflebiliyor. Bu

anlam›yla da tart›flma yeni bir tart›fl-

ma de¤il. Biraz uzun olacak ama,

konunun daha iyi anlafl›lmas›na hiz-

met edece¤i için Lenin’den bir olay

ve baz› tespitler aktarmak istiyo-

rum. 

Rusya’da 1905 Devrimi’nin ye-

nilgisinin ard›ndan, yaklafl›k üç y›l

sonra, Petersburg Üniversitesi ö¤-

rencileri akademik taleplerle eylem

karar› al›yorlar. Bir grup ö¤renci, bu

karar› yanl›fl buluyor ve Lenin’e bir

mektup yaz›yorlar; flöyle diyorlar

mektuplar›nda:

“'Biz ö¤renci gençli¤in faaliyeti-

ni ancak genel politik faaliyetle

ba¤lant›l› olarak düflünüyoruz. Bu-

nun ›fl›¤›nda biz akademik bir faali-

yete karfl› ç›k›yoruz.'  

Lenin, bu mektuba cevap verir-

ken akademik mücadeleyle politik

mücadele iliflkisini de somut bir fle-

kilde ortaya koymufl oluyor. Lenin

cevaben flunlar› söylüyor: 

“Böyle bir dayand›rma tama-
miyle yanl›flt›r. Devrimci slogan

–ö¤rencilerin ve proletaryan›n efl-

güdümlü bir politik faaliyeti hedef-

lenmelidir vb.– burada daha genifl,

çok yönlü mücadele ajitasyonuna

iliflkin canl› bir yönlendirme arac›-

na de¤il, hareketin de¤iflik aflama-

lardaki farkl› biçimlerine mekanik

olarak uyarlanan cans›z bir dogma-

ya dönüfltürülüyor. Oysa devrimci

ö¤retilerin 'son sözü'nü tekrarlamak

bab›nda eflgüdümlü bir politik faali-

yeti ilan etmek yetmez. Her türlü

olanaktan ve kofluldan yararlana-

rak önce, kitlenin mutlakiyetle olan

çeliflkisinin flu veya bu unsurunu

öne ç›kararak politik ajitasyonu yü-

rütmeyi bilmek gerekir.”

Al›nt›ya devam edece¤im ama

arada fluna dikkat çekeyim; mesele

flu veya bu slogan›, örgütlenme biçi-

mini tekrarlamak de¤il, mücadele-

nin somut sorunlar›na çözümler

üretmektir. Bu yap›lamad›¤›nda, en

do¤ru söz, bir “dogma”ya dönüfle-

bilir, diye uyar›yor Lenin.

Devam›nda ö¤renci hareketinin

“politikaya zamans›z geçiflinden

korku duyarak” önceden zorunlu

aflamalara bölmek gibi mekanik bir

yaklafl›m ne kadar yanl›flsa, kitlenin

mevcut durumunu yok sayan s›¤ bir

perspektifle, bunlar› hesaba katma-

dan politikalar gelifltirmenin de o

kadar yanl›fl oldu¤unu belirtiyor. 

Reformist, statükocu kayg›larla

gençli¤in politikleflmesi karfl›s›na

ç›kanlar kadar, akademik mücadele-

ye yönelik küçümsemeyi de elefltiri-

yor: 

“Ö¤renci gençli¤in yeni kufla¤›-

n›n hareketinin bafllang›c› da aka-

demik mücadeledir ... Böyle koflul-

lar alt›nda, sosyal demokrasi 'aka-

demik bir harekete' karfl› ç›karsa,

büyük bir hata ifllemifl olur. Hay›r,

partimize ba¤l› ö¤renci gruplar› bü-

tün çabalar›n› bu tür hareketlerin

desteklenmesine, geniflletilmesine

ve ondan faydalan›lmas›na yönelt-

melidir. Sosyal demokrasi, hareke-

tin bütün di¤er ilkel biçimlerine

gösterdi¤i gibi akademik harekete

deste¤inde de, öncelikle ve özellik-

le, çeliflkileri harekete geçirmeyi
gözetir; burada da, okul s›ralar›nda

ilk politik çeliflkilerini yaflayan, ge-

nifl tabakalara ideolojik ve örgütsel

etkide bulunmaya çaba harcar."   

Sözünü etti¤im yaz›y› flöyle biti-

riyor Lenin: “Küçük akademik ge-

liflmelerin küçük bafllang›c› asl›nda

büyük fleylerin bafllang›c›d›r, çünkü

onu –bugün olmazsa yar›n, yar›n

olmazsa ertesi gün– büyük geliflme-

ler izleyecektir.” (Gençlik Üzerine,

Lenin, syf. 37, 38, 41)

Kemal: Diyebiliriz ki, akade-

mik mücadelenin hemen her boyu-

tunu özetleyen bir bölüm aktard›

Özlem. Bize kalan buradaki baz›

noktalar› aç›p, somutlamak olacak. 

Mücadele ve eylem biçimleri,

propaganda biçimleri ve keza örgüt-

lenme biçimleri konusunda meka-

nik, flabloncu olunmamal›d›r. Her-

hayat›n
içindeki 
teori

Gençli¤in Örgütlenme ve
Mücadele Sorunlar› - 2

Gençli¤in sorunlar› DEV-GENÇ
gelene¤i ve çizgisiyle çözülür
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hangi bir eylem ve örgütlenme biçi-

mi, kendi bafl›na reformist ya da

devrimci de¤ildir. Onu devrimci ve-

ya reformist yapan hangi bütün

içinde, hangi anlay›flla yap›ld›¤›d›r. 

Mesele, bir flekilde düzenin saf-

lar›nda hapsedilmifl gençli¤i oradan

ç›kartabilmektir. Baflka bir deyiflle,

kitleleri kendi sorun ve talepleri te-

melinde biraraya getirmek, e¤it-

mek, güç oluflturmak ve düzene, dü-

zenin flu veya bu uygulamas›na kar-

fl› seferber edebilmektir. Buna hiz-

met eden her türlü çeliflki, her türlü

mücadele arac› ve örgütlenme biçi-

mi de¤erlendirilmelidir. Lenin’in

belirtti¤i gibi, “düzenle olan çelifl-

kisinin flu veya bu unsurunu” öne

ç›kar›p onun üzerinden gelifltirilebi-

lir mücadele. 

Sohbetimizin önceki bölümünde

de vurgulad›¤›m›z gibi, gençli¤in

düzen içindeki özlem ve hedeflerini,

s›radan duygular›n›, etkisi alt›nda

kald›klar› çarp›k kültürlerini do¤ru

bir biçimde tahlil ederek, hangi ke-

simlere nas›l yaklaflaca¤›m›z› somut

ve ayr›nt›l› biçimde tespit ederek

bunlara uygun bir çal›flma gelifltiri-

lemezse, do¤al olarak mevcut k›s›r-

l›ktan kurtulunamayacakt›r. Hemen

sonuç almak istemek, baflka deyiflle

sab›rs›zl›k, kitle çal›flmas›nda sab›r

ve ›srar›n önünde engel olmakta, bir

noktadan sonra kitleleri örgütleyebi-

lece¤imiz konusunda y›lg›nl›k,

umutsuzluk baflgöstermektedir. Bu

ise çeflitli sapmalar›n da kayna¤›d›r;

böylesi bir olgu, kimilerini tamamen

akademik   mücadeleye hapseder-

ken, kimileri de akademik mücade-

leden kopup tamamen “politik” ala-

na hapsolmaktad›r. 

Mazlum: 1960’lar›n ikinci ya-

r›s›ndan beri ülkemizde onlarca ye-

rel, merkezi gençlik örgütlenmesi

geldi geçti. Ve flu bir gerçek ki,

DEV-GENÇ çizgisi, ülkemizde

akademik mücadeleyle politik mü-

cadele aras›nda bugüne kadar olufl-

mufl en uyumlu gelene¤in de temsil-

cisidir. Akademik mücadeleyle po-

litik mücadeleyi böyle tutarl› ve is-

tikrarl› biçimde birlefltiren baflka

hiçbir gençlik örgütlenmesi yoktur.

Bu anlay›fl›n temeli, devrimcilerin

önderli¤inde çok sa¤lam biçimde

at›lm›flt›r. Bu temelin nas›l at›ld›¤›n›

gösterecek bir al›nt›yla devam ede-

lim. 

1969 Haziran’›, gençli¤in müca-

delesinin oldukça yükseldi¤i bir dö-

nemdir. TBMM’nin üniversite re-

form tasar›s›n› kanunlaflt›rmamas›

üzerine, ö¤retim üyeleri bu durumu

protesto ediyor. Devrimci Gençlik

de ö¤retim üyelerini desteklemek

amac›yla birçok fakülteyi iflgal edi-

yor. Talepler tamamen akademiktir,

iflte bu geliflme karfl›s›nda o günler-

deki yaklafl›mlar flöyleydi:

“Bu olaylar›n öncesinde.. FKF

Merkez Yürütme Kurulu, fakültele-

rindeki fikir kulüpleri yöneticileri-

ne, akademik nedenlerle de olsa ö¤-

renciler aras›ndaki bir k›p›rdan›fl›n

hemen bafl›na geçilmesini, akade-
mik nedenlerle bafllayan harekete

her zaman politik bir nitelik kazan-

d›r›labilece¤ini söyledi... Buna ra¤-

men, Do¤u Perinçek ve arkadaflla-

r›n›n SBF'deki temsilcilerinden Ce-

miyet ve Fikir Kulübü baflkanlar›

ortak bir bildiri yay›nlayarak, yap›-

lacak herhangi bir boykot veya ifl-

galin tembel ö¤renci hareketi ola-

ca¤›n›, bu hareketin kesinlikle kar-

fl›s›na dikilece[kler]ini aç›klad›lar.

Yine ayn› günlerde, FKF üyesi olan

AÜTB ikinci baflkan›n›n da imzas›y-

la ‘bugünlerde yap›lacak bir genç-

lik hareketi siyasi iktidar›n ifline ya-

rar, vb...’ gibisinden saçma sapan

tahlillerle dolu bir bildiri daha ya-

y›nlad›.” (THKP-C Dava Dosyas›,

syf. 306, Yar Yay›nlar›)

Bu anlay›fl ve gelenek, 1970’li,

‘80’li, ‘90’l› y›llarda da hep geçerli

oldu esas›nda. DEV-GENÇ hemen

hiçbir dönem, bir tek yanl›l›k içine

düflmedi. Koflullar bazen politik so-

runlar› öne ç›kart›r, bazen akademik

sorunlar›; orada do¤ru politik ön-

derli¤in k›stas›, tuza¤a ve k›s›r dön-

güye dönüflebilecek tek yanl›l›k içi-

ne buna ra¤men sürüklenmemektir.

Mesela 1970’lerin sonunda anti-fa-

flist mücadele ön plana ç›kan sorun-

du. Buna ra¤men, akademik talep-

ler, kültürel faaliyetler ihmal edil-

memeye çal›fl›lm›flt›r. fiuras› aç›k

ki; bir gençlik örgütlenmesi, akade-

mik mücadeleyle politik mücadele-

yi bütünlefltirdi¤i ölçüde güçlenir,

bu bütünlük bozuldu¤u ölçüde o ka-

ç›n›lmaz olarak zay›flayacakt›r.  

Kemal: Evet, san›r›m bu bü-

tünlü¤ün önemini ortaya koymufl

olduk. fiu sonuç ortaya ç›k›yor, bu-

gün akademik mücadeleyi flu veya

bu biçimde küçümsemek, flu veya

bu gerekçeyle ihmal etmek, içine

düflebilece¤imiz en önemli yanl›fl-

lardan biridir.  

Özlem: Fakat flunun da gözö-

nünde bulundurulmas› gerekir, bu-

gün oligarfli, gençli¤in ekonomik-

demokratik-akademik mücadelesi

karfl›s›nda, tüm öteki kesimlere

davrand›¤›ndan daha sald›rgan ve

ac›mas›z davranmaktad›r. Tabii

gençli¤in kitlesel bir cevap vereme-

mesi bu pervas›zl›¤›n sahiplerini

daha da cesaretlendirmektedir... Bu

da gençlik aç›s›ndan adeta bir k›s›r

döngü yarat›yor. Okuldan atma,

uzaklaflt›rma gibi bask› ve cezalar,

gençli¤in önüne bir barikat gibi di-

kiliyor. Tabii ki bunu aflacak yollar›

bulmal›y›z. Kitlelerin içine girip, bu

kayg›lar› ve korkular› da¤›tacak

yöntemler gelifltirmeliyiz. 

Hali haz›rda, kimi üniversiteler-

de devrimcilerin okula bile gitmedi-

¤i veya gidemedi¤i bir ortam olufl-

mufl durumda. Böyle bir ortamda

ise elbette sistemli, kapsaml›, planl›

bir kitle çal›flmas›ndan sözetmek

pek mümkün de¤ildir.  

Asl›nda flunu da belirtmek gere-

kir; faflistler, dinciler, kimse hakim

de¤il kitleye. Apolitizm hakim. Bu-

nu k›rmak üzerine ise daha fazla yo-

¤unlaflmak gerekiyor. Daha kal›c›

örgütlenmeler için farkl› yöntemler,

u bir gerçek ki, DEV-GENÇ çizgisi,
ülkemizde akademik mücadeleyle politik mü-
cadele aras›nda bugüne kadar oluflmufl en
uyumlu gelene¤in de temsilcisidir. ... bir genç-
lik örgütlenmesi, akademik mücadeleyle poli-
tik mücadeleyi bütünlefltirdi¤i ölçüde güçlenir,
bu bütünlük bozuldu¤u ölçüde o kaç›n›lmaz
olarak zay›flayacakt›r.  

fi
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farkl› bir dil gelifltirmek gerekiyor. 

Mazlum: Bu noktada da dö-

nüp dönüp kitle çal›flmas› üzerinde

duraca¤›z tabii. Çünkü baflka yolu

yok. Gençli¤e, sorunlar›na bir bütün

olarak vak›f olmak gerekir. Vak›f

olmak, sorunlar› alt alta s›ralamak

de¤ildir. Birkaç bildiriyle, afiflle flu

flöyle çözülür demek de tabii ki kit-

le çal›flmas› de¤ildir. Geçen sohbe-

timizde M. Ali Baran’dan aktar›ld›-

¤› gibi, böyle bir tarzla sonuç alma-

y› beklemek, boflunad›r. Zaten böy-

le olamayaca¤›n›n kan›t› da bizzat

bugünkü somut durumdur. Kitle ça-

l›flmas› ve bunun sonucunda kitle-

lerle kal›c› iliflki kurmak, bunun

ötesinde bir muhtevaya sahiptir.

Devrimci kadrolarla, gençli¤in ör-

gütlenmeleriyle kitleler aras›nda

farkl› türden bir ba¤› gerektirir. Kit-

leler, sorunlar›na çözüm bulunmas›-

n› ister. Sözkonusu olan ekonomik-

demokratik (veya akademik) müca-

deleyse, bu daha da önemlidir. “El-

bette, gençli¤i kimi reformistlerin

yapt›¤› gibi, ekonomik taleplerle s›-

n›rland›r›p, düzen içi çözüm aray›fl-

lar›nda tutmayaca¤›z.” Ama eko-

nomist bir anlay›fl› etkisizlefltirme-

nin yolu da, gençli¤in çok çeflitli ta-

leplerini, tepkilerini örgütlemek,

belli bir hedefe kanalize etmekten

geçer. 

Özlem: San›r›m tüm bu aç›lar-

dan da varolan gençlik örgütlenme-

lerinin/derneklerinin daha etkili, ifl-

levli, kapsay›c› hale getirilmesi de

öncelikli sorunlardan biridir. Çok

genel anlamda “varolan dernekleri

güçlendirmek, ö¤renci örgütlenme-

sinin olmad›¤› yerde yenilerini kur-

mak” anlay›fl›yla hareket edilecek-

tir. Fakat varolanlar› güçlendirme-

nin hangi temelde gerçekleflebilece-

¤i, hem gençlik konusunda, hem de-

mokratik kitle örgütlerinin niteli¤i

konusunda daha somut ve net olma-

y› gerektirir. 

Bir DKÖ'nün kuruluflu ve iflleyi-

flinde, her zaman söyledi¤imiz gibi

demokratik merkeziyetçilik ilkesi

esas olacakt›r. Bu noktada kitle ka-

t›l›m›, toplant›lar›n yürütülüfl tarz›,

iç iflleyifli mutlaka demokratik esas-

lar üzerine oturmal›d›r. Derneklerde

ona kat›lma k›stas›na sahip olan

herkes, eflit haklara sahip olmal›,

kendini özgürce ifade edebilmeli,

karar hakk›na sahip olmal›d›r.

Yani klasik olarak “Demokratik

Merkeziyetçilik” diye adland›r›lan

ilkeye, gençlik örgütlenmeleri için-

de canl›l›k kazand›r›lmal›d›r. Bu,

bir gençlik örgütlenmesinin daha

genifl gençlik kitlesi için bir çekim

merkezi haline gelmesinin olmazsa

olmaz flartlar›ndan biridir. 

Kemal: Tabii, asl›nda bu ko-

nuda da gelene¤imiz içinde çok et-

kileyici örnekler var. Ta FKF’nin,

DEV-GENÇ’in 60’l› y›llardaki ör-

nekleri var. Tüm fakültelerin bir fo-

ruma dönüfltürüldü¤ü, binlerce ö¤-

rencinin kat›l›m›yla kararlar al›nd›-

¤› örnekler var. Mesela 90’lardaki

boykot komiteleri gibi örnekler var.

Ö¤renci Meclisleri deneyimi var. 

Öncelikle gençlik derneklerinin

kendi üyeleri aras›nda bunu hayata

geçirmek, gençli¤in mücadelesinin

geliflmesinde önemli bir rol oynaya-

cakt›r. Böyle bir sürecin parças›

olan her DEV-GENÇ’li, neyi nas›l

yapaca¤›n› bilerek, en genifl kitleler

içinde daha güvenli, insiyatifli ve

iradi hareket edecektir. Ki, devrimci

gençli¤e tek tek bu güveni, iddiay›

kazand›rmak da e¤itimin, kitle ça-

l›flmas›n›n, gençli¤in örgütlenmesi-

nin en önemli yanlar›ndan biri ola-

rak görülmelidir. 

Gençlik meclisleri tarz›ndaki ör-

gütlenmelerin, bugün için kurumsal

olarak oluflturulup oluflturulmamas›

bir yana, bu tür örgütlenmelere ha-

yat veren anlay›fl, sürekli gündemde

tutulmal›, mevcut gençlik örgütlen-

meleri içinde de hayata geçirilmeye

çal›fl›lmal›d›r. 

Meclisleri gündeme getiren an-

lay›fl ve ihtiyaç nedir; önemli olan

gençli¤i hâlâ büyük oranda etkisi

alt›nda tutan düzen ideolojilerine

karfl› savafl›p, bu ideolojileri yen-

mek için gerekli koflullar›n olufltu-

rulmas› ve güç toplamakt›r. Dedi-

¤im gibi önemli olan bir anlay›fla,

böyle bir kültüre sahip olmak, bu

kültürü gelifltirmektir. Bu koflullara

göre meclis bünyesinde olur, dernek

bünyesinde olur, hiçbir kurumsal

örgütlenmeye sahip olmadan da

olur. 

Bugün gençli¤in sorunlar›ndan

biri “iktidar›n gençli¤i kaale alma-

mas›, gençli¤e söz, karar hakk› ver-

memesidir” diyoruz de¤il mi? Bu-

rada gençli¤in taleplerinin dikkate

al›nmamas› kadar önemli bir baflka

nokta, gençli¤in afla¤›lanmas›, top-

lumsal bir kesim olarak yoksay›l-

mas›d›r. O halde bir gençlik örgüt-

lenmesi, ifle, kendi bünyesinde bu

“kaale al›nmama” durumuna, söz

ve karar hakk› gasb›na son vererek

bafllamal›d›r. Sorun, bugün düzen-

den veya daha s›n›rl› anlamda lise

ve üniversitelerdeki sistemden

memnun olmayan, hak ve adalet is-

teyen bütün gençlik kesimlerinin

kendilerini ifade edebilece¤i yerler

yaratmakt›r. Gençlik örgütlenmesi

demek, esas›nda bu demektir. Kitle

yoksa, dernek bir fley ifade etmez

elbette. Ama dernekler de kitle için

kendilerini ifade edebilecekleri bir

yer olmal›d›r. Bu anlamda iflleyifliy-

le, yaflay›fl›yla, iliflkileriyle, s›radan

olmamal›d›r hiçbir gençlik derne¤i. 

Mazlum: Burada s›n›fsal ve

sosyolojik aç›dan bir yan›lg›ya da

düflülmemelidir. Gençlik, halk s›n›f

ve tabakalar›ndan ayr›, onlardan so-

yutlanm›fl bir güç de¤ildir. Kendine

özgü baz› özellikler tafl›sa da, geldi-

¤i s›n›f ve tabakalar›n özelliklerini

tafl›r, ona göre flekillenir.

Bu anlamda gençlikte karfl› kar-

fl›ya olunan sorunlar, k›smen di¤er

alanlarda da geçerli olan sorunlar-

ugün gençli¤in sorunlar›ndan bi-
ri “iktidar›n gençli¤i kaale almamas›,
gençli¤e söz, karar hakk› vermemesidir”
diyoruz de¤il mi? ... O halde bir gençlik
örgütlenmesi, ifle, kendi bünyesinde bu
“kaale al›nmama” durumuna, söz ve karar
hakk› gasb›na son vererek bafllamal›d›r.
Dernekler de kitle için kendilerini ifade
edebilecekleri bir yer olmal›d›r.

B



34

8 Ekim 2006 / 73

d›r. Her dönemin sorunlar›n›, talep-

lerini do¤ru tespit etmek gerekir.

Bugün gençlik örgütlenmelerinin

içinde bulundu¤u durumu 12 Ey-

lül’le izah etmek de yerinde de¤il-

dir. 1980 sonlar›nda, 90 bafllar›nda

gençlik kitlesellik ve militanl›k bo-

yutuyla, önemli bir at›l›m yapm›fl,

ancak sonra tekrar bir gerileme ya-

flanm›flt›r. Apolitizm as›l bu süreçte

pekiflmifltir. Nas›l, hangi yöntemler-

le pekifltirilmifltir, oligarflinin politi-

kalar›n›n henüz gençli¤i tam kufla-

tamad›¤› yanlar nelerdir? Kitle ça-

l›flmas›na, propagandaya, yeni bir

dil gelifltirmeye dair tüm sorular,

ancak bu tart›flmalar yap›larak ce-

vaplanabilir. Ama burada k›saca flu-

nu belirtebiliriz:

Oligarfli ne yaparsa yaps›n,

gençli¤in baz› karakteristik özellik-

lerini yokedemiyor. Hele bizim gibi

ülkelerde, az çok ayd›n karakteri ta-

fl›yan bir gençli¤i tümüyle sustur-

mak mümkün de¤ildir. Nitekim sus-

turamam›fllard›r. Gençli¤in kimi ke-

simleri var ki, kendi akademik hak-

lar› konusunda duyarl›d›r. Kimi ke-

simler, hemen hiçbir konuda tepki

göstermezken, faflist sald›r›lar söz-

konusu oldu¤unda mücadelede ye-

ral›yorlar. Kimi kesimler var ki,

yozlaflmadan rahats›zd›rlar. Kimi

kesimlerin anti-emperyalist duygu

ve tepkileri güçlüdür... Sonuçta bu

tepki ve duyarl›l›klar›n hepsi bir

yerlere kanalize olacakt›r ve k›smen

olmaktad›r da. E¤er devrimci genç-

lik, mevcut örgütlenmeleriyle, ça-

l›flma tarz›yla çekim merkezi ola-

mazsa, elbette bu duyarl›l›klar› bafl-

ka güçler istismar eder.. Mesela,

emperyalizme karfl› tepkileri faflist-

ler, “Atatürkçülük dernekleri” vb.

alt›nda örgütlenen “ulusalc›lar”

kendi kanallar›na çekerken, mesela,

yozlaflmaya karfl› duyulan tepkiyi

de islamc›lar örgütleyebilir... Bu

tepkileri devrimci gençlik örgütlen-

mesi içinde düzene karfl› kanalize

etmek için mutlaka yap›labilecek

fleyler vard›r. Fakat bunu yapabil-

mek için bu duyarl›l›klar›n her fa-

külte, s›n›f özelinde somut olarak

tespit edilmesi, kitlelerle bu duyar-

l›l›klar› yönlendirebilece¤imiz bir

ba¤ içinde olunmas› gerekir. ‹liflki-

ler, eylemler, sloganlar›m›z, bildiri-

lerdeki dilimiz, afifllerimiz, yaflam

biçimimiz, her fley bu ba¤›n bir biçi-

mi ve parças›d›r.  

K›sacas›; duyarl›l›klar› kucakla-

yabilecek kapasiteye, yanl›fl, çarp›k,

apolitik düflüncelerle savaflma cesa-

retine, güvenine ve en önemlisi de

bu savafl› yürütebilecek araç ve ör-

gütlenmelere sahip olmal›y›z.

Gençlik kadrolar›, gençlik örgüt-

lenmeleri, kendilerine daha fazla

güvenmeli ve daha iddial› olmal›-

d›rlar. 

Özlem: Bu dile¤ine kat›l›yo-

rum ben de. Gençli¤i örgütleyecek

olan, bugünkü sorunlar› çözecek,

mevcut durumu de¤ifltirecek olan

DEV-GENÇ çizgisi ve gelene¤idir.

Tabii genç arkadafllar›m›z bu tarihi

çok iyi özümsemelidirler. Mesela

bu sohbet içinde ele al›p tart›flt›¤›-

m›z akademik mücadele-politik

mücadele iliflkisi, gençlik kitleleri-

nin karar ve eylem süreçlerine kat›-

l›m›n›n sa¤lanmas›, gençlik kadro-

lar›n›n sahip olmas› gereken nitelik-

ler gibi pek çok sorunun cevab›, bu

tarihin de¤iflik evrelerinde zengin

biçimler içinde var. Gençli¤in kitle-

selleflmesi yaln›z bu çizgide müm-

kündür; “‹niyasitif, koordinasyon,

kolektifler” gibi adlar alt›nda bunu

yapmaya çal›flan reformizm hiçbir

zaman bunu baflaramad›. Çünkü so-

run sadece örgütlenmenin biçi-

minde de¤il. Daha bütünlüklü. fiu

veya bu biçimde “gençli¤in kitlesel-

leflmesini” sa¤lamak ad›na ortaya

ç›kan reformistler, daha en baflta

gençli¤i gençlik yapan özellikleri

mahkum etmektedirler. ‹lk bölümde

de sözetti¤imiz “Gençlik hareketi”

küçümsemesinin alt›nda bu vard›r.

Gençli¤in sahip oldu¤u militanl›k,

radikallik, dinamizm, en üst düzey-

de sorumluluk ve duyarl›l›k, en üst

düzeyde fedakarl›k ve cüret, refor-

mizmin mahkum etmeye çal›flt›¤›

özelliklerdir. Bunun karfl›s›nda

“a¤›r, oturakl›” reformizmin statü-

koculu¤u vard›r. Böyle bir anlafl›,

gençli¤in hangi sorununa çözüm,

hangi ihtiyac›na cevap olabilir! 

Dedi¤im gibi, çözümler, cevap-

lar, 1960’lar›n sonlar›ndan bugüne

gelen DEV-GENÇ’tedir. Fakat bu

tarihe “reçete” aramak için de¤il,

kavramak için bak›lmal›d›r. Farkl›

sorunlar, farkl› dönemler, farkl› çö-

zümleri gerektirir. DEV-GENÇ’in

tarihinde bu yarat›c›l›¤› bulabiliriz

her fleyden önce. 

Kemal: Evet arkadafllar ve

sevgili okurlar›m›z, gençlik üzerine

sohbetimizi yavafl yavafl sona erdi-

relim burada. Özetlemek gerekirse;

gençli¤in bugünkü belli bafll› ihti-

yaçlar›n› flöyle s›ralayabiliriz: Kit-

leselleflmenin önünü açacak sab›rl›

bir kitle çal›flmas›; mevcut dernek

tarz› örgütlülüklere kitlelerin kendi-

ni ifade edebilece¤i bir iflleyifl ka-

zand›r›lmas›, az çok örgütlü, duyar-

l› gençli¤in gücünü birlefltirmesini

sa¤layabilecek cephe anlay›fl›yla

hareket eden örgütlenmeler, gençli-

¤e yönelik faflist sald›r›lara, yozlafl-

t›rma sald›r›lar›na, soruflturma terö-

rüne karfl› gençli¤in kendini savu-

nabilece¤i örgütlenmeler... Gerek

bu sayd›klar›m›z, gerek yukar›da

söylediklerimiz, bunlar›n hiçbiri tek

bafl›na bir reçete de¤ildir, olamaz.

Zaten genel olarak mücadele ve ör-

gütlenmenin bu tarz reçeteleri yok-

tur. Ama bunlar do¤rultusunda at›-

lacak her ad›m gençli¤in önünü aça-

cakt›r. Mücadele ve örgütlenmenin

sadece bir yan›n› oluflturmas› gere-

ken konulara, biçimlere hapsolmak,

seslendi¤imiz kesimlerin daralmas›

demektir. Tersine bunu geniflletme-

liyiz; örgütlenme mücadeleyi, mü-

cadele örgütlenmeyi büyütecektir... 

Evet sevgili okurlar›m›z, bir

sonraki sohbetimize kadar flimdilik

hoflçakal›n.

özümler, cevaplar, 1960’lar›n
sonlar›ndan bugüne gelen DEV-GENÇ’te-
dir. Fakat bu tarihe “reçete” aramak için
de¤il, kavramak için bak›lmal›d›r. Farkl›
sorunlar, farkl› dönemler, farkl› çözümle-
ri gerektirir. DEV-GENÇ’in tarihinde bu
yarat›c›l›¤› bulabiliriz her fleyden önce. 

Ç
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Ülkemiz üniversitelerinde ve
liselerinde ony›lard›r süren bir
mücadele var. Halk için e¤itim,
halk için bilimi savunanlarla, em-
peryalizmin ve iflbirlikçilerinin,
oligarflinin ç›karlar› için e¤itim ve
bilimi savunanlar aras›nda süren
bir mücadele. E¤itimin hak oldu-
¤unu savunanlarla, üniversiteleri
kendi ç›karlar›na göre yöneten ve
paral› e¤itimle halk› sömürenler
aras›nda sürüp giden bir mücade-
le var.

Gençlik, üzerinde birçok olum-
lu özelli¤i tafl›yan bir toplumsal
tabakad›r. Do¤as› gere¤i ö¤ren-
meye, yeniliklere aç›k, merakl›,
atak, dinamik, cüretlidir ve de
özellikle üniversite gençli¤i ayd›n
bir kiflilik tafl›r. 

Fakat bugüne bakt›¤›m›z za-
man, alabildi¤ine yoz ve alabildi-
¤ine apolitik genifl bir gençlik kit-
lesi görüyoruz. Ülkemiz gençli¤i-
nin önemli bir k›sm›, 12 Eylül'den
bu yana tüm bas›n yay›n organla-
r›yla gençli¤e pompalad›klar›, da-
yatt›klar› bir hayat› yafl›yor. Dizi-
lerden filmlere, magazin prog-
ramlar›ndan haber bültenlerine
kadar birçok programda "her ko-
yun kendi baca¤›ndan as›l›r" ba-
k›fl aç›s›n›n propagandas› yap›l›-
yor. Zenginlerin, mankenlerin,
futbolcular›n, televizyon y›ld›zla-
r›n›n, popçular›n par›lt›l› yaflamla-
r›n› sürekli televizyonlarda göste-
rerek siz de bunlar gibi olun di-
yorlar.

Uyuflturucu ve fuhufl bizzat po-
lis taraf›ndan okul önlerine kadar
getiriliyor; uyuflturucuya bafllama
yafl› 12'lere kadar düflürülüyor.
Gençlik içinde ahlàks›z ve yoz ilifl-
kiler özendiriliyor ve fuhufl çok
büyük bir sektör haline getiriliyor. 

‹ktidar ayn› zamanda neredey-
se hiç okumayan bir gençlik ya-
ratt›. Kitap okuyacaksa da kendi-
sinin ufkunu açacak, kiflisel gelifli-

mini sa¤layacak, dünya ve ülke
gerçeklerinden haberdar k›-
lacak kitaplar› okumamal›y-
d›. Ne söyledi¤i belli olma-
yan, hiçbir fleye inanmamay›,
hiç kimseye güvenmemeyi
ö¤ütleyen, metafizik de¤er
ve kavramlar› empoze eden,
kaypak, yoz kültüre ve iliflki-

lere güzellemeler yapan yazarla-
r›n kitaplar› okunmal›yd›. Ya da
tamamen faflizmin kalemflörü
olan flovenist yazarlar okunma-
l›yd›.

‹ktidar gerek askeri ve polisiye
gücüyle gerekse de ideolojik sal-
d›r›lar›yla gençli¤in beynini du-
mura u¤ratm›flt›r. Kendi sorunla-
r›na dahi sahip ç›kamayan, düflü-
nüp, araflt›r›p sorunlar›n›n kayna-
¤›n› bulamayan, en temel hak ve
özgürlükleri için dahi mücadele
edemeyen bir gençlik yarat›lm›fl-
t›r. Üniversite gençli¤inin % 46's›-
n›n en az bir kere intihar› düflün-
müfl olmas› da bu politikalar›n so-
nucudur. Çünkü art›k gençli¤in
büyük bir k›sm› umutsuz, inançs›z
b›rak›lm›fl, kendinden baflka kim-
seyi düflünmeyen, ama kendine
de hayr› dokunamayacak kadar,
sorunlar›yla bafledemeyecek ka-
dar iradesiz ve güçsüz, bunal›ml›
bireyler haline getirilmifltir.

Ülkemiz gençli¤i elbette hep
bu halde de¤ildi. Hat›rlayal›m; 12
Mart Cuntas›’n›n öncesi ve sonra-
s› ilk devrimci k›p›rdan›fllar, ilk
devrimci örgütlenmeler gençlik
taraf›ndan yarat›ld›. 12 Mart’la es-
tirilen terör ve korku havas›ndan
ilk kurtulan gençlik olmufl, cunta-
dan sadece 2 y›l sonra devrimci
gençlik Mahirler’in izinde DEV-
GENÇ'i tekrardan yaratm›flt›r. 

12 Eylül sonras› da toplumun
üzerindeki ölü topra¤›n›n silke-
lenmesinde yine en önde gençlik
vard›. Birçok kesimin devrime
inanc›n› kaybetti¤i, terörle sindi¤i
dönemde gençlik üniversiteler-
den aya¤a kalk›p örgütlenme
hakk›n› savunmak için Nisan Dire-
nifllerini yaratt›. Gençli¤in müca-
delesinin yükselmesi halk›n di¤er
tabakalar›n› da etkiledi ve dalga
dalga tüm ülkeye yay›ld›. 

DEV-GENÇ çok önemli bir gö-
rev üstlenmifltir tarihte. Gençli¤in

ilk ve en militan örgütlenmesi
olan DEV-GENÇ, kuruldu¤u 10
Ekim 1969'dan bu yana sadece
gençli¤in devrimci mücadelesini
örgütlememifl, tüm halka örgütlü-
lük ve bilinç götürme perspekti-
fiyle hareket etmifltir. 

Direniflleri yaratan, halka bilinç
ve örgütlülük tafl›yan gençlik de,
bugün bu hale getirilen gençlik de
ayn› gençliktir. Dün faflist iflgalleri
k›rm›fl, halk› örgütlemifl, ülke ça-
p›nda büyük örgütlülükler, büyük
direnifller yaratm›fl gençlik, bugün
de bunlar› yapabilecek dinami¤e,
potansiyele sahiptir. 

Bunun için bugün ülkemiz üni-
versitelerinde ve liselerinde genç-
li¤e önderlik etmeye çal›flan dev-
rimcilerin görevi, gençli¤in örgüt-
lenmesi önündeki engellere karfl›
mücadele etmektir. Umutsuzlu¤a
kap›lmaya gerek yoktur, çünkü
gençlik devrimci potansiyeli do-
¤as› gere¤i her zaman tafl›r. Genç-
li¤in teslim al›namayan, yozlaflt›-
r›lamayan, apolitiklefltirilemeyen
damarlar› vard›r. ‹ktidar›n apoli-
tiklefltirme sald›r›lar›na karfl›,
yozlaflt›rma sald›r›lar›na karfl›,
devrimci gençlik kendi kanallar›n›
yaratmak, devrimci kültürü yay-
mak zorundad›r.

Bugün liselerde, üniversiteler-
de, meydanlarda DEV-GENÇ gele-
ne¤inin takipçisi olan devrimci
gençli¤in önünde, emperyalizmin
azg›nca sald›r›lar›na, faflizmin ve
oligarflinin pervas›zl›klar›na karfl›
cüretle, militanca öne at›lma ve
ayn› zamanda büyük bir sab›r ve
emekle, yozlaflt›r›larak yokedil-
meye çal›fl›lan gençli¤i örgütleme
görevi vard›r. Ülkemiz ve dünya
halklar› ac›lar içerisinde iken, en
temel haklar›m›z engellenirken,
bizler ülkemizin devrimci, vatan-
sever gençli¤i olarak, DEV-
GENÇ'imizin o gür sesiyle ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi, sosyalizm özle-
mimizi hayk›rmal›y›z. Gençli¤e ve
halklar›m›za yönelik sald›r›lar›
durdurmak ve umudumuzu bü-
yütmek için 37 y›l›m›z›n birikimi
ve cüretiyle gençlik kitlelerini mü-
cadeleye katal›m, örgütlenelim. 

Gençlik Federasyonu

Böyle bir gençlik
olmayaca¤›z!

gS ençlikte:öz



fiuna hiç kuflku yoktur. Emper-

yalistlerin her türlü deste¤i çekin-

meksizin verdi¤i ‹srail, güçlü bir or-

duya sahiptir. Bu destek ve güçle

as›p kesmekte, katletmekte, hiçbir

hukuku dinlememekte, hiçbir eleflti-

riye kulak asmamaktad›r. ‹srail güç-

lüdür! Bombalar, yakar, y›kar ve

kimseye hesap vermeme rahatl›¤›

içinde hareket eder. 

Ama... 

Tüm bunlar›n, olabilecek en a¤›r

bedelini ödememektedir asl›nda ‹s-

rail. Dünya halklar› taraf›ndan la-

netlenmek, ABD ile birlikte en çok

yak›lan bayra¤a sahip olmak, adla-

r›n›n geçti¤i her yerde öfke ile an›l-

mak, protestolarla karfl›laflmak...

Her zalimin yaflayaca¤› kaç›n›l-

maz akibet.

T›pk› bu ülkenin son yedi y›l›n-

daki Adalet Bakanlar› gibi. 

“Güçlü devletin” bakanlar› ola-

rak as›p kestiler, yak›p y›kt›lar, kat-

ledip hiçbir fley yokmufl gibi yapt›-

lar. Ars›zca ve hayas›zca zulüm po-

litikalar›n› savundular. 

Ama, lanetlendiler onlar. 

Hikmet Sami Türk ‘en büyük la-

netli’ ünvan› ile insan içine ç›kamaz

durumdad›r. Türkiye tarihinin en

büyük hapishaneler katliam›n›n alt›-

na imzas›n› atmadan önce, ö¤retim

üyeli¤i yapt›¤› okullarda kendi ö¤-

rencileri taraf›ndan surat›na “katil”

diye hayk›r›lmam›flt›. fiimdi, kendi

ö¤rencileri taraf›ndan insanl›k, ada-

let ve hukuk dersi verilen bir hukuk

profesörü.

Ve Cemil Çiçek. 

Özellikle son aylarda hangi sem-

pozyuma kat›lsa, halka aç›k hangi

etkinlikte bulunsa, orada mutlaka

bir ses yükseliyor; Tecrite son!

T›pk› 4 Ekim günü Ankara’da

oldu¤u gibi. Bu kez, iki katilin

yanyana geldi¤i bir toplant›da

duyuldu protesto sesleri. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi taraf›ndan düzenlenen “Me-

deni Hukukun 80. Y›l›" konulu

sempozyuma kat›lan Hikmet Sami

Türk ve Adalet Bakan› Cemil Çi-

çek, ö¤renciler taraf›ndan protesto

edildi. Sabah saatlerinde kampusün

her taraf› "Üniversitede Katil ‹ste-

miyoruz" afaflleri ile donat›ld›. 

Hukuk Ö¤rencilerinden Ders:

“Cemil Çiçek bu okulda hukuktan
ve adaletten bahsedemez” Sem-

pozyuma ilk olarak, yo¤un güvenlik

alt›nda Cemil Çiçek geldi. Sadece

dekanl›¤›n belirledi¤i ö¤renciler sa-

lona al›narak, büyük bir demokrasi

örne¤i(!) sergilenirken, Fakültenin

giriflinde "Behiç Aflç› Ölüm Oru-

cunun 183. Gününde Tecrite

Son" yaz›l› pankart açarak yürüyen

ö¤rencilere polis engel oldu. 

Bas›na bir aç›klama yapan, An-

kara Gençlik Derne¤i üyesi Didem

Akman, buran›n bir Hukuk Fakülte-

si oldu¤unu hat›rlatarak flöyle ko-

nufltu:

“6 y›ld›r F tiplerinde 122 insan›

öldüren, tecrit politikas›n›n sürdü-

rücüsü olan Cemil Çiçek bu okulda

hukuktan ve adaletten bahsedemez.

Bir hukukçu, bu ülkede adalet olma-

d›¤› için ölüm orucuna bafllam›flken

bunu görmezden gelerek, bu ger-

çekten kaçarak tecrit sorununu sak-

layan bir bakan burada konuflamaz.

Cemil Çiçek'in yan›nda bugün oku-

lumuza 19-22 Aral›k katliam›n›n so-

rumlusu olan H. Sami Türk gelecek.

Eli kanl› bu insanlar›n bir üniversi-

teye gelerek hukuktan, adaletten

bahsetmelerine izin vermedik, ver-

meyece¤iz." 

Ö¤renciler Cemil Çiçek'in ç›k›-

fl›nda, "Katil Bakan Üniversite-

den Defol, Üniversitede Katil ‹s-

temiyoruz, Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun" sloganlar›

hayk›r›rken, polisler ö¤rencileri ku-

flatarak, Çiçek’in ç›k›fl›n› sa¤lamaya

çal›flt›lar. Bu arada Çiçek’in arac›,

bakan› ö¤rencilerden kaç›rmaya ça-

l›fl›rken Ankara Emniyet Müdür

Yard›mc›s›’na çarpt›. 

Hikmet Sami hesap verecek
Çiçek'in ard›ndan, kampüs içinde
konuflmalar yapan ö¤renciler, saat
14.30'da gelecek olan eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk'ü protes-
to ça¤r›s›nda bulundular. E¤itim Fa-
kültesi önünde toplanan ö¤renciler,
‘19-22 Aral›k Katliamc›s› Hikmet
Sami Türk Hesap Verecek’ pan-

kart› ile Hukuk Fakültesi önüne yü-
rüdüler. Burada Sami Türk'ü "Katil
Sami Türk Üniversiteden Defol,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run" sloganlar› ile karfl›layan ö¤ren-
ciler, sempozyuma yine al›nmad›lar. 

Buna ra¤men salona girebilen
iki ö¤renci Sami Türk'ü protesto et-
melerinin ard›ndan dövülerek ç›ka-
r›ld›. Ö¤rencileri kuflatan polis, Sa-
mi Türk okuldan ayr›lana kadar ab-
lukay› sürdürürken, ö¤renciler
Türk'ün ç›k›fl› s›ras›nda da öfkeli
sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

Daha sonra Yüksel Caddesi'ne
yürüyerek burada bir aç›klama ya-
pan gençler, tecrite ve gençli¤e yö-
nelik sald›ralara karfl› mücadeleleri-
nin sürece¤ini söylediler. 
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Gençlik Okulunda ‘Katil

Bakanlar’ ‹stemedi
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‹stanbul Üniversitesi'nin resmi

aç›l›fl töreninin yap›ld›¤› 3 Ekim gü-

nü, ö¤renciler törene al›nmad›. 

Geçen y›l ö¤rencilere aç›lan so-

ruflturmalar yaz tatilinde sonuçlan-

d›r›larak, okuldan atma ve uzaklafl-

t›rma cezalar› ya¤d›r›lm›flt›. Bu du-

rumu protesto eden, cezalar›n geri

çekilmesini isteyen ö¤renciler 3

Ekim günü eylem yapt›. 

Okuldan at›lan 8 ö¤renci kendini

Fen Edebiyat Fakültesi Vezneciler

Kap›s›'na zincirlediler. "Sorufltur-

malar Cezalar Geri Çekilsin, E¤i-

tim Hakk›m›z Engellenemez" yaz›l›

önlükler giyen ö¤renciler, yapt›klar›

konuflmalarla bask›lar›, soruflturma-

lar› protesto ettiler. Ö¤renciler k›sa

bir süre sonra gözalt›na al›nd›lar. 

Ayn› gün akflam, Beyaz›t Tram-

vay Dura¤›'nda toplanan ö¤renciler

sloganlarla Beyaz›t Kap›s›'na kadar

bir yürüyüfl düzenlediler. Burada

E¤itim-Sen'li akademisyenlerle bir-

leflerek devam eden eylemde, ceza-

lar› protesto eden bir aç›klama ya-

p›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan, ö¤ren-

ciler çad›r kurarak oturma eylemine

bafllad›lar. Gençlere sald›ran

ÖGB'ler kap›ya as›lan pankart› in-

dirmek istese de baflar›l› olamad›. 

Marfllar söyleyen, sloganlar atan

ö¤rencilere ikinci kez ÖGB'lerle çe-

vik kuvvet birlikte sald›rd›lar, sü-

rüklenerek, darp edilerek d›flar› at›l-

d›lar ve pankartlar›na, çad›rlar›na el

konuldu. 

“Soruflturmalar Geri Çekilsin,  F

Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Tüccar

Rektör Üniversiteden Defol" slo-

ganlar›yla direnen ö¤renciler ey-

lemlerine devam ettiler. 

Oturma eylemi 4 Ekim’de ayn›

pankart›n aç›lmas› ile sürdü ve ö¤-

renciler bildiriler da¤›tarak oturma

eylemlerinin nedenlerini anlatt›lar. 

YTÜ’de Protesto

‹stanbul’un bir baflka üniversite-

sinde de soruflturmalar ve yÖK pro-

testo edildi. 

YTÜ ö¤rencileri, son günlerde

artan soruflturmalar› ve YÖK'ü pro-

testo etmek için 2 Ekim günü oku-

lun girifl kap›s›nda biraraya gelerek

protesto eylemi yapt›. "Bask›lar Bi-

zi Y›ld›ramaz" pankart› açan ö¤ren-

ciler "E¤itim Hakk›m›z Engellene-

mez, Terörle Mücadele Yasas›na

Karfl› Oldu¤um ‹çin Okuldan At›l-

d›m, Yemek Zamm›na Karfl› Oldu-

¤um ‹çin Okuldan At›ld›m" dövizle-

ri açt›. Ö¤renciler ad›na aç›klama

yapan Tuncay Karaca, okuldaki

bask›lar›n TMY'nin yans›mas› oldu-

¤unu dile getirdi. 

‘E¤itim Hakk›m›z Engellenemez’

Gençlik Derne¤i’nde Tan›flma Çay›

Ankara Gençlik Derne¤i’nde 30 Eylül günü Gazi Üniversitesi ö¤rencileri
için bir tan›flma toplant›s› düzenlendi. Çaylar içilirken, üniversitenin ve genç-
li¤in sorunlar›n› içeren konuflmalar yap›ld›. Ö¤renciler, bu sorunlar›n birlik-
te mücadele ile afl›laca¤›na, bunun için örgütlü bir durufl sergilenmesi gerek-
ti¤ine de¤indiler. Ard›ndan ‹dilcan Müzik Toplulu¤u dinleti sundu. 

Isparta Gençlik Derne¤i üyesi Selda Bulut, 1 May›s 2006’da
Antalya’da kat›ld›¤› mitingde gözalt›na al›nm›fl ve 14 arkada-
fl›yla birlikte tutuklanm›flt›. Selda Bulut’a, Süleyman Demirel Ün.
taraf›ndan aç›lan soruflturma sonucu, "Okulu küçük düflürücü
harekette bulunmak ve rencide etmek" gerekçesi ile bir dönem
uzaklaflt›rma cezas› verildi. 

Cezan›n gerekçesine bak›n. Öyle bir üniversite yönetimi ki,
ö¤rencisinin tüm dünyan›n kabul etti¤i meflru bir günün mitingi-
ne kat›lmas›ndan rencide oluyor. Öyle bir üniversite ki, Türkiye
üniversitelerinin dünya çap›ndaki baflar›s›zl›klar›ndan “küçük
düflmüyor”, ülkesindeki açl›ktan, yoksulluktan, iflçilerin, me-
murlar›n, ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin haklar›n›n çi¤nen-
mesinden “rencide olmuyor”, ama ö¤rencilerinin demokratik
mücadelesinden rencide oluyor.   

Tam YÖK’e ve YÖK’ün mimar› 12 Eylül’e ve de üniversiteye
ad›n› veren Demirel’e uygun bir zihniyet!

Isparta Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler, yap›t›klar› aç›kla-
mada, geçen sene de bu tür soruflturmalarla adeta terör estiril-
di¤ini hat›rlatarak, “bu ceza ile üniversite yönetimi bu seneki
e¤itim ö¤retim y›l›n› da soruflturmalarla açt›¤›n› duyurmufl oldu.
Soruflturmalar, tutuklamalar bizleri haklar ve özgürlükler müca-
delesinden vazgeçirmeyecektir” dediler. Dernek üyeleri sorufl-
turma terörüne karfl› birleflmeye ve mücadeleye ça¤r› yapt›lar.

SDÜ nelerden “rencide” olur?

‹ki Profesör
“Dün beni Harran Üniversitesi de

davet etmiflti. 'Gelirim' dedim ama
Harp Akademileri'nden emir gelince
Harran'› ektim maalesef. Çünkü si-
lahl› kuvvetler 'gel' dedi mi o haya-
t›mda bir numara. ... Türkiye'de ger-
çek entellektüel bir tane s›n›f var, Si-
lahl› Kuvvetler... Türkiye'de üç tane
üniversite var kara, hava, deniz harp
okulu.”

Bu sözlerin sahibi, NE YAZIK K‹
bir profesördü; Prof. Dr. Celal fien-
gör, Harp Akademileri Komutanl›-
¤›'ndaki aç›l›fl törenine kat›ld›ktan
sonra bunlar› söylüyordu.  

‹zge Günal da “Prof. Dr.” s›fa-
t›n› tafl›yor. Günal, ‹zmir Dokuz Eylül

Üniversitesi’nde sendikal› olmak iste-
dikleri için iflten at›lan 213 temizlik
iflçisinin haklar›n› savunan bir profe-
sör. Bu nedenle kendisi de iflten at›l-
d›. Evet yanl›fl okumad›n›z; bir pro-
fesör, iflçilerin haklar›n› savundu diye
iflinden at›ld›. 

T›p Fakültesi ö¤retim üyesi olan
Günal, iflçilerin sorununu görüflmek
için 17 gün randevu alamad› Rektör
Emin Al›c›’dan. Sonunda bir hasta gi-
bi randevu al›p iflçilerin sorunlar›n›
iletti. “Amirini küçük düflürme”
gibi bir gerekçeyle Rektörlük taraf›n-
dan Günal’›n ifline son verildi. 

Süleyman Demirel Üniversitesi
gibi, 9 Eylül Üniversitesi de anlafl›lan
“iflçilerin haklar›n› savunmak”tan
rencide oluyordu!



IMF ve Avrupa Birli¤i’nin istek-

leri do¤rultusunda ç›kard›¤› yasalar,

uygulad›¤› politikalarla köylümüzü

periflan eden AKP iktidar›n›n üreti-

cilere sald›r›lar› bitip tükenmek bil-

miyor. fiimdiki sald›r›n›n ad›; 'To-

humculuk Kanunu Tasar›s›'!

Tohumda mutlak ba¤›ml›l›k

Bu yasa tasar›s›, dünya tar›m pi-

yasalar›na tümüyle hakim olmak is-

teyen Amerika ve Avrupa kökenli

tar›m tekelleri için büyük öneme sa-

hip bulunuyor. Yasan›n ç›kar›lmas›-

n› dayatanlar da bu tekeller. Çünkü

bu yasa ile, ülke

tar›m› tohumcu-

lukta tümüyle te-

kellere ba¤›ml›

hale geliyor, ira-

desini, piyasay›

belirleme hakk›n›

onlara teslim edi-

yor. Köylünün

yerli tohum kul-

lanmas› yasakla-

n›yor ve tüm dünyada tepki çeken

GDO’lu (geneti¤iyle oynanm›fl) to-

humlar serbest b›rak›l›yor. 

12 Eylül askeri faflist cuntas›n›n

ard›ndan uygulanan ekonomi politi-

kalarla, özellikle tohum ithalat›n›n

serbest b›rak›lmas›, bu alanda arafl-

t›rma ve üretim yapan kurulufllar›n

(Tagem ve Tigem) kapat›lmas› ile

birlikte tar›m piyasas›na giren em-

peryalist tekeller, pazar paylar›n› ar-

t›rm›fllar, ancak hakimiyet kurama-

m›fllard›. Bu yasa ile birlikte tohum

piyasas›na tümüyle emperyalist te-

keller hakim olacaklar. Dünya Ban-

kas› Tar›m Program› ve AB Uyum

Program› çerçevesinde emperyalist

tar›m tekellerinin önünü açan tasar›,

her fleyden önce tar›m›n en temel

alan›n› ilgilendirdi¤i için, yarataca-

¤› y›k›m ve getirece¤i “d›fla ba¤›m-

l›l›k” da o düzeyde köklü olacakt›r. 

Kendi kendine döllenen ve ya-

banc›yla döllenen tohumluklarda it-

halat›n y›ll›k 75 milyon dolar› bul-

du¤u düflünüldü¤ünde, Türkiye’nin

emperyalist tekeller için ne denli

büyük bir pazar alan› oldu¤u daha

aç›k görülecektir. 

Köylü, kendi tohumuna 

sahip olamayacak

Peki,  yasa ne getiriyor ki, böyle

bir sonuç ortaya ç›kacak; biraz daha

ayr›nt›l› bakal›m.

Yasa, tekellerin ürünlerin geneti-

¤iyle oynayarak kendi adlar›na pa-

tentlemelerine olanak tan›yor. Piya-

say› patentlere sahip tekellerin haki-

miyetine vermek için, patentsiz to-

hum kullan›m›n› yasakl›yor. 

Böylece, 3 bini sadece Türki-

ye'de yetiflen toplam 13 bin bitki çe-

flidi, patentleme yoluyla flirketlerin

denetimine geçecek. Bu tohumlar›

kullanmak isteyen çiftçi, bu flirket-

ler taraf›ndan soyulacak demektir.

Ülkemizdeki geleneksel üretimde

çiftçi bir çok üründe tohumuna sa-

hiptir, ancak bu yasa ile birlikte

böyle bir imkan› olmayacak, kendi

tohumunu kulland›¤› takdirde ceza

ödemek durumunda kalacak. 

Halk›n sa¤l›¤›na da tehdit

Tüketiciye “daha az çeflit, daha

pahal› ürün” olarak yans›yacak olan

düzenleme, ayn› zamanda g›da gü-

venli¤ini de tehdit ediyor. Zira, bu

yasa sayesinde geneti¤iyle oynan-

m›fl ürünlerin (GDO’lu) piyasaya

giriflinin önü aç›lm›fl olacak. 

Bir baflka deyiflle, Türkiye kendi

tohumunu, fiyat›n› belirleme hakk›-

n› piyasaya (yani tekellere) b›rakt›-

¤› gibi, bir ülke için vazgeçilmez

olan, halk sa¤l›¤›nda da tar›m tekel-

lerinin kâr u¤runa tahrip edici yön-

temler kullanmas›na yasal güvence

sa¤lanm›fl olunuyor. Tekellerin kâr

u¤runa yapmayaca¤› hiçbir fleyin

olmad›¤› ispatlanm›fl bir gerçek ol-

du¤una göre, piyasalar› tanr›s› bel-

leyen iktidar, köylünün ne ekece¤i-

ni de, "g›da güvenli¤ini" ve "g›da

güvencesini" de onlar›n insaf›na b›-

rak›yor. “Halk›n sa¤l›¤›” m›; ne

önemi var, piyasalar memnun ol-

duktan sonra! 
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köylü

'Tohumculuk Kanunu Tasar›s›' 

Emperyalist Tar›m Tekellerin 

Hükümranl›¤› Pekifltiriliyor

Üretici de tüketici de 
ma¤dur edilecek
Üretici Sendikalar› Konfede-

rasyonu, GDO’ya Hay›r Platfor-
mu, Ziraat, Çevre, G›da ve Peyzaj
Mühendisleri Odas›, Ekoloji Kol-
lektifi, Tar›mc›lar Vakf› ve Tüketi-
ci Haklar› Derne¤i, yasa tasar›s›n›
protesto etmek için, TBMM
önündeydi. Ziraat Mühendisleri
Odas› Baflkan› Gökhan Günay-
d›n, tasar›n›n tar›m› ve çiftçileri
çökertece¤ini, biyolojik zenginli¤i
yok edece¤ini, tohum sektörü-
nün uluslararas› tekellere teslim
edilece¤ini kaydederek, geri çe-
kilmesini istedi.  

‹zmir’de ise; Ziraat Mühendis-
leri Odas›, GDO’ya Hay›r Platfor-
mu, Üzüm-Sen, TEMA, Tütün-
Sen ve EGEÇEP, yasan›n geri
çekilmesini, ülke ve üretici yarar›-
na düzenlemelerin yap›lmas›n› is-
tediler. "Tar›mda dd›fla bba¤›ml›l›k
derinleflecek, gg›da ggüvenli¤i hhak-
k› kkalmayacak" denilen aç›kla-
mada, çiftçinin de tüketicinin de
ma¤dur olaca¤› hat›rlat›larak,
flöyle denildi: “Kendi yerel tohu-
munu ve çeflitlili¤ini giderek kay-
beden çiftçilerimiz 1 kg domates
tohumunu 18-20 bin dolar fiyatla
almak zorunda b›rak›l›yor. Tohum
da dahil her türlü girdinin giderek
uluslararas› flirketlerin eline geç-
ti¤i bir sistemde üretici sözlefl-
meli üreticilikle üretti¤i ürününü
maliyetine ve maliyetinin alt›na
satmak zorunda kal›yor. Tüketici
ise üreticinin eline geçen gelirin
yaklafl›k 6 kat üstünde fiyatla tü-
ketmek zorunda b›rak›l›yor.”



‘Piyasa’ sülükleri dört gözle 

yasay› bekliyor

Yasan›n “yetki devrini” içeren

15. maddesi ile birlikte, devlet to-

hum üretiminden çekiliyor, sertifi-

kaland›rma, ticaret ve denetimi,

uluslararas› dev tar›m tekellerine b›-

rak›yor. Yani flu kapitalizmin sihirli

kavram›na, “piyasaya!” b›rak›yor. 

Özellefltirme politikas›n›n tar›m-

daki tipik bir yans›mas› olan yasa

ile devlet; “tohum üretiminden, ti-

caretinden, sertifikaland›r›lmas›n-

dan çekildi¤ini” ilan etmifl oluyor.

Peki kimdir bu piyasay› oluflturan-

lar? Tar›m kooperatifleri ya da bafl-

kaca köylü örgütleri mi? Elbette ha-

y›r. 'Türkiye Tohumcular Birli¤i'

arac›l›¤›yla yap›lacak devir. Bu ku-

rumun köylülerle hiçbir ilgisi yok.

Tohum üretici firmalar›n oluflturdu-

¤u bir kurulufl. Tar›m›n TÜS‹AD’›. 

Bu flirketlerin “yerli” olmas›, ki-

milerinin “millilik” histerisini ka-

bartabilir. Ancak hemen sevinme-

sinler. Zira, en büyük kârlar›n söz-

konusu oldu¤u tar›m›n can damar›-

n› tohumculuk oluflturmaktad›r. Ve

dünyada tekellerin aras›ndaki en

büyük çat›flmalar, 30 milyar dolar-

l›k devasa bir pazara hakim olmak

için vahfli kapitalizmin en ac›mas›z

kurallar›yla süren savafl bu alanda

yaflanmaktad›r. Bugün genetik tek-

nolojisi belli emperyalist tekellerin

elinde toplanm›flt›r. Fiyatlar› bunlar

belirlemekte, pazarda büyük paya

sahip olmalar›ndan dolay› tohum

üretim ve ticaretiyle ilgili politika-

lar›n saptanmas›nda belirleyici du-

rumdad›rlar. Yine tohumlar›n ‘biyo-

güvenli¤i’ gibi özelliklerinin deneti-

mi de bu tekellerce (ya da onlara

ba¤l› kurumlarca) yap›lmaktad›r. ‹fl-

te tüm bu nedenlerden dolay›, 'Tür-

kiye Tohumcular Birli¤i'nin ‘Türk

firmalar›ndan” oluflup oluflmamas›-

n›n hiçbir önemi yoktur. Onlar da

yukar›da sözü edilen emperyalist te-

kellerin temsilcileri olarak pazardan

paylar›n› alan, köylünün kan›n›

emen ve bu yasa ile tam anlam›yla

sülük gibi yap›flacak olan iflbirlikçi-

lerdir. Emperyalist tar›m tekellerin

belirledi¤i fiyat ve kurallarla köylü-

nün karfl›s›na ç›kacak olan “arac›”

asalaklard›r. 

Köylü düflman› iktidar 

Bu yasay›, Dünya Bankas› ve

AB arac›l›¤›yla emperyalist tekelle-

rin istedi¤ini belirtmifltik. Peki ne-

den? diye sorulabilir. 

Çünkü; ülkemiz büyük bir paza-

ra sahip. Tar›m alanlar› tohum dene-

melerine uygun ve zengin bitki çe-

flidine sahip. Bize özgü tüm tohum-

lar patentsiz. Sertifikal› hububat to-

humculu¤unda pazar›n %25’i iç pi-

yasaca karfl›lan›yor. GDO’lu ürün-

leri engelleyecek herhangi bir yasa

da bulunmuyor. K›saca, ülkemiz

emperyalist tekeller aç›s›ndan ya¤-

maya son derece aç›k “bakir” bir

alan durumunda. Üstelik, tekellere

hizmeti her fleyin üzerinde tutan,

‘piyasalar’ denince herkesi sustu-

ran, yabanc› sermaye önünde secde-

ye varan bir iktidar var. O iktidar ki,

üreticiye, emekçiye düflmanl›¤›n›

defalarca kan›tlam›fl. Bu tabloya bir

de örgütsüz köylülük eklenince, te-

keller için bulunmaz bir Türkiye

tablosu ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu tabloyu tersine çevirmek im-

kans›z de¤ildir. Onlar yasalar yapa-

bilir, ama köylüler olarak tekellerin

ve onlar›n iktidar› olan AKP Hükü-

metinin karfl›s›na; ‘size ya¤malata-

cak al›nterimiz, topra¤›m›z, tohu-

mumuz yok’ diye dikilerek, yasala-

r›n› bafllar›na çalabiliriz. 
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Cargill Zirvesi
Tekeller için çal›flmaya devam!

Okurlar›m›z, Amerikan tatland›r›c› tekeli Cargill'in

ç›karlar› için AKP iktidar›n›n iflbafl›na geldi¤i günden

bu yana harcad›¤› çabay› hat›rlayacaklard›r.

fieker fabrikalar›n› kapatan, pancar üreticisinin ça-

n›na ot t›kayan, tatland›r›c› pazar›na hakim olmas› için

kotalarda oynamalar yapan, Cargill'e özel yasal düzen-

lemeleri Meclisten geçiren iktidar, bugünlerde yine

Cargill için çal›fl›yor.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n ABD gezisinde, t›pk›

daha önceki görüflmelerde oldu¤u gibi, yine Bush tara-

f›ndan gündeme getirilece¤i düflünülen "Cargill soru-

nu” için, Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer Dinçer, Sanayi

ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Çevre ve Orman Bakan›

Osman Pepe ile ilgili bürokratlar›n geçen hafta sonu

Baflbakanl›k'ta "Cargill zirvesi" gerçeklefltirdikleri or-

taya ç›kt›.

"Cargill sorunu” flu; Bursa’da tar›m arazileri üzeri-

ne kanuna ayk›r› tesis yapan Cargill, üretime devam

edebilmesi için özel yasa ç›kar›lmas›n› istiyor. Asl›nda

böyle bir yasa yap›lm›flt›. Ancak Cargill hukuki sorun-

lar›n› halledemedi¤i için; 3 Temmuz 2005'te ç›kan, ta-

r›m arazilerinde izinsiz yap›laflmaya gidenlere metre-

karesine 5 YTL ödemek flart›yla k›smi af getirilmesine

iliflkin kanundan yararlanamad› ve 19 Ocak 2006'da bi-

ten af için baflvuru yapamad›. 

Cargill patronlar›n›n ve Amerikan baflkan›n›n giri-

flimleri ile yeni bir yasa da haz›rlad› AKP iktidar›. Car-

gill’in emirlerini geri çevirecek de¤ildi ya! Ne de olsa

“yabanc› sermaye” de¤il mi! Af süresini alt› ay uzatma-

y› öngören bu yasa ise, mecliste muhalefetle birlikte

hareket eden kimi AKP milletvekillerinin itirazlar› ne-

deniyle alt komisyona sevk edildi. 

Sorun iflte bu. 

Ve Tayyip Erdo¤an’›n, ABD gezisi öncesi Cargill

yetkilileri ile bir dizi görüflmeler yapt›¤›, bakanlar›n

zirveler düzenledi¤i ve bu ülke kanunlar›na ayk›r›l›¤›

aç›k olan bir meselede, çantas›nda “Cargill dosyas›” ile

Bush’un huzuruna ç›kt›¤› ve bakanlar›na "Cargill soru-

nunu çözün" talimat› verdi¤i ortaya ç›k›yor. 

Tekeller için çal›flmaya devam!
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KESK’e ba¤l› sendikalar,

kendi alanlar›na yönelik kam-

panyalarla, iktidar›n politikala-

r›na karfl› mücadeleyi sürdürü-

yorlar. E¤itim-Sen, 'E¤itime

yeterli bütçe, okuluma ödenek

istiyorum' slogan› ile imza

standlar› açarken, Sa¤l›k

Emekçileri Sendikas› SES ise,

'Sa¤l›kta y›k›m› durdural›m'

ça¤r›s›yla imza topluyor, pro-

testo eylemleri düzenliyor. Öte yan-

dan E¤itim-Sen üyeleri baflta olmak

üzere, KESK’liler AKP iktidar›n›n

bask›lar›na, sürgünlerine karfl› bo-

yun e¤meyeceklerini hayk›r›yorlar.

Paras›z E¤itim ve 

Sa¤l›k Halk›n Talebi

E¤itim-Sen ve SES'in yürüttü¤ü

Türkiye genelindeki kampanyan›n

Mersin aya¤›nda, 15 bin imzan›n

topland›¤› bildirildi. 'E¤itime yeter-

li bütçe, okuluma ödenek istiyorum'

ve 'Sa¤l›kta y›k›m› durdural›m'

kampanyalar›na iliflkin bilgi veren

KESK fiubeler Platformu Mersin

Dönem Sözcüsü Merdan Tafl, 4 gün

boyunca Mersin’de yürütülen çal›fl-

malara halk›n ilgisinden söz ederek,

yapt›klar› kampanyan›n paras›z e¤i-

tim ve sa¤l›k mücadelesinin bafllan-

g›c› oldu¤unu dile getirdi ve sürece-

¤ini kaydetti. 

E¤itim-Sen’in ayn› kampanya-

s›nda, Hatay fiubesi ise, 5 bin imza

topland›¤›n› aç›klad›. 30 Eylül günü

Antakya Arkeoloji Müzesi önünde

kurduklar› standda aç›klama yapan,

E¤itim-Sen Hatay fiube Baflkan›

Kas›m Birtek, AKP iktidar›n›n "Her

fleyin en iyisini ben bilirim" düflün-

cesinden vazgeçmesi gerekti¤ini

belirterek, "Bir taraftan kat›l›mc›

demokrasiden bahsedilirken, di¤er

taraftan sorunlar›n muhatab› duru-

mundaki kesimler yok say›l›yor"

fleklinde konufltu. 

Kocaeli’nde ise, Sanat Soka-

¤›’nda kurduklar› standda imza top-

layan E¤itim-Sen üyelerine,

HÖC’ün de yerald›¤› çok say›da ku-

rum destek verirken, ö¤rencilerin

ve velilerin yo¤un kat›l›m› dikkat

çekti. Ayr›ca, 30 Eylül'e kadar aç›k

kalan imza toplama standlar›, Koca-

eli'nin Yenikent, Körfez, Gebze il-

çelerinde de E¤itim-Sen emekçile-

rince sürdürüldü.

Kocaeli’nde SES üyeleri de,

Kocaeli Devlet Hastanesi çal›flanla-

r›n›n hastane döner sermayesinden

Temmuz ve A¤ustos ay› alacaklar›-

n›n ödenmemesini, hastane önünde

düzenledikleri eylemle protesto etti-

ler. 28 Eylül günü düzenlenen ey-

lemde konuflan SES fiube Baflkan›

Hüseyin Gülseven, "Performansa

dayal› Döner Sermaye uygulamas›

ile özünde hastanelerin birer ticari

iflletme haline getirilirken, sa¤l›k

emekçilerinin daha fazla çal›flma

karfl›l›¤› döner sermayeden pay al-

maya yönlendirildi¤ini” kaydetti.

HÖC`ün yan› s›ra çeflitli DKÖ’lerin

de destek verdi¤i eylemde, “AKP

Sa¤l›¤a Zararl›d›r, Sa¤l›kta Ticaret

Ölüm Getirir” sloganlar› at›ld›.  

Kadrolaflma, Sürgünler

Bask›lar Protesto Edildi

E¤itim-Sen üyeleri ‘kadrolaflma,

bask›, ceza ve sürgün politikalar›na

hay›r’ diyerek Milli E¤itim Bakanl›-

¤› önünde 28 Eylül günü oturma ey-

lemi yapt›. “E¤itime iflimize ve ifl

yerimize sahip ç›k›yoruz’ yaz›l›

pankart açan emekçiler ad›na konu-

flan E¤itim-Sen 2 No’lu fiube Bafl-

kan› Özgür Bozda¤an, “Mücadele-

miz, AKP Hükümeti’nin kadrolafl-

ma, bask› kurma, okullar› cemaatle-

rin arka bahçesi yapma politi-

kalar›ndan vazgeçmesine kadar

sürecektir” dedi.

S›k s›k “Gerici, Rantç› Kad-

rolara Hay›r”, “E¤itimde ‹rtica,

Çelik ‹stifa” sloganlar›n›n at›l-

d›¤› eylemde Bozda¤an, Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitap-

lar›n›n hurafelerle dolduruldu-

¤unu kaydederek, “Bakan Çe-

lik, tarikatlar› e¤itim sistemine

egemen k›lmaya çal›fl›yor” dedi. 

Emekçiler, 30 Eylül günü de

AKP Genel Merkezi’ne yürümek is-

tedi. Polisin engeliyle karfl›laflan

KESK Ankara fiubeler Platformu

üyeleri, parti binas›na yak›n bir

noktada yapt›klar› aç›klamada, sür-

gün politikalar›n› protesto ettiler.

Bozdo¤an, AKP’nin kadrolaflma

önünde engel gördü¤ü herkesi tasfi-

ye etti¤ini kaydetti. Daha sonra,

Bozdo¤an ile üç KESK üyesi üze-

rinde "Kadrolaflma Bask› Sürgün ve

Cezalara Son" yaz›l› siyah çelengi

AKP önüne b›rakt›lar.

Öte yandan, daha önce de ço¤u

E¤itim-Sen üyesi olmak üzere, me-

murlar›n sürgün, soruflturmalarla

sindirilmek istendi¤i Dersim’de,

yeni bir sürgün olay› daha yafland›. 

Dersim E¤itim-Sen fiube Bafl-

kan› Hanefi Pekmezci, Kütahya’ya

sürgün edildi. Gerekçe olarak; K›r-

m›z›köprü Yat›l› Bölge ‹lkö¤retim

Okulu ile ilgili düzenlenen bas›n

toplant›s›nda; ö¤rencilerin askeri si-

lahlar gölgesinde e¤itim gördü¤üne

dair aç›klamas›n›n Roj TV’de ya-

y›nlanmas› gösterildi. Karar› ve

Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün sür-

gün politikas›n› protesto etmek

amac›yla 2 Ekim günü Milli E¤itim

il Müdürlü¤ü’ne “Sürgünleri K›n›-

yoruz E¤itim-Sen” yaz›l› siyah çe-

lenk b›rak›ld›. 4 Ekim’de ise, yüz-

lerce kiflinin kat›ld›¤› bir yürüyüfl

düzenlendi. Dersim Temel Hak-

lar’›n da kat›ld›¤› eylemlerde, “Sür-

günlere ve Baskılara Hayır” slogan-

lar› at›ld› ve emekçilerin y›lmaya-

caklar›n› kaydedildi. 

KESK’e Ba¤l› Sendikalar, ‹ktidar›n

Politikalar›na Karfl› Eylemde

emek
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Ünlü “uluslararas›” ilaç tekeli Roc-
he flirketiyle ilgili sürdürülen bir
soruflturmaya iliflkin bas›na yan-
s›yan bilgiler, tek kelimeyle va-
him. 

Organize Suçlarla Mücadele fiu-
besi taraf›ndan mahkemeye gön-
derilen raporda deniyor ki:

“‹laç ffirmas›n›n iinsanl›¤a ssa¤l›k
hizmeti vvermekten zziyade, ppi-
yasada ddaha ççok hhasta oolufltu-
rup, ddaha ççok iilaç ssatmay› vve
sadece ppara kkazanmay› aamaç
edindi¤i vve bbu aamaç ddo¤rultu-
sunda hher ttürlü yyöntem vve mme-
todu ççekinmeden ppervas›zca uuy-
gulad›¤› aanlafl›lm›flt›r.” 

Bunun anlafl›lmas› için özel incele-
me yapmaya gerek yoktur asl›n-
da. Çünkü kapitalizmde baflka
türlü olmas› mümkün de¤ildir.
Her fley kâra endekslidir. 

Ancak Roche, kapitalizmin kuralla-
r›na da uymuyor anlafl›lan. Ony›l-
lard›r faaliyet yürüttü¤ü Türki-
ye’de vergi bile ödemiyor. K›l›f›na
uyduruyor. 

Roche’nin rüflvet, yolsuzluk, vergi
kaç›rma düzenini yöneten yöneti-
cileri ise, ayl›k 80 milyar ile 149
milyar aras›nda de¤iflen maafllar
al›yorlar. 

Roche’nin soygunu çok aleni hale
geldi¤i, öteki ilaç tekellerini ra-
hats›z etti¤i, devleti soyma iflini
“tek bafl›na“ yapmaya kalk›flt›¤›
için olay bir “davaya” dönüfltürül-
dü. De¤ilse, di¤er ilaç flirketleri-
nin “anlay›fl” olarak bir fark› oldu-

¤u san›lmas›n. 

Roche’yle ilgili soruflturma aç›lma-
s› üzerine Necati Do¤ru, köflesin-
de flöyle yaz›yor: “Ben umutlu-
yum. Çark döndü. Güzel günlere
gidiyoruz. Çal›nan para cepte
kalm›yor. Kalmayacak.” (Vatan, 2
Ekim 2006)

Kendini de, okurlar›n› da kand›r-
maya, düzeni aklamaya hep haz›r
kalemler s›k s›k böyle yaz›lar ya-
zarlar. Bak›n Do¤ru’nun yaz›lar›-
na. Bir soruflturma, bir dava aç›l-
maya görsün, o hemen coflar.
Buna benzer yüzlerce yaz›s› var-

d›r. Sonra hiçbirinde dedi¤i ç›k-
mam›fl, çark eskisi gibi dönmeye
devam etmifltir. Ama onun gibiler
aldanmaktan ve aldatmaktan yi-
ne de vazgeçmez. Sorunun kkay-
na¤›n› ggöremeyenlerin muhalefeti
de bir yere ç›km›yor, ç›kmaz. 

Roche ile ilgili davada “Sa¤l›k”
personeli de iflin içinde, “hastal›k
yaratma” diye bir suçlama da ye-
ral›yor. 

Türk Tabibleri Birli¤i Baflkan› Gen-
cay GGürsoy, Roche soruflturma-
s›na iliflkin ilaç firmalar›yla hekim
iliflkilerinin ç›¤r›ndan ç›k›p ç›kar
iliflkisi haline dönüfltü¤ünü, bu-
gün sadece bir firma veya bir
grup hekimin de¤il, tüm t›p birim-
leri ve sa¤l›k alan›n›n flaibe alt›n-
da oldu¤unu belirterek flunu vur-
guluyor: “Bizce bbütün bbu eetik dd›fl›
iliflkilerin kkayna¤›, ssa¤l›¤› aal›n›p
sat›labilen bbir mmeta hhaline ggetiren
kapitalist iilliflkilerde aaranmal›d›r.”

Sorunun özü buradad›r. 

***

Geçen hafta, Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi’nde 3.5 yafl›nda
bir çocuk öldü. Ameliyat masa-
s›nda yanl›fl narkoz verilmesi ne-
deniyle öldü 3.5 yafl›ndaki Alpe-
ren Büber. 

Gözünden ameliyat olacakt› Alpe-
ren, riskli bir operasyon de¤ildi.
Ailesi, içi rahat bekliyordu onun
ameliyattan ç›kmas›n›. Ama aile-
sinin eline cans›z bir beden teslim
ettiler. 

Türkiye Cumhuriyeti AKP Hüküme-
ti’nin sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,
bir kasap so¤ukkanl›l›¤›yla flu

aç›klamay› yapt›: “Za-
man zaman bu tür
yanl›fll›klar olabilir...”
Halbuki ortada bir
‘yanl›fll›k’ yoktu. 

Bir; Alperen’in ameli-
yat›nda kullan›lan

Anastezi cihaz› 32 y›ll›k-
t›. 

‹ki; Üstelik bu cihaza “kullan›la-
maz” raporu verilmiflti. 

Üç: Hastanede yeterli anestezi uz-
man› da yoktu. 

Ve Sa¤l›k Bakan› hala “bu tür yan-
l›fll›klar olabilir” diyordu. Mezba-
hanedeki bir kasaptan daha so-
¤ukkanl›, “her ameliyat masas›n›n
bafl›na bir anestezi uzman› koy-
mak mümkün de¤il” diye savun-
maya devam ediyordu. Zongul-
dak Devlet Hastanesi’nde 10
ameliyathane vard› ve YALNIZCA
B‹R anestezi uzman› vard›. 

Art›k “devletin” hastaneleri dahil,
tüm sa¤l›k kurumlar› “kârl›l›k”
esas›yla çal›flm›yorlar m›yd›?
“Kârl›l›k” esas oldu¤una göre, ya
malzemeden, ya personelden
eksiltilecekti do¤al olarak; ve 3.5
yafl›ndaki çocuklar yanl›fl narkoz-
dan ölecekti yine “do¤al olarak”!

Deliller ortadad›r. Alperen’in ölümü
bir yanl›fll›k de¤il, bir C‹NAYET’tir.
Peki katil kim? 

Sa¤l›¤›n›z
“kâr”a Emanet

Dedik ki, kapitalizmde her fley ‘karl›l›k” esas›na dayan›r. ‹n-
san sa¤l›¤› da kar arac›d›r, insanlar›n dini inançlar› da. Oru-
cu “zay›flat›r” diye, abdesti “tansiyonunuzu dengeler” diye
pazarlayan zihniyet, Ramazan gibi bir olay› “kazanç” kap›s›
yapmadan durur mu? Amerikan Coca CColas› bile, Rama-
zan’da sat›fllar›n› iftar-sahur reklamlar›yla art›rm›yor mu?



Yozlaflmaya karfl› mücadele, özellikle

yoksul halk›n oturdu¤u semtlerde yay-

g›nlaflarak devam ediyor. Cephe imzas›y-

la geçen hafta yap›lan 4 No’lu aç›klama-

da, batakl›¤›n içinde yeralanlar›n “ek-

mek paras›” demagojilerine ve s›zlan-

malar›na de¤inilerek, afla¤›daki eylemle-

re ve ça¤r›lara yer verildi. 

HALKIMIZA

Yozlaflmaya karfl› mücadele hakl› ve

meflrudur. Bu mücadeleyi halklar›n istek

ve özlemleri do¤rultusunda sürdürece-

¤iz. 

Çocuklar›m›z›n uyuflturucuya al›flt›-

r›lmad›¤›, kad›nlar›m›z›n düflürülmedi¤i,

evlerimizin soyulmad›¤›, sokaklar›m›z›n

mafya art›klar› taraf›ndan iflgal edilmedi-

¤i bir ülkede yaflamak hakk›m›zd›r. 

Oysa hayat›m›z yoz, kirli ve haks›z

ç›karlar üzerine örülmüfl iliflkilerin ablu-

kas› alt›ndad›r. Bu ablukay› k›raca¤›z. 

Bu ablukay› yaratanlar›n, bu ablukan›n

hangi biçimde olursa olsun parças› olanla-

r›n karfl›s›na dikilece¤iz.

Batakhane sahipleri diyorlar ki; "Ek-

mek paras› için baflka ç›kar yolumuz

yoktur."

Ekmek paras›n›n karfl›l›¤› bu ülkenin

genç k›zlar›n› pazarlamak de¤ildir. 

Ekmek paras›n›n karfl›l›¤› bu ülkenin

çocuklar›n›, gençlerini uyuflturucuyla ze-

hirlemek de¤ildir. 

Ekmek paras›n›n karfl›l›¤› kendileri

gibi yoksul insanlar›n evlerini soymak

de¤ildir. 

Ekmek paras›n›n karfl›l›¤› zaten k›t

gelirli olan insanlar›n iki kurufl paralar›n›

kumar masalar›nda ellerinden almak hiç

de¤ildir. 

Faizle, tefecilikle y›llarca bitmeyen

borç bataklar›na gömmek de de¤ildir. 

Bunlar›n tümü, bu halk›n hayat›n› her

gün daha da zorlaflt›ran, dayan›lmaz k›-

lan, küçük k›r›nt›lar› kalm›fl de¤erleri gi-

derek daha fazla kemiren pis, soysuz ve

ahlaks›z faaliyetlerdir. 

Ahlaks›zl›¤›n aç›klamas› yoktur.

Bunlara karfl› de¤erlerimizi korumak zor

kullanmaktan geçecekse kullanaca¤›z. 

‹ki kurufl para için düzenin pislikleri-

ni hayat›m›z›n her an›na bulaflt›ranlara

diyoruz ki; SUÇ ‹fiL‹YORSUNUZ! 

Yokluk, yoksulluk bu suçlar›n›z› ha-

fifletmez. 

Baflkalar›n›n hayat›n›, eme¤ini çal-

mak üzerine kurulu bir kâr, köfle dönme

anlay›fl› kabul edilemez, edilmeyecek de. 

SUÇ ‹fiLEMEKTEN VAZGEÇ‹N!

Halk›m›z!

CEPHE Savaflç›lar› olarak, suç iflle-

yenlerden hesap sorduk. 

1-Ahlâks›zl›¤› ve yozlu¤u üreten,

yayan yerlere bask›nlar düzenledik. 

◆ 21 Eylül günü saat 21.00'de Kü-

çükçekmece, ‹kitelli caddesi trafi¤e kesi-

lerek yolun iki yan›na "P‹SL‹K YUVA-

LARINI DA⁄ITACA⁄IZ/CEPHE" ya-

z›l› pankartlar as›ld›. Yol üzerinde bulu-

nan üç pislik yuvas› da¤›t›ld› ve yak›ld›.

Bunlar; Ali Baran'›n kumarhanesi, Ça¤-

lar ve Demlen 3 isimli batakhanelerdir. 

◆ 18 Eylül günü ise Gülsuyu Hey-

kel'de bulunan esrar kullan›p satan ber-

ber dükkân› ve sahibi cezaland›r›ld›.

Dükkân yak›lm›fl, berber baca¤›ndan vu-

rularak cezaland›r›lm›flt›r. 

◆ ‹kitelli Mehmet Akif Mahallesi,

Pazar Caddesi üzerinde bulunan CENK

HOTEL adl› fuhufl yuvas› militanlar›-

m›zca bas›larak içerdekiler etkisiz hale

getirilip can güvenlikleri sa¤land›ktan

sonra Otel'in 1. kat› (resepsiyon-bar salo-

nu) tamamen yak›lm›fl ve da¤›t›lm›flt›r.

‹çerde bulunan ve fuhufl yapan 3 kad›n

ve 2 erkek ve otel sahibi son kez uyar›l-

m›flt›r. 

◆ Kumar oynatan MEYDAN CAFE

bas›larak tahrip edilmifltir. Bir daha ku-
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“P‹SL‹K YUVALARINI 

DA⁄ITMAYA DEVAM ED‹YORUZ”

1 Ekim tarihli Akflam Gazetesi’nde

Küçükarmutlu’yla ilgili bir haber-yo-

rum vard›. Burjuva bas›n›n nas›l haber

ve yorum yapt›¤›n›, sözkonusu olan

devrimciler olunca nas›l sorumsuzca

davrand›¤›n› sergilemesi aç›s›ndan “ör-

nek” bir haber-yorumdu. Aylin Varon

imzal› haberin bir yerinde mesela flöy-

le bir bölüm var: 

“Ölüm oruçlar›n›n da burayla bir

alakas› yok. Bir cemevi vard› burada.

Birtak›m insanlar oray› karargah olarak

kulland›. F tipi cezaevlerini protesto et-

mek için do¤udan k›zlar getirip kulla-

n›ld›. Para vererek ölüm oruçlar›na ya-

t›rd›. Bu olaylar Küçükarmutlu halk›-

n›n içinden de¤il, d›fl güdümlü olarak

ortaya ç›kt›. Cemevi kapat›l›nca o

olaylar da geride, 90'larda kald›' diyen

Güven, Beyaz Türkler'in gelifliyle bu-

ran›n nezihleflece¤ini, Küçükarmutlu

halk›n›n da zaten bunu istedi¤ini söylü-

yor.” 

Neresini düzeltelim bunun; 

Armutludaki Cemevi kapat›lmad›.

Armutlu’da ölüm oruçlar› 90’larda de-

¤il, 2000’lerde yap›ld›. Orada ölüm

orucu yapanlar “do¤udan getirilen k›z-

lar” de¤il, bir k›sm› Armutlu’da yafla-

yan insanlar, bir k›sm› ise tahliye edi-

len tutsaklard›.... Hele “parayla ölüm

orucuna yat›rma iddias›”na ne denile-

bilir?

‹nsan zekas›na hakaret ve ayn› za-

manda bunu yazan›n söyleyenin kendi

aptall›¤›na kan›t olan bu demagojiyi

düzeltmeye kalkmak bile gereksiz. 

Ama iflte burjuva bas›n böyle. Dil-

lerinin kemi¤i de, yüreklerinde bir vic-

dan da, beyinlerinde bir do¤-

ruluk,dürüstlük, namus ölçüsü de

yok... 

Neresini  düzeltelim?
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27 Eylül’de saat 21.30 s›ralar›nda Sar›gazi'de Yenidostlar Bar Cafe,

“halk›m›z›n de¤er, inançlar›n› tafl›mad›¤›, kad›n çal›flt›rd›¤›, halk›m›z›n

ahlak ve inançlar›n› yozlaflt›rd›¤› için” molotoflanarak tahrip edildi.

Eylem Cephe taraf›ndan üstlenildi. 

Polis ne için vard›r? Güvenli¤i sa¤lamas›, h›rs›zl›¤›,
fuhuflu uyuflturucuyu vb. engellemesi gereken bir kurum
olmas› gerekir de¤il mi? Elbette ki öyle, ancak gün geçmiyor ki içinde
polislerin oldu¤u yene bir çete ortaya ç›kmas›n. Her seferinde münferit
bir vaka olarak görülür, ama polis çeteleri ard› ard›na ç›kmaya devam
eder. Bunun son örne¤i ‹stanbul'daki bir çete operasyonunda ortaya
ç›kt›. H›rs›zl›k yapan bir çetenin üyeleri gözalt›na al›nd›. Bu çeteciler-
den 11'inin polis oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu polislerden biri emniyet
amiri... Yap›lan baflka bir operasyonda ise sahte pasaport haz›rlayan
bir çete yakaland›. Bunlardan çete lideri baflta olmak üzere 3'ü polisti
yine. 

Bu polisler, mahallemizde güvenli¤inizi biz sa¤lar›z diyen polislerdi.
Bu polisler mahallemizde art›k iyice yayg›nlaflan fuhuflu, uyuflturucuyu,
h›rs›zl›¤› önlemesi gerekenlerdi. 

(...) Yozlaflmay› çeteleflmeyi önlüyorum diyenler bizzat o
yozlaflman›n çeteleflmenin as›l kayna¤›d›r. Bu sorunu onlar çözemez.
Bu sorunu biz çözeriz! Durup bekleyemeyiz. Mahallelerimizde çetelerin
cirit at›p, hayat›m›za kastetmelerini, uyuflturucu ile gençlerimizi zehirle-
melerini, fuhuflu yayg›nlaflt›rmalar›n› önlemek için kendi sorunumuzu
kendimiz sahiplenip mücadele etmeliyiz. Daha iyi bir yaflama sahip
olabilmemiz için, çocuklar›m›z›n gelece¤ini garanti alt›na almak için;
Sorunlar›m›za sahip ç›k›p mücadele etmekten baflka bir yolumuz yok.

TEMEL HAKLAR FEDERASYONU:
ÇETELER‹N KAYNA⁄I DÜZEND‹R YOZLAfiMAYA,
ÇETELEfiMEYE KARfiI MÜCADELE EDEL‹M

301

Terörü

Sürüyor

Özgür Der'den

Bahad›r

Kurbano¤lu'na

ve Mersin

78'liler Derne¤i

Baflkan› Ethem

Dinçer’e de 301.

maddeden dava

aç›ld›. 

Düflünme,

yazma,

düflündü¤ünü

söyleme,

yazd›¤›n›

yay›nlama! 

Bakan›n Çoraplar›

Görmemifl bakan olmufl,

çorab›n› kartviziti yapt›rm›fl!

mar oynat›lmamas› için kahvehane ya-

k›lm›flt›r. Kumar oynatan ve oynayanla-

r›n üstleri aranm›fl, eylem sonras› kumar-

hanenin karfl›s›na "UYUfiTURUCU SA-

TAN VE SATTIRANLAR, KUMAR

OYNATANLAR, FUHUfi YAPTIRAN-

LAR BU SUÇTAN VAZGE  Ç‹N/CEP-

HE" imzal› pankart as›lm›flt›r. 

◆ Ça¤layan'da bulunan Hazal Türkü

Evi ahlaks›zl›k yapt›rd›¤›, kad›n çal›flt›r-

d›¤›, mafyac›l›k yapt›¤› için daha önce

uyar›lm›flt›. Uyar›lar›m›z› dikkate alma-

d›¤› için militanlar›m›zca bas›larak içeri-

si tahrip edilmifltir. 

2-‹hbarc›lara, linççilere yönelik

cephe güçleri olarak flu eylemleri ger-

çeklefltirdik;

◆ 8 Eylül günü ‹kitelli Mehmet Akif

Mahallesi, Afl›k Veysel Caddesi üzerinde

bulunan Baflaranlar Market Cepheliler

taraf›ndan devrimcileri ihbar etti¤i için

yak›ld›. Marketin kepenklerine "‹H-

BARCI VE ‹fiB‹RL‹KÇ‹LERDEN HE-

SAP SORACA⁄IZ/CEPHE" imzal› pan-

kart as›lm›flt›r. 

◆ 13 Eylül günü gece saat 00.50'de

Yenibosna Zafer Mahallesi civar›nda

bulunan faflist bir dükkân sahibi cam›na

"it, Kürt, Sivasl›, Gürünlü buraya gire-

mez" yazarak halk›m›z› afla¤›lam›flt›r.

Naci isimli faflistin PEUGEOT marka

minibüsü uyar› amaçl› yak›lm›flt›r. Ey-

lem yerine "HALK DÜfiMANI NA-

C‹'YE UYARIMIZDIR" yaz›l› bir pan-

kart b›rak›lm›flt›r. 

◆ Kâ¤›thane- Nurtepe'de Osmanpafla

Caddesi üzerinde bulunan KAÇKAR

Pasta f›r›n› bombalanarak tahrip edildi.

F›r›n›n duvarlar›na "FAfi‹ST SALDIRI-

LARIN HESABINI SORACA⁄IZ/CEP-

HE" yaz›ld›. 

◆ Ayr›ca Bahçelievler, ‹kitelli, So-

¤anl›da uyar› amaçla cephe imzal› pan-

kartlar as›lm›flt›r. 

Eylemlerden sonra çevrede bulunan

halka eylemlerimizin nedenleri ve amaç-

lar› aç›klanm›flt›r. 

Mahallelerimizde, sokaklar›m›zda

yozlaflma ve çürümeye izin vermeyelim,

de¤erlerimizi koruyal›m, sahiplenelim.

Mahallelerimizi pislikten temizleye-

ce¤iz.
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Adana'n›n Ceyhan ilçesinde,

Murat Kasap isimli 19 yafl›ndaki bir

gencimiz daha, polisin 'dur' ihtar›na

uymad›¤› gerekçesiyle infaz edildi.

29 Eylül’de Bursa'dan, Reflit S.

ile birlikte dedesinin cenazesine ge-

len Murat Kasap’›n oldu¤u moto-

siklet polis taraf›ndan durduruldu.

Kasap, motosikletlerinin plakas›z

olmas›ndan da kaynakl› olarak po-

listen korkarak kaçmaya bafllay›n-

ca, polisler tereddüt etmeden gencin

ölümcül yerlerinden kurflunlad›lar.

Murat Kasap, vücuduna isabet eden

iki kurflunla hayat›n› kaybetti. 

O¤ullar›n›n ölümüyle gözyaflla-

r›na bo¤ulan baba Mustafa Kasap

ile anne Resmiye

Kasap, o¤ullar›n›n

hiçbir sab›kas› ol-

mad›¤›n› belirte-

rek, davac› olacaklar›n› söylediler. 

Kasap'›n cenazesi Adana Asri

Mezarl›k'ta topra¤a verilirken, atefl

açan polis memuru Halil ‹brahim

Y›ld›r›m, “uyar› atefli açt›¤›n› ancak

yere s›k›lan kurflunlardan ikisinin

sekerek Kasap'›n s›rt›na isabet etti¤i

ve olay›n tamamen kaza oldu¤unu”

iddia etti. 

Klasik bir “polis yalan›”.

“Havaya atefl açt›k” derler, ka-

fas›ndan vururlar. “Yere atefl açt›k”

derler, s›rt›ndan vururlar.

‹flkencede katlederler, “bafl›n›

duvara vura vura öldü” derler.

Katiller yarg›lans›n

Murat Kasap’›n ailesi, sorumlu-

lar hakk›nda suç duyurusunda bulu-

nurken, Adana Temel Haklar üyele-

ri de, Ceyhan Adliyesi önünde yap-

t›klar› protesto eylemi ile, katillerin

yarg›lanmas›n› istediler. ‘Murat

Kasap’›n Katilleri Yarg›lans›n,

Adalet ‹stiyoruz’ pankart ve döviz-

leri açan Temel Haklar ad›na aç›kla-

mada bulunan Emrah Yayla, olay›n

bir ‘yarg›s›z infaz’ oldu¤unu kayde-

derek, daha önce Adana’da infaz

edilen Fevzi Abik’i hat›rlatt› ve son

dönemde infazlar›n artt›¤›n› dile ge-

tirdi. Yayla, Murat Kasap’›n katille-

rinin yarg›lanmas›n› istedi. 

Polise Öldürme Yetkisi

Murat Kasap’a ‹nfaz!

ESP kurum-

lar›na yöne-

lik bask›n ve

tutuklamalar

protesto edil-

meye devam

ediyor. At›-

l›m ve Özgür

Radyo çal›-

flanlar›, 28

Eylül günü TGC Lokali'nde bas›n top-

lant›s› yaparak bask›larla y›lmayacakla-

r›n› dile getirdiler. ESP üyeleri 29 Eylül

günü Galatasaray Lisesi önünde yapt›k-

lar› eylemle, üyelerinin serbest b›rak›l-

mas›n› istediler. "Faflizme Karfl› Tek

Yumruk Tek Barikat" pankart›n›n aç›ld›-

¤› aç›klamaya, HÖC’ün de oldu¤u siya-

si yap›lar destek verdi.

‹zmir’de keyfi gözalt›
Ege Temel Haklar çal›flan› Sebahattin Filazo¤lu, 28 Ey-
lül günü, ‹zmir Emperyalizme ve Siyonizm’e Karfl› Bir-
lik taraf›ndan düzenlenecek eyleme kat›lmak üzere
geldi¤i Kemeralt›’nda siyasi flube polislerince yerlerde
sürüklenerek ve a¤z› kapat›larak gözalt›na al›nd›.
“1 May›s 2006 mitinginde polise mukavemet etti¤i”
gerekçesi gösterilen Filazo¤lu, ç›kar›ld›¤› mahkemeden
serbest b›rak›ld›. Ancak mahkeme ç›k›fl›nda “polise
mukavemet etti¤i” gerekçesi ile tekrar gözalt›na al›nd›
ve yeniden mahkemeye ç›kar›larak, serbest b›rak›ld›. 

Karadeniz halk›n›n taleplerini
dile getiren Özgür Karadeniz'in
Sesi Gazetesi, Trabzon polisini
rahats›z etti.  Akçabat ‹lçesi’nde
gazetenin da¤›t›m›n› yapan,
Trabzon Temel Haklar çal›flan›
dört kifli, 28 Eylül’de, polisin sal-
d›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›n-
d›.

“Hakk›n›zda ihbar var” gibi,
“her keyfili¤e deva” türünden bir
bahaneyle kimlik soran polise,
ihbar›n nedenini soran dernek
çal›flanlar›, “da¤›tt›¤›n›z gazete
ile ilgili” cevab›n› ald›lar. Yasal bir
yay›n›n da¤›t›m›n›n suç olmaya-
ca¤›n› belirtmeleri ve emniyete
gitmeyi reddetmeleri üzerine ise,
keyfilik tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
ç›kt›. Polisler, “ihbar›” bir yana
b›rak›p, bu kez de 'fiehir dd›fl›na
gideceksiniz, bben oonu bbunu aanla-
mam' dayatmas›nda bulundular. 

Al›n size ifade özgürlü¤ü! Al›n
size seyahat özgürlü¤ü! Al›n size
bas›n özgürlü¤ü! Her fley “ben
anlamam” ifadeleriyle bitiveriyor
bu ülkede. 

Bu keyfi yapt›r›m› da redde-
den dernek çal›flanlar› yaka paça
polis arac›na bindirildiler. Polisin,

y a p t › ¤ › n › n
hukuksuzlu-
¤unu bilerek,

''Sald›r› olaca¤›n› duyduk, gü-
venli¤inizi al›yoruz'' yalanlar›na
baflvurmas› ise, baflka bir kome-
diydi. Ki, kendisi hedef göster-
mese, sald›r›lar› örgütlemese
böyle bir fleyin olmayaca¤› bilinir. 

Nitekim iki serseriye hedef
gösteren, engellemeyen de yine
polisti.

Emniyet Müdürlü¤ü önünde,
araçtan inmeyi reddeden dernek
çal›flanlar›, hemen yan›nda bulu-
nan adliyeye girerek savc›l›¤a
suç duyurusunda bulundular.
Savc›, gazetenin yasal bir engeli
olmad›¤›n›, bunun için hiç kimse-
nin flehir d›fl›na ç›kart›lamayaca-
¤›n› ve bir sald›r› ihtimali için gö-
zalt› yap›lamayaca¤›n› belirterek,
polisin keyfili¤ini teyid etti. 

Konuya iliflkin dergimize ko-
nuflan dernek çal›flanlar›, gazete-
yi ayn› yerde da¤›tmaya, halk›n
sorunlar›na sahip ç›kmaya de-
vam edeceklerini kaydettiler ve
gazetenin ‘ABD ASKER‹ OLMA-
YACA⁄IZ’ manfletine at›f yapa-
rak, “bize sald›rmay› düflünenler
ve onlar› k›flk›rtanlar, Amerikan
ç›karlar›n›n bekçili¤ini yapmaya
devam edebilirler” dediler.

Trabzon’da Sald›r›lar Sürüyor

Yeni Terörle Müca-

dele Kanunu’nda

polise s›n›rs›z silah

kullanma yetkisi ta-

n›yanlar, Murat’›n

da katilidirler.

ESP’den

protesto



Biz bu ve di¤er arkadafllar gibi uzun

uzun süreç de¤erlendirmeleri yap›p uka-

laca ajitasyonlar çekmeyece¤iz. Çünkü

festivale iliflkin genifl aç›klama ve de¤er-

lendirmemizi tafllar yerine oturdu¤unda

deklare edece¤iz. Yani bu arkadafllar

“HÖC demokratik kamuoyuna bir aç›k-

lama yapmad›” diye üzülmesinler. Biz

esas olarak Devrimci Demokrasi Dergi-

si’nin 16-30 Eylül 06 tarihli 97. say›s›n-

da Sar›gazi Demokratik Haklar Platfor-

mu'nun, “Bir Garip Festival Öyküsü”

bafll›kl› yaz›s›nda ortaya ç›kan yalan,

çarp›tma dolu hezeyanlar› cevapland›ra-

ca¤›z.

Birinci olarak de¤inece¤imiz, arka-

dafllar›m›z ve devrimcilere-halka karfl›

festival örgütleyen arkadafllar, “aç›kl›k”,

“gerçeklik”, “kitleleri birlefltirme”,

“dostlara karfl› tutarl›l›k”, “yüzü halka

dönük olma-olmak vb.”, “bireycili¤e

karfl› örgütlülük”, “emperyalist yozlafl-

maya karfl› “tüm demokratik kurumlar”

gibi daha da uzay›p giden kaba ve sami-

miyetsiz cümleler kurmaktan vazgeçme-

lidir. C›lk›n› ç›karm›fllard›r. Onlar bilir

mi bilmeyiz de tüm Sar›gazi halk› kimin,

neyin, ne oldu¤unu çok iyi bilmektedir.

Sevgili arkadafllar›m›z›n “2 Temmuz

Sivas katliam› eyleminden sonra bu bir-

likteli¤i ileri tafl›mak için Sar›gazi Festi-

valini örgütleme karar› ald›k” sözleri

koca bir yaland›r. ‹kinci kocaman yalan

da “üç kiflilik bir komitenin festival ör-

gütledi¤i haberi Sar›gazi'de dolaflmak-

tad›r” söylemleridir.

Arkadafllar aç›kl›ktan, somutluktan

bahsedip soyut konufluyor ve çarp›t›yor,

yalan söylüyorlar.

Biz somut konufluyoruz. Birincisi

ortal›kta üç kiflinin festivali konuflulmu-

yor. Arkadafllar›n iliflkisi olan cafeye

pankart as›l›nca ö¤rendiler ve dernekle-

rinin aç›l›fl›nda ismi de bilinen arkadafl-

lar› “Festival örgütleniyormufl, siz de

varm›fls›n›z” vb. diyerek bayan arkada-

fl›m›z› zarfl›yor ama “bizim de zaten

böyle bir haz›rl›¤›m›z var” demiyor, öy-

le ya karar al›nm›flm›fl da.

‹kincisi, bu arkadafllar›n 2 Temmuz

eyleminden sonra ald›klar› “Festival ör-

gütleme kararlar›” yoktur. As›lan pan-

karttan sonra (inkâr etseler de) Parti-

zan'›n önerisiyle toplant› karar› al›yorlar.

‹lk toplant›ya biz de gittik. Partizanc› da,

kendileri de tertip komitesinin haz›rl›k-

lar›ndan haberleri yokmufl gibi davrana-

rak “festivali örgütlemek için topland›k”

demesi ve ajitatif konuflmas› söz konu-

suyken Odakç› arkadafl›n “festival ör-

gütleyen arkadafllar varm›fl. Onu da ö¤-

renip netlefltirelim ve ona göre birlefltir-

me durumu olabilir” deyince Partizanc›

“öyle mi, duymufltuk” vb. demifltir. Ama

kimse biz bu karar› daha önce alm›flt›k

dememifltir. Tabii biz “Geç kal›nm›flt›r.

fiimdiye kadar neredeydiniz” dedi¤imiz-

de Partizanc› “Ya asl›nda 2 Temmuz ey-

leminden sonra yapal›m diye tart›flm›fl-

t›k. Bir düflünce oluflmufltu. Yo¤unluk, ifl-

ler ulafl›m vb. kaynakl›” gibi sözlerle s›-

ralam›flt› bir fleyler. Ama al›nan karar fa-

lan yok. O zaman bu yalan niye? Parti-

zan, ESP ve Odak flahittir. DHP'li arka-

dafllar›n bellek sorunu olabilir, bizim

yok. San›r›z di¤er arkadafllar›n da yok-

tur.

DHP'li arkadafllar ayn› toplant›daki

sözlerimizi ›srarla çarp›t›yorlar. Biz “Bi-

zim sizlerle ortak bir festival yapmak gi-

bi bir düflüncemiz yok.”

“Tek bafl›m›za bunu yapamay›z onun

için bu üç kiflilik komiteyi destekliyo-

ruz.” (Bunu söyledi¤imizi Partizan ›s-

rarla yay›yor.)

“Evet, daha önce bize geldiler ve ko-

nufltuk ve flöyle dedik. Devrimci yap›la-

r›n biraraya gelmesi zor. Siz yap›n biz si-

zi destekleriz, di¤er yap›lara gitmenize

gerek yok.”

“Biz destekliyoruz, siz de destekle-

yin” demifliz! Pes ve de yuh. Niye ›srar-

la yalanlar söyleyip gerçekleri çarp›t›-

yorsunuz. Acaba biz meflru de¤il dedikte

yalan ve çarp›tmalarla kendinizi mi mefl-

rulaflt›r›yorsunuz. Toplant›da da kimi

sözlerimizi çarp›tmaya çal›flanlar oldu

ve biz de “Biraz ahlakl› olal›m ve haddi-

mizi bilelim” demedik mi? Demek ki

laftan da anlafl›lm›yor. “Neyse” demiyo-

ruz. Biz ne söyledik ve niye söyledik?

“Sizinle ortak festival yapmak dü-

flüncemiz yok” cümleleri hiçbir koflulda

geçmedi. Biz “kimi yaflanan olumsuz ve

zorunlu geliflmelerden dolay› Sar›ga-

zi'de kimi siyasetlerle birlikte hareket et-

meyece¤imizi” (toplant› d›fl›nda ve ön-

cesinde birebir kurumlara da) belirttik.

“Festival içinde ortaklaflma olursa ye-

ralaca¤›m›z›” söylemedik mi? Peki niye

biraraya gelmeyece¤imizi kimi siyaset-

ten arkadafllar da bilir, gerekçelerimizi

yine söyleyelim.

“Sar›gazi'de her sol grupta dahil ol-

du¤u olumsuz geliflmelerde devrimcilik

ad›na, yönetici ve kifliler olumsuz gelifl-

melerin içinde yeralarak at izini it izine

kar›flt›rm›flt›r. Örnekleyelim, “Siyasetler

aras› dedikodular, feodal serseri kavga-

lar› sahiplenmeler, sorunu olanlarla çete

vb. deyip dövmeler (cezaland›rma dese-

ler de) esrarc›lara, tefecilere, serserilere

sahip ç›kmalar, k›z kovalamalar. Ahlaki

gerili¤i olanlara sahip ç›kmalar. Ticari

iliflkilerde taraf olmalar...” Uzar gider ve

tüm Sar›gazi halk› tan›¤›d›r bunlar›n.

“Devrimcilik ad›na yap›lan bu gerilikler

giderilmeden, özelefltirel olunmadan bir-

liktelikler olmayacakt›r” dedik.

Hemen her siyasetin temsilcisine

“Devrimci iliflkileri hakim k›lmak için

güncel ve grup ç›karlar›na tek bafl›m›za

da kalsak izin vermeyece¤iz. Suçlulara

siyaset ad›na sahip ç›kanlara suçlu mu-

amelesi yapaca¤›m›z› devrimci olarak

görmeyece¤imizi” söylemedik mi, söy-

ledik. Söylüyoruz da söyleyece¤iz de.

Di¤er konu ve ›srarla çarp›t›lan “Tek

bafl›m›za festival yapacak gücümüz yok”

demedik. Toplant›da da çarp›t›lmaya ça-

l›fl›ld›¤›nda “Herkes haddini bilsin, gü-

cümüzü kimseye tart›flt›rmay›z. Biz Te-

mel Haklar olarak yaparsak sorun olur.

‹ftiraya u¤rar›z birleflme olmaz. Bundan

kaynakl› hofl olmayaca¤›, çarp›t›laca¤›

için biz yapmay›z dedik, yan›lmam›fl›z.

Çünkü flimdiden çarp›t›yorsunuz” deme-

dik mi? Partizanc› arkadafl da yanl›fl an-

lam›fl›z demedi mi, niye ›srarla çarp›t›-

yorsunuz. Bu nas›l bir ahlak? S›k›lma-

dan ahlak dersi vermeniz yok mu, bu na-

s›l bir ruh hali. Arkadafllar sonra da bir-

likten bahsedip boyunuzdan büyük laf-

larla birlikte samimiyetten, aç›kl›ktan

bahsetmeniz yok mu, iflte esas mesele bu

çarp›k kafa yap›s›nda, anlay›flta. Biz yi-

ne de devam edelim çarp›tmalar›n›z› so-

mutlamaya.

O toplant›da “bize geldiler. Devrimci

yap›lar›n bir araya gelmesi zor, siz yap›n
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biz destekleriz, onlara gitmenize gerek

yok” demedi¤imizi bile bile nas›l yalan

söylersiniz? Siz laf› nerenizden anl›yor-

sunuz? Sa¤›r da olamazs›n›z ya da niye-

tiniz neyse onu söyleseydiniz. Çünkü o

toplant›da söylediklerimiz çok net ve

Partizanc› arkadafl tutanak alt›na ald›¤›n›

da söylüyordu. Tutana¤a bak›l›r m› bil-

meyiz ama biz toplant›da “bu arkadafllar

bize geldiler, seçimlerde tek aday ç›ka-

r›lmas› için olufluma gidiyoruz. Bunun

ilk aya¤› olmas› için festivali örgütleme-

yi düflünüyoruz dediler. Biz de kendileri-

ne bizim böyle bir düflüncemizin oldu-

¤unu birlikte yap›lmas› konusunda kay-

g›lar›m›z var çünkü iki y›ld›r biraraya

gelmifl sadece tart›fl›lm›fl ama bir sonuç

ç›kmam›fl. Bu sefer de öyle olur diye

kendimiz yapal›m dedik, ama dedikodu-

lar çarp›tmalar olur diye vazgeçtik. Kimi

kurumlarla tart›flmalar›m›z sürüyor, e¤er

bir sonuca var›lmazsa kendi bafl›m›za ve

kesinlikle yapaca¤›z. Ama e¤er bu iflin

üstesinden gelebilirseniz güzel olur, des-

tekleriz de, bütün kurumlar› biraraya ge-

tirmiflte olursunuz. Grup ç›karlar›, rek-

lamc›l›kta olmaz, böyle bir fleyi baflar›r-

san›z sonuna kadar destekleriz. Hem

flöyle güzel bir fleyin öncülü¤ü de Sar›-

gazi'de olur. Halktan insanlar istedi¤inde

bir fleyler yapabiliyor, biraraya gelebili-

yor mesaj›n› veririz. Size önerimiz e¤er

kendinize güveniyorsan›z, yapabiliriz

diyorsan›z biz de dahil flimdilik kimsey-

le paylaflmay›n çünkü çoklu¤un tart›fl-

man›n oldu¤u yerde bir sonuç ç›kmaz.

‹ki y›ld›r böyle olmufl herkes kendisini

dayat›r, tart›flt›r›r. Bu ifl olmaz, haz›rl›k-

lar›n›z› bitirin somut fleyler ortaya ç›ks›n

Sar›gazi'ye lay›k bir fley ortaya ç›karsa

biz de dahil herkes yer al›r, destekler,

gruplar›n örgütlerin reklam› de¤il halk›n

festivali olur. Kimse de buna itiraz et-

mez” dedi¤imizi aktarmad›k m›? Ve ar-

kadafllara (tertip komitesi) iletti¤imiz

kayg›m›z›n bu toplant›da somutland›¤›n›

yüzünüze karfl› söylemedik mi? Çünkü

üstenci, benbilirimci ve ukalacayd› kimi

arkadafllar›n yaklafl›m›. Tastamam ifade

ettiklerimiz bunlard›, niye pervas›zca

çarp›t›yorsunuz? Tertip komitesinin

“bizden daha m› devrimcisiniz” sözleri

zorunuza gitmifl, sesimizi ç›karmam›fl›z.

Evet toplant›larda kimi üslup ve yakla-

fl›mlar devrimci de¤ildi. Ki bu mu dev-

rimcilik? Devrimciler yalan söyleyip

gerçe¤i çarp›t›r m›?

*

Tertip komitesinin sahtekarl›k yapt›-

¤›n› söylüyorsunuz. Peki sizin söyledik-

lerinizin ad›n› koymayal›m m›? Ki tertip

komitesindeki arkadafl›n yapt›¤› bir sah-

tekarl›k yok. Var olan sizin haz›ms›zca

biraraya gelmeniz ama birbirinizden bi-

haber olman›zd›r. Niye mi?

SHP ve EMEP'liler ›srarla ikinci fes-

tivalin olmamas›n›, birlikte yap›lmas›n›

söylediklerinden (ne hikmetse ikinci fes-

tival için sürekli görüflüyorlard›.) Arka-

dafl› SHP'deki o toplant›ya SHP Meclis

Üyesi Serpil Tanr›verdi “Gelin birlefltir-

mek için nedenlerinizi söyleyin. Kendini-

zi tam ifade edememiflsiniz. Do¤ru bir

flekilde ifade edin” diye ça¤›rm›flt›r. Ar-

kadafl›n kat›lmas› Partizanc› arkadafl›n

haz›ms›zl›¤›na neden oluyor. (Hani bir-

lefltirmek için elinizden geleni yapm›fls›-

n›z ya!) o da SHP üyesi olarak kat›l›yo-

rum diyor. Ama siz o insan›n çabas›n›

görmekten uzak oldu¤unuz için sözlü ta-

cizlerinize devam edince, meclis üyesi

Serpil Tanr›verdi müdahale edip size

“arkadafllar, arkadafl›m›z festivalin bir-

lefltirilmesi için bir fleyler söyleyecek ni-

ye itiraz ediyorsunuz” demedi mi? Yani

kim birlefltirmekten yanaym›fl belli ol-

mas›na ra¤men, bu hiç sevmedi¤iniz

grupçuluk mu a¤›r bast› acaba? Her fleyi

ters yüz etti¤inizden o toplant›da arkada-

fl›n yapt›¤› önerileri de çarp›t›yorsunuz.

Yap›lan önerilere de¤inmeyece¤iz bile.

Çünkü siz söylemde bütünü düflünür pra-

tikte böler parçalars›n›z. Ah! O grupçulu-

¤unuz reklamc›l›¤›n›z yok mu?

Öyle ya haz›ms›zl›k kör ediyor ada-

m›. DHP'li arkadafllar HÖC'ün aç›kl›¤›n›

tart›flabilir mi? Ama haz›ms›zl›k tart›flt›-

r›yor iflte. Tarihimizi bilirler ama üste ç›-

kacaklar ya. Biz perde arkas›ndan ne si-

yaset yapar›z ne de devrimcilik ad›na

do¤ru olmayan ifller... Arkadafllar merke-

zi anlamda sahiplendi¤imizi söyleyip,

“merkezi düzeyde HÖC festivali biz ya-

p›yoruz diye sahipleniyor yerelde ise ay-

n› HÖC tart›flmalar›n bafl›ndan beri biz

yapm›yoruz sadece destekliyoruz diyor-

du.” sözleriyle çarp›t›yorlar gerçe¤i. Bi-

rincisi ilk toplant›da ortaklaflma düflün-

celerimizi görmek istemediler. Tafllar ye-

rine oturunca da bizim oldu¤umuzu du-

yurduk ama arkadafllar yerelde düflünce-

lerimizi sormad›lar bile. Ki söylemleri-

nin baflka bir yerinde “peki neden plat-

formlarda (baflka yerlerde) devrimcile-

rin ortaklaflarak örgütledi¤i festival için

bize karfl› yap›l›yor diyorsunuz. Halka

karfl› yapt›¤›m›z aç›klamalarda kendinizi

ön plana ç›kart›yorsunuz?” söylemle-

riyle onaylasalar da bizi inkarda ›srar

ediyorlar. Herkes de bilir ki bizim festi-

valimiz oldu¤unu dosta düflmana söyle-

dik. (...)

Kimmifl bu en genifl demokratik ku-

rumlar? Ne yaparlar, ne yapm›fllar? 2 y›l-

d›r alternatif flenlik için tart›flm›fllar ama

bir fley yapmam›fllar. Legal parti ve mec-

lis üyeleri 4 y›ld›r hiçbir fley yapmam›fl

bir araya gelmemifl ama devrimcilere

karfl› canla baflla bir flevkle çal›flm›fllard›r.

H›zlar›n› alamay›p AKP'li belediyeyle ifl-

birli¤i yapmaktan çekinmemifllerdir. Da-

ha ne yapm›fllar? Devrimcilerin ve halk›n

yapt›¤› festival için yalandan, dedikodu-

dan ve flaibeler yaratmakta (festival ol-

mayacak, iptal olmufl, gitmeyin, olay ç›-

kacak, sanatç›lar gelmiyor vb.) tereddüt

etmemifllerdir. Kimlerle yapm›fllar? Ter-

tip komitesini gözalt›na ald›ran iflbirlikçi

AKP'li belediye ile zübük siyasetçilerle.

Genel merkezine haber vermeyen sahte-

karl›¤› herkesçe bilinen Alevi dedesi diye

ortal›kta dolaflanlarla...

Tertip komitesi bunlar› söyleyince de

arkadafllar›n zoruna gidiyor. Gitmesin.

Tertip komitesinin yay›nlad›¤› bildiriler-

de söylenenlerin az› var ço¤u yok. Ki

tart›flmaya ve teflhir etmeye (bu arada

asalakl›klar› ve h›rs›zl›klar› tescilli kifli-

leri teflhir etmemiz de arkadafllar›n zorla-

r›na gitmifl) devam edece¤iz.

Sonuç olarak arkadafllar bilmeliler ki

yozlafl›p bölenlerin, yozlaflmaya karfl›

birleflip mücadele edemeyeceklerini tefl-

hir etmeye, her türlü yozlaflmay› Sar›ga-

zi'den silene kadar mücadele etmeye de-

vam edece¤iz. Çünkü biz gerçek dev-

rimci kültürün, ahlak›n, dostlu¤un oldu-

¤u daha yaflan›labilir bir Sar›gazi için

var›z. Var olaca¤›z. Baflkalar›n›n “irade-

sini” bilmeyiz ama bizim iradi çabam›z›

görecek herkes. (...)

SARIGAZ‹ 

HÖC TEMS‹LC‹L‹⁄‹

46

8 Ekim 2006 / 73

Siz söylemde bütünü düflünür pra-

tikte böler parçalars›n›z. Ah! O grup-

çulu¤unuz reklamc›l›¤›n›z yok mu?

Biz perde arkas›ndan ne siyaset ya-

par›z ne de devrimcilik ad›na do¤ru

olmayan ifller... 
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Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,

1 Ekim 2006 Pazar günü dernek binalar›nda yap›-

lan bir kutlama ile aç›l›fllar›n› ilan ettiler.

Hamidiye Mah. Mercan Sok. Çelik Apt. No:

13’te bulunan adresinde 40 kiflinin kat›ld›¤› aç›l›fl

program›nda konuflma yapan Dernek Baflkan›

Tuncel AYAZ, yaklafl›k 8 ay önce temsilcilik ola-

rak faaliyetlerine bafllad›klar›nda, hedeflerinin ba-

¤›ms›z bir dernek olarak mücadelelerini sürdür-

mek oldu¤unu hat›rlatarak, “Ülkemizde yaflanan demokrasi mücadelesinde

biz de sesimizi Gemlik’ten duyurmak hedefi ile yola ç›kt›k. Bugün bu hede-

fimizin ilk ad›mlar›n› atm›fl bulunuyoruz.” dedi. 

Ayaz, ülkemizde yaflanan adaletsizli¤e, faflist bask›lara dur denilmedi¤i

sürece özgür ve ba¤›ms›z bir ülke kurulamayaca¤› gerçe¤ini herkese göster-

mek ve bu hedef do¤rultusunda çal›flmak için dernekleflmeye karar verdik-

lerini kaydederek, flunlar› söyledi:

“Temsilcilik oldu¤umuz süreçte çevreyolu için çal›flma yürüttük. Bu kam-

panyam›z baflar›yla sonuçland›. Çevre yolunda kazalar› önlemek için çal›fl-

malar devam ediyor. Bundan sonraki süreçte dernek olarak sorunlar›m›z›

beraber çözece¤iz.” 

“Faflizme Karfl› Omuz Omuza”
Baflta At›l›m Gazetesi ve ESP olmak üzere son dönemde birçok demok-

ratik kuruma yap›lan polis bask›nlar›n› ve tutuklama terörünü protesto et-

mek amac›yla DHP, ESP, Partizan, BDSP ve Mücadele Birli¤i üyeleri Ga-

zi Mahallesi’nde meflaleli yürüyüfl yapt›lar. 

29 Eylül günü yap›lan eylemde, “Bask›lar Gözalt›lar Tutuklamalar Bi-

zi Y›ld›ramaz, Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” pankart›yla yürüyen kitle s›k

s›k “Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz, Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›

att›. Yürüyüfle Gazi Temel Haklar da destek verdi.

Temizlik ‹flçilerinin Eylemi 186. Gününde

Adana Seyhan Belediyesi taraf›ndan iflten ç›kar›lan temizlik iflçileri, ifle

geri dönebilmek için verdikleri mücadelenin 156. gününde. 

Her çarflamba oldu¤u gibi bu hafta da ‹nönü Park›'nda biraraya gelerek

taleplerini dile getiren iflçiler, "‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" pankart› açt›-

lar ve sloganlar att›lar. ‹flçiler ad›na aç›klama yapan Müslüm Ceylan, valilik

ve savc›l›¤a yapt›klar› baflvurular› geri çek-

meleri ve eylemlerine son vermeleri karfl›l›-

¤›nda “rüflvet” teklifleri ve 40 arkadafllar›-

n›n yeniden ifle al›naca¤› vaatlerinin ortaya

at›ld›¤›n› söyledi. Bu koflullar›n kabul edi-

lebilir olmad›¤›n› belirten Ceylan, "Bunun

ad› onursuzluk ve namussuzluktur. Biz al›n-

lar›m›z›n terinin hakk›n› istiyoruz" diye ko-

nufltu. ‹flçiler daha sonra 5 dakikal›k oturma

eylemi yapt›lar.

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER 

MÜCADELES‹NDE YEN‹ B‹R MEVZ‹

Grup Yorum Esenyurt’ta
Grup Yorum, 30 Eylül’de Esen-

yurt R›fat Ilgaz Aç›khava Tiyatro-

su’nda verdi¤i konserle dinleyicile-

riyle bulufltu.

So¤uk havaya ve ya¤mur bek-

lentisine karfl›n 1500 kiflinin kat›l›-

m›yla coflkulu bir havada geçen

konserde yap›lan konuflmalarda,

türkülerin dünyan›n dört bir yan›n-

da, Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta ve

ülkemizde emperyalizme karfl› di-

renen, direnifl destanlar› yazan, tüm

dünya halklar›n›n öfkesinin ifadesi,

sesi olan direniflçilere arma¤an

edildi¤i, dile getirildi.

Konser boyunca eski ve yeni al-

bümlerinden birçok türküyü seslen-

diren Yorum, türkülerini tüm kitle-

nin kat›l›m› ile birlikte söyledi.

Konser halaylarla sona erdi. 

Dergimiz Kars’ta...
Dergimiz ‹stanbul’un ard›ndan

Kars’ta toplu olarak sat›ld›. Okurla-

r›m›z 28 Eylül günü Kale ‹çi Ma-

hallesi'nde 71. say›n›n tan›t›m› ve

sat›fl›n› yapt›lar. 1 saatte 20 dergiyi

halka ulaflt›ran okurlar›m›z, faali-

yetlerinin sürece¤ini dile getirdiler. 

‹stanbul’da ise, 72. say›m›z›n

tan›t›m› Esenler’de a¤›rl›kla esnaf-

lara yap›ld› ve 39 dergi sat›ld›. 

Emekliler alanlarda
Emekli-Sen’in ça¤r›s› ile emek-

liler, 7 Ekim'de Ankara'da "Yeter

art›k b›çak kemi¤e dayand›" diye

hayk›rmaya haz›rlan›yor.

Emekli-Sen Genel Baflkan› Vey-

si Beysülen, emekli maafllar›n›n

enflasyon karfl›s›nda eridi¤ini ve

IMF politikalar›n›n ise sosyal gü-

venli¤i yoketti¤ini hat›rlatarak,

“Hedefimiz büyük bir kitle olan

milyonlarca emeklinin özlemini

gerçeklefltirmek ve hükümetle top-

lu sözleflme yapmakt›r. ‹stedi¤imiz

eme¤imizin karfl›l›¤›d›r" dedi. Bey-

sülen tüm emeklileri mitinge kat›l-

maya ça¤›rd›. 



TAYAD Komite taraf›ndan Av-

rupa ülkelerinden birer hafta dönü-

flümlü olarak süren açl›k grevi ey-

lemleri, ‹sviçre, Avusturya ve ‹ngil-

tere’de düzenleniyor. 

‹SV‹ÇRE'de Basel Kültür Mer-

kezi'nde (BKM) 4 kifli 7 günlük, 1

kifli alt› günlük açl›k grevi yapar-

ken, kültür merkezi d›fl›nda da açl›k

grevi ile direnifle destek verenler ol-

du. 1 Ekim günü sona eren kampan-

yan›n ‹sviçre aya¤›nda, ayr›ca yay-

g›n flekilde bildiri da¤›t›m› ve afifl-

lemeler ile, tecrit ve direnifl ‹sviçre

halk›na ve Türkiyeli emekçilere an-

lat›ld›. 

*

‹NG‹LTERE TAYAD Komite

ise, 30 Eylülden itibaren açl›k grev-

lerinin bafllad›¤›n› duyurdu. Ulusla-

raras› Af Örgütü önünde yap›lan

aç›klamada, “F Tipi Hücrelerine

Hay›r, Tecriti Kald›r›n, Ölümleri

Durdurun” yaz›l› dövizler tafl›yan

ve önlükler giyen TAYAD Komite

üyeleri, ölüm orucu direniflçilerinin

resimlerini açt›lar.

Kampanyaya iliflkin bilgi verilen

ve tecritin kald›r›lmas›, Avrupa’n›n

F tiplerine verdi¤i deste¤i kesmesi

talebinin dile getirildi¤i aç›klama-

n›n ard›ndan, “The Obsver” ve “Gu-

ardian” gazeteleri ziyaret edilerek,

tecritin sonuçlar›na iliflkin bir dosya

verildi. 

1 Ekim günü ise, Anadolu Halk

Kültür Merkezi’nde “Direnifl ve gö-

revlerimiz” konulu bir Halk Toplan-

t›s› gerçeklefltirildi. Bir hafta bo-

yunca yap›lacak etkinlikler hakk›n-

da bilgi verilen toplant›da, direnifl-

çilere faks, mail ve mektup gönde-

rilmesi istendi. Evlerde, iflyerle-

rinde destek açl›k grevi yap›lmas›

ve tecriti uygulayanlara protesto

mesajlar› göndermeleri ça¤r›s› ya-

p›ld›.

Ayr›ca sanatç› Enver Çelik 1

günlük açl›k greviyle kampanyaya

destek verece¤ini belirtti.

6 Ekim’de sona eren kampanya-

da, Woodgreen Kütüphanesi, Dals-

ton ve Angle Tren istasyonlar› önü-

ne Standlar kurularak direnifle ilifl-

kin bildiriler da¤›t›lmas›, ‹ngiliz

Parlementosu ve Avrupa Komisyo-

nu baflta olmak üzere çeflitli kurum-

lara dosyalar sunulmas›, Londra’n›n

birçok merkezi bölgesinde, üzerin-

de ‹ngilizce ve Türkçe olarak

"Ölümleri Durdurun, Tecrite Son!"

yaz›lar›n›n yan›s›ra ölüm orucu di-

reniflçilerinin resimlerinin yerald›¤›

afifllemeler yap›lmas›, gibi faaliyet-

ler yerald›. 

*

AVUSTURYA TAYAD Komi-

tee’nin kampanyas› ise, 2 Ekim’de

bafllad›. Komitee taraf›ndan yap›lan

aç›klamada, açl›k grevlerinin 2 ile

29 Ekim tarihleri aras›nda Avustur-

ya’n›n çeflitli kentlerinde sürece¤i

bilgisi verildi. 

2-8 Ekim Viyana, 9-15 Ekim

Graz, 16-22 Ekim ‹nnsbruck ve 23-

29 Ekim Linz flehrinde açl›k grevi

eylemlerinin düzenlenece¤i kayde-

dilen aç›klamada, Tecrit politikas›-

na karfl› sürdürülen ölüm orucu di-

reniflinin 122 ölüm ve 600’ün üze-

rinde sakatla 7. y›l›na girmek üzere

oldu¤u hat›rlat›larak flöyle denildi:

“Tecrit Filistin’in Lübnan’›n

Dünya’n›n gözleri önünde iflgalidir.

Tecrit insan›n insana yabanc›laflt›-

r›lmas›d›r. Tecrit F tipi hapishane-

lerdir. Tecrit zulümdür, ölümdür.

Tecrite karfl› ç›kal›m!”
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Erdo¤an Elmas’a 

destek yürüyüflü

Türkiye'ye iade etme karar› ile ‹sviç-
re’de tutuklanan Erdo¤an Elmas ve yine ay-
n› nedenle Almanya’da tutuklu bulunan
Dursun Güler ile dayan›flmak için, 30 Eylül
günü Basel'de bir yürüyüfl düzenlendi. TA-
YAD Komite'nin de içinde yerald›¤› Erdo-
¤an'a Özgürlük Komitesi taraf›ndan organi-
ze edilen yürüyüfle, Cephe taraftarlar›, "Tür-
kiye'de Tecrite Karfl› Mücadelede 122 ‹nsan
Öldü. Tecrite Son" pankart› ile kat›l›rken,
TAYAD Komiteliler, "Erdo¤an Elmas'a Öz-
gürlük", "Dursun Güner'e Özgürlük", "Poli-
tik Tüm Tutsaklara Özgürlük" pankartlar›
tafl›d›. Bin kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte, iade
politikas› protesto edildi. 

Yozlaflmaya karfl› 

gücümüz birli¤imizdir

Yozlaflt›rmaya karfl› mücadele yurtd›-
fl›ndaki Türkiyeli emekçileri yönelik de sürü-
yor. Avustralya’n›n Sydney kentinde, 1
Ekim günü, “Yozlaflmaya Karfl› Gücümüz
Birli¤imizdir” adl› bir etkinlik düzenlendi.
Emperyalizmin yoz kültürüne karfl› verilen
mücadele çerçevesinde düzenlenen etkinlik,
Türkiye ve dünya halklar›n› teslim alma po-
litikas› olan ve yayg›nlaflt›r›lan yozlaflma
h a k k › n d a
yap›lan ko-
nuflma ile
bafllad›. Nu-
ri Susam-
c›’n›n yapt›-
¤› konufl-
mada “Yoz-
laflmak geç-
m i fl i m i z i ,
kültürümüzü unutmakt›r. Yozlaflmak çürü-
mektir, gelece¤imizin karart›lmas›d›r” ifa-
delerine yer verildi. 

Grup ‹dil’in direnifl ve halk türküleri ile
devam eden etkinlikte, Büyük Direnifl flehit-
leri de selamland›. “Zengin Mutfa¤›” adl›
film gösteriminin ard›ndan, Sydney TAYAD
Komite ad›na konuflan Mesut Eröksüz, tecri-
ti ve tecrite karfl› verilen mücadeleyi anlatt›.

TAYAD Komite Kampanyas› 

‹sviçre, Avusturya ve ‹ngiltere’de

yurtd›fl›



Mektuplar geliyor cezaevlerin-

den... Dört duvar aras›ndaki yaflam›

anlat›yor onlar. Yaflam›n o derinli¤i-

ni, hukuksuzlu¤u, sorunlar›n›.

F Tipi cezaevleri 2000 y›l›nda

aç›lm›flt›. Buralarda uygulanan ''tec-

rit ve izolasyona'' dayal› infaz düze-

ni tüm h›z›yla sürüyor...

Ölümlere karfl›y›m!.. Yarg›s›z in-

fazlara da, ölüm oruçlar›na da...

Yaflam› savunuyorum ama insan-

ca bir yaflam›!..

Bilmem Avukat Behiç Aflç› 'y› ta-

n›r m›s›n›z? Pek sanm›yorum!.. Be-

hiç Aflç› ‹stanbul Barosu'na kay›tl›

40 yafllar›nda bir avukat ... O tam

177 gündür ''tecrit'' uygulamas›n›n

kald›r›lmas› için ''ölüm orucu'' nda...

Behiç Aflç›, yaflam tehlikesiyle karfl›

karfl›ya...

Ne diyordu Behiç Aflç›:

''Beni bu eylemi yapmaya iten

Adalet Bakanl›¤›'d›r. Elbette yafla-

may› ben de seviyorum ve istiyo-

rum. Ama müvekkillerimin tecrit

koflullar› alt›nda tutuldu¤unu seyre-

derek yaflamak istemiyorum...''

Ben bu aç›klamay› okudu¤umda

içim ac›d›...

''S›kmabafl''› özgürlük ve insan

haklar› sayan bir düflünce bugüne

dek neden ''tecrit'' düzenini kald›rm›-

yordu Türkiye'de?..

Dayak, mektup ve görüfl yasakla-

r›, sa¤l›k sorunlar›, hukuksuzluk!..

Hangi ça¤da yafl›yordu Türkiye söy-

ler misinz?

Masam›n üzerinde cezaevlerin-

den gönderilmifl mektuplar... Hepsi

ayn› sorunu yans›t›yor: ''Tecrit!..''

Tecrit ve izolasyon ortaça¤da ya-

p›lan uygulama de¤il midir? Bu yön-

tem insan kiflili¤ini yok etmeye yö-

neliktir!..

Biliyorum Türkiye Barolar Birli-

¤i tecrite karfl›. ‹stanbul Barosu Bafl-

kan› Kaz›m Kolcuo¤lu ile öteki baro

baflkanlar› ''tecrit''in kald›r›lmas›n-

dan yana.

Avrupa Birli¤i Komisyonu Ceza-

evleri ‹zleme Komitesi F Tipi ceza-

evlerini elefltirmemifl miydi? Elefltir-

miflti!.. AB'nin her elefltirisini önem-

seyen AKP iktidar› neden bu konuyu

hiç görmüyor, F Tipi cezaevlerinde-

ki insanl›k d›fl› uygulamalara son

vermiyor?

Avukat Behiç Aflç› 177 gündür

''ölüm orucu'' nda... O ölmek istemi-

yor!.. Ne diyordu Behiç Aflç›:

''Beni bu eylemi yapmaya iten

Adalet Bakanl›¤›' d›r. Elbette yafla-

may› ben de seviyorum ve istiyorum

...''

Hukuk d›fl› uygulamalar!.. Da-

yak!.. Yasaklar!.. Sa¤l›k sorunlar›!..

D›flar›da bir sonbahar ya¤muru!..

Bugüne dek 122 kifli öldü!.. On-

lar bizim çocuklar›m›z!.. Neden sus-

kunuz, niçin çözümlenemiyor tecrit?

(30 Eylül 2006, Cumhuriyet)
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Behiç Aflç› ölüm orucunda... ✍bas›ndan

Hikmet Çetinkaya

... Behiç Aflç›'y› cezaevindeki olayl› günlerde
tan›d›m. Hep bir cezaevinden di¤erine koflu-
yordu. Zaman zaman kendisi de cezaevine dü-
flüyor, avukatl›k yapamayacak hale geliyordu.
Sabr›na, takipçili¤ine diyecek yoktu. Çaresiz
ailelere, sürekli ölümle iç içe yaflayan gençlere
bir fleyler yapabilmek çabas›yd› onunkisi. Ce-
nazelerin bafl›nda da hep o bulunurdu.

Ölüm orucuna bafllad›¤›n› duydu¤umda, ''Ey-
vah'' dedim. Ölüm oruçlar›n› bir eylem biçimi
olarak hiç benimsemedim... Benim benimse-
memifl olmam, bu gerçe¤i ortadan kald›rm›yor.
Behiç Aflç› ölüme do¤ru yolculu¤unu sürdürü-
yor. Gerekçesi de aç›k: Cezaevlerinde tecrit ve
bask›lar›n sona erdirilmesini istiyor.

Kamuoyunun bu konuya ilgisi azald›¤› için si-
yasetçiler de burada yaflananlar› görmezlikten
gelmeyi ye¤lediler. fiu ana kadar 122 genç bu
cezaevlerinde yaflamlar›n› yitirdi. Kendisini ya-
kanlar oldu. Dram sürüyor.. Behiç Aflç›'n›n
ölüm yolculu¤u sürüyordu... Yeniden çözüm
için bir diyalog ad›m› at›lamaz m›?..

(30 Eylül 2006, Cumhuriyet)

ölüm ooruçlar› vve yyaflam
Oral Çal›fllar

... Ayd›n ola-
rak tan›d›¤›-
m›z, halk›m›-
z›n ve düflünce dünyam›z›n ufuklar›n› geniflletece¤ini bekle-
di¤imiz kiflilerin, ülke ve dünya sorunlar› karfl›s›ndaki durufl-
lar›na bak›nca flafl›r›yor insan. Sa¤duyu ar›yorsunuz, yok.
Düflünsel bir tutarl›l›k, yok. Dünya, insan ve ülke sorunlar›n›
alg›layabilme, de¤erlendirebilme? Yan›ndan bile geçmiyor.

Cezaevlerindeki tecrit uygulamalar›n›n kald›r›lmas› için alt›
ayd›r ölüm orucunda olan Avukat Behiç Aflç› gibi örnek ay-
d›nlar›n eylemleri ise sa¤›rlar ve körler ülkesindeymifliz gibi
görülmezden, duyulmazdan geliniyor.

(4 Ekim 2006, Cumhuriyet)

Ayd›n DDuruflu
Turgay Fiflekçi

Behiç Aflç›... O
bir savunman. "5
Nisan Dünya Avu-

katlar Günü"nde F tipi cezaevlerinde tecrit uygulamalar›n›n kald›r›lmas› için ölüm
orucuna bafllad›. Bugün 180. günü geçti. Son günlerde Behiç Aflç›'ya, sivil toplum
örgütlerinin önderleri, yazarlar, sanatç›lar destek için gidiyor ve tecridin kald›r›l-
mas›n› istiyorlar. Ülkeyi yönetenler, ülkenin üzerindeki bu utanç bulutlar›n› kal-
d›r›n... Ölenlerin say›s›n› saymaktan vazgeçin diye yazm›fl›m... Behiç Aflç›'n›n be-
deninde izlerin kalmamas› için Adalet Bakanl›¤›'n›n bir an önce tecridin kald›r›l-
mas› için, somut ad›mlar atmas›n› bekliyorum. Behiç Aflç› her geçen gün biraz da-
ha eriyor, görmüyor musunuz?

(2 Ekim 2006, Birgün)

Adlar› SSakl›d›r
Yaflar Seyman
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TDKP saflar›nda y›llarca mücadele eden, hapis ya-

tan, kovuflturmalara u¤rayan ve uzun kavga y›llar›n›n

sonucu olarak yakaland›¤› kanser sonucu 24 Eylül’de

Almanya’da vefat eden fieref Ayd›n, ‹stanbul Karaca-

ahmet’te yoldafllar›n›n, dostlar›n›n kat›ld›¤› bir törenle

topra¤a verildi. 

56 yafl›ndaki yazar, ö¤retmen fieref Ayd›n’la ilgili

EMEP taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 12 Eylül darbe-

sinden sonra TDKP davas›ndan yarg›lanan Ayd›n’›n 5

y›l hapis yatt›¤›, 1988 y›l›ndan sonra TDKP Merkez

Komitesi Üyesi olarak çeflitli kovuflturmalara u¤rad›¤›

vurgulanarak, 1995 y›l›ndan sonra ‹sviçre'de ve Al-

manya'da tedavi gördü¤ü belirtildi.

30 Eylül’de Karacaahmet’te yap›lan u¤urlama tö-

renine yaklafl›k 3 bin kifli kat›ld›. Ayd›n’›n cenazesinin

Cemevi'nden al›nmas›n›n ard›ndan "S›n›fs›z, Sömü-

rüsüz, Savafls›z Bir Dünya ‹çin Yaflad›. Mücadele-

mizde Yaflataca¤›z" pankart› eflli¤inde Karacahmet

Mezarl›¤›'na do¤ru yürüyüfle geçildi. Mezarl›kta sayg›

duruflu ile birlikte ‹flçi Marfl› söylenerek Ayd›n topra¤a

verildi.

Tokat Ya¤murlu flehitleri, 30 Eylül günü Esenler

Temel Haklar’da yap›lan bir törenle an›ld›. Akflam sa-

atlerinde yap›lan anmada Ya¤murlu flehitlerinin dev-

rimci yaflamlar› ve mücadeleleri anlat›l›rken, özgeç-

mifllerini de içeren bir yaz› okundu. Ayn› zamanda bir

çorap emekçisi olan Ya¤murlu flehitlerinden Salih Ç›-

nar’›n mücadele arkadafl› Çorap Emekçileri Derne¤i

Baflkan› Nejdet Dernek de, Salih Ç›nar’›n nas›l biri ol-

du¤unu, çorap emekçilerinin mücadelesinde oynad›¤›

rolü anlatt›. Anma okunan fliirler ve söylenen marflrla

devam etti. 

21 Eylül’de yaflam›n› yitiren Hüseyin Yücel'in 7.

gün anma yeme¤i Armutlu Cemevi'nde yap›d›. 

Cephe gerillas› ‹pek Yücel'in babas› olan Hüseyin

Yücel, 1 Ekim günü ailesi ve Armutlulular taraf›ndan

verilen yemekle an›ld›. Saat 14.00'te bafllayan yeme¤e

gün boyu yaklafl›k 600 kifli kat›ld›. 

“(...) Ba¤›ms›zl›k ve demok-

rasi mücadelesi sürdüren halk›-

m›za yönelik gerçeklefltirilen

1000 operasyondan birinin mu-

hatab›n›n büromuz avukatlar›n-

dan Fuat Erdo¤an olmas› tesa-

düf de¤ildir. Fuat Erdo¤an nez-

dinde ... devrimci avukatl›k biti-

rilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Aradan geçen 12 y›l katle-

denlerin amaçlar›na ulaflamad›-

¤›n› Fuatlar’›n katledilerek bitirilemedi¤ini göster-

mifltir. Halk›n Hukuk Bürosu geçen 12 y›lda yine hak-

lar ve özgürlükler mücadelesinin bir parças› ve düze-

nin avukatl›k mesle¤ine çizdi¤i s›n›rlar›-statükolar›

parçalayan bir mevzi olmay› sürdürmüfltür. 

(...) Siyasal iktidar›n halk›m›za dönük sald›r›lar›n

artt›¤› bir dönemde yine halk›m›z›n yan›nda yeralma-

n›n Fuatlar’› yaflatmak anlam›na geldi¤inin bilinci ve

Behiç Aflc›’n›n sürdürdü¤ü direniflten ald›¤›m›z güçle

18 y›l önce ç›kt›¤›m›z yolda kararl›l›kla yürümeye de-

vam ediyoruz... An›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.”

26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi'nde kat-

ledilen 10 devrimci için, 1 Ekim’de Ulucanlar flehitle-

rinden Habib Gül'ün mezar›n›n oldu¤u Menemen

Helvac› Köyü'nde, BDSP, HÖC, DHP, ‹C‹, Partizan,

Kald›raç, Al›nteri taraf›ndan bir anma düzenlendi. 

Köye gidiflte jandarman›n çeflitli engellemeleriyle

karfl›laflan devrimciler, buna ra¤men kortejler olufltu-

rup “Ulucanlar fiehitleri Ölümsüzdür, Habib Gül

Ölümsüzdür” pankartlar›n› açarak flehitlerin resimle-

riyle beraber mezarl›¤a kadar bir yürüyüfl yapt›lar.

Yürüyüfl boyunca isimleri tek tek say›lan on flehidin

ismi, “ölümsüzdür” hayk›r›fllar›yla cevapland›. 

*

Antakya’da da HÖC, HKM, BDSP, Partizan ve

Al›nteri taraf›ndan bir anma töreni düzenlendi. 

28 Eylül günü Yunus Güzel'in Harbiye Haput-

lar'daki mezar› bafl›nda gerçeklefltirilen anmada “Ulu-

canlar Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z!”

pankart› aç›ld›. Anmada okunan metinde “Ulucanlar

flehitlerinin b›rakt›¤› miras› büyütme kararl›l›¤›” or-

taya konulurken, Ulucanlar flehitleri an›s›na marfllar

söylendi. 

Halk›n Hukuk Bürosu Aç›klamas›:

“18 y›ll›k tarihimiz ö¤retiyor: 

Fuatlar’› katlederek 

bitiremezsiniz.” 

ULUCANLAR fiEH‹TLER‹

ÖLÜMSÜZDÜR
YA⁄MURLU fiEH‹TLER‹

ANILDI

fieref Ayd›n U¤urland›

Yücel için anma yeme¤i


